
CU RĂSPUNDERE Șl ÎNSUFLEȚIRE
DOCUMENTELE CONFERINȚEI
NAȚIONALE A PARTIDULUI

O puternică efervescență carac
terizează, în aceste zile, sce
na politică a țării noastre, 

întregul popor a luat cunoștință 
de proiectele legilor elaborate în 
baza hotărîrilor Conferinței Națio
nale a partidului, le studiază cu 
atenție, își exprimă deplina adeziu
ne față de conținutul lor, văzind 
în ele noi forme ale perfecționării 
continue a organizării și conduce
rii societății noastre socialiste.

Supunerea dezbaterii publice a 
măsurilor pe care partidul intențio
nează să Ie înfăptuiască, reprezintă 
un act de profundă democrație, ca
racteristică orinduirii noastre, ex
primă dreptul inalienabil al fie
cărui cetățean de a participa la 
conducerea treburilor statului. Ea 
semnifică, totodată, legătura indiso
lubilă care există între partid și 
popor, unitatea de monolit a în
tregii națiuni in jurul detașamentu
lui ei de avangardă, încrederea 
profundă în politica partidului, ho- 
tărîrea nestrămutată de a o urma 
și de a o transpune în viață.

Pretutindeni, în aceste zile, gin- 
durile devin fapte, entuziastele an
gajamente invep să prindă viață 
mareînd noi succese in toate do
meniile vieții noastre.

PROLETAR! D1H TOATE TÂRILE, UNIT TV A >

■
ANUL XXVIII

l să

■ ZIAR ACLOONSILIULUi NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
♦

Nr. 7136 = 4 PAGINI 30 BANI

TIRIAC - 
ANDERSON

■ i

§1

AZI. ÎNCEPE
SEMIFINALA

INTER-ZONE A
Vineri 4 august 1972 CUPEI DAVIS

NASTASE
D I B L E Y

DESCHID SERIA CELOR 5 ÎNTÎLNIRI DINTRE TENISMENII 
AUSTRALIEIROMÂNIEI Șl ■Pi

DEVA. La Exploatarea minieră, 
randamentul muncii calculat în tone 
de producție pe muncitor a crescut 
cu peste 15 la sută, fapt care a dus 
La creșterea, In primul semestru, a 
producției, cu un spor suplimentar 
de 3,6 milioane lei. Astfel, la mine
reu extras, planul a fost depășit cu 
13,58 la sută, iar la cupru în concen
trate, cu 3,43 la sută. Aplicarea me
todei de exploatare a zăcămintelor 
cu surpare In subetaje în unele aba
taje și ridicarea gradului de meca
nizare a muncii au stat la baza creș
terii productivității muncii.

BACAU. în Combinatul de celu
loză și hirtie din Bacău, s-au reali
zat peste prevederile planului a- 
proape 1 300 de tone de hirtie de 
bună calitate. Mai mult de jumătate 
din cantitățile de hirtie date peste 
plan au fost realizate din materii 
prime și materiale economisite.

BRAILA. Fabrica de excavatoare 
și de oxigen din Brăila raportează 
noi și însemnate succese : In primul 
semestru, aici s-a înregistrat o de-

pășire de 25 Ia 
bală,

sută la producția glo- 
realizindu-se și o producție 

suplimentară peste plan de 2,7 mi
lioane lei. La prețul de cost s-au 
obținut economii peste plan de 15C 
mii lei. La obținerea acestor succese 
s-a ajuns printr-o organizare supe
rioară a muncii și prin folosirea de
plină a timpului de lucru.

TIMIȘOARA. Odată cu intrarea t= 
producție a noii hale de poduri p 
macarale grele — obiectiv al actua
lului cincinal, pus in funcțiune cu 
un an înainte de termen — la Uzina 
mecanică din Timișoara a început 
fabricarea primelor utilaje de ridicat 
și transportat cu o eapacnate de 
peste 50 de tone. Zilele acestea, mun
citorii și specialiștii de aici au fina
lizat fabricarea celui mai mare uti
laj produs pini acum în uzină — 
podul rulant electric de 125 toee. în 
plus colectivul uzinei a reușit, pcir- 
tr-o folosire mai rațională a rapaci
tății utilajelor și a txnpcjtn de ks- 
eru să realizeze o producție supli
mentară in valoare de 15 ir.fixxace 
lei

Arena Progresul

VINERI 4 august
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Orc 14.10 : intrarea jucătorilor pe teren ;
Ora 14.15 : ION ȚIRIAC — MAL ANDERSON ; în continuare, ILIE 

NASTASE - COLIN DI8LEY.

SÎMBATĂ 5 august
Ora 15.45 : festivitatea de prezentare a echipelor, după care va 

urma partida de dublu (formațiile vor fi anunțate cu o orâ înainte de 
începere).

DUMINICA 6 august

Ora 14.10: intrarea jucătorilor pe teren;
Ora 14.15: ION TIRIAC — COLIN DI5LEY; în continuare, iLIE 

NASTASE — MAL ANDERSON.
Tn toate cele trei zile este prevăzut ca jocul să se încheie Ia ora 

19.35.
TRANSMISIA T.V. în direct va începe la ora 14.15.

lui. echipa română a întllnit in se- 
nt-finaia de grupă puternica forma- 
■„<■ a Italiei. Din nou victorie cate
gorică. de data aceasta cu 4—1 după 
re asul italian Adriano Panatta era 
fatvms atit ce net de Ilie Năstase, 
ca și de Ion Tiriac. Apoi, a ur
ata*. drama tea finală de la Tbilisi, 

e echipierii noștri — dar mai 
■fortul excepțional al lui Ilie 
se — făceau să se încline re- 
ttaftva sovietică Ia scorul fi- 

al de 3—2. Iată-i acum pe tenis
ul român: înaintea ultimului pas 
? trebuie sâ-i ducă spre marea

!
j

meci, australienii spulberau cu 5—0 
slaba echipă a Coreei de Sud. A- 
poi, un meci-revanșă cu Japonia, 
cea care-i eliminase pe „canguri“ 
la ediția de anul trecut. De data 
aceasta pe teren propriu, elevii lui 
Neale Fraser au clș'.igat cu 4—J. 
în fine, meciul final al zonei a 
prilejuit o nouă victorie categorică 
pentru reprezentativa australiană : 
5—0 cu India, in deplasare. Așa se 
completează cartea de vizită a te- 
nismenilor Australiei care pînă de

DEVIZA NOASTRA: MAI MULT SI MAI BINE!
mirea deplină față de forța și jus- 
tețea politicii partidului nostru.

Grijii părintești a partidului, a 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
personal, noi avem datoria să-i răs
pundem prin fapte concrete, și ele 
nu se pot traduce decît prin încolo- 
narea noastră entuziastă la efortul 
național, de a îndeplini planul cin
cinal cu o jumătate de an mai de
vreme. Secția unde îmi desfășor ac
tivitatea este compusă din oameni 
tineri, ambițioși și entuziaști. Este, 
desigur, doar o celulă în organismul 
uriaș al economiei naționale. dar 
aici, la locul nostru de muncă, ne 
vom strădui să lucrăm mereu mai 
mult și mai bine !

Lucrez într-o întreprindere mare 
și maiestuoasă, situată chiar la poar
ta Capitalei noastre. Aici, la noi, în 
Combinatul poligrafic „Casa Scîn- 
teii“, fiecare muncitor — mai mult, 
poate, ca în alte sectoare ale pro
ducției materiale — trăiește senza
ția aparte a spiritualizării activității 
depuse. Este o simbioză deplină în
tre conștiința muncii prestate și sen
timentul de a oferi zilnic cetățeni
lor hrana sufletească, sub forma di
verselor tipărituri ce ies de sub 
teascuri. Oamenii care contribuie 
nemijlocit ca litera să vadă lumina 
tiparului au avut în aceste zile lu
minoase și privilegiul de a lua cu
noștință cu 
de lucrările 
Naționale a 
nea deplină 
elaborate. Am simțit mîndria și an
gajamentul ferm în 
turile fiecăruia, am

s_e acestui can
tis pe echipe _ zentativa 
Lei s-a clasa: pe primul loc 
pa A europeană, in timp ce 
l_a “s*.e campioana zonei a- 

Ambele formații au parcurs 
ierar dificil de Intîlniri, eli- 

minlnd adversari redutabili.
Să reamintim cititorilor palmare

sul pe 1972 al naționalei noastre. 
După două victorii la scor (5—0) 
obținute In fața Elveției și Iranu-

trei jocuri au fost nece- 
oaspe*.;lor pentru calificarea 

a inter-zone. In primul

Constantin COMARNISCHI 
Radu VOIA

(Continuare tn pag. a 4-a) ș
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un minut mai devreme 
ample ale Conferinței 
partidului, de adeziu- 

la hotărîrile înțelepte

privirile și ges- 
deslușiit mulțu-

LAURA COCUZEL
monteur de filme, secția 
monofoto — Combinatul 

poligrafic „Casa Scinteii”, 
componentă a echipei 

de volei C.P.C.S.

OBLIGAȚII SPORITE
DIN DOMENIUL MIȘCĂRII SPORTIVE

PENTRU LUCRATORII

SPORTUL - UN DOMENIU CARE IMPLICA
MULTIPLE RESPONSABILITĂȚI

Activitatea de educație fizică și sport din județul Hunedoara analizată 
de Secretariatul Comitetului județean al P. C. R.

Ecou] amplu al prevederilor Con
ferinței Naționale, concretizate In 
acte normative de mare eficiență, 
s-a făcut simțit și în cadrul mișcă
rii sportive, care se regăsește ple
nar în ele. De pildă, în lumina pre
vederilor proiectului noului Cod al 
muncii, organelor și organizațiilor 
sportive le revin obligații sporite în 
privința asigurării timpului liber al 
oamenilor muncii, sarcină foarte 
clar exprimată în acest document.

