
PE ÎNTREG cuprinsul patriei, 
NOI SUCCESE ÎN MAREA

ÎNTRECERE SOCIALISTĂ
BISTRIȚA : Platforma industria

lă a orașului Bistrița se lărgește 
tot mai mult. Astfel, a fost dată 
de curînd în folosință o nouă și 
modernă fabrică de mobilă. Pentru 
început, utilajele de înaltă factură 
tehnică, au trecut Ia executarea 
primelor 75 de garnituri de mobilă 
tip „Dej". întregul colectiv al fa
bricii se află într-o continuă cău
tare și aplicare a celor mai eficien
te mijloace pentru atingerea cit 
mai repede a parametrilor proiec
tați, pentru integrarea colectivului 
în marea bătălie pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen.

PLOȘTINA : Colectivul brigăzii 
de mineri condusă de Ștefan Vin- 
tilă a înscris în bilanțul activității 
pe luna iulie 470 metri liniari be- 
tonați în galerii. Această cotă este 
cea mai înaltă atinsă Ia astfel de 
lucrări în bazinul de lignit al Văii 
Motrului. De altfel ea este cea mai 
bună din țară și întrece de 2,3 ori 
pe cea stabilită în graficul de pro
ducție al brigăzii.

BÎRLAD : întregul colectiv al 
Fabricii de rulmenți din Bîrlad, va 
realiza pînă la 23 August, în cadrul 
angajamentului luat, o producție 
globală de 25.000.000 lei. Depășiri 
substanțiale sînt înregistrate la pro
ducția pentru export, angajamen
tul anual fiind depășit, pînă în 
prezent, de circa 5 ori. Rulmenții 

K -realizați la Bîrlad se bucură de a- 
precieri unanime. pe piața mondia
lă, fiind exportați în 55 de țări. De 
altfel, produsele fabricii au fost 
expuse numai în acest an la peste 
zece tirguri internaționale.

HUNEDOARA : Cel de al trei
lea furnal — nr. 9 — de 1.000 mc. 
ce se construiește la Hunedoara,

trebuie să intre în funcțiune în lu
na septembrie a.c. Se depun efor
turi pentru ca furnalul să elaboreze 
primele șarje cu 10 zile mai de
vreme. în acest context, electricie
nii au atacat majoritatea punctelor- 
cheie: la stația de conexiuni, la 
cabinele de comandă automată, la 
posturile anexe. Coșul de fum a 
atins cota de -(-65 m, din cei 100 
cit va avea și așa se petrec lucru
rile cu majoritatea reperelor. For
mațiile de lucru ale montorilor 
loan Bîcsi și Nicolae Ștefoiu și-au 
făcut pe deplin datoria, iar monto- 
rii din echipele comuniștilor 
Gheorghe Anatolie și Cornel Milian 
au încheiat cu două zile înainte de 
termen montarea podului rulant 
din hala de turnare a fontei. Cu 
trei zile înainte de grafic a fost 
predată spre înzidire conducta ine
lară și de aer cald a furnalului,

Sînt realizări cu care colectivele 
de oameni ai muncii din întreaga 
țară se mineresc. Succesele repur
tate pînă acum sînt o chezășie că 
angajamentele luate în cinstea Zi
lei de 23 August vor fi îndeplinite 
și depășite.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ t

ZIAR AH.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Joi 3 august 1972ANUL XXVIII — Nr. 7135 ~ 4 PAGINI 30 BANI

ÎN PREAJMA MULT AȘTEPTATULUI START 
AȘII RACHETEI SE PREGĂTESC ASIDUU

• Mîine începe semifinala inter-zone România— 
Australia • Partide-test viu disputate la Progresul
• Dilema lui N. Fraser: cu sau fără Anderson ? • 
Ședința tehnică, azi după amiază

PRIMUL CLUB SPORTIV
La 1 august, în cadrul unei adunări 

festive, s-a constituit — în prezența 
tov. Alexe Raduly, prim secretar al 
Comitetului orășenesc de partid, pri
marul orașului Miercurea Ciuc, a tov. 
Marin Birjega, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S. și a numeroși sportivi, an
trenori și instructori — primul club 
sportiv din județul Harghita. Noua 
unitate, destinată promovării activi
tății de performanță, va funcționa, 
deocamdată, la trei discipline : hochei 
pe gheață, patinaj viteză și schi.

LA MIERCUREA CIUC
Sportivii vor beneficia de două tram
buline de schi, o pistă naturală de 
patinaj și un patinoar artificial a- 
coperit.

In cadrul primei ședințe a fost 
ales consiliul de conducere, format 
din 33 de membri. Ca președinte de 
onoare a fost ales dr. Laszlo Gabor, 
iar ca președinte activ a fost numit 
prof. Mihai Moldovan, vicepreședinte 
al C.J.E.F.S. Harghita.

Z. MORVAY — coresp. jud.

, La ceva mai mult de 48 de ore 
înaintea startului, pregătirile celor 
două echipe, care se vor înfrunta 
în semifinala inter-zone a „Cupei 
Davis“, au căpătat un ritm acce
lerat și intens. Cu tot soarele to
rid, care transformă arena Progre
sul într-un imens platou de fil
mare (și operatorii de cinema și 
tele, nu ratează această ocazie), toți 
jucătorii, oaspeți sau gazde, nu pre
cupețesc nici un efort pentru a-și 
regla tirul loviturilor peste fileu la 
indicii de precizie și eficacitate re
clamate de un meci mare.

Ieri, l-am văzut pe Ion Tiriac, 
pentru a doua oară în decurs de 
două zile, trimițînd voleuri și sme- 
ciuri, Cu sutele, în terenul apărat 
de „eternul** său sparing-partener, 
Petrică Mărmureanu. Acesta, la 
rîndul său, nu-și menajează pseu- 
do-adversarul și nu arareori îl pune 
în dificultate, cu mingi tăioase. 
Două seturi-test între cei doi — 
nu vă divulgăm scorul din motive 
lesne de înțeles — au oferit celor

Primii noștri te- 
nismeni, Ilie Năs- 
tase și ion Țiriac, 
in fata microfoa
nelor, in timpul 
conferinței de 
presă de ieri, la 
clubul Progresul.

Fotografii de 
Theo

MACAIiSCHI

Carmen .lonescu — o speranță care tinde să devină o certitudine. 
Foto: Ion MIHAt'cA

A BALCANIADA
DE LA IZMIR,

cîteva zeci de spectatori inopinați, 
din tribune, sau urcați pe schelele 
noii construcții, un joc de toată 
frumusețea. Și au urmat binemeri
tate aplauze la scena deschisă.

Mai rezervat puțin, ieri la pri
mul său antrenament pe terenul 
central, a fost Ilie Năstase. Dar 
pentru el lucrurile ca totdea
una, deosebit de simple. Ilie este

în formă și cîteva execuții tehnice, 
de kinogramă, în fața adversaru-

Radu VOIA

(Continuare tn pag. a 4-a)

ULTIMUL IXAMIN ÎNAINTEA J. 0.
La fiecare patru ani semnificația 

Jocurilor Balcanice de atletism se 
dublează ! Este vorba de faptul că 
în anii de desfășurare a Jocurilor 
Olimpice, întrecerile balcanice de 
atletism preced, dinadins, confrun
tarea olimpică ^i că. în felul acesta, 
ele prilejuiesc selecționabililor un 
ultim prilej de a se impune aten
ției și de a putea fi înscriși pentru 
J. O. Așa s-au întîmplat lucrurile 
în 1964 la București, în 1968 la A- 
tena și nu există nici un dubiu că 
la fel se vor petrece și lh sfîrșitul 
acestei săptămîni, la Izmir. Este 
indiscutabil că în afara o-amenilor 
cerți, în fiecare dintre cele cinci 
formații (Bulgaria, Grecia, Iugosla
via, România și Turcia), care vor 
evolua, începînd de vineri, pe sta
dionul Ataturk, mai există unii 
sportivi care trebuie încă să confir
me cerințele standardurilor pe care 
fiecare federație națională le-a fixat 
pentru participarea la Munchen a 
propriilor atleți.

Aceasta va face, fără discuție, ca 
întrecerile celei de a XXXI-a Bal
caniade de atletism să fie extrem 
de disputate, cuvîntul urmînd să-l 
aibă, în acest caz, nu atît favoriții, 
cît... out-siderii ! Tocmai de aceea, 
este de presupus un asalt puternic 
al acestora din urmă pentru pozi

țiile fruntașe ale fiecărei probe, cu 
efect direct asupra clasamentelor 
și, bineînțeles, asupra rezultatelor 
ce vor fi înregistrate. Aceasta va 
face ca, implicit, și disputa celor 
cinci echipe să fie mai dîrză.

IUGOSLAVIA Șl ROMANIA

Avînd în vedere rezultatele în
registrate de atleții fruntași din 
Balcani, constanța cu care ei s-au 
comportat la un înalt nivel în 
concursurile anului olimpic 1972, 
ajungem la concluzia că favoritele 
competiției balcanice sînt formații
le Iugoslaviei la bărbați și Româ
niei la femei. Bineînțeles — poate

Romeo VILARA
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Luni seara, în gala de la Pitești

SE DECID ULTIMII 

TREI TITULARI

ÎN ECHIPA OLIMPICĂ DE BOX
în ringul instalat în aer liber, la 

cabana Progresul de pe malul la
cului Herăstrău, pugiliștii olimpici 
români își- continuă pregătirile, e- 
fectuînd meciuri de antrenament cu 
membrii loturilor B și de tineret. 
(Este locul să subliniem aportul 
meritoriu al acestora din urmă la 
preparativele olimpicilor, remareîn- 
du-se dintre ei : Cerchia, Dobres- 
cu, Cozma. Agapi, Kiss, Peia, Con- 
durat și alții).

echipa olimpică de box a Româ
niei. Se vor înfrunta: Mircea 
Toni — Marian Lazăr (cat. co
coș), Ion Siliște — Marian Culi- 
neac (cat. semigrea) și Anghel 
Iancu — Ion Alexe (cat. grea). 
Pentru a asigura acestor meciuri 

o desfășurare corectă, a fost desem
nat un corp de arbitri din care fac 
parte : Constantin Chiriac, Petre E- 
pureanu. Dumitru Dimulescu, Ma
rin Zamfirescu și alții.

LOTURILE 
AMERICAN 

ȘI SPANIOL 
PENTRU 

„CUPA DAVIS“
A fost anunțată componența 

loturilor american și spaniol 
pentru semifinala interzonală a 
Cupei Davis ce va avea loc în 
zilele de 4—6 august la Bar
celona. S.U.A. : Stan Smith, 
Tom Gorman, Erik van Dillen, 
Harold Salomon, căpitan ne,ju
ca tor, Denis Ralston ; Spania : 
Manuel Orantes, Andres Gi- 
meno, Juan Gisbert, Antonio 
Munoz, căpitan, Jaime Bartroli. 
Arbitrul întîlnirii va fi italia
nul Carlo Martini.

(Continuare in pag. a 2-a)

ROMÂNIA - BULGARIA 
(copii și juniori) 

LA SĂRITURI 
DE LA TRAMBULINĂ

PICATA COPENHAGA LA CAIACCANOE

...ALTFEL AR FI FOST, POATE,
PREA MULTĂ LINIȘTE Șl MULȚUMIRE!

O selecționată de copii și juniori 
a plecat la Ruse pentru a participa, 
sîmbătă și duminică, la întîlnirea 
dintre reprezentativele de sărituri 
în apă ale României și Bulgariei la 
aceste categorii de vîrstă, în con
tinuare, tinerii sportivi români vor 
efectua, timp de cîteva zile, antre
namente comune cu săritorii din 

Bulgaria. Printre cei ce au făcut de
plasarea se află Florentina Socol, 
Angela Popescu, Victor Bastar, Mi- 
haela Atanasiu ș.a.

Bună dispoziție de lucru, în aces
te zile, arată Calistrat Cuțov, Năs- 
tac, Antoniu Vasile, Gyorfîi și Zii- 
berroan. Ambiția unora dintre ei 
cere chiar intervenția antrenorilor, 
pentru a-i mai domoli in nestăvi
lita poftă de desăvîrșire.

Țelul cel mai apropiat al acestor 
pregătiri este marea gală de box 
de Ia Pitești, care se va desfășura 
luni 7 august, începînd de la orele 
19, în noua Sală a sporturilor. Re
uniunea va permite olimpicilor re- 
acomodarea cu ringul public, cu 
atmosfera de meci, cu prezența 
spectatorilor. în partide de antre
nament de trei reprize, fără decizii, 
purtînd căști și mănuși de 10—12 
uncii, se vor întîlni perechile: A- 
lexandru Turei — Remus Cozma, 
Constantin Gruiescu — Dinu Con- 
durat, Gabriel Pometcu — Vasile 
Kiss, Antoniu Vasile — Sîmion 
Cuțov, Calistrat Cuțov — Ladislau 
Mathe, Victor Zilberman — Nicolae 
Nicolae (Ion Vornicescu), Ion Gyor- 
ffi — Ion Mocanu, Alee Năstac — 
Ion Peter.

Meciurile-vedetă ale galei de la 
Pitești vor fi însă cele trei parti
de de selecție, menite să decidă o- 
cuparea ultimelor trei locuri in

La antrenamentul de mărfi, Constantin Gruiescu (cu cască) încearcă un 
upercut, eschivat de Remus Cozma

Foto ! Vasile BAGEAC

După ce am încercat să situăm 
regata Copenhaga în cadrul general 
al pregătirilor olimpice, astăzi ne 
propunem să comentăm, fie chiar 
sumar, evoluția sportivilor români 
în întrecerile de pe lacul Bagsva- 
erd și, prin această prismă — dar 
ținînd seama și de reperele ante
rioare — să anticipăm posibilită
țile de afirmare la apropiata ediție 
a J.O. de la Munchen. Trecerea in 
revistă a rezultatelor pe probe ni 
se pare, din măi multe motive, so
luția cea mai potrivită. Așadar...

K 1—lOoO m. Au fost înscriși în 
această probă 3 sportivi români : 
I. Dragulschi — eliminat în semi
finală, clasat pe locul 4, după ce 
a pierdut duelul direct cu finlan

ULTIMUL TEST 

PREOLIMPIC 
AL HANDBALIȘTILOR 

ROMÂNI
La numai cîteva zile de la în

cheierea turneului internațional de 
la Pitești, componenții teprezen- 

L tativei olimpice de handbal a Ro
mâniei au posibilitatea să-și veri
fice din nou stadiul de pregătire, 
prin participarea la un nou turneu, 
organizat de federația de speciali
tate în orașul Ploiești. Competiția — 
reprezentînd ultimul test preollm- 
pic al echipei naționale — se va 
desfășura între 8 șijll august, la 
startul ei aliniindu-se, alături de 
prima garnitură a României, selec
ționata secundă, reprezentativa de 
tineret a Poloniei și formația vest- 
germană Groșșwaldstadt.

dezul Numisto ; V. Roșea — elimi
nat, de asemenea, în semifinală, 
clasat pe locul 5 și C. Macarencu, 
singurul care a obținut dreptul de 
a concura în finală. Considerăm că 
rezultatele lui Dragulschi și Roșea 
sînt modeste și cel puțin deocam
dată ele îi situează în urma lui 
Macarencu. Să adăugăm și faptul 
că Macarencu a concurat in cea 
mai grea semifinală, în care — de 
altfel — a cîștigat in fața cunoscu
tului caiacist sovietic Țarcv. în fi
nală, Macarencu a avut, credem, 
cea mai bună evoluție a sa din în
tregul sezon internațional, clasin- 
du-se pe locul 5. Ținînd seama de 
absența caiaciștilor din R. D. Ger
mană, apreciem că în clasamentul 
olimpic al probei, C. Macarencu are 
șanse la locul 5—6, într-o între
cere care la această oră ni se pare 
a fi net dominată de Aleksandr Șa- 
porenko.

C 1—1000 m. Ivan Fatzaichin a 
ciștigat clar in fața principalului 
său adversar, sovieticul Vasili lur- 
cenko. Ne-a plăcut cursa lui Pat- 
zaichin, siguranța manifestată. Sînt, 
însă, cîteva lucruri la care mal tre
buie să ne gîndim. Printre acestea, 
evoluția sub așteptări a Iul Detlef 
Lewe (evident capabil de a reveni

în cursa pentru titlu). La Bagsva- 
erd a lipsit principalul favorit al 
probei, maghiarul Wichman ! Și — 
în plus — încă nu se știe dacă Pat. 
zaichin va concura la proba de 
simplu. în cazul in care va fi, in 
cele din urmă, înscris la această 
probă, credem că Patzaichin are 
șanse la o medalie olimpică.

K 1—500 in (F). Cum era și fi
resc, au luat startul Maria Nichi- 
forov și Viorica Dumitru. Pe prima 
parte a cursei, caiacistele noastre 
s-au menținut pe linia echipajelor 
fruntașe — respectiv, <. eîe sovie
tice — dar spre finiș. îndeosebi Vio
rica /Dumitru, au scăzut ritmul. Re
zultatul Măriei Nichifoiov este bun; 
ea are, ca și Viorica Dumitru, re
surse să treacă și de suedeza Inge- 
Marie Svensson (locul 4), dar în 
finala probei olimpice vor parti
cipa, fără îndoiala, și sportivele 
din Ungaria și R. D. Germană. Se
lecția pentru această întrecere nu 
este încă încheiată, dar indiferent 
care din cele două sportive ne va

Dan GARLEȘTEANll

(Continuare tn pap. a t-a)
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X • O avanpremieră olimpică de senzație I 
V La_ 15—16 august, cvartetul aiscobole’or ro-
ojt mânce va lua startul într-un mare concurs

preolimpic, care se va desfășura chiar pe 
ZK marele stadion olimpic din Munchen. Iii frun- 

tea discobolelor noastre, actuala campioană 
sv olimpică Lia Manoliu...
'K • Boxerii olimpici apasă mereu pe accele- 

rator. La un ultim antrenament de... atierism, 
Calistrat Cuțov, Toni Mircea și Arghel iancu 

Pc. (90 kg) au coborit sub 60 de secunde pe
400 m. Aceasta „performanță" ar putea să 

■p* stîrnească zimbetele ailețiior, dar ea repre-
zintă un ritm fără precedent în biografia a»- 

X letică a pugiliștilor români.
'S. • La un recent concurs-test, ileona Silai
*i" a alergat 600 m în 1,26. Să reținem că re-
•J’J- cordul mondial pe această distanță neclasică
J, aparține Verei Nicolici, cu 1.27,2. Specialiștii

sînt de părere că acest 1,26 echivalează cu 
•j£ mai puțin de 2 minute pe 800 ac metri. Sa
„iz sperăm că Ileana Silai va depăși stadiul e-

chivalențelor.
^2 • Pun luga este singura certitudine la pis-
V* fol viteză, Virgil Atanasiu, Marcel Roșea și 
yj. Ion Tripșa (în ordine alfabetică) continuă ba- 

rajul lor de foc pe cote de cerlă valoare in- 
ternațională. O ultimă întrecere, programată 
pentru 10—11 ouaust, ar putea să decidă a- 

«o supra celui de cl doilea pistolar român pen-

n*z_ Mz Uz \*z^ Uz, %lz Uz Uz Uz Uz Uz
~ ~ 'zțs’ Zj-T Zț-T Zjx"

de pescuit. Pe primul loc s-a clasat cocoșul 
Marian Lazăr, cu 2,100 kilograme de ccrasi. 
Regulamentul lotului a interzis insă, ciorba 
pescărească, pentru menținerea greutății 
turor boxerilor.

• Doua cifre de control de la haltere.
Hortopan (52 kg) a totalizat 307 kg, fajâ

-Jz «Iz \<z Uz \lz \lz viz s>z \lz \lz «Iz «Iz «*z *Jz «<z «Iz «*z «*z y1' >*z P<. ț'-
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• Carol Corbu : „Tn situația nedorită în 
care lotul nostru nu va avea la Miinchen un 
specialist al săriturii în lungime, voi lua star
tul și la această probă. Față de baremul 
internațional — 7,80 — îmi lipsește un sin
gur centimetru. Tn cazul nostru, ai nospeciali- 
știlcr, președintele comisiei de organizare pon
te uza de prerogativele celui de Ia concursul 
nostru „Steaua fără nume", adăugind un 
punct. Sper, însă, să nu am nevoie de acest 
sprijin".

tu-

Ion
______ de 

cele 305 obținute la europene. Pine la norma

Jurnal 
Olimpic
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• Lotul de haltere a fost cuprins de o nouă 
pasiune : tenisul. Acesta este darul lui Ilie 
Nastase și al lui... Stan Smith. Campionul de 
necontestat al lotului este Fiți Balaș, care a 
a(uns să ofere handicapuri cară merg pînă 
la 30—0 pentru fiecare ghem. Singurul ad
versar al lui Fiți pare să fie Hortopan, care 
reușește de regulă trei ghemuri în fiecare 
set. O mențiune : toți halterofilii prefața ra
chetele metalice...

VOLEIBALIȘTII NOȘTRI
Marți seară, a sosit la Nisa (Franța) 

echipa olimpică de volei a Româ
niei, care va participa alături de for
mațiile Italiei și Spaniei la partidele 
programate în cadrul grupei, în ur
ma cărora va fi desemnată una din 
finalistele turneului de calificare 
ce se va desfășura la Montpellier. 
Imediat după sosire, voleibaliștii ro
mâni au luat un prim contact cu

AU SOSIT LA NISA
sala de joc și cu cele de antrena
ment, urmînd ca pînă simbătă, cînd 
vor susține prima întilnire, să parti
cipe la cîteva ședințe de pregătire, 
menite să le asigure o formă cores
punzătoare. Toți cei 12 jucători ma
nifestă o bună dispoziție, ceea ce ne 
face să credem că vor trece cu suc
ces acest ultim obstacol dinaintea 
Olimpiadei.

tru MOnehen.

• Unul dintre cei mai 
lotului olimpie de box. <

populari oaspeți ai 
_____ _ _ . este antrenorul... vo
luntar Ion Monea. Multiplul nostru campion 
nu pregetă să-și pună mănușile, pentru a fire 
la respect, tn gardă multiplă, pe aproape 
toți componenții lotului. în orice caz, prezen
ța lui Monea la „olimpici" este un excelent 
mijloc de întreținere a unei atmosfere opti
miste.

• Tn cadrul operațiunilor de destindere, lo
tul de box a organizat recent un campionat

olimpică mai are... 3 kg. Victor Rusu (56 kg) 
a totalizat 340 de kilograme. Antrenorul La- 
zdr Baroga este mulțumit de rezultatele aces
tui „antrenament modelat după profilul o- 
limpic*, dat fiind că cifrele au fost obținute 
după patru săptămîni de muncă dură, fără 
refluxul deliberat pentru obținerea formei 
sportive.

• Cuplul conjugal Șerban ți Virginia loan 
a realizat „în doi" norma olimpică (217 și 
181 cm). După toate probabilitățile, dacă 
Șerban și Virginia vor repeta aceste cifre 
la Izmir, ei vor petrece o a doua săpWmînă 
de miere la Miinchen.

_• 135 kg împins culcat! 250 kg semifle- 
xiune 11 Nu I I I Nu este vorba ce un con
curs de haltere. Aceste cifre reprezintă doar 
unul din subtitlurile la articolul „Cea mai 
tare femeie din lumea atletismului", apărut 
în revista americană de specialitate „Wo
men Track and Field World". Subiectul a- 
cestui articol este discobola noastră Argen
tina Menis.

'tk >»z.

• Flacăra olimpică, aprinsă recent șe ma
lul rîului Alfeu, își continuă drumul spre Du
năre, urmînd traseul lui Alexandru cal Mare. 
Să amintim cititorilor noștri că Rofor John
son, oaspetele Jurnalului de ieri, a tost aclor 
la startul flăcării olimpice pentru filmul ar
tistic dedicat acestui mare ritual, de către 
Erich Segal, autorul celebrei „Povești de dra
goste".
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J In întîmpinarea
ZILEI DE 23 AUGUST $1A CELEI DE 
AXXVA ANIVERSĂRI A REPUBLICII

Sportul

BALCANIADA DE LA IZMIR
dojka Franzotti la lungime șa.) pot 
interveni în lupta directă dintre 
formațiile României și Bulgariei, 
influențînd clasamentul final 1 A 7-a EDIȚIE A „TURNEULUI PRIETENIA"

Incepind de miine, in Ungaria

ultimele ediții —

LA ASOCIAȚIA SPORTIVĂ ORIVIȚA ROȘIE
0 BOGATA ACTIVITATE DE MASĂ

în întîmpinarea celor două mari 
evenimente din viața patriei. Ziua 
de 23 August și aniversarea unui 
sfert de veac de Ia proclamarea 
Republicii, în asociațiile sportive se 
organizează noi competiții.

înscriindu-se pe această linie, 
campionatele interne ale asociației 
sportive „Grivița Roșie",, care gru
pează pe amatorii de sport de la 
Uzina de utilaj chimic și Uzina 
mecanică de material rulant, se 
desfășoară cu regularitate și în cele 
mai bune condiții.

Campionatele de volei, fotbal, și 
handbal, la care participă cîte 26 
de echipe, se apropie de punctul 
lor final. La volei, pînă acum, cea 
mai țn formă se dovedește a fi 
formația secției „Sculărie utilaj 
chimie", în întrecerile de fotbal pe 
primul loc se află secția „Mecanică 
utilaj chimic", iar disputele hand
bal iștilor sînt dominate de echipa 
„Atelierului electric vagoane".

în afara acestor competiții, aflate 
în desfășurare, și a altora care vor

începe în curînd, îa ultima perioadă 
de timp Consiliul asociației a orga
nizat și cîteva interesante acțiuni 
turistice, vizitîndu-se Valea -Praho-

vei. litoralul și hidrocentrala ce pe 
Argeș, numărul celor care au par
ticipat la aceste excursii depășind 
cifra de 1-000 de persoane.

ANGAJAMENTELE DEVIN FAPTE
Minerii din bazinul Baraoltului vor 

sărbătorii în cursul acestei luni un 
veac de la deschiderea minelor. In 
acest sens ei obțin importante suc
cese In întrecerea socialistă declan
șată In cinstea acestui jubileu al 
muncii. în ziua de 29 iulie s-aj ex
tras peste plan 512 tone de cărbur.e. 
De astă dată s-au evidențiat brigă
zile conduse de Balăzs Iozsef, Csiki 
Gyula, Kolumbân Ignat de la mina 
Vîrghiș I și Ștefan Olaru de la Vtr- 
ghiș II.

Renumita întreprindere industrială 
locală „Mobila*, din Sf. Gheorghe, ■ 
cărei producție, in proporție de 4* 
la sută este destinată expertului, vala sută este destinată expertului, 
prezenta la Tîrgul de mostre din a- 
cest an 2 garnituri de mobilă. care 
după primele sondaje efectuate «Se 
Întreprindere slnt apreciate ca foarte 
bune. Este vorba de dormitorul «Sil- 
vania* care se caracterizează prin 
funcționalitate șl un preț redus, a-

unele 
fzur.t»- 
cantâtu

Gh. BRIOTA 
coresp.

mai mult ce la 
nu se pot da ca sigure succesele 
atleților iugoslavi și ale atletelor 
noastre, concurența în 1972 fiind 
extrem de puternică. Va fi sufi
cient un eșec, două lâ o probă sau 
alta, pentru Ca ordinea clasamentu
lui genera) să se schimbe. Din pă
cate, In mod teoretic, formația 
noastră masculină nu pornește în 
întrecere cu șanse de a se bate 
pentru primul loc. Avem In forma
ție o serie de goluri, impuse de 
slabele rezultate ale unora dintre 
atleți. <3e suspendarea altora de că
tre F.R.A. Vom fi bucuroși totuși 
să putem constata că atieții noștri 
vor aborda întrecerile cu toată se
riozitatea. eu dorința de a avea o 
comportare cît mai frastoasâ (la 
polul opus celeia din •ntîl.-.-ea cu 
Norvegia, de la Oslo îl că vor fi 
în măsură să obțină performanțe 
valoroase si *<* recorduri naticraJe.

L« fete, saitul iifhegist.-x tn acest 
sezon de axatele buixxre. le pre
zintă ca adversare redutabile pen
tru pârtia de îider a formație: ro
mâne. Is mod normal, vinorta r.u 
poete scăpa fetelor atâstre. dar 
lupta va foarte aprtțâ și va tre
bui ca ete să se cr—.porte toarte 
bine, molie tiriac sâ se depășeastA 
pentru a hstfina de partea repre
zentative-. roc&ăr« ha ---;» victoriei. 
Echipa txrijară are. tn ansamblu, o 
bură vaâoere ș» efleva iadividuaU- 
tâ*j de mamă, cu rezulta> printre 
ede ma: oare drit iume. in acest 
sezon. Ne referim ia cei 6.69 m ai 
Diaoei largora la lungime. IA6 m 
Iordania Kacoeva La inălțnne. 
19155 m Ixzaka Hristova la greuta- 
tate. 4 1X6 Vcsefina Amzina și Ele
na Pedrowr 4 1L8 la 1500 m. 57,68 m 

suliță Uatvian Molova etc.
Pe de altă parte, individualitățile 

iugoslave (Vera Nikoliei la 803 m, 
Sneraaa Hrepevnik ia înălțime, Ra-

5 JUNIORI IN 
REPREZENTATIVELE NOASTRE

La Izmir își vor face debutul în 
reprezentativele de seniori la Bal
caniadă nu mai puțin de 5 dintre 
cei mai talentați juniori. Este vorba 
de Gheorghe Ghipu — 800 m, An
drei Onescu — 1500 m, Gheorghe 
Megelea — suliță, Dorel Cristudor 
— 4x100 m, Liliana Leau — 400 m 
sa. Tot ea „debutanți" pot fi con
siderați Carmen Ionescu la disc, 
Gheorghe Tănăsescu la 400 mg, Va- 
sile To por an Ia maraton, Ion Gă- 
situ la 20 km marș pentru că ei îm
bracă acum, pentru prima oară, tri
coul reprezentativei naționale

întrecerile de !a Izmir, pe un sta
dion bine pregătit, cu pistă de tar
tan (aceeași care a găzduit, anul 
trecut. Jocurile Mediteraneene) o- 
feră posibilitatea pentru toți parti
cipant” ca să realizeze, cum am 
spus, cifre cit mai valoroase. Apro
pierea de Jocurile Olimpice consti
tuie pentru fiecare un puternic sti-

CE-AR ZICE ÎNAINTAȘII ?

are.

Campionatele europene feroviare

Precum se Balcaniadele a-
•Jesee au fost puse pe tape* la J. O. 
din 1928. delegații federațiilor din 
3aîcan: Eir.d. oarec-jm. decepționați 
de rezultatele atletilor lor la Olim- 
ptadi. Ei au văzut bi aceste între
ceri rwccale posibilitatea de a 
ajutg la creșterea activității atîe- 
ttee cîn cele cine țâri, la populari
zarea atletismului în rinduri’.e ti- 
r.eretplui.

Doar puțini dintre cei care au vo
tat, in 1928. organizarea J. B. mai 
sînt acum în viață. Ne întrebăm, 
cu legitimă curiozitate, ce ar zice 
ei văzînd saltul de calitate al atle
tismului balcanic, astăzi cînd din 
acest colț de lume s-au ridicat ade
vărate personalități ale sportului 
contemporan, între care și mulți 
candidați, cu șanse de medalii, la 
apropiatele întreceri de la Mun
chen ? . - . - ■

FRUMOASĂ COMPORTARE A SPORTIVILOR NOȘTRI
La Lvov (U.R.S.S.) s-au încheiat 

fecent campionatele europene fero
viare de box. competiție ce a re
unit echipe din 7 țări (Bulgaria, 
Cehoslovacia, R D. Germană, Iu
goslavia, Polonia, România și 
U.R.S.S.). Cele 6 gale s-au disputat 
în arena circului din Lvov, care are 
O capacitate de 2000 de locuri, în 
condiții foarte bune. Buna organi
zare a fost remarcată de toți par
ticipants! la întreceri. în 
seară juriul a fost prezidat 
tul campion olimpic Valeri 
cenko.