Lucrările Conferinței Naționale a 
partidului, raportul prezentat de că
tre tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
textele proiectelor noilor legi, fac 
acum obiectul unui studiu aprofun
dat în cadrul organelor și organiza-

țiilor sportive, sint dezbătute 
masele de tineri și tinere dm cluburi 
și asociații, acțiunea înscriindu-se și 
completind vastul program politico- 
educativ de ridicare a conștiinței so
cialiste. adoptat anul trecut, după 
lucrările Plenarei din noiembrie.

Toți lucrătorii din domeniul miș
cării de educație fizică Și sport, ex- 
primîndu-și adeziunea integrală la 
conținutul documentelor Conferin
ței Naționale, sint hotâriti să nu 
precupețească nici un efort pentru 
grabnica lor înfăptuire !

cu

Analiza activității sportive de 
masă efectuată cu puțin timp în 
urmă de Secretariatul Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R. a fost 
caracterizată de un pronunțat spirit 
de exigență. Fără a trece peste suc
cesele incontestabile obținute în di
ferite direcții ale sportului de masă 
și ale bazei materiale, luările de 
cuvînt s-au axat, mai cu seamă, pe 
deficiențele ivite în activitatea spor
tivă din județul Hunedoara, pe lip
surile care s-au manifestat în mun
ca activiștilor din acest sector, cău- 
tîndu-se direcțiile și soluțiile cele 
mai propice pentru eliminarea 
cestor deficiențe intr-un viitor 
mai apropiat.

Din informarea prezentată 
C.J.E.F.S. Hunedoara a rezultat
in ultimul timp s-a acordat o mai 
mare atenție gimnasticii de învio
rare, celei zilnice și de la locul de 
muncă, ce se desfășoară cu bune

a- 
cit

de 
câ

prof. IOAN DUMUȚA
președintele CJ.E.F.S. — Sălaj

rezultate în majoritatea internate
lor și căminelor școlare, în școli 
și intr-un număr — deocamdată, e 
adevărat, mai redus — de întreprin
deri și instituții. Cunoașterea locu
rilor istorice, a obiectivelor econo
mice din țară sau din județ de că
tre oamenii muncii, de către între
gul tineret, s-a realizat într-o mai 
mare măsură prin excursii, drume
ții, excursii cu biciclete, organizate 
în timpul liber. LA ACESTE AC
ȚIUNI AU PARTICIPAT PESTE 
125 000 DE CETĂȚENI. Prin orga
nizarea celor peste 200 de duminici 
cultural-sportive ale asociațiilor 
sindicale, sătești sau școlare, a cam
pionatelor interne la cel puțin 3—4 
discipline sportive, prin disputarea 
cupelor dedicate zilelor festive sau 
diferitelor evenimente, precum și a 
campionatelor de minifotbal (cu 
175 de echipe de cartier și străzi) 
s-a asigurat un caracter oarecum

permanent activității sportive. DEȘI 
IN ACEASTA DIRECȚIE S-AR FI 
PUTUT FACE MULT MAI MULT. 
S-au remarcat la capitolul bunei 
organizări a acestor ectiuni Liceul 
industrial minier Petroșani. Liceul 
din Hațeg. Grupul școlar siderurgic 
Hunedoara. Școală profesională 
C.F.R Simeria, asociațiile sportive 
Preparaț ia Lupeni. Paringul Lanea, 
Constructorul Hunedoara. Voința 
Deva, Voința Hațeg. Sănătatea To- 
tești. Ponorul Vata, Vulturul Zdrepți, 
și clubul Corvinul Hunedoara.

Radu TIMOFTE
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Ungaria fi

vor

slovaria, Iugoslavia, 
România.

în rindurile ce urmează vă pre
zentăm. pe scurt, echipele ce 
fi prezente Ia startul competiției:

BULGARIA. Lotul călăreților bul
gari este compus din următorii 
sportivi : Ivan Adjetnov, Petku 
Andreev, Stoian Karavasiliev, Di- 
mităr Nakov. Cei cinci concurenți 
dispun de nouă cai (Efisen, Egmund, 
Estera. Etalon, Goblen, Le
bed, Magistral, Sinteza și Tam-

Incepind de azi, la baza hipică 
din Calea Plevnei vor începe dispu
tele din cadrul concursului inter
național de obstacole, la care parti
cipă călăreți din Bulgaria, Ceho-

Aurelian Stoica, unul dintre favorițil 
concursului international care va începe 
astă ti. in timpul antrenamentului efec
tuat ieri la baza hipică din Calea Plev
nei.

t>urg) cu care vor căuta să ocupe, 
desigur, locuri cît mai hune. Cel 
mai valoros călăreț este Ivan Ad- 
jemov. clasat pe locul al X-lea la 
Campionatele balcanice din 1971 și

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

• In aceste ziie, olimpicii se perindă prin 
fața... controlului medical, lată cîteva cifre și 
păreri. în lotul de gimnastică fete, pe podiu
mul controlului medical se află trioul Alina 
Goreac — Elena Ceampelea — Marcela Pă- 
unescu. Sub așteptări : Elisabeta Turcu.

Lotul canotorilor a primit note foarte bune. 
Doctorul Drâgan citează exemplul campionilor 
mondiali Tudor și Ceapura. Luînd ca reper 
proba cea mai edificatoare, adică consumul 
de oxigen, și raportîndu-l la cei 82 ml de 
oxigen pe kilogram corp pe minut — care 
reprezintă plafonul maxim cunoscut in lite
ratura de specialitate — controlul medical 
stabilește 82 pentru Tudor și 78,5 pentru Cea
pura. Cifrele par destul de sugestive.

Lotul de lupte libere oferă posibilități bio
logice maxime. A nu se confunda, însă — 
afirmă specialiștii — aceste posibilități maxi
me cu forma sportivă maximă. Maximumul 
biologic reprezintă doar o trambulină pentru 
atingerea formei sportive superioare, lată ți 
motivul' pentru care aceste ultime zile de 
pregătire capătă o semnificație cu totul spe
cială.
• Tn lotul floretistelor, o mar* impresie 

produce șparring-partnerul... Magdalena 
Bartoș | Această ttnărâ floretistă de 17 ani, 
inclusă în lot pentru a da replică floretiste
lor olimpice, reușește deseori victorii specta
culoase. Să notăm că Magdalena Bartoș nu 
e din Satu Mare, așa cum ne-am fi așteptat, 
judecind după resursele arhicunoscute ale a- 
cestui centru de scrimă, ci din... București. 
Felicitări școlii „Viitorul", din care face parte 
Magdalena Bartoș.
• Luni seara, adică după meciul de fotbal 

festiv al Argeșului, care se va desfășura du
minică, la Pitești, în Sala sporturilor se vor 
disputa trei mari derby-uri de box: Lazăr

Marian — Mircea Toni, Marian Culineae — 
Ion Siliște și Ion Alexe — Anghel lancu. 
Fără să fie finale de campionat european, 
□ceste derby-uri au o încărcătură emoțională 
cel puțin egală, deoarece învingătorii se vor 
apropia de pașaportul olimpic.

• Tinăra înotătoare Anca Groza are o 
vacanță de foc. în timp ce colegele ei din 
clasa a X-a oscilează între litoral-munle și...

Jurnal 
Olimpic

4:26 august
discotecd, Anco Groza se supune maratonului 
celor două antrenamente pe zi. Această muncă 
dură face, de altfel, ea pînă și programul ei 
de cinematograf să fie o mutare forțată. Ele
va Anca Groza poate vedea un film doar în 
matineu, Intre cele două antrenamente. Re
prezentația de la 20,30 li este inaccesibilă, de
oarece antrenamentul de dimineață nu poate 
începe fără 10—11 ore de. somn.
• O performanță chirurgicală de nivel o- 

limpic. Acum șase săptămîni, cuplul de medici

j»*'. .**<. x,z **z x*z %*z *** *** y* v*z *** j17 *** ^•,*Zyx Xy» Zjv ZJ

Vașile Iliescu — Nicolae Stânescu a efectuct 
o intervenție chirurgicală dificilă asupra lup
tătorului Ion Arapu. Intervenția avind la bază 
deschiderea articulației genunchiului, pentru 
„menise și ligamente", lăsa să se întrevadă 
că Ion Arapu nu va putea relua pregătirea 
olimpică. Rezultatul ? Ion Arapu a reluat an
trenamentele, după numai șase săptămîni, fi
ind din nou favoritul probei sale în lupta pen
tru pașaportul olimpic.
• Taifunul Patzaichin ! După frumoasa per

formanță a canoistului român în regata Co
penhaga, se pare că au intervenit nenumă
rate alte variante în definitivarea reprezen
tanților noștri la canoe. Succesul lui Patzaichin 
presupune acum adevărate permutări circu
lare, care învolbureazâ apele pînă ieri liniș
tite ale lacului Vidraru, Taifunul Patzaichin 
este în plină acțiune.
• Perioada de gestație a echipei olimpice 

de handbal se apropie de sfîrșit. Marele an
turaj de suporteri ai echipei ae handbal au 
ca principală temă de discuție cuplul Gruia— 
Gațu, cu marile tale atuuri și cu la fel de 
marile sale handicapuri. în lumea handbalului 
se spune că Gațu și Gruia sint astăzi două 
nume la fel de discutate ca și Dobrin și Du- 
mitrache, ieri.
• Vineri, sîmbătă și duminică, la Snagov, 

canotajul olimpic va face o ultimă trecere tn 
revistă a forțelor sale. Bătălia pentru întti- 
etate este foarte aprigă. Se spune că pînă 
și campionii mondiali Tudor și Ceapura nu 
au _ certitudinea selecției. Se pare că cuplul 
mai puțin sonor Agh — Naumenco are des
tule contrașanse, pe care „analizatorii* cla
sici nu le cunosc încă în totalitate.

Marile bătălii preolimpice tint în plină des
fășurare...

Uz

Uz

Sportul ÎN VIZITĂ LA

NEPOȚII LOCOTENENTULUI COSTA

Dumitru Sptrlea, campionul țării,

Legenda spune că ofițerul acela 
suedez a plecat In zori, cînd peste 
pădurea scandinavă se Înălțau mes
teceni de fum. Locotenentul Gosta 
a Încălecat grăbit, a îndesat în 
veston prețiosul mesaj și a dat o- 
col pădurii. Pînă în tabără erau 
vreo 8 km de drum greu...