Echipa țării noastre, bine 
să de antrenorul Luca Romano a 
avut o frumoasă comportare ocu- 

-> pînd, în final, locul II, după pu
ternica formație a țării gazde. Cel 
mai bine s-a prezentat Dumitru 
Filip, la categoria 67 kg. care a cu-

fiecare 
de fos- 
Popen-

condu-

cerit medalia de aur. Nicolae Fa- 
raschiv și Pătru Cojocaru au obți
nut medalii de argint, iar Daniel 
Diaconescu, Marian FTuinosu, petre 
Anton, Constantin Stanef, Viorel 
Tecuceanu și Constantin Nicolae, 
medalii de bronz.

Iată campionii europeni feroviari 
în ordinea categoriilor: Stanislaw 
Kozlowski (Polonia), Aleksandr Fu- 
tințev (U.R.SS.), Victor Perepelița 
(U.R.S.S.) Oleg Gurov (U.R.S.S.', 
Aleksandr Andrianov (U.RLSS.', 
Iurii Thorovski (U.R.S.S.), Dumitru 
Filip (România), Klaus 
(R.D. Germană), Nikolai 
(U.R.S.S.), Ivan Citalkin
și Aleksandr Baranov (U.R.S.S ).

Clasament pe echipe: 1. UJI.S.S. 
64,5 p. 2. România 38 p, X Bul
garia 30 p. (D. Daniei).

Wemer 
Selinski 

(U.RJS.S.)

PUGILIȘTI ROMÂNI PESTE HOTARE

în timp ce prima reprezentativă 
<Je box a României se pregătește 
pentru evoluția pe ringul olimpic, 
pugiliștii din loturile naționale de 
juniori și tineret vor participa in 
această lună la citcva interesante

Incepînd de astăzi, timp de pa
tru zile, cei mai buni juniori din 
tară îșl vor disputa titlurile de 
campioni naționali. La ștrandul Ti
neretului sînt programate 8 reuni
uni — zilnic serii de la ora 10 și 
finale de la ora 18,30 — care re
unesc tineri înotători din București, 
Reșița, Timișoara. Tg. Mureș, Cluj, 
Oradea. Galați și Ploiești.

Desigur, va fi interesant de ur
mărit în primul rînd evoluția can
didatei olimpice Anca Groza, anga
jată in mai multe probe. Bucureș- 
teanca s-a pregătit cu o rară am
biție în ultimele sâptămîni și pare 
decisă să corecteze o nouă serie de 
recorduri ale țârii, pe care le-am 
dori cît mai apropiate de nivelul 
Internațional.

Totodată, întrecerile acestor cam
pionate naționale vor servi drept 
selecție pentru alcătuirea reprezen
tativelor naționale ce ne vor re
prezenta la Balcaniada de la Sofia. 
Un motiv în plus de a aștepta din 
partea protagoniștilor evoluții cît 
mai bune, care să sprijine in mod 
efectiv sarcina tehnicienilor. Ne re
ferim îndeosebi la unele probe (spa
te. delfin la băieți, craul, spate, 
bras la fete) în care de mai mult 
timp înotul românesc este serios 
deficitar, și care mai întotdeauna 
au constituit puncte slabe pentru 
echipele țării.

• Finala celei de a.iy-a
pet Speranțelor" la oină, competiție re
zervată echipelor reprezentțnd școlile 
generale, se va desfășura în perioada 
11—13 august, la Slatina.

Menită să popularizeze acest sport m 
rtndut pionierilor și școlarilor, -Cj'P3 
Speranțelor" sl-a dovedit din plin eft.a-

turnee internaționale organizate :n 
Republica Populară Ungară. Astfel, 
intre 3 și 9 august, in localitatea 
Nagykanizsa. 11 cădeți ai boxului 
românesc vor încerca să se impună 
în cadrul „Turneului Prietenia"*. 
Iată formația, in ordinea categori
ilor : Paul Dragu (Eiectrop utere 
Craiova), Ion Șulă (Construe tertri 
Galați), Eugen Gorea (Voința Re
ghin), Constantin Ștefanovxj (E- 
lectroputere Craiova). Eugen Stoica 
(A S.A. Bacău), llie Tirilă (Con
structorul Galati). Damian Cimpoe- 
șu (Ș. S. Brașovia), Alexancru între 
(C.S.Ș. București), Vasile Crcioru 
(Metalul București). Gheorghe Ma- 
tache (Ceahlăul P. Neamț) șt Gr.ecr- 
ghe Tănase (Progresul București . 
Echipa este însoțită de cHre an
trenorii Ion Dumitru și Grigore Ni- 
colae. Medic, dr. Ion lamandi.

ORADEA, 2 (prin telefon, de la cores
pondentul nostru). — Pe terenurile c -- 
bului Sănătatea 
nuat întrecerile 
internațional de 
simplu junioare 
toarele rezultate . ________________ .
garia) — Elena Jecu C—2. 4—6. 6_î. Kluri 
Fodor (Ungaria) — Mireia Comănescu
6— 1, 6—2. Florența Mihai — Elena Gu-
rulanu 6—2, 8—3. Cristina Bădin — Ma
riana Hadgiu 6—1, 6_ 0. Virginia Rației
— Viorica Demeter 6—1. 6—1. Elena Po
pescu 
mona Nunweiller 
6—1. ■ 
6-1,

tn 
avut 
rica ------------ ------- --------
Ioana Bădin 6—0, 6—1. Mariana Hadgiu 
_  Corina Stoleru 7—5. 6—1. 
Mihai 
Jecu 
Cristina Bădin 
în meciurile de simplu băieți (tineret) 
s-au - • -
mai 
6—1, 
6—2, 
6—1, 
4-6.
7— 5; 
Mirza 8—6. 6—4. A. LadO (Ungaria) — 
J. Birou 6—1, 6—2. E. Jeleaskov (Bulga
ria) — P. Plafona 6—0, 6—1. D. Mirza — 
A. Thomas (R D.G.) 6—2, 6—1, A. Dără- 
ban _ P. Herda (R.d.g.) 6—1, 6—1, I. 
Ltviu — L. Vlrgollci 3—6. 6—2, 6—0.

din localitate au con ti
de tenis ale Turneului 
juniori Si tineret La 

s-au Înregistrat urrnl- 
: Bolka Borisova (Bai-

Rodica Precuo 6—3. 7—5. Si- 
Doina Szabo 6—3. 

Mariana Simionescu — Ana Balaj 
6—1.
probele de simplu fete (tineret) au 
loc meciurile : Vera Dudaș — Vio- 
Demeter 6—0. 6—2. Kiari Fod^r —

Florența 
• Doina Szabo 6—2, 6—3, Elena 
Paraschivg Georgescu 6—4, 6—2, 

An^ Balaj 6—0, 6—1.

înregistrat următoarele rezultate 
importante : T. Ovici — D. Mirza 
6—1. V. Sotiriu — M. Fetița 6—2, 
I. Benyik (Ungaria) — P. Bozdog 
6—1, M. Stoleru — R. Giurgiu 6—3, 
6—0. B. Almăjan — A. Viziru 10—3, 
simplu îuniori : S. Negru — M.

la Ozd: „Actualul stadiu de pre
gătire al echipei, ca șl nivelul va
loric al majorității jucătoarelor, ne 
permit să aspirăm la unul din pri
mele locuri ale competiției, dar nu 
trebuie să omitem faptul că pre
zența în rîndul formației a unor 
handbaliste foarte tinere, abia pro
movate din lotul de junioare, ne 
obligă să verificăm totodată și ca
pacitatea lor în jocuri cu miză. 
Vom avea parteneri deosebit de 
puternici — și mă gîndesc, în pri
mul rînd, la echipa Iugoslaviei —• 
însă puterea de angajare și dîrze- 
nia care caracterizează fețele noas
tre pot compensa lipsa unei bo
gate experiențe competiționale in
ternaționale. Oricum, sîntem opti
miști și asta e foarte bine 1“

Optimismul este împărtășit și de 
antrenorul echipei masculine, prof. 
Mihai Pintea, care ne spunea: „Sînt 
foarte mulțumit de actuala garni
tură pe care o am la dispoziție. 
Băieții s-au antrenat cu un interes 
neașteptat de mare, obținînd în 
perioada de pregătire cîteva 
zultate excelente, dintre care 
toria asupra primei echipe a 
gariei constituie o adevărată

pînă duminică, o- 
,_T_ Ungaria găzduiește
cea de a 7-a ediție a competiției 
internaționale de handbal rezer
vată reprezentativelor de tineret, 
„Turneul Prietenia".

Tradiționala întrecere, la care 
participă atît formații feminine, cît 
șl masculine, trezește — ca la 
fiecare ediție — un deosebit inte
res, dar de această dată atracția 
față de întrecere este sporită prin 
faptul că echipele se vor prezenta 
cu tot ce au mai bun la capitolul 
perspectivă, fapt deosebit de im
portant în condițiile actuale, cînd 
majoritatea reprezentativelor națio
nale trec prin dificila perioadă de 
refacere a loturilor, în special a 
celor feminine. Și, tocmai datorită 
acestui lucru, fiecare țară va căuta 
in mod cert să verifice potențialul 
„tineretului" în compania adversa
rilor de mîine.

Firește că același lucru îl vor 
face și specialiștii noștri, care por
nesc spre Ozd nu numai cu ambi- 
jțiile firești ale tuturor echipelor, 
de a se clasa cît mai bine, dar și 
eu obiectivul precis de a verifica, 
în condițiile aspre ale unei compe
tiții internaționale, potențialul și 
perspectivele actualelor noastre gar
nituri juventiste.

Ca tn fiecare an. compania va 
fi valoroasă, atît la feminin cît și 
la masculin, căci tradițiile și per
formanțele handbalului iugoslav și 
ungar se completează cu puternica 
ascensiune a jucătorilor bulgari, 
prezenți și ei la startul întreceri
lor, așa îneît sarcina -cadeților" 
noștri este departe de a fi ușoară. 
Cu toate acestea, pregătirile intense 
din ultima vreme, numeroasele pai* 
tide de verificare susținute da e- 
chipa mautulină, precum și antre
namentele sistematice ale fetelor In 
tabăra de pregătire a federației de 
specialitate, ne îndreptățesc să as
pirăm la poziții fruntașe în acest 
turneu. De altfel, iată ce ne-a de
clarat prof. Dan Bălășescu, antre
norul lotului feminin care va pleca

De vineri și 
rașul Ozd din

tâ-

xvâx. u *>

J.O. există șanse re-

COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ

resti) a intreeat capta F 
nla Rtiztel cu 6—4. 5—3. 
Dtnamo București 
Si A. Scgârcvanuț. 
din tetzlul de T.

Ilie GHIȘA

iooattihii re-
M- Brea- 

narao Ducu- 
Unea. Virgi- 
stlel. clubul 
* M. Bădin 

elnc* titluri

— coresp. județean

A APARUT REVISTA „EDUCA
ȚIE FIZICA Șl SPORT"!

Din cuprins spicuim :
• Statutul ți rolul profeso

rului de educație fizica de S. 
Blumenfeld, I. Alexcnarescu, I. 
lacob.
• Introducerea in problema 

modelării în pregătirea bas- 
chetbaliștiior de C. Dîrjan.

• Exerciții pentru pregătirea 
pionierilor și școlarilor pentru 

apărarea patriei de C. Pirvu.
_ • Contribuția medicului spor

tiv la dirijarea antrenamentu
lui modem de A. Szcgy.

între 11 și 13 august, la Slatina, 

„CUPA SPERANȚELOR" — EDIȚIA A IV-A
cltatea. la etapa de masă a competiție) 
participînd aproape 800 de echipe și evi- 
dențiindu-se în acest sens județele OH 
(86 de echipe). Constanța (68), Neamț 
(52). Botoșani (46). Argeș sl Ialomița 
(cîte 38). De altfel, la întrecerile finale 
sînt invitate să participe echipe din ju
dețele cu cea mai bogată activitate.

PRIMELE ÎNTRECERI ALE CAMPIONATULUI
Campionatul republican se va desfă

șura anul acesta după următorul pro-, 
gram : etapa pe județe — pînă la 13 
august, iar „zonele- intre 2—3 septem
brie (Sălat Sl Bacău). 9—10 septem.bne 
(Alba) și 23—24 septembrie (Gorj și Vîl
cea) Etapa finală se va „derula", m 
organizarea F.R Oină, tn perioada 6—8 
octombrie, la Craiova.

Se cunosc oină acum tn urma dis
putării primelor întreceri pe județe, 
două dintre echipele, care vor participa 
la etapele de zonă. La Tirgovlște (jud. 
Dîmbovița) s-au întrecut șase formații, 
primul loc fiind ocupat de Turbina pot- 
cești eu 9 p. urmată de Victoria V aca- 
rețtl cu 7 p și Viitorul Tătârani cu 5 p. 
Ecțilpa clasată pe primul loc, i Turbina 
Duceșu va evolua tn zona găzduită de

județul Vîlcea. O altă formație calificata, 
este Dacia Pitești, care a obținut vic
toria în disputa echipelor din județul 
Argeș.

La actuala ediție, au fost chemate 12 
formații șl anume : Se. generală Ti- 
teștl (jud. Argeș). Șc. generală Avră- 
meni (Botoșani), Șc. generală Prșcov 
(Buzău). Șc generală nr 8 Tirgovlște 
(Dîmbovița). Șc. generală Boureni (Dolj). 
Șc. generală Grivița (Galati), Șc. gene
rală Rados — Crasna (Gorj), Șc. gene
rală Radu-Negru (Ialomița). Șc genera
lă Gherăiești (Neamț). Șc. generală Dră- 
gănești-Olt (Olt). Șc. generală Cuiciuc 
(Constanța) precum si o echipă din ju
dețul Tulcea sau Vîlcea.

Reamintim că în ediția precedentă vic
torioasă a ieșit formația Școlii generale 
din Gherăiești (jud. Neamț).

reprezcr’a ia 
ale la unul din primele •» lucurL 
Rezultatul realizat de Viorica Du
mitru «care ne-a mărturisit că nu 
a mai forțat In ultima parte a-fi
nișului. clnd a văzut că nu se poa
te clasa pe un loc fruntaș rămine 
destul de neconciudenL Cert este 
că Iulia Riabcir.skaia a întrecut-o 
pe Maria Nichiforov cu 4 secunde 
și pe Viorica Dumitru cu 6 secun
de I Ceea ce. credem, va stimula 
ambiția caiacistelor noastre, evi
dent capabile de performanțe mal 
bune /

K 2—1000 m. Echipajul C. foș
nită — V. Simiocenco s-a clasat pe 
locul 4. Rezultatul este destul de 
controversat comentat. Nu numai 
pentru cele 3 zecimi de secundă 
care i-au despărțit pe sportivii noș
tri de locul 3 ci. mai ales, pentru 
că există speranța că acest echi
paj să obțină o medalie olimpici 
în „calculele hirtiei" au Intervenit 
acum caiaciștii norvegieni și cei 
suedezi care. împreună cu cei so
vietici, alcătuiesc un grup de ad
versari foarte greu de trecut. La 
acest pluton fruntaș se adaugă e- 
chipajele Ungariei și R. D. Ger
mane și, în orice caz. nu trebuie 
exclus cei al Austriei (în ciuda fap
tului că la Bagsvaerd a ocupat doar 
locul 6). Afirmarea in aceste c-ondi 
ții va fi o mare victorie și, în 
măsura în care vor să și-o apro
pie, sportivii români trebuie să 
depună eforturi sporite in perioa
da de pregătire care a mai rămas, 
iar la J.O. să concureze cu toate 
forțele lor în această probă in care 
jumătate dintre participant! luptă 
cu mari șanse pentru medalie.

C 2—1000 m. Din nou Gh. Da
nilov — Gh. Simionov au ciștigit 
în fața lui I. Patzaichin — S. Co- 
valiov. Locurile 2 și, respectiv, 3 
pot fi considerate ca normale. Ori
care dintre aceste două echipaje își 
menține șansele Ia un loc fruntaș 
pe podiumul de la Munchen.

K 2—500 m (F). Bun rezultatul

ACTUALITĂȚI
• în afara „Cupei Speranțelor- și pri

melor faze ale campionatului republican, 
în luna aueus, se va disputa Si o altă 
competiție de amploare, o adevărată 
sărbătoare a sportului nostru national. 
..Cupa tineretului de la sate-, denumită 
tri faza sa finală „Clipa U T.C.".

Reuniunile acestei întreceri vor avea 
loc la București, între 25 și 27 august, 
cu participarea a 40 de echipe. „

• în vederea participării, ca invitată, 
la „Cupa tineretului de la sate", echipa 
Universitatea București se pregătește cu 
minuțiozitate. Componențli formației, a- 
flati în tabără la Predeal, se folosesc de 
acest prilej antrenîndu-se sub suprave
gherea asistentului Iulian Tudoran.

Rubrică realizată 
de Dumitru NEGREA

re- 
vic- 
Bul-

... ............ _ _ per
formanță, așa îneît plecăm la Ozd 
cel puțin pentru locul doi!“

Iată, ’ însă, în încheiere, compo
nența loturilor care fac deplasa
rea : FEMININ: Elisabeta Ionescu 
și Marioara. Miller (portari) — Na
talia Rublenco, Maria Niță, Elena 
Frincu, Rita Florea, Victoria Ama- 
randei, Rodica Cișma?, Georgeta 
Vasile, Doina Radu. Lucia Osman, 
Monica Mihăilă, Mariana Boși și 
Maria Bidiac ; MASCULIN : Sla
vici și >Tamaș (portari) — Oraș, 
Tase, Szabo, Voinea. Belciug, Ga- 
brovsehi, Burger, Schranger, Mano-^^ 
lache, Mintiei, Vărgălui și Bocan 
(antrenori M. Pintea și G. Bădu- 
lescu).

Ca arbitri români delegați la a- 
cest turneu fac deplasarea D. Pu
rică și 7’ Curelea.

Horia ALEXANDRESCU

Timp de trei zile

UN ATRACTIV CONCURS DE OBSTACOLE IN

Vineri după-amiază, de la ora 16. 
pe baza hipică din calea Plevnei 
vor începe disputele din cadrul 
concursului internațional de călă
rie La rare participă sportivi din 
cinci țâri. Amănunte despre con
curs atu solicitat secretarului ge
neral a! federației de specialitate, 
DUMITRU NEDELEA :

— întrecerile care debutează vi
se înscriu in seria concursu

DIN TURNUL 
DE CONTROL

CAPITALĂ

organî- 
aceasta, 

loc la

rilor de tradiție pe care le 
zăm în fiecare an. De data 
la disputele care vor avea 
București după o întrerupere de 
15 ani, participă echipe din Bul
garia, Cehoslovacia, Jugoslavia, Un
garia și România

— Ce ne puteți spune despre că
lăreții oaspeți ?

— Fiecare echipă oarticipantă 
are în componența sa sportivi va
loroși cu îndelungată experiență și 
cu bune rezultate obținute în alte 
întreceri. Aș menționa dintre ei 
pe Tibor Vrba, Frânt Nosek și 
Martin Boor (Cehoslovacia), Mihail 
Mmatecv si Ivan Adjemov (Bulga-

ii JtUi Dcszaka $: Miroslav Jo- 
e dscos^vta) s. M kJo* Mezei 
ngarA).
— Cra s-aa pregătit repreien- 
r’u **nri pentru aceste intre- 

•Sit *
— Nă peeaestăm. la obstacole, 

efteva speT-AÎtșt: capabili să obțină 
reroîtate țarte bune. Mă refer. în 
specta- la Dt, 
t.o Vlac s; 
s-au aLmat 
:ate—sț.-ar.aî. 
eaapone ]■ 
tor eotedrt.:<or ce care a>j dispus 
pentru pregătire.

— Pe lista de înscrieri figurează 
* pernele multor Juniori...

— *nte-acevâr. în aproape toate 
eeb pete sfat orezenți unul sau mai 
sauh; tisen călăreți, tocmat pentru 
a da pcs ixl.tete și „generației rfe

mîine" să se 
de mai mare 
în lotul României se află 
Popescu. Gheorghe Nicolae și Vic
tor Costache.

— In încheiere v-am ruga să ne 
spuneți cîteva cuvinte despre pre
gătirile organizatorice.

— Comisia de organizare a luat 
din timp toate măsurile pentru ca 
să existe condiții optime pentru 
buna desfășurare a concursului.

rodeze m concursuri 
anvergură. De aceea.

Dania

PBDGRAMUL CONCURSULUI

ora ia — 
ora 14J» —— trena

Vineri 
«teschrtwra festivă 

proba ie deschlder* 
nf 1 '

ora 15.34 —
— proba

Simbiti 
proba rr. 3 
nr. 4.

inttru Velea, Ccnstan- 
Auidian Stoica care 
oe plac național și 
Ei sînt botăriți să se 

•jb nivel corespunză-

Duminică
ora 9 — nroba de forță

— proba de
— festivitatea

adio.
de tnchider».

spun tot ceea ceEste dificil 
s-a făcut, 
afirm că
Plevnei va
lor. Nu este lipsit de interes să arăt 
că patru din cele șase probe vor fi 
datate cu substanțiale premii, ceea 
ce firește va spori atractivitatea 
întrecerilor.

să vă
dar este de-ajuns să 

baza hipică din calea 
fi la nivelul exigențe-

Emanuel FÂNTANEANU
REGATA COPEXHAGA

(locul 2) echipajului format o;n Ma
ria Nichiforov ți Viorica Duia.tru. 
clasate înaintea iui R. Lsser ți R.
Breuer (R. F. a Germaniei Și in 
această probă avem in vedere ab
sența unor caiacisie de valoare, dar 
parcă acum, la Begsvanrd, echipa
jul nostru ne-a întărit mai muit 
convingerea câ se poate afirma la 
Jocurile Olimpice,

K 4—1000 m. Sin tem ce acord că 
in cea mai .-fierbinte-* 
programului olimpic se 
intîmpla. din cauza C.U.. 
loric. schimbări in ordinea prime
lor patru-cinci echipaje. Așteptam, 
insă, mai mult de la echipajul nos
tru format din Vcrncscu—Zafiu— 
Vartolomett—Seiotnic, întrecut cu 
două secunde de echipajul Italiei, 
in plină ascensiune. I-am văzut la 
Bagsvaerd pe caiaciștii noștri des
tul de afectați de acest rezultat (lo
cul 4) și credem că ei vor găsi 
mai bine decit noi și explicațiile 
și căile de revenire la valoarea a- 
rătată pînă acum. Credem, de ase
menea, că acestui rezultat ar tre
bui să-i urmeze nu neîncrederea ci, 
dimpotrivă, siguranța în posibilită
țile individuale și de ansamblu, do
rința de a realiza mai bine omo
genitatea echipajului, de a-i ridica, 
prin întrajutorare, valoarea.

Noaptea tîrziu, la mult timp după 
finale, antrenorul emerit Nicolae 
Navasart ne declara (am înțeles că 
șl ceilalți antrenori împărtășesc un 
asemenea punct de vedere', că „este 
foarte bine că regata Copenhaga 
s-a încheiat cu aceste rezultate pen
tru noi : altfel — in cazul obținerii 
a 2—3 victorii — poate că nu toată 
lumea ar fi înțeles atit de bine că 
mai trebuie să muncim mult, antre
nori și sportivi, pentru a valori fca 
la maximum posibilitățile <le alte
rnare olimpică", poate că ar fi fost 
prea multă liniște și mulțumire. 
N-a fost respinsă nici Idcea căută
rii unor soluții noi prin care să 
poată fi realizate integral obiecti
vele propuse. De aceea, ni se pare 
că regata Copenhaga n-a pus nici
decum punct suitei de răspunsuri 
care sînt așteptate și pe care le 
așteptăm cu numai cîteva sâptâ- 
mini înaintea Jocurilor Olimpice.

Jipolo
IN TURNEUL INTERNAȚIONAL DIN CAPITALĂ

probă a 
se pot adesea 

echilibrului va-

MARTI 8 AUGUST TRAGERE EXCEPȚIONALĂ LOTO
• Ne aflăm în plină vînzare a biletelor pentru tragerea excepțională Loto de 

marii 8 august 1972. tragere care atribuie participanților în număr NELIMITAT : 
premii în bani de valoare fixă si variabilă, autoturisme DACIA 1300 si DACIA 1100 
precum și excursii la Budapesta cu petrecerea Revelionului.

• Participarea se face pe variante de ‘ . ...................................... * ■
dau dreptul de participare la toate cele 4 
rati-vă biletele din vreme.
NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES NR. 31

1972
Extragerea I : 27 17 41 
Extragerea a II-a : 30 
Fond general de cîștiguri : 

lei, din care 1 125 288 lei report

2 lei. 5 lei si 15 lei. Variantele de 15 lei 
extrageri cu șanse mari de ciștig. Proeu-

DIN 2 AUGUST

7 24 1
23 40 38 43

2 134 460

CtȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
28 IULIE 1972

Extragerea I : Categoria 1 : 
riante a 93 570 lei : cat. 2 ; 4 
25’ n a 9 357 lei și B variante 
3 743 lei ; cat. 3 : 9,25 a 7 283 lei ;

DIN

va-1.20 
variante 
lO’o a 

; eat. i :

Sase selecționate încep astăzi in 
Capitală toazinul Dinamo de la ora 
18) îr.trecerue unui turneu intema- 
țiora! amical, pe care echipa olim
pică a tării r.oestre ii va folosi ca 
o ultimă verificare înaintea J.O. de 
La Munches. La «firșitul acestuia, 
antrenorii Crir.’.escu ți Fîroiu vor 
desemna ț« pe cei 11 jucători care 
vor purta speranțele noastre la O- 
iimpia'iă.

Prircipa ul adversar al rețrezen- 
ir. această ccmpeti- 
îndoială recutabila 

D. Germane, echipă 
renume în polo-ul

ternei rcmâae 
de este fir* 
formație a R. 
cu un frumos
mondial. Oaspeții au sosit de marți 
dimineața tn Capitală cu 11 jucă
tori euncscvti sportivilor noștri : 
Arndt. Fuert Zein. Wagner, llcr-

wegen, Hintze, Steinbach, Rudei 
Herzog, Hermans și Lange. în 
după-amiaza aceleiași zile, polciștii 
germani au și susținut un meri de 
antrenament cu prima selecționată 
română. S-a jucat timp de 90 de 
minute fără întrerupere (!) și la 
sfirșit echipa română a avut cu un 
gol mai mult marcat decit adver
sara sa (15—14). Meciul oficial din
tre cele două echipe este programat 
simbătâ seara.

Programul zilei, de astăzi cuprin
de următoarele meciuri: ora 18: 
R. D. Germană — sel. București ; 
era 19: România — România tine
ret; ora 20 : sel. Volgograd — Ro
mânia juniori. Ca arbitru neutru 
a fost invitat belgianul Abe Fuchs.

1/inât0t,ulgijjp^cari
ION PANÂ — PENTRU A TREIA 
OARA CAMPION REPUBLICAN 

LA PESCUIT SFORTIV 
STAȚIONAR

în zilele de 29 și 30 iulie, la Dej, 
pe riul Someș, s-a desfășurat cam
pionatul național de pescuit sportiv 
staționar (seniori și juniori), ediția 
1972 Au participat echipele câști
gătoare ale întrecerilor interjude- 
țene. premergătoare campionatului

După două zile de concurs, cîșli- 
gătoare au fost desemnate echipele 
jud. Timiș. Sect. I București și jud. 
Mureș (tineret). La individual (ti
neret), s-au clasat, in ordine : Dan

17.3» a 3 S94 Iei : cat. 5 : 97,25 a 603 lei ; 
cat. 6 : 182,75 a 369 iei.

Extragerea a n-a : Categoria A : 1
varianta 25’, a 84 0C2 lei și 3 variante 
10*, a S3 601 lei; cat. B: 4.35 a 12 500 
iei : cat. C : 8.75 a 6 214 lei ; cat. D : 
27.25 a 1 995 lei : cat. E : 43.45 a 1 122 lei; 
cat. F : 83,75 a 649 lei : cat. Z : 1 580,65
a 100 iei.

Cîștiguriie de categoria 1 și categoria 
A au revenit lui CONSTANTINESCU NI- 
COLAE și LUPULESCU GHEORGHE din 
București care cîștigj cite un autoturism 
lâ alegere plus diferența în numerar.

Rubrică redactată
de LOIO-PKONOSI’ORT

Stoenescu (sect. I București), Tr. 
Pâscuț (jud. Timiș), Nicolae Radu
lescu (sect. 8 București). Cerne] An- 
gheluță (jud. Timiș), Mihai Istrate 
(Constanța) și Laurențiu Czell 
(Cluj).

La seniori s-au clasat pe primele 
trei locuri echipele București A și 
B și echipa județului Bihor. în 
clasamentul individual (adulți) s-au 
situat pe primele locuri, în ordine : 
1. Ion Pană (campion național in 
1959 și 1960. vicecampion mondial 
(in 1969), 2. Gh. Timolcon, 3. V. 
Fleșeri, 4. M. Stoenescu, 5. V. Stoi
ca și 6. M. Ambrozie, toți din Bucu
rești

Au fost distribuite cupe și 
roase premn.

nurne-

ANTRENAMENT de tir 
talere

I
LA

Duminică, între orele 9—14, pe 
poligonul Tunari din Capitală, au 
loc antrenamente de țir la talere 
aruncate dip turn (sheet). Poate 
participa orice vînător cu permisul 
de vînătoare vizat pe anul în curs. 
Muniția se poate procura, contra 
cost, chiar pe poligon. Talerele sînt 
puse la dispoziția vînătorilor in 
mod gratuit.
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CÎȘTIGĂTOARE, ECHIPA ROMÂNIEI A AVUT DE LUPTAT,
IN PRINCIPAL, CU PR0PR11LE-1 SLĂBICIUNI ■ ■■

© Diferența dintre valorile individuale — decisivă pentru cîjti- 
garea trofeului continental © Adversare incomode — echipele ce 

se apropiau de preceptele fotbalului modern

Cîștigătoare a celei de a III-a e- 
/diții a Campionatului european uni

versitar de fotbal, echipa României 
ne-a permis, prin comparație cu ce
lelalte echipe pe care le-a întîlnit, 
o serie de reflecții și concluzii, spe-

jucătorilor, componențl al loturilor o- 
limpic sau de tineret. în cîteva din 
celelalte echipe figurau fotbaliști din 
a doua divizie de fotbal a țării res
pective (Iugoslavia, U.R.S.S., Ceho
slovacia, Belgia, de exemplu), cîteva

însă — cel puțin deocamdată — fără 
o valoare deosebită.

A cîștigat, deci, „Ia pas" echipa 
română titlul continental 1 Da și nu...

Da, pentru că în nici unul din 
meciurile susținute succesul său nu 
a fost pus la îndoială decît un timp 
limitat, victoriile venind, fără mari 
emoții, una după alta. A fost sufi
cient ca angrenajul echipei să „acce
lereze motoarele",• să forțeze nota jo-

- - • ...»

Singur între trei adversari — iugoslavii Mijatovic, ‘ ~ "
nimic, balonul urmind a fi cules, în clipa următoare, de către portarul Krivokapic (Fază din 
ROMANIA — IUGOSLAVIA, 1—0).
răm, folositoare. Trebuie să spunem, 
din capul locului, că nici una din 
selecționatele întîlnite de echipa ro
mână (și nici celelalte participante) 
n-au beneficiat de prezența vreunor 
jucători cu „nume", asemenea celor 
din tabăra română, care număra foști 
și actuali membri ai lotului A, (Dinu, 
Anca, Oblemenco, Țarălungă, M. 
Sandu, Ștefan, Simionaș), iar restul

Ognjanovic ji Sudic — Munteanu nu poate reuși mai 
. ' - — - ■ - - - - t meciul finală,

Foto: S. BAKCSY
„speranțe*, dintre care, cei mai eu- 
noscuți, vest-germanil Toppmiiller și 
Zewe vor debuta, fn toamna aces
tui an, în prima Ligă, Ia F. C. 
Kaiserlautern și, respectiv la For
tuna Dusseldorf, iar portarul iu
goslav Krivokapic este rezervă la 
Vojvodina Novi Sad. In rest, numai 
jucători tineri, plini de ambiție și 
dorință de afirmare cît mai rapidă,

cului cit mai aproape de limitele 
posibilităților, pentru ca adversarii 
să se vadă nevoiți, în cele din ur
mă. să cedeze.