N-a apucat Gosta să străbată un 
kilometru, cînd calul său s-a pră
bușit ca trăznit. O spadă aruncată

exersează o nouă sene la pistol.
Foto i M. FELIX

parcă dintr-o scorbură nimerea 
drept In inima bătrlnului său to
varăș. Apoi, totul avea să se pre
cipite ca tntr-un film de aventuri. 
Fără să piardă o clipă. Gosta a 
tras spada. A urmat o scurtă în- 
căerare. Și Gosta a izbutit să gă
sească, la rîndul său, inima vrăj
mașului. Apoi, s-a aruncat în vale, 
spre rîu. Dar, cînd să ajungă la 
mal, a auzit șuieratul unui glonte.

S-a întors ca ars, a scos pistolul 
și a tras. Ca prin minune, silueta 
țintașului invizibil a căzut în spa
tele unui copac. Acum, Gosta era 
în siguranță. Ajuns la mal, a scos 
mesajul din veston și l-a ascuns 
în căptușeala chipiului. Apoi a în
ceput să înoate voinicește, cu capul 
sus. Traversarea apei a durat vreo 
două minute. Ajuns pe țărmul a- 
brupt de dincolo, Gosta a pornit 
să alerge, cu cizmele îmbibate de 
apă. Nu era timp de pierdut. Iar 
terenul era greu. Arătură... Tțj’n- 
chluri căzute... Bolovani... Cu pre
țul ultimelor puteri, locotenentul 
suedez a izbutit să aducă mesajtil. 
Dinspre pădure se auzeau focuri 
de armă...

...Așa s-a născut pentatlonul mo
dern. Sub puterea tradiției legen
dare, succesiunea probelor se păs
trează și astăzi : călărie, scrimă, tir, 
înot, alergare pe teren variat.

Ce este pentatlonul modern ?
Un polisport în care s-a adunat, 

parcă, . întreaga aristocrație de spi
rit a sportului. Un sport în care 
se adună, printr-o ciudată înțele
gere, elementele primordiale : apa 
rîului, aerul pădurii, focul fulgeru
lui și pămîntul ogoarelor.

Pentatlonul modern este un poli-
loan CHIRILA

(Continuare in pag, a 2 a)
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SPOMUl-UN DOMENIU CARE IMPLICĂ MULTIPLE RESPONSABILITĂȚI
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Centrele de învățare a înotului, 
schiului, tenisului de cîmp și de 
masă, patinajului și judo-ulHl din 
Deva, Lupeni, Petrila, Hunedoara, 
Geoagiu, Hațeg și Orăștie comple
tează armonios actualul peisaj al 
sportului de masă hunedorean. Se 
cuvine să trecem Ia capitolul suc
ceselor și pe cele obținute In direc
ția construcției de baze sportive i 
numai in anu] 1971 au fost amena
jate 140 de terenuri noi, 21 au fost 
reparate, iar tn mediul rural au a- 
părut 75 de terenuri simple. Comu
nele Ilia, Dobra, Cristur, Baru 
Mare, Băcia, Bretea Română. Pui 
și Sîntămărîe Orlea se situează 
la loc de frunte. A sporit și numă
rul bazelor sportive de pe lingă ca
banele turistice, din stațiunile de 
odihnă și locurile de agrement 
Geoagiu-Băi, Vața, Simeria Veche, 
cabana Rusu etc.

Iată cîteva amănunte extrase din 
luările de cuvînt ale participanți- 
lor la ședința de analiză.

Nicolae Andronache — șeful sec
ției propagandă a Comitetului ju
dețean Hunedoara al P.C.R.: „Ac
tivitatea sportivă din județul nos
tru trebuie să se ridice la nivelul 
forței sale economice. In afara 
rugby știlor de la Știința Petroșani, 
nu avem nici o altă echipă de virf, 
cu rol major in disputele naționale. 
Fotbalul, rugbyul, handbalul, bas
chetul, voleiul și celelalte sporturi 
trebuie extinse și la nivelul altor 
localități, căci condițiile județului 
sint propice practicării sportului. 
Dar pentru aceasta, trebuie pus ac-

CONCURS INTERNATIONAL
C S. M. Cluj s-a Impus In întrecerile 

pe echipe
Sala sporturilor din Cluj a Găz

duit un concurs internațional de 
scrimă, care a reunit trăgători de 
la C.S.M. Cluj, Tractorul Brașov și 
Selecționata orașului Poznan (R. P. 
Polonă). Au avut loc întreceri pe 
echipe și individuale.

Pe echipe, exceptînd proba de 
floretă masculin — primele locuri 
au fost ocupate de formațiile clu
bului gazdă. Rezultate : floretă mas
culin : C.S.M. Cluj — Poznan 2—9; 
floretă feminin: C.S.M. Cluj — 
Poznan 9—4; spadă : C.S.M. Cluj 
„A“ cu Tractorul Brașov 8—5, cu 
Poznan 9—2, cu C.S.M. Cluj „B“ 
9—3 ; Tractorul — Poznan 9—3 ; 
Sabie: C.S.M. Cluj „A" cu Tracto
rul Brașov 9—7, cu Poznan 9—5, 
cu C.S.M. Cluj „B“ 9—2; Tracto
rul — Poznan 9—4.

în turneele individuale cele trei 
formații și-au împărțit victoriile. 
La floretă masculin a ciștigat po
lonezul P. Jablonski. La floretă fe
minin a ieșit învingătoare cluje.-.ca 
A Gero (după baraj cu polonezele 
E Gralinska și B. Grzeskowiak). La 
spadă un frumos succes a repur
tat tînărul Paul Szabo (C.S.M. Cluj), 
întrecerea de sabie s-a desfășurat 
în nota de superioritate a trăgăto
rilor brașoveni, care au avut 5 spor
tivi în finală. A cîștigat D. Popovici. 
în mod surprinzător clujenii Pop. 
Buș și Rohonyi II au fost eliminați 
în semifinale.

Pau! RADVANYI — coresp. 

centul pe activitatea sportivă de 
masă, pe mărirea numărului de in
structori voluntari, iar consiliile 
pentru educație fizică și sport tre
buie să depună eforturi sporite 
pentru organizarea mai bună a 
competițiilor și pentru depistarea 
talentelor existente. De asemenea, 
se simte acut nevoia înființării u- 
nui club sportiv tn orașul Deva* 

Cornel Stoica — inspector gene
ral al Inspectoratului școlar jude
țean : „Nu s-a făcut suficient pen
tru sportul școlar. Chiar și activi
tatea /colilor sportive nu se ridică 
la un nivel calitativ superior. Ast
fel, Școala sportivă Petroșani a ob
ținut, la handbal, rezultate mai 
slabe decît unele școli generale. 
Vom căuta să remediem deficien
țele de la capitolul bază materială 
prin deschiderea in această vacanță 
a unor șantiere pe care să lucreze 
prin muncă patriotică, cit mai 
mulți elevi*.

Viorel Faur — prim-seeretar al 
Comitetului județean U.T.C.: „In 
citeva întreprinderi s-a introdus, 
cu bune rezultate, gimnastica la lo
cul de muncă. O experiență va
loroasă, care trebuie extinsă și, mai 
ales, permanentizată. Ar fi de do
rit ca îndrumarea de specialitate a 
C.J.E.F.S. să se facă mai simțită 
și in mediul rural. In ceea ce pri
vește munca profesorilor de edu
cație fizică, ea nu este — trebuie 
s-o spunem — așa cum am dori-o, 
entuziastă in totalitate. Spre exem
plu, in orașul Deva, numai 4—5 
profesori din 32 lucrează cu bune 
rezultate*.

Podgea Brîncoveanu — președin
tele Consiliului județean al sindi
catelor : „S-au obținut o serie de 
succese atit în angrenarea salaria- 
ților în practicarea sportului (îndeo
sebi prin campionatele interne), cit 
și în privința construcției de baze 
sportive, prin contribuția sindicate
lor. Nu s-a făcut însă maximum, 
mai ales in privința gimnasticii din 
pauza de producție, pentru care 
trebuie create condiții ca să i se 
asigure continuitatea. Unitățile co
operației meșteșugărești și ale in
dustriei locale pot fi angrenate cu 
succes in practicarea unor aseme
nea exerciții".

Mircea Biriș — președintele 
CJ.E.F.S, Hunedoara: „Una-două 
instituții pe municipiu sau oraș cu 
activitate de gimnastică la locul de 

muncă este foarte puțin. înseși con
ducerile întreprinderilor trebuie să 
dea un exemplu, care ar impune 
stabilirea acestei obișnuințe. In 
plus, înființarea a cit mai multor 
centre de gimnastică de întreținere 
(pentru care există mulți amatori) 
se face simțită.

In cuvîntul său, tovarășul Marin 
Birjcga, vicepreședinte al CNEFS, a 
scos în evidență cîteva dintre prin
cipiile generale de care cei ce răs
pund de activitatea de educație fi
zică și sport din județul Hunedoara 
trebuie să țină seamă. Este vorba 
de conlucrarea eficientă între toți 
factorii cu responsabilități în acest 
domeniu (pentru ca mișcarea spor
tivă să aibă un caracter unitar), de 
viabilitatea asociațiilor sportive, de 
rolul primordial al construcției de 
baze sportive, de relația funcțională 
bază materială — cadre de specia
litate — tradiție în alegerea ramu
rilor sportive prioritare.

în încheierea ședinței a luat’cu
vîntul tovarășul Ioachim Moga, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R., care a 
spus, printre altele : „Există in ca
drul județului forțe umane exce
lente și mă refer »în primul rind, 
la elevii școlilor profesionale. Valo
rificarea acestor potente pe linie 
sportivă depinde de doi factori: 
baza materială și cadrele de spe-

Snagovul a găzduit Iert dupâ-am:»z4 
cele șapte finale ale campionatului re
publican pe echipe la caiac-canoe. Cum 
era de așteptat, dtaputa pentru cuce
rirea titlului de campioană republi
cană pe echipe s-a dat tr.tre Dinamo 
șl Steaua. Au cîștigat. detașa», caia- 
eiștii și canolștti dinamoviștl. prezenți 
tn aceste finale cu o garnitură omo
genă, bine pregătită. Pe locul secund 
s-au clasat sportivii clubului Steaua. 
O mențiune pentru tinerii de la Delta 
Tulcea (locul UI) și Olimpia Buc. 
(locul IV).

Rezultate tehnice : K1 (f) — SCS m : 
1. Maria Cosma (Delta) 2:12.4 : X
Ioana Simionov (Dinamo) 2:13.7. X 
Florica Ditcov (Steaua) 2:14.4 : K2
(I) — 500 m : 1. Dinamo (M. Atter.e
— P. Humă) 1:56.5, 2. Delta (F. Se
chin — P. Lovin) 2:03.2, 3. Peseaml
Tulcea (M. Avimov — A. Țigan-v, 
2:06,8; CI — 1 000 tn : 1. Gh. Dx-ur 

ECHIPELE ROMÂNIEI AL PLECAT LA CAMPIONATELE 

CONTINENTALE DE XXI ORI

claritate. în aceste două direcții 
trebuie canalizate eforturile noas
tre. Nu este posibil să facem mi
nuni chiar de la început, dar ceea 
ce construim trebuie să fie bine 
făcut, bine gîndit. Numai astfel 
vom putea, în următorii ani, să 
avem la dispoziție, spre exemplu, 
o bază materială corespunzătoare 
cerințelor noastre. Trebuie să avem 
fn vedere Importanța educației fi
zice, care devine, in contextul rea
lităților din țara noastră, o pro
blemă de adincă responsabilitate. A- 
cesta este principiul după care tre
buie să ne conducem în elaborarea 
planurilor de viitor, fie că avem 
in vedere organele de stat sau or
ganizațiile de masă, sau orice acti
vist luat ia parte, intr-un cuvînt 
toți cei cărora ne intră in atribuții 
problema sportului ți educației fi
zice'.

Acestea au fost, prezentate suc
cint, problemele aflate In centrul 
ședinței de analiză a activității de 
educație fizică și sport efectuata de 
Secretariatul Comitetului județean 
al P.C.R. Hunedoara. Avînd în ve
dere spiritul constructiv al discuții
lor. precum și substanța planului de 
măsuri adoptat, considerăm că dez
baterile la care am asistat consti
tuie o solidă bază de abordare a 
unei noi etape în dezvoltarea spor
tului hunedorean.

DINAMO A CUCERIT

CAMPIOANĂ PE ECHIPE
(Ste-uai <«.T. X V. C*l*bi«ov (Di
namo) 4 w X G. Niehiforov (Anco
ra) « 511 ; K2 (b) — 1SW m : 1. Delta 
(Diba — Smuoa» 3:4X5. X Dinamo 
(F. Foîtj _ S rc;on 1:42.4, 3. Steaua 
(M:trea — SaCW 3:M.S ; Kt (b) — 
IM aa : t L Bvot (Dinamo) 4:03.0, 
X L Te.ax.ie (Steaua) <AS,â, X A. 
Ștefan rOC^rxa Buc.) 4^X4; Cl — 1 OM 
m : 1- (K. Nerr.es — S. Nemeș)
4R2.L 1 Stern (Lkevlci — Erofei) 
4-C4 4 X Pescarul <P. Cozlov — L. 
CozlOT) 4:4» K4 (b« _ 1 OM m : 1. 
ttna.T.0 TfcSose — Ștefan — Pantea — 
Si-uocecce) 3JX1 X Steaua (Pavel — 
Tererte — Contoienco — Clctrmi) 
2:’.XX X Otita 1342.

Ctatarr*-. general : 1. Dlnamo
Burarer: M p _ campioană republi
cași. X Sieaua «S p. X Delta Tulcaa 
43 p 4 or—p» Buc. 29 p. 5. Pescarul 
TXsea 24 p. X Dunărea Galați 22 p.

larv. tacep tn localitatea daneză 
Veje exmpftaatele europene de 
te-.s de ■ană ale juniorilor. Com
petiția care se va încheia vinerea 
vioerv va cuprinde probe pe e- 
t-'_pe tfte ți băieți, simplu fete 
r. bfcieq .la aceste patru probe se 
va rara la două categorii de Jo- 
aiori — md și mari), dublu fe- 
e- -.-e dbbiti marnîn ți dublu 
■uxX La întreceri var lua parte 
*. arce sporeai ds* Roeoăaia. Iată 
ec^rpei» reoreneaiat Te aie tării 
ateci* care au Ane Jcpi'ai i :> 
ieri : .-oaboare sun : Ladă* fSr. 4w 

_ Lajas Lape. jar.xrt 
dări : Mc*ri Fr-faora. Alexeadra. 
Coreei feopocăex „ dci t
/Idrico Gpor^ypcC. Imm Muka*. jo- 
aieri otsri: OrirâMi Ac «A-.es. m, 
.4dm Cor. A'.triiaot 1 fcw. .-ar 
(prezente kt foc» stat F.
șî E. Băcxcri- A Bctrt deplasa
rea și secretarul geeeral ai fede- 
ratâri de sperut-a». Srver Dâafț 
p-ețeâir.tele cocs âe-. de jrjrixrt 
C.n eacrul Un.jnx. «xrtye-je ce

SIMBOLUL CELOR CINCI CERCURI ÎNFRĂȚITE 
A DEVENIT REALITATE LA ARHAIA OLIMPIA 
însemnări de la cea dea Xll-a sesiune a Academiei Olimpice Internaționale [A.O.I.]

Realizatorul simbolului Olimpiade
lor moderne ar fi Încercat, fără în
doială, o mare bucurie dacă ar fi pu
tut cunoaște atmosfera ce domnește 
Ia sesiunile Academiei Olimpice In
ternaționale, acest „centru cultural el 
mișcării sportive mondiale", cum spun 
inițiatorii și organizatorii săi. într-a- 
devăr, cele cinci cercuri care se în
tretaie, într-o subtilă armonie, suge- 
rind mai mult declt o simplă apropie
re între popoarele tuturor continen
telor planetei noastre, au materializat 
și de data aceasta, o extrem de cor
dială ambianță In care se împleteau 
dorința de a se cunoaște și de a 
schimba opinii, înțelegerea reciprocă, 
prietenia de o îneîntătoare sinceri
tate.

Au fost prezenți la cea de-a Xll-a 
sesiune a A.O.I. aproape 160 de 
cursanți veniți din cele cinci conti
nente și reprezentind 33 de țări. I-au 
reunit, la Arhaia Olimpia, în apro
piere de dumbrava sacră a Altisului, 
de stadionul pe care se întreceau atle- 
ții glorificați de versurile lui Pindar, 
de inima generoasă a lui Pierre de 
Coubertin încastrată în marmura ste
lei funerare a acestuia, pasiunea lor 
pentru sport. încrederea in utilitatea 
discuțiilor care pun față în față con
cepții, metode, experiențe.

Ca și în alte dăți, eforia Academiei

A
VERIFICĂRILE HANDBALIȘTILOR 

NOȘTRI CONTINUĂ PRIN TURNEUL 

INTERNAȚIONAL 

DE LA PLOIEȘTI
După cum am anunțat, peste cite

va zile va avea loc, de această dată 
în sala Victoria din Ploiești, un nou 
test preolimpic al lotului nostru re- 
prezentaiv de handbal. Adversari ai 
jucătorilor români (împărțlți in două 
echipe : România A și România B) 
vor fi formația vest-germană Gros- 
swaldstadt, una dintre cele mai bune 
din prima ligă a campionatului 
R.F.G și selecționata de tineret a 
Poloniei. Să notăm, ca o interesantă 
coincidență, că in preajma C.M. din 
1979, ultimul adversar al echipei 
noastre înaintea plecării la Paris a 
fost tot echipa’de tineret a Poloniei...

Turneul va avea loc în zilele de
8 * ți 11 august, după următorul
program : « AUGUST ORA 18,30;
România A—România B ; ORA 19.45 
Grosswaldstadt—Polonia tineret :
9 AUGUST : România B—Grosswald- 
Madt si România A—Polonia tineret: 
11 AUGUST : România B—Polonia 
tiaereL România A—Grosswaldstadt.

Cu ocazia acestor jocuri, in ziua 
de 9 august, va avea loc ți exame- 
z-al de coaflemare a «cuponului de 
arbto-a t»e-^-,.cr,al pentru cei 19 
«■MIM M fMcnriM ramtoi care au 
•ceasta ealitase V. Sîdea. P. Cir. 
feeM*. V. Pelea«kiaa. VL Co joc ar a, 
Gk. Papriiea. W. Greberița*. D. Pa
ntă. P. Tirca, T. Carries ți C. Că- 
pâțâaâ. Lor li se vor adăuga și doi 

ța arest ecuson ; Gb. 
»-~r» ți P. Kadtam. Examenul va 
cecsra dri probe scrise ți orale, pre- 

r dutt.--o peroâ practici, cei de 
—c ■-» as'guriad conducerea jocu- 

sf-t- în VIZITĂ LA NEPOȚII LOCOTENENTULUI GOSTA

a invitat o serie de personalități din 
lumea sportului și a culturii pentru 
a conferenția in fața cursanților. Prof, 
dr. E. Jokl. directorul laboratorului 
de cercetări sportive aii Universității 
din Kentucky (S.U.A.), dr. H. Pouret, 
laureat al Academiei Franceze, V. 
Morgan, reputat ziarist din Anglia, 
S. Favre, președintele Asociației cul
turale sportive din Italia, dp. N. Pa- 
pareskos, președintele Societății de 
medicină sportivă a Greciei, M. Hart
man, președintele Comisiei feminine 
din Federația internațională de atle
tism. J. Fr. Brisson, director al zia
rului „Figaro", prof. dr. Th. Cureton, 
director al laboratorului de cercetări 
sportive de pe lîngă Universitatea din 
Illinois (S.U.A.), prof. L. Diem, pre
ședinta Asociației internaționale de 
educație fizică și sport a fetelor și 
femeilor ș.a.