Nu, pentru că, uneori, i-am văzut 
pe jucătorii români chinuindu-se, a- 
proape complexați (!) de stilul de 
joc al celor mai bune selecționate 
prezente la turneu. Desigur, nu tre
buie să uităm că absolut toate echi-

SUBIECTUL MARCU
Jucătorul craiovean Marcu este 

ceea ce se cheamă un subiect în 
fotbalul nostru. Un subiect' care 
merită atenție din cel puțin trei 
motive > 1) Pentru că acest fotba
list este, după părerea multora, 
plin de calități.- Să nu uităm că 
fuge .100 m su« 12 secunde, fiind 
cel mai rapid atacant din Româ
nia. driblează bine, șutează cu am
bele picioare, nu-i este frică de 
fundașii „răi", Ia atacul cărora nu 
sare peste minge, ci-și continuă ac
țiunea cu hotărîre etc., etc. 2) Pen
tru că, în pofida acestor calități, 
nu ajunge să fie cooptat în lotul 
național. 3) Pentru că echipa re
prezentativă duce de multă vreme 
lipsa unei extreme care să fie și— 
extremă, reclama de extremă falsă 
fiind sută la sută fidelă, aripile 
n astre reușind să facă față — cu 
d 'tul succes — obligațiilor de vîrf 
central, de mijlocaș, chiar de fun
daș. numai celor de extremă nu.

Și totuși. în ciuda acestui con
curs de atuuri și de împrejurări, 
Marcu nu este chemat la lotul na
țional.

De ce, se întreabă cu legitim in
teres mulți ?

Răspunsul la această întrebare 
l-am primit — nu verbal, ci pe 
terenul de joc — chiar de la Marcu

. Se juca meciul dintre echipele 
studențești ale României șj Olan
dei. Meci destul de greu pentru 
fotbaliștii noștri, cu un rezultat 
care a stat multă vreme în cum
pănă. A stat în cumpănă și pentru 
motivul că una din importantele 
rotițe ale angrenajului „ll“-lui ro
mân „nu se învîrtea", sau mai bine 
zis se învîrtea, dar în sens invers. 
Ce a făcut Marcu în acest hieci ? 
— căci despre el este vorba. A în
cercat să joace majoritatea timpu-

lui numai pentru el. Lansat adese
ori . în. culoare libere de Dinu sau 
Oblemenco, Marcu — în loc să 
continue acțiunea sau să caute s-o 
finalizeze — își aștepta adversarul 
direct pentru a-1 dribla, uneori în
cerca să „se joace" cu doi-trei ad
versari deodată (ozonisnțe desuete 
din finalul carierei marelui nostru 
atacant), făcînd abstracție de ros
tul său, de interesul echipei, al 
coechipierilor, în faza respectivă. 
Altfel spus, talentatul Marcu — 
care a ajuns în scurtă vreme unul 
din favoriții Craiovei și nu numai 
ai Craiovei — încerca să-și „facă 
numărul". Inutil să vă spun că 
prima victimă a acestei „concepții 
de joc" a fost chiar Marcu. (ba de
posedat. ba faultat de adversari), 
iar a doua — echipa, care n-a pu
tut beneficia de adevăratele cali
tăți ale aripei sale.

La sfîrșitul partidei, l-am între
bat ne antrenorul Cernăianu (con
ducătorul său tehnic și la echipa 
de club) cum poate aeeepta jocul 
lui Marcu. joc evident în afara in
tereselor echipei și ale lui, ca fot
balist, pe care multă lume îl aș
teaptă în Iotul național.

Răspunsul primit pe loc (poate 
un răspuns diplomatic, de evitare) 
m-a nemulțumit! „Asta e stilul 
Iui. își așteaptă adversarii. Geaici 
nu joacă la fel ?!“

Chiar și respecttnd proporțiile 
valorice Geaici-Marcu, 
suferea în obiectul ei, 
puțind fi văzut liber în 
poartă în așteptarea unui fundaș 
pe care să încerce să-l ridiculizeze 
cu un dribling suplimentar.

Peste două zile insă, formația de 
studenți a României se alinia îm
potriva selecționatei R. F. a Ger
maniei fără titularul său indiscu-

pele care au întîlnit formația ro
mână au reușit în compania aces
teia cel mai bun joc al lor ! Au in
tervenit pentru crearea acestei stări 
de fapt, bineînțeles, mobilizarea su
perioară în fața unui adversar pe 
care îl știau mai bun, ca și certitu
dinea că — în cazul eliminării team- 
ului român — șansele proprii creș
teau considerabil. Au mai intervenit 
și alți factori, ca inconstanța alcă
tuirii „U“-lui nostru (la nici o par
tidă nu a fost aliniată formația din 
meciul precedent, antrenorul Cernă
ianu rulînd pe absolut toți cei 18 
jucători din lot, dintre care doar 
Dinu și Velea au jucat integral tot 
turneul), sau greutatea găsirii celor 
mai bune formule pentru desfacerea 
unor apărări care — 
atacului român — se 
propriei porți...

Dar, peste toate, 
o oarecare diferență 
nostru și cel iugoslav, 
sovietic sau chiar spaniol (luate ca 
noțiuni generale) și. din păcate, nu 
in favoarea noastră...

Pentru a fi mai expliciți, trebuie 
să arătăm că fotbaliștii români au 
fost incomodați de echipele care 
practicau un joc cît de cit mai a- 
proape de preceptele fotbalului mo
dern, adică grupat în atac și apă
rare, fără posturi fixe, cu un anga
jament fizie și moral total și acțiuni 
din pase multiplicate, pentru a pu
tea trece cu toată echipa în terenul 
advers (Iugoslavia, U.R.S.S. etc.), sau, 
dimpotrivă, cu contraatacuri purtate 
In viteză maximă (Spania, Olanda). 
Și, putem susține, fără teama de a 
greși, că studenții fotbaliști români 
au cam fost intrecuți la aceste ca
pitole de echipe cu jucători tineri, 
fără „firmă". La capitolul valorii in
dividuale intrinsece, însă, a fost su
perioară (așa cum era și normal) e- 
chipa română — CEEA CE A ȘI 
FOST DETERMINANT ÎN OBȚINE
REA VICTORIEI — dar acest lucru 
nu a putut să ne facă să uităm unele 
tare ale fotbalului nostru.

Acestea fiind „datele problemei", 
trebuie totuși „să dăm Cezarului ce-i 
al Cezarului", adică să recunoaștem 
eforturile tuturor jucătorilor români 
și ale antrenorilor selecționatei, Con
stantin Cernăianu și Robert Cosmoc. 
Ne-au plăcut, în special, la acest 
campionat european al tinereții : 
Dinu, Marcu. Stoicescu (păcat că a 
jucat prea puțin), Jurcă, Velea, Si- 
mionaș și, parțial, Țarălungă, M. 
Sandu, Ștefan și Deselnicu.

Iată, succint, cîteva dintre conclu
ziile prilejuite de acest excelent pri
lej de confruntare, în mai puțin de 
două săptămînl, cu selecționate Stu
dențești din cîteva țări cu fotbal a- 
vansat.

Sîmbăta trecută, după-amiază, 
Steaua n-a avut prevăzut, în pro
gram, antrenament. Jucătorii au 
urcat în grup, pînă în Poiana Bra
șovului și au rămas aici două ore. 
timp pe care fiecare dintre ei si 
l-a petreeut după preferințe. A fost, 
ca să zicem așa, unul dintre acele 
atît de necesare momente de res
pire.

Și o asemenea nevoie de „re- 
lache" au simțit-o și antrenorii. 
Constantin a profitat de împreju
rare pentru a face o plimbare so
litară. pe drumul care duce^ spre 
teleferic. Mai imprudent decît se
cundul său, Valentin Stănescu nu 
s-a desprins însă prea departe de 
centrul de gravitație al stațiunii și, 
intr-un fel spus, aproape că nici 
n-a putut evita o discuție despre... 
fotbal. Deși intențiile sale în le
gătură cu un astfel de subiect pă
reau destul de clare, încă de la 
început, chiar dacă erau împărtă
șite pe un ton fals amenințător: 
„Să știi că nu spun nimic".

Scurt și cuprinzător. Ceea ce m-a 
și făcut să renunț, din capul lo
cului, la ideea unui interviu pro- 
priu-zis. Și poate că a fost mai bine 
așa. Asta nu înseamnă că pînă la

urmă am renunțat și la gîndul de 
a-T converti pe antrenorul militari
lor bucureșteni pe calea unor mici 
indiscreții din viața echipei sale.

Și așa am aflat — stînd de vor
bă, puțin mai tîrziu. ca doi vechi 
amici în fața unui pahar cu pepsi 
— cum, că Dumitru a dorit să 
joace la Steaua, chiar dacă ar fi 
trebuit să suporte rigorile aspre ale 
carantinei; că Dumitriu, obținut 
printr-un schimb reciproc avanta
jos de jucători de la Progresul, 
este o mare speranță ; că Voinea, 
reîntors din Franța, a rămas ace
lași as al demarcărilor și om de 
gol; că Iordache a lucrăt la an
trenamente cu o ambiție demnă de 
toată admirație, dar că tot jocul 
competițional este acela care dă 
sentința valorii : că echipa are la 
ora actuală două perechi de fun
dași centrali: una tînără, Smaran- 
dache — 
măgeanu 
calitățile 
a mai fi
natul nostru ;
pînă la toamnă acasă, la Cărei, 
pentru a-și susține bacalaureatul; 
că Iordănescu visează numai tri
coul cu nr. 9 pe spate... Și multe 
altele.

Ciugarin și cealaltă... Hăl- 
— Negrea ; că fundaș cu 
ltii Cristache este greu 
găsit un altul în campio- 

eă Helvei a rămas

cunoscînd forța 
grupau in fața

a fost
între 

vest-german,
vizibilă 
fotbalul

Dumitru GRAUR

ULTIMA ETAPĂ A 
„CUPEI DE VARA"

Federația română de fotbal a sta
bilit ca ultima etapă a „Cupei de 
Vară" să aibă loc în ziua de 
miercuri 16 august în Ioc de 20 
august, cum se programase inițial. 
Toate partidele vor începe la 
ora 17.

TURNEUL ECHIPEI N.A.fc. ALGER

Marți, a sosit în capitală echipa alge
riană Naft Riadli Alger, oare, Întreprin
de un turneu de pregătire în țara noas
tră. —'

La cîteva minute după sosire, antre
norul echipei. Tache Maori, ne-a spus :

— După o scurtă perioadă de pregă
tire pe care o vom face la Predeal, vom 
susține patra jocuri amicale cu : Jiul 
Petroșani (6 august), Politehnica Timi
șoara (9 august). „U« Cluj (13 august) 
ți la 16 august cu un adversar încă 
nedesemnat.

AGENDA ZILEI
(3 august)

București; Steaua—Marek
Stanke Dimitrovo (Stadionul 
Republicii, ora 17.30)
Brașov : St. roșu—Homenet- 
men Beirut -
Buzău : Gloria—SC Cari
Zeiss Jena
Bacău : Știința—Nijmeh Bei
rut

JOC AMICAL AZI LA „PROGRESUL"

Pe terenul din str. dr. Staicovici, 
astăzi de la ora 17,30 echipa Pro
gresul susține o partidă amicală în 
compania divizionarei C Unirea 
Tricolor.

UN CAZ UNIC

LOTUL NAȚIONAL N-A PUTUT
ÎNCROPI 0 ECHIPĂ PENTRU

JOCUL DE LA OLTENIȚA!
de pregătire, 
național dp

comparația 
Geaici ne
cursă spre

tabil, Marcu. Acesta mi s-a părut 
(sau cel puțin înclin să cred că 
așa a fost) a fi răspunsul real al 
antrenorului Cernăianu. O lecție 
pentru Marcu. Pentru că acest ju
cător foarte înzestrat — pe care 
Angelo Niculescu l-a urmărit, nu 
întimplător, cu multă atenție în 
timpul campionatului un-'-rsitar 
(în paranteză fie spus, ar • -orul 
echipei naționale ne-a declarat că 
apreciază calitățile Iui Marcu, dar 
că jocul său trebuie corectat) — 
are de învățat o lecție particular 
valabilă pentru formația noastră 
reprezentativă și universal valabilă 
pentru orice extremă din lume: 
SA JOACE (bine) PENTRU ECHI
PA !

Cînd va dovedi că a învățat și 
această lecție — termenul depinde 
în foarte mare măsură de el — 
Marcu va pătrunde în reprezen
tativa noastră 
te greu locul, 
ealități. Și e

și își va pierde foar- 
Pentru că e plin de 
extremă. Rara avis.

Marius POPESCU

Conform programului 
ieri după-amiază, lotul 
fotbal trebuia să susțină un joc de 
verificare la Oltenița, in compania 
divizionarei B, Ș.N.O. Din motive o- 
biective, dintre jucătorii vizați a face 
parte din lot n-au putut fi chemați, 
la București, Domide și Kun (aflați 
cu U.T.A. în străinătate), Dinu, Anca. 
Ștefan și alți cîțiva tineri de pers
pectivă, care au nevoie de un scurt 
concediu, după participarea la Cam
pionatul european studențesc. In a- 
ceste condiții, Angelo Niculescu a 
convocat luni la prînz 15 jucători. 
Dar, la ora apelului, antrenorii s-au 
văzut puși Intr-o situație pe cit de 
neașteptată, pe atit de neplăcută.

Miercuri la ora 9,30, cind autobu
zul trebuia să plece spre Oltenița, 
Angelo Niculescu avea la dispoziție 
doar 10 jucători, dintre care doi por
tari (Adamache și Stan). Neagu a 
plecat cu Rapid în Spania. Dobrin și 
Boloni s-au prezentat indisponibili. 
Piteșteanul a venit eu degetul de la 
ui) picior zdrelit de o piatră, pen
tru că a jucat fotbal desculț, pe la 
cabana Voina. unde se afla cu e- 
chipa sa. Boloni n-a anunțat că nu 
e vindecat după un accident mai 
vechi (ruptură de ligamente și smul
gere de os la picior), de la meciul 
cu Rapid și doar de 12 zile și-a scos 
ghipsul pe care l-a purtat timp de o 
lună. Steaua nu l-a trimis pe Du
mitru la lot pentru că e... nepregătit,

nu e Ia zi cu antrenamentele ! Despre 
Cojocaru. nimeni nu știa nimic. Iată, 
un fotbalist are ocazia să vină la 
lot dar nu o face și nici măcar nu 
se deranjează să dea un telefon să-și 
anunțe lipsa și motivele !

In această situație unică, Angelo 
Niculescu a cerut celor de la Steaua 
să-i trimită pentru jocul de la Ol
tenița pe Ciugarin și Năstase. dar 
a fost refuzat pe motivul că Steaua 
joacă azi un meci amical cu Marek 
(Bulgaria) ! -Marți dimineața, s-a a- 
pelat la serviciile piteștenilor Jercan, 
Radu, și M. Popescu, dar F. C. Argeș 
nu și-a trimis jucătorii la București ! 
Așa s-a ajuns ca lotul național să 
renunțe la una din acțiunile sale — 
prima din acest sezon. Situația e 
neplăcută, iar Angelo Niculescu a 
promis o revanșă față de spectatorii 
din Oltenița, asigurîndu-i că va juca 
acolo la 30 august, înaintea meciului 
cu Austria. Ceea ce e mai grav este 
această ciudată poziție a unora față 
de soarta lotului național. Oare pe 
toți aceștia nu-i interesează decît în
gustele interese de club ? Noi ne o- 
prim aici cu întrebările, dar nu îna
inte de a ne 
F.R.F. va lua 
vere față de 
național să nu 
pentru un joc 
caz unic !

exprima speranța că 
măsurile cele mai se- 
cei vinovați. Ca lotul 
poată încropi o echipă 
de verificare, iată un

Constantin ALEXE

Valentm Stănescu fi Constantin, 
intr-un dialog cu ginduri de viitor

— Și cum veți juca în viitorul 
campionat ? — am întrebat la un 
moment dat. Valentin Stănescu nu 
s-a lăsat surprins și mi-a răspuns 
pe un ton foarte liniștit;

— Vino miine dimineață la 
11 pe Tractorul să ne vezi.