In afara unor conferințe cu carac
ter mai larg, care au avut ca scop 
să-i informeze pe cursanți asupra 
Jocurilor Olimpice antice, asupra 
structurii și funcționării Comitetului 
olimpic internațional sau a principiilor 
pe care Pierre de Coubertin le-a pus 
la baza concepției sale despre sport 
și despre spiritul Olimpiadelor moder
ne, programul a mai conținut un ci
clu de prelegeri pe tema : mediul în
conjurător ți sportul. Conferențiarii 
au abordat probleme Interesante, cău- 
tînd să explice, pe de o parte, impli
cațiile activității sportive în lumea 
contemporană, iar pe de altă parte, 
influențele pe care le exercită mediul 
natural, social, cultural etc. asupra 
sportivului de performanță, în spe
cial. Tn cadrul acestui ciclu, dr. Henri 
Pouret a ținut două conferințe, una 
tratînd despre „Mediul înconjurător 
artistic al sportivului olimpic", cealal
tă despre „Mediul audio-vizual al 
sportivului olimpic". Tn aceeași arie 
de preocupări s-a situat și conferința 
venerabilului ziarist britanic Vernon 
Morgan : „Concurenții olimpici și
mijloacele de informație". Prof. Sisto 
Favre, autor al unui amplu studiu 
despre relațiile dintre sport și artă 
de-a lungul mileniilor, a evocat mo

în pragul turneului preolimpic

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI, DECIȘI
SĂ FACĂ TOTUL PENTRU CALIFICAREA LA J. 0.
NISA, 3 (prin telefon). Astăzi, la 

Montpellier, Perpignan și Nisa încep 
partidele de volei ale turneului de 
calificare pentru Olimpiada de la 
Miinchen. După cum se știe, la com
petiția olimpică participă 12 echipe, 
zece fiind deja calificate. celelalte 
două locuri vacante urmînd să fie 
ocupate după disputarea jocurilor 
din calificări.

Sosită marți seara la Nisa, echipa 
masculină a României a efectuat 
miercuri între orele 19 și 21 un prim 
antrenament în sala în care vor 
avea loc partidele oficiale. Spre sa
tisfacția tuturor, informațiile prece
dente în care se afirma că terenul 
de joc ar fi din tartan s-au dovedit 
neîntemeiate, astfel că din acest 
punct de vedere nu mai există nici 
un motiv de îngrijorare. Vom mai 
adăuga, ir. ceea ce privește sala, că 
erie o construcție modernă, cu o ca
pacitate de 5—600 de locuri, cu un 
sistem de iluminare foarte •bun, ceea 
ce ne face să credem că partidele se 
vor desfășura in condiții normale.

Voleibaliștii români urmează un 
program intens de antrenamente, di
mineața și după-amiaza. pentru a se 
menține intr-o formă corespunză
toare. Pină acum ei manifestă o 
bună dispoziție și sint hotăriți să 
facă totul pentru a-și cîștiga dreptul 
de a participa la Olimpiadă. 

dul cum a evoluat in : timp „Mediul 
social al sportivului". Arhitect-urba- 
nist de profesie, dr. O. Yakas, minis
trul marinei comerciale, al transpor
turilor și comunicațiilor din Grecia, 
a abordat tema „Exigențe contempo
rane de mediu pentru practicarea 
sporturilor", în tin.p ce prof. Marea 
Hartman s-a consacrat studiului me
diului înconjurător asupra sportivelor 
olimpice.

Deosebit de substanțiale au fost 
prelegerile prezentate de dr. E. Jokl, 
dr. N. Papareskos și prof. Th. Cure
ton, referitoare la „Mediul înconjură
tor al sportivului din punct de vedere 
medical".

Membrii delegației române au in
tervenit, deseori, în discuțiile purtate 
pe marginea conferințelor, exprimînd 
opinii care au "fost consemnate în sin
teza punctelor de vedere ale cursan
ților, sinteză care, potrivit tradiției, 
este prezentată ulterior Comisiei exe
cutive a Comitetului olimpic inter
național.

Activitatea participanților nu s-a 
limitat la audierea și discutarea con
ferințelor. ci a fost completată cu vi
zite la vestigiile din Altis, la stadio
nul antic, la cele două muzee de ar
heologie din Olimpia ca și la marele 
muzeu din Atena,' la Acropole, apoi 
cu participarea la inaugurarea Mu
zeului Jocurilor' Olimpice din loca
litatea Olimpia, realizat prin stră
dania Comitetului olimpic grec și, în 
final, la impresionanta ceremonie a 
aprinderii flăcării olimpice și a _ ple
cării primului purtător al torței. Și 
poate nu puțini au fost cei ce și-au 
amintit, în acele clipe, versurile — cu 
care făcuseră cunoștință — ale poe
tului grec E. Sperantzas :

Primul sportiv se-apropie tăcut.
Aprinde torța și, apoi,

pornește-n depărtări ; 
Picioare-naripate îl duc

spre alte zări.. •

Sebastian BONIFACU

întrucît reprezentativa Greciei nu 
s-a mai prezentat, în grupa de la 
Nisa au rămas în competiție doar 
echipele României, Italiei și Spaniei.

Voleibaliștii spanioli — primii ad
versari din serie — alcătuiesc o gar
nitura tînără, cu o medie de vîrstă 
de 21 de ani Pentru-jocurile de la 
Nfca ei și-au început pregătirile spe
ciale la 10 iuite.“4 trmp în care au 
Participat și la un turneu organizat 
la Barcelona, alături de echipele 
Franței, Canadei, Uruguayului ți 
Marocului. Spaniolii s-au prezentat 
la Nisa pentru a acumula experiență, 
nu cu pretenția obținerii calificării.

Partidele vor începe la ora 21 (22, 
ora Bucureștiului), după următorul 
program : vineri : Spania—Italia ; 
simbătă : România—Spania ; dumi
nică : România—Italia.

călâries
(Urmare 

din pațj 1)

pe locul al III-lea la ultimul con
curs internațional de la Sofia. De
sigur nu trebuie să ignorăm și va
loarea celorlalți călăreți știut 
fiind faptul că sportivii bulgari sint 
recunoscuți pentru dirzenia și psi
hicul de concurs.

CEHOSLOVACIA. Echipa călăre
ților cehoslovaci este compusă din 
Tibor Vrba, Ștefan Ruska, Milan 
Oberle. Dușan Tovarnik. Franța 
Nosek și Martin Boor, care vor 
concura cu următorii cai : Antoka. 
Fantom. Fetiș. Hortenzia, Parka și 
Polar. Am situa în frunte, avînd în 
vedere rezultatele obținute in ulti
mele concursuri internaționale, pe 
Tibor Vrba și Frantz Nosek și de 
material cabalin de bună calitate, 
de care dispun (Antoka și Parka).

IUGOSLAVIA. O echipă tînără 
cu reale talente, formată din Pav- 
le Kelenc. Dușanka Jolik. Miroslav 
Jokici și I. Zlokolica. Ei vor Intra 
în concurs cu următorii cai : Agar, 
Ganimeci Matador. Nomad și Tem
po. tn absența „consacraților" Bla- 
goevici și Milutinovici. cel mai bun 
rămîne Miroslav Jokici. component 
al formației Iugoslaviei la Campio
natele balcanice de anul trecut

UNGARIA. Ferenc Kecskemet, 
Sandor Ba.Jkai. Lajos Grof, Istvan 
Kapoli și Miklos Mezei sint majo
ritatea sportivi ia clubul Dozsa 
Kiskunhalas Remarcăm, dintre cei 
cinci călăreți — care vor concura 
cu caii Adonis. Ahmed, Amur,

MODIFICĂRI ÎN CALENDARUL

CAMPIONATELOR REPUBLICANE

Federația română de turism-alpi- 
nism comunică următoarele:

Campionatele republicane de o- 
rientare turistică (individuale, pe 
echipe și de ștafete) se vor desfă
șura în județul Arad, în perioada 
3—9 septembrie

Campionatele republicane <e ju
niori, de copii precum și „Cupa 
României" vor avea loc în perioada 
20—24 septembrie. la Predeal, 
după un program care va fi a- 
nunțat ulterior.

Azi incepe Concursul intemabonal
Attila, Igaz, Iatagan. Szenvele >i 
Vostok — pe M Mezel, L. Grof și 
S. Bajka! situați pe locuri fruntașe 
ia ultimele concursuri de Ia Bratis
lava. Novj Sad și Kiskunhalas

ROMANIA. 17 călăreți vor fi 
prezenți la startul celor șase probe 
ale concursului: Constantin Vlad. 
Dumitru Velea. Aurelian Stoica. 
Comei Ilin. Gheorthe Moiseana. 
Mihai Aluneanu. Eugen Ioreseu. 
Ion Pupa, Harald Muller. Enachr 
Silvestru. Enacbe Boiangiu. Alexan
dru Bazan. Grieore Lupancu. Da
nia Popescu. Gheorțhe Nicolae. 
Victor Costache și Radu Tints- Es
te suficient să spunem că multi 
dintre ei sint multipli campioni na- 
tionaU. campioni balcanici sau ciș- 
tiK&tori ai diverselor concursuri in
ternaționale. cum este cazul eâlâ- 
reților Constantin Vlad. Aurei ian 
Stoica. Comei Ilin. Eugen lonescu. 
Mihai Aluneanu și al*-’’ per.tru o 
ne da seama de valoarea concuren- 
tilor <noștri. Lotul cailor este for
mat din Albinița. Aorod Afofant 
Banchet. Condor. Electric. Gora. 
Graur. Haiden, Jak. Jantaon. Jul. 
Palermo, Pik-up, Ring. Saghia. So
nor. Sondor Spirt Spumox Strop. 
Valchîr, Vinovat Viorica, Viteaz 
Vama și Zefir

Așadar M de sportivi și 55 de cal 
vor lua startul in cele șase probe 
ale concursului. Valoarea multora 
dintre ei ne face să credem că vom 
asista ta dispute pasionante, urmă
rite de un numeros public specta
tor.

„CARPAȚI* ® BUCUREȘTI

CROAZIERĂ PE DUNĂRE
CU MOTONAVA SUB PAVILIONUL R.P.B. „ALEXANDRU 

STAMBULINSKI"
Varianta I Varianla îl _

15—22 octombrie 21—28 octombrie

în itinerar :
București — Russe (transport cu 
autocarul)
Russe — Belgrad — Budapesta— 
Bratislava (transport cu motona
va)
Bratislava — București (trans
port ca'trenul)
INFORMAȚII Șl ÎNSCRIERI LA TOATE OFICIILE JUDEȚENE 

DE TURISM

TURNEULUI INTERNAȚIONAL AL TINERILOR
dea) 6—0. 6—1 ; V.rgiikiORADEA. 3 (prin telefon). — 

Miercuri ți joi au continuat întrece
rile dtn cadrul turneului internațio
nal de tenis pentru juniori si tineret. 
La competiție, tn afara repreaaulanți- 
lor țări: noastre capabili de a ocupa 
locuri fruntașe (cum slut Toma 
Ovici. Dumitre Hărăoău. Viorel So- 
tiriu. Valeria Balaj. Virginia Ruzici. 
Mariana Simioaescu. Aurelia Trifu) 
stnt prezenți o serie de jucători ți 
jucătoare din Ungaria, Cehoslovacia, 
R. D Germană și Bulgaria.

Am remarcat, in turneul juniori
lor. partida ir. care Sorin Orățanu 
(Constructori:! Hunedoara), mai abil 
in Plasarea loviturilor, a reușit să-1 
învingă pe dinamovistul C. Barba cu 
6—X 4—6, 6—4 Foarte disputată a 
fost intilnirea dintre alt tenisman 
hunedorean, A. Dârăban ți BL Tă
băraș (Progresul București). A ciști
gat pr-.mtu după trei seturi de luptă: 
6 3. 5—7. 7—5.

Alte rezultate de la simplu ju- 
aiori: N. Russen (Progresul)—R. Fi- 
limcn (Dinamo Brașov) 6—2, 7—5 ; 
FL Manea (Dinamo Buc.)—C. Soare 
(Steaua) 6—1, 6—0 ; O Vilcioiu 
(UTA.)—M Breazu (Diramo Buc.) 
6—3. 6—2 : M. Ghercioiu (Politehnica 
Cluj)—Șt. Bodnar (Sănătatea Ora
dea: 6—0. 6—0 La simplu junioare : 
Mariana Simionescu (Dinamo Buc.)— 
Florența Mihai (Dinamo Buc.) 6—2, 
6—0

Iată acum rezultatele turneului de 
simplu al tinerilor : P Hula (Ceho
slovacia)—A. Johan (R. D Germană) 
6—4. 6—0 ; L. Petrov (Bulgaria)—S. 
Orășanu (Constr Hunedoara) 3—6. 
6—2. 6—1 ; M. Stoleru—R Giurgiu 
(ambii Sănătatea Oradea) 6—3. 4—6. 
6—0. La fete : Aurelia Trifu 
(Steaua)—Elena Jecu (Sănătatea Ora-

in itinerar :

București — Bratislava (transport 
cu trenul)
Bratislava — Budapesta Belgrad— 
Russe (transport cu motonava) 
Russe — București (transport cu 
autocarul)

CONTINUĂ ÎNTIECEIILE

namo Buc.)—E.ena Ptpoes.-u ■ trter'a 
Dinamo Buc.) 6—1. 6—3; V*>na
Baiaj (Steaua)—Vere Dudaș (Mure
șul Tg. Mures' 6—2. 6—1: Zde-a 
Strnadova (Ceh oslo v acta >—L-*ta Tâ
râș eseu (Politehnica Cluj) 6—4 6—St 
Virginia Ruzici—Mariana Hag:. tato- 
bele Dinamo Bucj 6—2. 6—2; Ma--»- 
r.a Simionescu—Florența V .na. am
bele Dinamo Buc.) 6—2. 6—1; Feli
cia Bucur (Dinamo 3ra»c-. — 
Bădin (Dinemo BucJ 6—2. 6—1

lan GAVM1SCU
Iiie GHIȘA. cares*.

START IN CAMPIONATUL REPUBLICAN

DE REZISTENȚĂ Șl REGULARITATE

Campionatul republican de rer-- 
laritate și rezistență, rezervat mo
toretelor românești, a intrat in 
tradiția sportului cu motor din tara 
noastră. Astfel, alergătorii de toate 
categoriile își vor disputa Inti;e- 
tatea, începînd de azi. în prima 
fază a celei de a III-a ediții a 
acestei competiții. Primele etape 
se vor desfășura după următorul 
program :

Vi.ieri: municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Slănic Moldova — Tg. 
Ocna — Moinești — Bacău — mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej (18â 
km); simbătă: municipiul Gh. 
Gheorghiy-Dej — Tg. Secuiesc — 
Mnrășești — Adjud — municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej (173 km) ; du
minică : municipiul Gh. Gheorghiu-

DE LA MILIȚIA CAPITALEI
— SERVICIUL CIRCULAȚIE —

In zilele de € 5 și 6 august 1972, cu ocazia desfășurării meciului 
(le tenis România — Australia, la Baza sportivă ..Progresul" din str. Dr. 
Staiciivici, accesul autoturismelor către stadion se face prin piața Operei, 
str. Costache Negri pină la intersecția cu str. Dr. Pasteur.

Parcarea autoturismelor se va face pc str. Dr. Pasteur și in con
tinuare pe str. Dr. Lister pe partea dreaptă in sensul de mers.

Autocarele O.N T. vor parca pe str. Dr. Staicovici pe porțiunea 
cuprinsă intre Splaiul Independenței și str. Costache Negri.

Se instituie interdicția Staționării și parcării autovehiculelor pe 
str. Dr Staicovici, porțiunea cuprinsă intre str. Dr. Pasteur și str. 
Izvor.

Pe timpul celor trei zile enunțate mai sus, se interzice accesul 
tuturor vehiculelor (cu excepția celor autorizate) in incinta bazei 
sportive „Progresul".

(Pinuia aia pag 1)

«^crt tascinxaL la care au acces
Ștar cet care au au nevoie de 

I slagLcrea apâauariuc. (Păstrind. 
I Încă o dată, tradtțîa -egendei sue

deze. perttetJscui se desfășoară în 
gKterzl departe de privirile specta- 
terCtx. Dear cei tndrâgcattti de 
HroeEteie prime cri tale aie sporiu- 
M. rin din rfnd în «fad să pri
mată frirtaaesa rursă a loccteoen- 

I tute: Cdora)
Asacary pentatteo! modem este 

sptrtul ceîar eîac probe.
Cillree prime fc!e e mai grea 

deeft r-ursa de la Aaerieri. pentru 
t4 roâb'ul sau tau-T-l nu e calul 
tău. fc se traz* la sorti din urna 
ta care se af * bOțeiețe cu nu- 
me> ușor ea: îatccdeajta ntcu- 

H coersțL -

UN NOU EXAAMN >ENT»U 
MOTORETELE ROMANEȘTI

Dej — Adjud — Bacău — munici
piul Gh. Gbeurghlu-Dej (150 km). 
Plecările se vor da din minut tn 
minut, iar flecare etapă are mai 
multe puncte de control. Media o- 
rară este 43 km. accesibilă tutu
ror. deoarece traseul este format 
in mare noa>oritate din drumuri de 
categoria tatfi. Se alcătuiesc clasa
mente individuale si pe echipe 
Reamintim pe deținători: titlurilor: 
individual — D Vasleacu (Met 
Buc.); echipe — Metalul București.

Sin tem informați că Tn orașul de 
reședință a primei părți a cam
pionatului actual (a doua parte, în 
toamnă, la Baia Mare) s-au luat
mâstai de natură să asigure suc
cesul competiției, rezervată mici
lor mașini indigena.

Scrima pentatlonului e și ea mai 
grea decît cea de pe planșa cla
sică. deoarece. Intr-o singură zi, 
Intr-un mare concurs, poți susține 
60 de asalturi. Aici, la pentatlo
nul modern, trebuie să-i înfrunți 
pe toți. Iar faptul că un asalt du
rează doar pină la înfigerea pri
mei spade, care înseamnă victo- 
r.e sau înfrîhgere, nu face decît 
să ascută simțurile și să fringă 
nervii. Aceeași singură spadă, ca 
In legendă...

Tirul la siluete e Și el mai greu 
decit cel clasic, pentru că ritmul 
Iu; suveran și egal vine după arit
mii nebună a scrimei.

/norul sosește, e adevărat, ca o 
izbăvire, dar gîndul că orice ze
cime de secundă pierdută face să 
se deruleze în minus rola puncte
lor. cu viteza unei frîne salvatoare, 
anulează plutirea odihnitoare. •

In «firșit cei patru kilometri 
peste bîme și bolovani sint o nouă 
Gelgotâ modem.ă. comparabilă doar 
eu epuizanta cursă de 1500 metri 
a decatlonului.

Pentatlon! știi Dumitru Spîrlea,

Djpâ o Îndelungată și chinuitoare 
seferiați, s-a stins din viată. In ziua 
de 2 augt«t 19T2. profesorul univer
sitar doctcr docent .Adrian Ionescu.

Născvț la 1904. In comuna Pă- 
troaia. județul .Argeș, profesore! A- 
drian Icnescu traversează ia primul 
său sfert de veae toate treptele in
struirii care aveau să-i confere o 
înaltă eructție și o remarcabilă for
mație profesională. Este primul me
dic român care va absolvi și Insti
tutul de Bcucație Fizică, erei nd un 
profil de specialist ce va constitui 
ua precedent Ir. concepția formării 
cadrelor mișcării sportive din țara 
noastrâ.

Concomitent cu mai multe cursuri 
de specializare făcute in străinătate, 
a obținut ?1 doctoratul In filozofie, 
care i-a lărgit conturul viziunii sale 
umanistice asupra vieții și relațiilor 
dintre oameni.