A doua zi, duminică dimineața, 
eram prezent Ia întîlnire. Mâ uit . 
cu atenție și reconstitui formația : 
Iordache — Sătmăreanu, Smaran- 
dache, Ciugarin, Cristache — Du
mitriu, Vigu — Aelenei, Tătaru, 
Voinea, Năstase.

Așadar, asta să fie formula ? In
tr-adevăr, o formație foarte tînără. 
viguroasă- Cineva însă observă că 
majoritatea jucătorilor au părul 
exagerat de mare. Un „cunoscător" 
de lingă mine mă liniștește repede 
spunînd că și Best sau Miiller 11 
au la fel. Apoi un curios întreabă 
de ce nu joacă Iordănescu. Răs
punsul, de astă dată autorizat, este.

or»

că înaintașul militar a fost pedep
sit pentru abateri 
de colectiv. Și mai 
nr. 9 !

După un timp a 
cu formația divizionară C, 
torul. In minutul 5 Iordache pri
mește primul gol, ■ într-un meci 
după 13 luni de inactivitate. Pe 
la mijlocul reprizei a întîia. Voinea 
înscrie simbolic, din 
ani de absență din 
întîlnirea se încheie 
de egalitate : 4—4.
poate spune foarte mult sau nimic. 
Depinde de ce va fi mai tîrziu, în 
campionat. Atunci, mai mult ca 
sigur echipa va juca mai aproape 
de valoarea ei. Și vor fi în formație 
desigur și Dumitru și Iordănescu. 
Atunci...

într-un colț al terenului Valenti 
Stănescu privește calm, liniștit. Și 
deocamdată nu spune încă nimic.

de la disciplina 
vrea tricoul cu

i
început și jocul 

Trac-

voie, după doi 
țară. In final; 
cu un rezultat 
Un scor care

LA RÎUL ALB...

Nu de mult, la 8. km de Reșița, 
pe valea Riului Alb, s-a inaugurat 
un pitoresc și original sat de vacanță 
pentru tineret. De atunci, pe drumul 
șerpuitor de munte ce duce spre a- 
cest loc de agrement, urcă mereu 
coloane de mașini cu sute și sute 
de elevi. Un adevărat . exod al pio
nierilor, al copiilor din oraș și ju
deț... spre acest sat de vacanță. Mi
nunata realizare pentru pionieri și 
școlari, este opera marilor întreprin
deri economice locale, a eroilor me
talului nestins din bicentenara vatră 
de foc a țării — un excelent loc de 
odihnă, recreare și destindere pe 
timpul vacanței de vară.

Pentru cine nu-1 știe încă, vi-1 
prezentăm : pe o întindere de L km2

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI

SERIA I

Etapa

Etapa a IH-a — 3 septembrie

a X-a — 22 octombrie

Frasin — Textila Botoșani

C, EDIȚIA 1972-1973

Danubiana Roman — A.S.A. Cimpulun 
Rapid Suceava — Foresta Fălticeni 
Textila Botoșani — Unirea Iași 
Fulgerul Dorohol _ Min. Gura H.

Mihai IONESCU

Etapa 1 — 20 august

Unirea Iași — Foresta Fălticeni 
Victoria Roman — Minobradul V. B. 
Străduința Suceava — Avlntul Frasin 
Min. Gura Humorului — I.T.A. Iași 
A.S.A. Cimpulung — Rapid Suoeava 
Textila Botoșani — Danubiana Roman 
Fulgerul Dorohol _  Nicolina Iași

Etapa a n-a — 27 august

I.T.A. Iași _ Străduința Suceava 
Avlntul Frasin — Unirea Iași
Foresta Fălticeni — Textila Botoșani 
Nicolina Iași — Victoria Roman 
Danubiana Roman — Min. G. Humorului 
Rapid Suceava _  Fulgerul Dorohol
Min. Vatra Dornei — A.S.A. Cimpulung

Minobradul V. D. — Min. G. Humorului 
Foresta Fălticeni — Danubiana Roman 
Unirea Iașî — A.S.A. Cimpulung 
Avlntul Frasin — Rapid Suceava 
Străduința Suceava — Nicolina Iași 
Victoria Roman — I.T.A. Iași 
Textila Botoșani — Fulgerul Dorohol

Etapa a IV-a — 10 septembrie

Danubiana Roman — Avînțul Frasin 
Nicolina Iași — Minobradul V. Dornei 
Fulgerul Dorohol _  Străduința Suceava
A.S.A. Cimpulung — Victoria Roman 
Rapid Suceava — Unirea Iași 
Min. Gura Humorului — Tex. Botoșani 
I.T.A. Iași — Foresta Fălticeni

Etapa a V-a — 11 septembrie

Fulgerul Dorohol — A.S.A. Cimpulung 
Străduința Suceava _  Rapid Suoeava
Textila Botoșani — I.T.A. Iași 
Unirea Iași — Nicolina Iași
Foresta
Victoria
Avlntul

Fălticeni — Min. Gura H. 
Roman — Danubiana Roman 
Frasin — Minobradul V. D,

a Vl-a — 24 septembrie

Min. Gura H. _  Rapid Suoeava
Minobradul V. D. — Fulgerul Dorohol 
Victoria Roman — Foresta Fălticeni 
Străduința Suceava — Textila Botoșani 
I.T.A. Iași — Avlntul Frasin
A.S.A. Cimpulung — Nicolina Iași 
Unirea Iași — Danubiana Roman

Etapa a Vn-a — 1 octombrie

Nioolina lași — I.T.A. Iași 
Avlntul Frasin — Victoria Roman 
Minobradul V. D. — Străduința Iași
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• Semne bune în activitatea 
sportivă a cooperației meșteșugă
rești din județul Dîmbovița. în 
acest an s-au înființat trei aso- I 
ciații sportive — Voința Titu. Vo
ința Găiești și Voința Moreni — , 
in care sînt cuprinși circa 2000 ; 
de membri cooperatori și ucenici, i
Mișu AVANU — coresp. județean

sînt amenajate toate cele necesare 
unei bune desfășurări... a vacanței 
și distracției copiilor.. In afara locu
rilor obișnuite de cazare, circa 100 
sînt amenajate în originale... carose
rii de autobuze. Oaspeții au la dis
poziție trei grupuri igienico-sanitare, 
o sală de mese, bucătărie spațioasă, 
un amfiteatru în miniatură. Satul 
poate fi traversat de un trenuleț cu 
două vagoane, avînd gară, tunel... 
Nu lipsesc, bineînțeles, terenurile de 
sport, asaltate de copii. Există două 
bazine de înot, o pistă de carturi, 
bituminizată, balansoare, terenuri de 
handbal, fotbal, volei, tenis de cîmp.

Soarele, veselia, fericirea domnește 
în fermecătorul peisaj al văii Riu
lui Alb. Ce minunată-i 
piilor pe acest picior de 
menicnlui !
Doru Dinu GLAVAN —

ANTRENO'I DE TREI
LOCUL I I

vacanța cq- 
plai al Se-
coresn. jud.

ORI PE..

îr> lumea 
de educație

Un nume cunoscut 
rugbyului : profesorul 
fizică Niculac Vizitiu. In 1954, deși

Etapa a VIII-a — s octombrie

Victoria Roman — Textila Botoșani 
Fulgerul Dorohol — I.T.A. Iași 
Rapid Suceava — Danubiana Roman 
Min. Gura Humorului — Nicolina laș 
Unirea Iași — Străduința Suceava 
Foresta Fălticeni _  Minobradul V. D.
A.S.A. Cimpulung — Avlntul Frasin

Etapa a IX-a — 15 octombrie
I.T.A. Ta^i — Minobradul Vatra Doime 
Foresta Fălticeni — A.S.A. Cimpulung 
Unirea Iași — Min. Gura Humorului 
Textila Botoșani — Rapid Suceava 
Danubiana Roman _ Nicolina Iași 
Avlntul Frasin — Fulgerul Dorohol 
Străduința Suceava — Victoria Roman

Etapa

Avlntul
Victoria Roman — Unirea Iași 
A.S.A. Cimpulung — I.T.A. Iași 
Minobradul V.. D. _ Danubiana Roma 
Străduința Suceava — Min. Gura H. 
Nicolina Iași — Rapid Suceava 
Fulgerul Dorohol — Foresta Fălticeni

Etapa a XI-a — 25 octombrie

I.T.A. iași — Unirea iași
Foresta Fălticeni — Străduința Suoeav 
Min. Gura H. _  Victoria Roman
Nicolina Iași — Avlntul Frasin 
Textila Botoșani — A.S.A. Cimpulung 
Danubiana Roman — Fulgerul Dorohol 
Rapid Suceava — Minobradul Vatra

Etapa a Xn-a — 5 noiembrie

Străduința Suceava — A.S.A. Cimpulun 
I.T.A. Iași — Danubiana Roman 
Textila Botoșani — Minobradul V. D. 
Unirea Iași — Fulgerul Dorohol 
Victoria Roman — Rapid Suceava 
Min. Gura H. — Avlntul Frasin 
Foresta Fălticeni — Nicolina Iași

Etapa a XHI-a — 12 noiembrie

Fulgerul Dorohol _ Victoria Roman 
A.S.A. Cimpulung — Min. Gura H. 
Avlntul Frașln — Foresta Fălticeni 
Nicolina Iași — Textila Botoșani 
Minobradul Vatra Dornei — Unirea laș 
Rapid Suceava — I.T.A. Iași 
Danubiana Roman — Străduința Suceav

junior, juca în divizia B, între 1957— 
1959 la Steaua (un loc II, un loc III 
și Cupa României), între 1959—1961 
în formația Grivița Roșie (un titlu 
de campion). Este unul dintre cei 
ce au îndrăgit rugbyul, care... nu 
pot trăi fără el. Spre deosebire de 
alți rugbyști, după ce a ieșit în afara 
terenului de joc el n-a uitat ba
lonul oval, rămînîndu-i credincios. 
Așa cum o poate face un fost ju
cător : ca antrenor. Muncitor, con
știincios, modest chiar, el a lucrat, 
a migălit, putem spune și astăzi se 
poate mîndri cu o performanță care 
nu stă la îndemîna oricui. Echipele 
de antrenarea căruia s-a ocupat au 
ajuns în acest an — toate — pe 
locul I. In primul rînd trebuie să 
amintim de formația de juniori a 
României care a cîștigat în acest an. 
Ia Roma, Cupa F.I.R.A. 1972 (unde a 
fost antrenor secund, alături de Ser
giu Veisseiberg, antrenor prim fiind 
Nicolae Pădureanu) ; apoi echipa 
Clubului sportiv școlar — campioană 
R.S.R de ’ ' ' ’ •
a fost in 
în sfîrșit, 
„XV“-lui 
ocupanta 
școlilor profesionale C.F.R.

Deci un antrenor de trei ori 
locul I într-un an. Felicitări.

M. FLORESCU

care...

juniori (unde de asemeni 
colectivul de antrenori) și, 
ca antrenor principal al 

Școlii profesionale Auto, 
locului I în Campionatul

RECOLTA DE MEDALII 
A CÎMPINENILOR

După terminarea întrecerilor 
cadrul campionatului 
aero-captive (la care 
în Predeal, timp de 
chipe masculine de

republican 
s-au !

3 zile, 
seniori

pp

din 
de 

întrecut 
, 15 e-

și ju-

niori) formația asociației sportive 
„Petrolul" Cimpina a cucerit titlul 
de campioană la juniori. Un succes 
de seamă al sportivilor : Adrian 
Popescu, Dan Petcu, Ioan Bey, Mihai 
Angheluță, Constantin Angheluță și 
al antrenorului lor neobosit, Anania 
Moldoveanu, maestru emerit al spor
tului.

Pe scurt, bilanțul este următorul : 
locul r pe echipe, două medalii de 
aur. trei de argint și una de bronz.

C. VÎRJOGHIE — coresp.
INIȚIATIVA LUPTĂTORILOR 

DIN RADAUTI

Sala de lupte din Rădăuți, unde 
își desfășoară activitatea echipa 
IPROFIL care evoluează în campio
natul diviziei A la greco-romane, a 
devenit un veritabil șantier. Com- 
ponenții secției de lupte — juniori 
și seniori — precum și tineri din 
oraș care iubesc acest sport, s-au 
angajat să-și renoveze sala care în
cepuse să se degradeze. Zilele aces
tea pot fi văzuți aici zeci de tineri 
mînuind mistria, tesla, ciocanul de 
lipit, cheia franceză sau bidineaua, 
lucrînd de zor, dînd o plăcută înfă
țișare acestui edificiu al sportului 
rădăuțean. Valoarea muncii pe care 
o prestează se ridică la aproape 
30 000 de lei. Un ajutor efectiv pri
mesc tinerii din partea comitetului 
sindicatului al întreprinderii fores
tiere (președinte Ion Lungu), precum 
și din partea conducerii asociației 
sportive IPROFIL (președinte Aurel 
Zegrea).

M. C0VĂTAB1U — coresp,

z

• A clncea ediție a „Cupei Bi- i 
horul" la aeromodelism — la care 
au participat o serie de concu- 
renți valoroși din țară și din o- 
rașul Debrețin (R. P. Ungară) — 
a revenit formației orădene Plas
tica (300 p.). Pe locul II Sanitas 
Deva (265 p.) și locul III Cimentul 
Turda (165 p).

VESTE BUNA DIN PLOIEȘTI

La Uzina de reparații Ploiești a 
fost dată în folosință o nouă bază 
sportivă 
handbal 
volei și 
membrii 
Ploiești, 
există o 
locuri, o .cabină pentru arbitri, ves
tiar, cabină pentru ținerea scorului 
și stație de amplificare. Baza spor
tivă, împrejmuită, (care cuprinde 
spațiu și pentru amenajarea unui te
ren de fotbal cu dimensiuni reduse) 
a fost realizată prin muncă patrio
tică, folosindu-se materiale recupe
rate și utilaje aflate în probă de 
ieșire din reparații.

Remarcabilă contribuția la această 
frumoasă realizare a inginerilor Pană 
Bărbieru, Ion Paraschiv — pasionați 
și entuziaști sprijinitori ai sportului 
— precum și al conducerii uzinei (di
rector ing. Gh. Iordache).

(ce cuprinde : un teren de 
cu zgură roșie, terenuri de 
baschet bituminizate) pentru 
asociației sportive Metalul 
Lîngă terenul de handbal 
tribună metalică cu 200 de

Octavian BALTEANU — coresp.



Turneul de fotbal juniori

„PRIETENIA"
Azi, la Timișoara: ROMANIA II —R.D. GERMANA (grupa B), POLO 

NIA— CEHOSLOVACIA (grupa A)

Partida România II — R.P.D. Coreeană, ce urma să se dispute la data 
de 4 august la Arad nu va mai avea loc în această localitate ci la Sinmco- 
laul Mare, în aceeași zi, la ora 17,36, pe stadionul Unirea.

Meciurile care au fost programate pentru 6 august, pentru locurile 5, 6, 
7 și 8, vor avea loc la Sinnicolaul Mare. Această modificare de program 
a fost luată de comisia de organizare care a constatat deficiențe și dezin
teres din partea organelor sporlive din Arad.

ji aeztn-

disputat 
turneului

relatări

Ieri, la Reșița, s-au 
două partide din cadrul 
internațional de juniori „Prietenia* 
la fotbal. Iată, pe scurt, 
de la aceste meciuri.