Mai bine de patru decenii a ono
ra* și a creat hn prestigiu recunos
cut catedrei de Medicina culturii fi
zice a Institutului de Educație Fi
zică și Sport și a Î.M.F. Pentru me
ritele sale a primit nenumărate dis
tincții și afecțiunea tuturor ce l-au 
cunoscut.

Dascăl prin însușiri sufletești rar 
Intilnite, ginditor prin vocație și 
ordonat orin educație, profesorul 
Adrian Ionescu a reprezentat mode
lul cadrului didactic universitar în 
eJjcație fizică pe care aproape două 
generații de profesori l-au urmat și 
venerat.

înzestrat cu o mare putere de 
muncă, dlrz și totdeauna sever cu 
el însuși, a lă -t o moșten’re inte
lectuală care-1 așează printre marii 
precursori ai domeniului nostru. ... 

Marian Cosnțescu și Albert Covaci 
continuă în aceste zile toride Gol- 
gota celor 20 (!) de antrenamente 
pe săptămînă, adică tot atîtea cîte 
fac mareșalii pentatlonului, Balczo 
și Oniscenko.

★
Ieri, după două ore de scrimă, 

cînd pieptarele erau mai ude difîtz 
Cizmele locotenentului Costa, rar 
măștile de fier nu puteau ascuncje 
paloarea chipurilor obosite de e- 
fort. a urmat o oră de înot, în 
cursa celor șase bazine olimpice, la 
capătul cărora, Albert Covaci, cel 
mai bun înotător din grupul aces
tor cascadori ai sportului, a mar
cat timpul de 3:25,0.

Spre seară, cei trei „sublocote
nenți" de 22 de ani au luat drumul 
Căl'.igărenilor. au trecut podul 
Neajlovului și au alergat pînâ la 
întunecare. Orice ruletă din lume 
ar fi măsurat 12 kilometri.

Cînd nepoții locotenentului Gosta 
au revenit în mașină pentru a se 
întoarce acasă, luna Câlugârenilor 
strălucea ca un glob de aur...

Ecoul prelungit al prelegerilor 
sale și scrierea lui fecundă rămln 
mărturii ale unei puternice persona
lități, la a cărei dispariție ne plecăm 
capetele și îi rostim numele cu adin- - 
cui respect pe care i-1 purtăm din
colo de ființa lui și cu regretul 
greu mărturisit de a ne fi părăsit 
atit de timpuriu.

Mitingul de doliu va avea loc 
astăzi, la capela cimitirului Ghencea, 
la ora 14.

CONSILIUL NAȚIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA 

ȘI SPORT
INSTITUTUL DE EDUCAȚIE 

FIZICA ȘI SPORT 
UNIUNEA SOCIETĂȚILOR 
DE ȘTIINȚE MEDICALE
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avea să-1 
marea sa 
grele.

Interviu cu antrenorul emerit Angelo Niculescu

PROBLEMA ACTUALA A ECHIPEI NAȚIONALE
CUPLUL DE FUNDAȘI CENTRALI

Desigur, cu totul altfel preconizasem cadrul, ambianța interviului nostru 
cu antrenorul echipei naționale. Știam că tricolorii, cu cîteva excepții, vor lua 
parte la verificarea de la Oltenița și, deci, după prima acțiune, antrenorului îi 
va fi mai ușor să-și expună „planul de bătaie" pentru sezonul de toamnă. Dar, 
din motivele arătate de noi în ziarul de ieri, „acțiunea Oltenița" a fost în mod 
neașteptat compromisă și, fără îndoială, cazul — unic în felul lui — 
afecteze pe antrenor. Angelo Niculescu ne-a demonstrat însă, din nou 
calitate, stăpînirea de sine, echilibrul de atîtea ori probat în momente

Angelo Niculescu a avut amabili
tatea de a ne răspunde la cîteva 
întrebări legate de activitatea lotu
lui național, în fața căruia stau 
meciul cu Austria, de la 3 septem
brie, și startul în preliminariile 
C.M. din 1974. Interlocutorul n-a 
așteptat prima noastră întrebare.

— Am gîndit că în aceste zile e 
momentul potrivit pentru un prim 
contact cu jucătorii — a început el. 
Aș fi vrut să le expun de pe a- 
cum intențiile șl gîndurile noastre, 
să le fac cunoscut planul de lucru 
și să încerc un ceas mai devreme 
găsirea unei formule de fundași 
centrali, compartimentul descoperit 
la ora actuală. Lupescu a plecat în 
Austria și locul lui trebuie luat de 
un jucător care să poată face față 
cerințelor. Dar acțiunea a eșuat.

— în această situație, veți fi o- 
bligați să restructurați „planul de 
bătaie", alcătuit pentru pregătirea 
viitoare ?

— Nu. Se apropie data începerii 
noului campionat și pină la 28 au
gust nu ne mai putem intilni. Noi 
nu vrem să perturbăm procesul de 
pregătire Ia echipele de club, ți
nem seama și de obligațiile lor. 
dar. după cum ați văzut, lotul, se 
vede treaba, nu e privit de 
aceeași responsabilitate. Ii 
convoca pe jucători la 28 
pentru meciul cu Austria.

— Pe ce jucători veți
După întîmplarea de miercuri în
cercați să faceți schimbări in lot ?

— Nu m-am gindit nici un mo
ment la așa ceva. Contăm, in con
tinuare, pe Adamache și Ștefan — 
portari. Sătmăreanu. Smarandache, 
Dinu. Deleanu, Nae Ionescu — fun
dași. Dumitru, R. Nunweiller, Anca 
șî Hajnal — mijlocași, Lucescu, 
Dobrin. Neagu, Iordănescu, Domi- 
de și Kun II — înaintași ; dar nu 
vom renunța (și îi vom avea în 
vederile noastre) la portarul Stan, 
BSlttni și Cojocaru. Contăm și pe 
cei ce s-au remarcat cu prilejul 
Campionatului european studențesc 
— Velea. M. Sandu, Țarălungă, 
Marcu șî Stoiceseu.

— Credeți că meciurile de la 
Constanța au avut o valoare în

Vi-

lui

în 
cu 
N.

capacității de efort. Dar des-car'ea
pre toate acestea e prea devreme 
să discutăm. Deocamdată e de do
rit ca jucătorii să se pregătească 
temeinic la cluburi și s-o dove
dească în campionat.

Constantin ALEXE

CĂZUI DUMITRIUIIISI

unii cu 
vom 

august.

conta ?

măsură să solicite serios pe cei 
zați de dv. ?

— Fără îndoială că da. Meciul 
România — Spania a fost de un 
nivel apropiat unui joc interțări. 
Apoi, în întîlnirile cu românii, toți 
adversarii au jucat cu mare ambiție.

— Cum veți suplini plecarea 
Lupescu din echipă ?

— Nu-i o treabă simplă. Am 
vedere mai multe variante, 
Smarandache — Sătmăreanu și
Ionescu fundași, său cu Stoiceseu 
— Dinu, poate cu Bolbni lingă 
Smarandache. La Constanța. doi 
jucători urmăriți de mine, Pexa și 
Deselnicu. nu m-au satisfăcut. In 
schimb, la înaintare, unde aveam 
atîtea necazuri, au apărut acum M. 
Sandu, Marcu, Țarălungă. în pri
vința portarilor, nu avem bătăi de 
cap. Contăm pe Adamache și Ște
fan, ne gindim și la Răducanu da
că, bineînțeles, el și-a dat seama 
de greșelile comise. îl așteptăm și 
pe muit discutatul Iordache.

— Oare ați uitat de Dembrovschi 
și Durr.itrache ?

— Nu, Despre Dembrovsehi am 
auzit că e refăcut complet, că se an
trenează cu sirguință. Cind va re
veni la forma care l-a consacrat. 
nu-1 vom ocoli. Trebuie să știe in
să că nu e indispensabil nici ci. Cit 
îl privește pe Dumitrache, aici lu
crurile mie mi se par destul de 
clare. Dumitrache trebuie să ne 
convingă, trebuie să-și spună sin
gur cuvintul. Am impresia că prea 
mult se vorbește de el, prea e lău
dat. A intrat in finalul campiona
tului, a marcat două goluri și toa
tă lumea se minunează de șuturile 
lui. Părerea mea e că Dumitrache 
trebuie criticat pentru că nu se 
pregătește, că n-a înțeles încă să 
muncească. Cind se va schimba și 
va reveni Ia forma lui cea bună 
vom reface acest 
Dumitrache, care 
puțin împreună.

— Vă gîndiți la 
jocului echipei ?

— Restructurări
spus. Ne gindim la îmbunătățiri, la 
randamentul optim al tuturor jucă
torilor, la disciplina tactică și ridi-

cuplu Dobrin— 
a jucat atît de

restructurări ale

e prea mult

APLAUZE PENTRU... FOTBALISTE
Meciurile interesantului turneu 

internațional de fotbal feminin, la 
care au participat echipele Elan 
Belgrad, Victoria Constanța, Venus 
și Unirea Tricolor din București, 
au suscitat un viu interes printre 
iubitorii sportului cu balonul ro
tund. Ei nu au rămas dezamăgiți 
de calitatea jocurilor prestate. Cele 
patru echipe au oferit partide 
dinamice, spectaculoase, presărate 
pe alocuri chiar cu accente de 
joc... bărbătesc. Partidele inau
gurale s-au încheiat cu rezul
tate oarecum scontate ; primele

SIIIIOAN
IA UNIHfA fOCSANI?...'
D.vizionara C. Unirea Focșani 

(fostă Automobilul) și-a reluat pre
gătirile sub conducerea noului an
trenor, Zoltan David. Fotbaliștii din 
Focșani au susținut pînă în prezent 
pe teren propriu și trei partide a- 
micale (două eu Politehnica Galați: 
0—0 și 1—0, și una cu Progresul 
Brăila : 2—2). In Iot un nume nou 
și. probabil, un viitor «component al 
echipei : Simion Surdan, fostul in
ternațional de la Politehnica Ti
mișoara, care a absolvit Facultatea 
de stomatologie și, în prezent, își 
satisface stagiul militar.