UNGARIA — R.P.D. COREEANA 
2-2 (0-2). Atîta timp cit a durat 
meciul am urmărit un adevărat 
recital al extremului dreapta core
ean Kim De Von. în urma presin
gului la poarta apărată de Palin- 
kas, în min. 18 și 19, coreenii în
scriu două goluri prin So Von 
Miom. în continuare coreenii domi
nă meciul, singurul atacant ma
ghiar mai periculos fiind extremul

parte a 
Ungariei 
în urma

stînga Huller. în prima 
reprizei secunde formația 
iese mai decisă la atac și 
unei combinații spectaculoase (min. 
43) între Szighalmi și Nagy II, a- 
cesta din urmă reduce din scor, 
în min. 75 notăm un incident ne
plăcut. Arbitrul bulgar G. Rusev, 
care și pînă în acel minut a avut 
scăpări în conducerea partidei, co
mite o ___1
ungur Nyilasi este bine servit în 
adîncime de Szighalmi, pătrunde în 
careul de 16 m dar este faultat 
flagrant. Arbitrul Rusev nu dic
tează lovitură de la 11 m lăsind

nouă greșeală. Atacantul

SATUL OLIMPIC ȘI-A DESCHIS PORȚILE 
Primii oaspeți: 150 sportivi și antrenori din 9 țări 
MUNCHEN, 2 (Agerpres). —„Sa

tul olimpic" de la Miinchen, des
chis oficial marți dimineață, și-a 
întîmpinat primii oaspeți i circa 
150 de sportivi și antrenori din 
9 țări. Primii care au pășit porțile 
satului olimpic au fost canoiștii 
austrieci Steindl și Mullneritsch, 
urmați de baschetbaliștii și călăreții 
din lotul tării gazdă> de canoiștii 
și cicliștii din R. D. Germană, de 
cîțiva sportivi canadieni, elvețieni 
și de călăreții mexicani sosiți mai 
devreme pentru a prelua caii ofe
riți de gazde, întrucît caii mexi
cani au fost interziși Ia J-O. pen
tru a împiedica răspîndirea unei 
eventuale epizotii. Proaspeții locu
itori ai „satului olimpic" s-au de
clarat satisfăcuți de acest complex 
ultramodern, cuPr‘nz^n^ 40 de imo
bile, ce vor putea găzdui în timpul 
Olimpiadei 14 000 de sportivi și 
oficiali. Satul olimpic este izolat de

o inexplicabilă lege a avantajului. 
Mingea ajunge la Kuti, aflat în 
poziție de ofsaid, și acesta înscrie. 
Arbitrul a validat golul. Coreenii au 
protestat și au cerut anularea go
lului. Apoi, deoarece arbitrul și-a 
menținut decizia, coreenii n-au mai 
reluat jocul. După cele 
regulamentare, arbitrul 
sfîrșitul partidei.

U.R.S.S. — CUBA
început cu o intîrziere de o oră și 
zece minute partida vedetă se a- 
nunța deosebit de disputată. Am
bele echipe se angajează încă de 
la început într-un joc atletic. For
mația cubaneză a dovedit calități 
fizice deosebite ; detentă, viteză, 
forță, dar o precară pregătire tac
tică, sovieticii în schimb, au do
vedit o bună organizare a jocului, 
repliindu-se rapid din apărare în 
atac. Acțiunile alternează cu re
peziciune de la o poarta la alta, 
înainte cu șase minute de fluierul 
final Rubio execută o lovitură li
beră de la 16 m. balonul ajunge la 
Perez care înscrie unicul gol al 
partidei. A arbitrat bine Ștefan 
Birăescu (România).

trei minute 
a fluierat

0—1 (0—0).

Doru GLĂVAN-coresp. județean

SCHIMBARE DE
După time-out-ul cerut de Spasski, 

„ostilitățile" au fost reluate duminică, 
la Reykjavik. S-a jucat partida a 
9-a a meciului, a cărei desfășurare, 
cu totul diferită de cele precedente, 
pare să marcheze începutul unei noi 
faze în bătălia giganților șahului.

Cunoscînd stilul și caracterul lui 
Fischer, care joacă întotdeauna la 
cîștig, imensa majoritate a celor care 
urmăresc meciul se așteptau ca șa- 
langerul să continue pressingul, în- 
cercînd obținerea unei noi victorii 
cu negrul, ceea ce ar fi mărit de
cisiv avantajul la 3 puncte. N-a fost 
însă așa. Fischer a jucat o variantă 
bine cunoscută a gambitului damei, 
a adus o mică întărire jocului negru 
și a obținut ușor egalarea, în cel mai 
bun stil al lui Capablanca. Pe de 
altă parte, nici Spasski n-a încercat 
să forțeze jocul; experiența din pre
cedentele partide a arătat că o ase
menea tactică nu poate «fi aplicată 
împotriva lui Fischer, d<ft> în con
dițiile unei forme sportive perfecte 
— șalangerul contrează foarte tare 
și în complicațiile tactice care sur
vin s-a arătat mereu superior.

Partida următoare — care se joacă 
astăzi după amiază și în care Fischer 
are albele — va arăta dacă meciul 
Intră în meandrele super-jocului po
zițional sau dacă se va reveni la 
lupta în cîmp deschis.

GAMBITUL DAMEI
ALB : Boris SPASSKI 

NEGRU : Robert FISCHER 
Partida a 9-a. Reykjavik l.VIII.
1.84 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 c5 

(In prima partidă a meciului, Fischer 
a jucat aci 4...Nb4, intrînd în varianta 
Ragozin și apoi, prin intervertire de 
mutări, în apărarea Nimzovici). Sis
temul care începe cu mutarea 4...C5 
poartă denumirea de varianta Tar- 
rasch ameliorată, față de varianta 
Tarrasch clasică fiind efectuate în 
plus mutările C£3 și Cf6, ceea ce per
mite negrului să reia la d5 cu ca-

IN PREAJMA MULT AȘTEPTATULUI START
9

ASII RACHETEI SE PREGĂTESC ASIDUU
9

(Ormart din pag. t)

exterior printr-un grilaj înalt de 
doi metri, iar cartierul rezervat 
sportivelor (supranumit
Maroc" pentru căsuțele sale cu 
terase ce amintesc de locuințele 
unui „casbah" este la rîndul său se
parat printr-o „barieră" discretă, 
dar se pare eficace, Ansamblul de 
clădiri și 
pic“ este 
„primar" 
este și 
olimpic 
este hotărît să mențină (bineînțe
les fără constrîngeri), disciplina în 
satul olimpic, să ofere condiții op
time nu numai de confort, dar și 
liniște participanților la J.O. In 
acest scop s-au luat unele măsuri : 
se interzice prezența animalelor 
mascotă, introducerea de alcool, 
care este prohibit în satul olimpic, 
intrarea persoanelor străine etc.

șl „Micul La Forssa (Finlanda)

instalații din ..satul olim- 
pus sub autoritatea unui 
— Walter Troeger, care 
secretar al Comitetului 
vest-german. „Primarul"

FLORIN GHEORGHIU 
A REMIZAT 

CU IUGOSLAVUL 
MATANOVICI

HELSINKI, 2 (Agerpres). — După 
desfășurarea a 6 runde, in turneul 
zonal de șah contînd pentru campio
natul mondial, care are loc la Forssa, 
în fruntea clasamentului se află 
Schmidt, (Polonia) cu 5 puncte, ur
mat de Hecht (R. F. a Germaniei) — 
4V, p, Matanovici (Iugoslavia), Radu
lov (Bulgaria), Ribli (Ungaria) Tim- 
man (Olanda) — cu 31/, P- Florin 
Gheorghiu (România) a remizat în 
runda a 6-a cu Matanovici. El tota
lizează 3 puncte și are o partidă în
treruptă din runda a 5-a la Matu- 
lovici (Iugoslavia).

lui său de ieri, Ionel Sântei, ne-au 
convins că finalistul de la Wimble
don, marele performer de la Tbi
lisi și cîștigătorul turneului din 
Diisseldorf, va străluci și în apro
piatele confruntări cu australienii.

Oaspeții noștri nu se menajează 
nici ei. Căpitanul nejucător Neale 
Fraser impune echipierilor săi un 
program de o intensitate deose
bită. -Cangurii" fac antrenament 
tare și — ceea ce este deosebit de 
important — par a rezista perfect 
la efort mărit. Ieri, urmînd româ
nilor pe „central", l-am văzut pe 
Mal Anderson începînd contra unui 
cuplu masiv, format din Colin 
Dibley și John Cooper. Amîndoi 
înalți, destul de mobili, ei acro- 
șează cu dexteritate mingile aerie
ne și lovesc cu putere. Australienii 
fac joc-școală, insistind pe anu
mite procedee, apoi urmează ghe
muri de încercare, în care luptă ca 
într-o partidă adevărată.

Din cele ce am mai scris în. 
aceste coloane, ca și în ultimele 
vești de culise aflate la teren, se 
desprinde o problemă interesantă, 
legată de viitoarea conformație a 
echipei Australiei pentru meciul 
care începe vineri. Deși păstrîhd o 
discreție absolută asupra alegerii pe 
care trebuie s-o facă> Fraser ne-a

lăsat să înțelegem că va desemna 
pentru întrecere, pe jucătorii care 
se vor arăta cei mai bine acomo
dați cu clima și terenul. Dar. toți 
par la fel de bine acomodați... După 
calculele noastre, candidează pen
tru cele două locuri, în partidele 
de simplu, în ordine — Dibley, 
Cooper și Anderson. Și avem im
presia că ultimul va fi sacrificat 
— deși poartă nr. 1 în clasamentul 
australian — pe motivul că cei
lalți doi au obținut cele mai bune 
rezultate în ultimele turnee. N-ar 
fi exclus, însă, ca Mal Anderson 
să intre într-o formulă de dublu, 
pentru partida de simbătă.

Pentru a ne verifica, am pus 
această întrebare primilor noștri 
jucători, în cadrul conferinței de 
presă, care a urmat antrenamentu
lui de ieri, la prînz. A răspuns 
Năstase: „Cred că vor juca Dibley 
și Anderson". Iar Tiriac: „Cooper 
este în formă, dar mi se pare că 
vor fi preferați Anderson și Dib- 
lev„“ Apoi, căpitanul nostru, prof. 
Ștefan Georgescu, opiniază: „Fra
ser il va alege pe Anderson, pen
tru experiența sa, iar pe Cooper 
pentru potențialul actual". Iată-ne. 
deci, contraziși — pe trei buletine 
de pronosticuri — și așteptăm cu 
interes decizia, la tragerea
la sorți. Aceasta este programată 
pentru ora 15, în saloanele hotelu-

Micro-reportaj de culise

SALLY

TACTICĂ IN PARTIDA a D-a

evitînd astfel formarea unui 
pion izolat) 5.c:d5 C:d5 6.e4 (Multă 
vreme s-a crezut că este mai bine 
aci 6.e3, dar după partida 5-a din 
meciul Spasski — Petrosian, 1969, 
cîștigată frumos de Spasski, mutarea 
6.e4 a revenit in atenția generală) 
6„.C:c3 7,b:c3 c:d4 8,c:d4 Cc6 (în a- 
ceastă poziție s-a jucat aproape ex
clusiv 8...Nb4+ 9.Nd2 N:d24- 10.D:d2 
0—0 ll.Nc4 Cc6 12.0—0 b6, dar ex
periența partidei Spasski — Petro
sian, și a altor partide, pare să a- 
rate că șansele albului sînt mai bune. 
Mutarea jucată de Fischer nu este 
nouă, dar era considerată, pe baza 
unei partide din meciul Flohr —

Euwe, 1932, ca nesatisfăcătoare. După 
cum se va vedea, această apreciere 
nu este justă) 9. 
tate care permite 
ușor, cu ajutorul 
In partida citată, 
prudent 9.Ne2 și

îl caută pe ILIE NASTASE

BOR'S SPASSM
Poziția după 13...0—0 !

ROBERT FISCHER

Nc4!? (O inexăcti- 
negrului să egaleze 
unei poante tactice.
Flohr a jucat mai 

____  după 9—Nb44- 10.
Nd2 Daâ ll.N:b4’ D:b4+ 12.Dd2 D:d2+ 
13.R:d2 a obținut un final mai bun. 
Probabil, Fischer avea în 
ameliorare a jocului negru) 9,„b5 ! (O 
lovitură tactică simplă — nebunul 
nu poate fi luat din cauza Da54- — 
care permite negrului să cîștige spa
țiu pe flancul damei) 10,Nd3 Nb4+ 
ll.Nd2 N:d2+ 12. D:d2 a6 13.a4 0—0! 
(Vezi diagrama. O replică foarte 
frumoasă. Dacă acum 14.a:b5, atunci 
după 14...C:d4 albul ar fi avut greu
tăți, deoarece la 15.b:a6 ar fi urmat 
Cb3, iar după 15.C:d4 D:d4 este a- 
tacat turnul „al“ și inițiativa trece 
la negru, de exemplu : 16.0—0 Td8 
lî.Tfdl Nb7 etc.) 14. Dc3 Nbî 15.a:b5 
a:b5 16.0—0 Db6 (Poziția s-a echili
brat. Pionii b5 și d4 sînt slabi, dar 
după dispariția lor nu mai rămîn 
motive pentru a juca la cîștig) 17. 
Tabl b4 18.Dd2 C:d4 19.C:d4 D:d4 
20.T:b4 Dd7 21.De3 Tfd8 22.Tfbl (Cea 
mai simplă cale spre remiză) 22...
D:d3 23.D:d3 T:d3 24,T:b7 g5 25.Tb8+ 
T:b8 26.T:b8+ Rg7 27.f3 Td2 28.h4 
h6 29.h:g5 h:g5 Remiză.

vedere o

Sergiu SAMARIAN

BREVIAR
BENT LARSEN: „Calitatea de pină acum— jj

a meciului mă
Marele maestru danez, Bent Lar

sen, participant la actualul ciclu al 
luptei pentru titlul mondial, învins 
cu 6—0 de Fischer în meciul de la 
Denver, se află de două zile la 
Reykjavik. El a acordat un amplu 
interviu corespondentului agenției 
„France presse", din care vom re
produce cîteva fragmente, cu speci
ficarea că ele trebuie interpretate ți- 
nîndu-se cont de marea aversiune 
care există între Earsen și Fischer.

„Pînă acum — a declarat Larsen, 
a fost un îneci de foarte slabă cali
tate. Cea mai bună — și singura va
loroasă — mi s-a părut partida a 4-a, 
pe care Spasski ar fi trebuit s-o cîș- 
tige. Nu pot să înțeleg cum de a 
pierdut campionul lumii partida a 
6-a în care s-a jucaf\o variantă 
foarte bine cunoscută secondantului 
său principal, Efim Gheller.

— Credeți că Fischer este de 
acum campion mondial ?

— O asemenea afirmație mi

pe

se

decepționează...
pare cu totul prematură. Mai sint 15 
partide de jucat.

— Ați pronosticat, la început, vic
toria lui Spasski. Vă mențineți acest 
punct de vedere ?

— Fără îndoială ! Campionul mon
dial este, din păcate, prea nervos, o 
stare determinată de atitudinea cu 
totul nesportivă a lui Fischer. Dar 
Spasski dispune de resurse cu to
tul nebănuite, pe care cred că va 
reuși să le valorifice.

— Cine credeți că va juca contra 
lui Fischer meciul pentru titlul mon
dial peste 3 ani ?

— In primul rind, Fischer trebuie 
să-1 învingă pe Spasski. Dacă aceasta 
se va întîmpla, adversarul lui peste 
trei ani va fi... Bent Larsen.

— Socotiți că există, la această 
oră, un șahist capabil să-l învingă 
pe Fischer ?

— Bineînțeles ! In primul rind 
Spasski ! Și ar mai fi și alții, in
clusiv cel care răspunde la acest 
interviu...

H

ASTĂZI, FINALELE CAMPIONATULUI 
DE CAIAC-CANOE PE ECHIPE

Ieri, pe lacul Snagov, au început 
întrecerile primei reuniuni din ca
drul campionatului republican pe 
echipe la caiac-canoe. A fost o zi 
toridă, cu numeroase starturi im
puse de „sita" seriilor și recalifi
cărilor. Firește, lupta pentru întîie- 
tate — pentru ocuparea a cit mai 
multe „culoare" în finalele de as
tăzi — s-a dat între sportivii clu
burilor Steaua și Dinamo București. 
O evoluție frumoasă au avut in 
aceste curse preliminarii tinerii ca- 
iaciști și canoiști de la Delta și

Pescarul Tulcea, Dunărea Galați, 
C. S. Brăila.

Astăzi, pe aceeași clasică pistă 
din fața „turnului" vom asista, în
cepînd de la ora 9,30, la disputele 
rezervate semifinalelor. Cele șapte 
finale (probele olimpice) se vor 
desfășura după-amiază, de la ora 
17, astfel : k 1 fete — 500 m, 
k 8 fete — 500 m. k 1 băieți — 
1 000 m, canoe simplu — 1 000 m, 
caiac dublu băieți — 1 000 m, ca
noe dublu — 1 000 m și caiac patru 
(băieți) — 1000 m.

Sally Wilkins are 22 de ani. Lo
cuiește la Londra, dar este origi
nară din Australia. A venit de luni 
la București, căutîndu-1 pe Ilie Năs
tase. L-a așteptat la toate avioa
nele două zile de-a rîndul. în spe
ranța că-1 va întîlni. Marți seara 
era, în sfîrșit, fericită. La aeropor
tul Otopeni, îl întîmpina pe Ilie, 
care tocmai cobora din Tarom-ul 
de Paris.»

Vă întrebați, poate, dragi cititori, 
de ce scriem toate acestea în „Spor
tul" ? Ei bine, vom da imediat căr
țile pe față. Fiindcă Sally Wilkins 
ne este colegă în ale scrisului, una 
din cele mai bune reportere ale 
cotidianului englez de mare tiraj 
„Daily Mail". Se află la București 
însoțită de Ron Fortune, un cunos
cut foto-reporter britanic (30 de 
ani de meserie!) și amîndoi au 
misiunea de a transmite la Londra 
un mare reportaj cu titlul; „Elî 
Năstase la el acasă !"

O interesează totul despre Ilie 
Care este programul său zilnic, ce 
preferințe extra-sportive are, dacă 
îi place muzica _pop“ și care-i sînt 
artiștii de 
bineînțeles, 
rile .sale în 
vărat
pînă a îndrăgi racheta, 
certa
Constantin, asupra eficienții lovi
turilor de „slice" și „lift". Și dacă 
prima lui ambiție sportivă a fost 
să-l bată pe „Costel", într-un meci 
oficial, care n-a avut loc nici
odată...

cinema preferați. Și, 
cum au fost începutu- 
tenis. Dacă este ade- 

jucat mai întîi fotbal.
Dacă se 

cu fratele său mai mare,

— De ce țe preocupă atît de mult 
Ilie Năstase ? — am intrebat-o pe 
Sally, în fața unei cești de cafea, 
la o măsuță din cabana Progre
sului.

— Fiindcă îmi place cum joacă 
tenis și fiindcă îmi place așa cum 
c el, ca om, ca tînăr. Și fiindcă 
„Nasty" place tuturor, la noi în 
Anglia, ca și pretutindeni, cred. 
N-am văzut niciodată — și cei mai 
bătrini spun la fel — ca un jucător 
de tenis să fie aclamat de tribu
nele de la Wimbledon, in picioare, 
chiar într.-un meci pe care-1 pierde, 
A devenit pentru toată lumea, un 
fel de erou popular, un Robin 
Hood, sau un Simon Templar, dacă 
vreți.

— Nu înțeleg exact ce vrei să 
spui...

— Ei bine. „Nasty" este un idol, 
o vedetă care place mulțimii. Fi
indcă este așa. un băiat bun, sim
patic. chiar dacă — uneori — vrea 
să fie „rău" pe teren. Toți îl 
besc.

— De ce ? (continui să mă 
de-a pisica și șoarecele).

— Uite, fiindcă EL este altceva 
decit ne-am obișnuit să vedem în 
toate zilele. în tenis, de pildă. Wim- 
bledon-ul s-a plictisit să asiste me
reu la finalele foarte „corecte" în
tre australieni și americani. într-o 
bună zi a venit acolo, în sanctuarul 
sportuli I alb, un tinăr jucător din 
România. Această țară despre care 
se vorbește atit de mult. azi. O țară 
simpatizată. Iar acest jucător este 
el însuși foarte simpatic. Joacă „alt
fel", mai interesant, mai strălu-
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oumpic MILENA HUBNEROVA
(Cehoslovacia)

MITSUO TSUKAHARA (Japonia)
GIMNASTICA

Născut la 22 decembrie 1947. la To
kio. 1.66 m ; 66 kg. Funcționar.
Practică sportul din 1960.

PALMARES : J.O. 1963 : loc I echi
pe, XVIII — ind. compus; IV — sol: 
IV — inele. CAL 1970 : loc I echipe; 
H _ individual compus; I — sări
turi; n — mele; 5 — sol. Campiona
tul național 1971 : loc n Individual 
compus. Concurs preolimpic 1971 : 
)oc HI : Turneu Riga 1*72: loc ni-

pe spe- 
un uit 
„senza-

Mitsuo Tsukahara l-a uimit 
oallști la C.M. din 1970 cu 
înapoi de mare dificultate — _—— 
țlonal", cum i-au spus specialiștii 
prezenți. A ciștigat atunci I! titlul 
de campion al lumii.

„Vei arăta și ia MOnehen acest 
salt 7“, l-a întrebat un ziarist. „Nu 
— a răspuns Tsukahara. Am unul 
nou. o variantă la cel prezentat In 
1970“. Este un răspuns care ilustrea
ză tendința continuă spre perfecțiune, 
spre nou a acestui excelent produs 
ai școlii japoneze de gimnastică.

Telurile sale pentru Miinchen ? Să 
contribuie la victoria echipei și să 
obțină șf to clasamentul individual 
una din medaliile cu cinci cercuri.

CU OCAZIA Jocurilor Olimpice, 
18 federații sportive internaționale 
își vor ține congresele la Miinchen 
și Nurnberg (aici vor avea loc nu
mai lucrările Federației internațio
nale de handbal). Congresele se vor 
desfășura intre 6 și 11 septembrie 
și vor reuni 3 200 de delegați. Pen
tru a asigura o bună traducere a 
lucrărilor, Comitetul de organizare 
a J.O. a angajat 200 de interpreți 
care vor traduce simultan în lim- 
oile franceză, engleză, spaniolă, 
rusă și japoneză.

COMITETUL olimpic al R. F. a 
Germaniei a desemnat un lot de 
446 sportivi pentru cea de-a 20 a 
ediție a Jocurilor Olimpice de la 
Miinchen. Este cea mai numeroa
să selecționată a R. F. a Germaniei 
care a participat pînă acum la J.O. 
Lotul cuprinde 358 de bărbați și 
88 de femei, care vor fi asistați de 
120 de antrenori, masori, medici 
ele. Costul pregătirii echipelor o- 
timpice vest-germane se ridică la 
600 000 de dolari. Gazdele Olim
piadei vor participa la toate cele 
21 de discipline incluse in program. 
Atletismul este sportul în care se 
speră obținerea celor mai multe 
medalii (10—12), principalele ve
dete fiind Heide Rosendahl (lun
gime și pentatlon), Hildegard Falck 
(800 m), Liesel Westermann (disc), 
Karl Honz (400 m), Lutz Phillipp 
(maraton), Hans Baumgartner (lun
gime), Klaus Wolfermann (suliță), 
Uwe Bayer și Edwin Klein (ciocan).

73 DE SPORTIVI vor reprezenta 
Belgia la Olimpiada miincheneză. 
La atletism vor fi prezenți cunos- 
cuții Gaston Roelants șl Karel Lis- 
mont (campion european, anul tre 
cut, la Helsinki) la maraton, Her
man Mignon la 800 și 1500 m, E- 
mile, Puttemans la 5 000 m și, pro 
babil, 3 000 m obstacole. în lotul 
de ciclism au fost selecționați, prin
tre alții, Freddy Maertens, Gustaaf 
Hermans, Francois Van Looy. Mul
te speranțe se îndreaptă spre Ser-

Are 24 de ani, 1.69 m înălțime. 59 
kg greutate ; este căsătorită cu fostul 
recordman al Cehoslovaciei ia sări
tura în înălțime Rudolf Hubner, care 
îi este și antrenor ; campioană olim
pică la Ciudad de Mexico, campioană 
europeană la Atena în 1969. Record 
personal : 1,86 m.

Nimeni nu poate afirma că, în 1933, 
la Jocurile Olimpice sau, în 1969, 
Ia Campionatele Europei, săritoarea 
cehoslovacă era cea mai valoroasă 
specialistă mondială a probei. Totuși 
ea a ciștigat de fiecare dată, dove
dind excelente calități de luptătoare. 
Prin această prismă ea trebuie soco
tită drept una dintre favorite și la 
Miinchen, cu toate că va avea ad
versare cu rezultate superioare re
cordului său personal. Este consi
derată cea mai bună atletă „de con
curs" din lume.

DP remarcat că printre candidatele 
la titlul olimpic deținut de Milena 
se vor afla șj două dintre compa
trioatele sale. Cehoslovacia avînd la 
această oră — fapt unic în lume —

ge Reding (haltere), Claude Lecom- 
te (scrimă), Leslie Mc. Phail, Pierre 
Smets, Robert Van de Weyer (ju
do), Franțois Lafortune (tir), Jean 
Pierre Boumans și Jacques Rogge 
(yachting).

SCANDALUL mocnește in lumea 
echitației engleze. Pentru concursul 
de obstacole de la Jocurile Olim
pice au fost selecționați David Bro
ome, Alison Dawes, Michael Say- 
well și Anne Moore. Nu a fost re
ținut cunoscutul călăreț Harvey 
Smith, clasat pe locul trei la cam
pionatele mondiale de la Deauville 
și, potrivit unor afirmații, Îndepăr
tarea sa din echipă — din care a- 
vea dreptul să facă parte in urma 
concursului de selecție în care s-a 
clasat al patrulea — se dalorește 
unor conflicte personale cu unii 
diriguitori ai federației engleze. A- 
nul trecut, Harvey Smith a decla
rat că prințesa Anne, candidată o- 
limpicâ pentru concursul complet 
de călărie „nu știe nici să înca
lece"...
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lui Athenee Palace. Sosirea arbi
trului principal, suedezul Matt 
Haselquist este anunțată pentru 
ora 14, Ia aeroportul Otopeni.

Iată, deci, inclus în aceste rîn- 
duri, un „buletin" al ultimelor știri 
de la locul marii întreceri. Mai aș
teptăm și pe cel meteorologic, pen
tru a ne da indicații asupra gra
delor de pe termometru pe care 
le vor avea de înfruntat așii rache
tei. O precizare importantă, din 
partea organizatorilor: în caz de 
vreme ploioasă, o prelată va asi
gura menținerea unui teren uscat, 
putînd fi folosit imediat după ivi
rea cerului senin. 11 dorim totuși 
pe acesta, pentru mai multă si
guranță...

IR0KANIA

>ftU5TRAUW

„Ce mai faci Ilie ?“... O întrebare pusă marelui campion, de către o ad
miratoare venita de departe.

citor, face din tenis un foc de ar
tificii. Și lumea îl aplaudă. îl do
rește, îl iubește.. Acum al înțeles?

înțelesesem de mult, dar voiam 
să aud toate acestea din gura unei 
ziariste engleze Și am reușit...

P.S. Sally Wilkins și Ron For
tune pleacă de la București, la Bel
grad. După Ilie Năstase, subiectul 
lor următor de reportaj este — 
Sophia Loren. Marea vedetă a fil
mului italian își Detrece vacanța 
într-o insulă dalmatină, în aștep
tarea celui de-al doilea copil. Și 
despre aceasta trebuie să citească 
lumea, în ziarele londoneze.

I
A.

șase săritoare cu performanțe de 
peste 1,80 m 1

BRAZILIA anunță trimiterea u- 
nei delegații de 91 de sportivi la 
Jocurile Olimpice. Inițial, lotul cu
prindea mai multe nume, dar , au 
fost eliminați cei care — se pre
supunea — nu aveau șanse de a se 
clasa onorabil. în afară de Nelson 
Pesoa, călăreț de renume mondial 
— care locuiește în Europa — Bra
zilia așteaptă satisfacții 
de la echipa masculină 
de la triplul campion 
yachting (clasa „star") 
der, Judokanul Ishi, de 
poneză, săritorul de triplusalt Nel
son Prudencio, medaliat cu argint 
la Ciudad de Mexico, ciclistul Louis 
Flores etc.

AUSTRIA va 
Miinchen de un 
tivi și sportive 
la întrecerile din 15 discipline spor
tive. Marea absentă a echipei aus
triece este atleta Liesel Prokop, ex- 
recordmană mondială la pentatlon, 
care suferind de o inflamație a ner
vului sciatic nu s-a putut pregăti 
>n cele mai bune condiții.

și medalii 
de baschet, 
mondial Ja 
Joerg Bru- 
origină ja-

fi reprezentată la 
lot de 120 de spor- 
care vor participa

TELEX
„Cupa Agostoai" cursă ciclistă dispu
tată pe circuit în apropiere de Milano, 
a revenit italianului Mauro Simonettl, 
cronometrat pe distanța de 218 km în 
5hl4. Pe locul doi, în același timp, a 
sosit Claudio Michelotto. iar pe locul 
trei suedezul Thomas Pettersson — la 
două secunde.

Echipa de fotbal Derby County, cam
pioana Angliei, aflată în turneu în R.F. 
a Germaniei, a învins cu scorul de 2—0 
(0—0) pe Schalke 04 din Gelsenkirchen. 
Golurile au fost înscrise de McFarland 
și McGovern.

După desfășurarea a 18 etape, în cam
pionatul de fotbal al U.R.S.S. conduce 
echipa Zaria Voroșilovgrad cu 26 
puncte, urmată de Ț.S.K.A. — 22 
puncte, Dinamo Tbilisi — 21 puncte. 
Rezultate tehnice : Zaria—Neftci Baku
3— 0 ; Dinamo Kiev—Spartak Moscova
4— 1 ; Dinamo Tbilisi—Ararat Erevan 
2—1 ; Torpedo Moscova—Dinamo Mos
cova 1—4 ; Dnepr—Karpatî Lvov 0—0.

Turul ciclist al Portugaliei va avea loc 
între 12 și 27 august. Competiția mă
soară 2 107 km, împărțiți în 24 de etape. 
Cea mai lungă etapă va avea 228 km. 
Startul se va da din orașul Porto, ur- 
mînd ca sosirea să aibă loc la Barce
lona.

Competiția automobilistică internațio
nală „Marele premiu de la Thruxton 
(formula a 3-a) a fost cîștigată de R. 
Williamson (Anglia). El a parcurs 105,78 
mile în 26:43,6, realizînd o medie orară 
de 170,236 km. Pe locurile următoare 
s-au clasat Walker (Anglia) și Leclerc 
(Franța).

■
Concursul internațional de sărituri de Ia 
trambulină, disputat in bazinul orașului 
Macon, a reunit pe unii dintre cei mai 
buni sportivi europeni. In probele de 
platformă și trambulină, victoria a re
venit cunoscutului campion italian Di- 
biasi. La feminin, poloneza Godewska 
a terminat învingătoare în proba de 
sărituri de la platformă. La trambulină 
a ieșit învingătoare Krajnova (Polonia).

Cunoscutul patinator olandez de viteză 
Ard Schenk, triplu campion olimpic și 
mondial a anunțat că a semnat un con
tract cu Uniunea patinatorilor profesio
niști, care a fost recent înființată. Un 
alt patinator olandez, Kees Verkerk, 
și-a manifestat intenția de a trece la 
profesionism. Numeroși tehnicieni ai 
patinajului viteză au criticat inițierea 
acestei uniuni, care tocă nu are un sta
tut oficial.

Cu prilejui unul concurs de
selecție a înotătorilor americani, 
Mark Spitz a corectat recordul
mondial al probei de 200 m flu
ture î 2 :91,9 (v.r. 2:03,3).

Recordmanul european tn probele de 
5 ooo și 10 000 m plat, atletul englez Da
vid Bedford, se află in „conflict" eu 
Comitetul internațional olimpie (CIO). 
Acest for l-a acuzat pe Bedford că a 
permis unul mare ziar londonez să uti
lizeze numele său în scopuri publici
tare.

La 23 august vor începe Ia Paris lu
crările congresului Federației interna
ționale de fotbal (FIFA). înainte cu 4 
zile se vor desfășura lucrările diferite
lor comisii ale acestui for.
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