N. BEGANU — coresp. jud.

echipe clasate în campionatul Ca
pitalei, Venus 
lor, au obținut 
sau mai puțin 
două adversare 
șansa cu multă 
belgrădeană Elan, în rîndul căreia 
am remarcat cîteva individualități 
(portarul Radulovici și înaintașii 
Cîrstici și Matici), nu a putut ține 
piept unui Venus dezlănțuit. Chiar 
dacă două din cele patru goluri 
ale bucureștencelor au fost 
din ofsaid, ea nu . putea 
pretenții. A doua zi, capul 
al turneului l-a constituit 
Venus — Unirea Tricolor.
proape 4 000 de spectatori prezenți 
au asistat la un joc deosebit de 
dîrz, cu faze palpitante și cu răs
turnări de situații. Pentru desem
narea echipei învingătoare s-a re
curs, conform regulamentului, la 
executarea unor serii de lovituri 
de la 11 m. în final a cîștigat Fi
nirea Tricolor cu 5—4. Și astfel, cea 
de a doua ediție a Cupei Unirea 
Tricolor, a revenit echipei orga
nizatoare.

și Unirea Trico- 
victorii mai mult 
facile în fața a 
care și-au apărat 
ambiție. Formația

înscrise 
emite 

de afiș 
partida 
Cei a-

Florin SANDU
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• Premii în bani de valoare fixă 
și variabilă ;

• Autoturisme DACIA 1300 și 
DACIA 1100:

• Excursii la Budapesta cu pe
trecerea Revelionului.

Participarea se face pe bilete de 
2 lei, 5 lei și 15 lei varianta. Va
riantele de 15 lei dau dreptul 
participare la toate extragerile < 
mari șanse de cîștig.

Luni 7 august 1972. ULTIMA '. 
pentru procurarea biletelor.
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Balcaniada echipelor reprezentative de tineret Mîine, pe stadionul Republicii, joc inedit

FOTBALUL VA LUA LOCUL
ATLETISMULUI LA IZMIR

După ce atletismul își va fi ter
minat cursa celor două Balcaniade, 
fotbalul se va alinia la startul a- 
cestor competiții regionale, găzduite 
în această vară la Izmir. Intre 9 și 
15 august, echipele reprezentative 
de tineret din Albania, Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, Rom&nia și Tur
cia se vor întrece într-un turneu 
ce tinde să devină tradițional.

Fiind de curînd oaspetele Izmi- 
rului am putut constata că intere
sul acordat fotbalului îl întrece pe 
cel ce a pus în mișcare amplul 
angrenaj al celor două Balcaniade 
de atletism. N-am fost mirat, în- 
trucît fotbalul și luptele (raportul 
exact de popularitate între aceste 
două discipline este greu de depis
tat în Turcia) sînt cele care cap
tează în special interesul practi- 
canților sportului și, mai ales, al 
celor care-1 agrează din tribune.

Comitetul director al Cupelor 
Balcanice de fotbal — forul ce or
ganizează și această competiție a- 
nuală a „speranțelor" — a aprobat 
la 1 martie, într-o ședință plenară 
ținută la Belgrad, modul de des
fășurare a turneului de la Izmir. 
Conform acestui regulament, jucă
torii trebuie să aibă mai puțin de 
23 de ani (la 1 august 1972), cu 
două excepții (pînă la 25 de ani)

AȘTEAPTĂ SOLUȚIONAREA

de

Unde va juca talentatul inaintaș ?
S-a încheiat perioada de trans

ferări pentru divizia A. Iubitorii 
fotbalului au luat cunoștință des
pre mutațiile de jucători, unele 
dintre ele viu comentate.

Dar, în afară de transferările 
care îndeplineau toate cerințele 
regulamentare, au fost unele care 
au dat loc la litigii Intre Cluburi, 
unele solicitînd aprobarea pentru 
utilizarea in viitorul campionat a 
jucătorilor respectivi, iar altele 
opunîndu-se la acest lucru.

Biroul federal a luat în discuție 
'aceste cazuri, străduindu-se să le 
rezolve în condiții echitabile.

Un singur caz a rămas nerezolvat 
pînă la ora actuală. Este acel al 
jucătorului Emil Dumitriu, Talen
tatul înaintaș a jucat în campio
natul trecut, la Dinamo, în baza 
unui împrumut pe un an, acordat 
de clubul Steagul roșu. La termi
narea campionatului, antrenorul 
D. Nicușor, nemulțumit, se pare, de 
randamentul lui Dumitriu II, i-a 
spus acestuia că renunță la servi
ciile sale. Oricum însă, termenul 
de împrumut expirase și Steagul 
roșu ceruse retransferarea lui. Dar, 
Dumitriu și-a manifestat dorința 
de a reveni Ia echipa care l-a con
sacrat, Rapid, obținînd în acest 
sens și cuvenita dezlegare de la 
clubul care îl împrumutase lui Di
namo, Steagul roșu.

Odată cu schimbarea antrenoru
lui D. Nicușor, conducerea clubu
lui dinamovist și-a manifestat însă, 
din nou interesul pentru Dumi
triu II, rechemîndu-1 în lot și re- 
încadrîndu-1 pe linie profesională, 
în consecință, jucătorul a dat o 
nouă semnătură, pentru Dinamo.

De aici, un diferend între Ra
pid și Dinamo, în primul rînd, dar 
în care 
Steagul 
legarea 
Rapid, 
înainte 
unde fusese transferat prin bună 
înțelegere, fără a se fi pus vreo 
condiție.

La Rapid, la Dinamo sau... nicăieri?
„Duelul" în... trei continuă, iar 

Dumitriu II așteaptă ca soarta sa 
să fie rezolvată printr-o înțelegere 
între cluburile care îl dispută.

Situația este neplăcută. Biroul 
federal i-a convocat pe reprezen
tanții celor trei cluburi, cu care a 
purtat discuții asupra acestui caz, 
fără a ajunge însă la soluționarea 
Iui. De aceea, organul federal a 
acordat justițiabililor un nou ter
men de... gîndire, pînă la 7 august

Ar fi dorit să intervină o 
înțelegere între cluburi, în folosul 
fotbalului și al lui Dumitriu II, 
care, semnînd în același timp atît 
pentru Rapid, cît și pentru Dinamo, 
este pasibil de a fi suspendat. 
Sancțiunea ar fi dreaptă, regu
lamentară, dar ea ar însemna o 
lovitură pentru acest jucător, care; 
din motive de sănătate, a mai cu
noscut o îndepărtare dureroasă de 
terenurile de fotbal'

în ultimă instanță, Federația 
trebuie să fie forul care să-și spună 
cuvîntul.

fiecare formație. Echipele parti
cipante au fost împărțite în două 
serii : grupa A — Albania, Româ
nia, Turcia ; grupa B — Bulgaria 
Grecia, Iugoslavia. Meciurile se vor 
juca sistem turneu cu jocuri sim
ple. cîștigătoarele celor două grupe 
disputîndu-și finala. Toate meciuri
le vor avea Ioc pe modernul stadion 
Atatilrk, cel mai mare 
80 000 locuri și avînd, 
am văzut, un gazon și 
de nocturriă excelente.

Echipa „speranțelor" 
fi alcătuită în acest an din lotul 
de tineret-rezerve al Universității 
Cluj, cel care a cîștigat ultima e- 
diție a campionatului respectiv. 
Este o măsură stimulativă, pe care 
F.R.F. a considerat-o necesară. Re
prezentativa României nu va evo
lua în prima zi a competiției, ci 
va debuta la 11 august, contra e- 
chipei Albaniei (ora 18,30) încheind 
meciurile din grupă la 13 august, 
în partida cu echipa țării gazdă 
(ora 20,30). Finala și- meciul pentru 
locurile 3—4 se vor disputa la 15 
august. în caz de egalitate după 
cele 90 de minute de joc, partida 
se va prelungi cu două reprize a 
15 minute, iar dacă egalitatea va 
persista învingătorul va fi decis 
prin executarea a cinci lovituri de 
la 11 m. Jucătorii noștri vor avea 
la dispoziție pentru antrenamentele 
cotidiene terenurile stadioanelor 
Atatiirk și Karșiyaka.

Formația cîștigătoare va primi 
„Cupa turneului", iar trofeul „Fair
play" va reveni echipei cu cea mai 
sportivă comportare.

Ultimele amănunte vor fi puse Ia 
punct în ședința secretariatului 
permanent al Comitetului director, 
ce va avea loc la 8 august la Izmir.

Paul SLĂVESCU

în cadrul pregătirilor pe care le 
efectuează pentru noul campionat, 
cele două noi promovate în Divi
zia A, Sportul studențesc și C.S.M. 
Reșița se vor întîlni, mîine, într-un 
inedit joc amical, pe stadionul’ Re
publicii. Pentru spectatori, un plus

0

de atracție îl va constitui, desigur, 
apariția în cele două formații a 
noilor jucători legitimați. Partida 
va începe la ora 19,45. în deschi
dere : Sportul studențesc (tineret- 
rezerve) — Voința București (Di
vizia C).

din Turcia: 
după cum 

o instalație

noastre va

Dușriinică, la Pitești

SĂRBĂTOAREA F.C. ARGEȘULUI
Clou-ul programului: jocul internațional 

cu S. C. Karl Marx-Stadt
Casa de Cultură a Sindicatelor, 

Stadionul „1 Mai“ și Parcul Ștrand 
din Pitești vor fi duminică teatre 
de desfășurare a unor manifestații 
cultural-sportive organizate cu pri
lejul unei sărbători unice a spor
tului argeșean : cucerirea pentru 
prima dată a titlului de campioană 
republicană la fotbal. Premierea e- 
chipei F. C. Argeș va avea loc 
cu această ocazie, în cadrul mai 
multor partide de fotbal, printre 
care și „capul de afiș" F. C. Ar
geș — S. C. Karl Marx-Stadt. Ini
țial a fost vorba — și inițiativa era 
frumoasă — ca echipa campioană 
să primească replica unei selecțio
nate divizionare A alcătuită din că
pitanii de echipe. Din păcate însă, 
cinci formații (Rapid. U.T.A., Jiul, 
Sport Club și „U“ Cluj) sînt 
cate peste hotare, iar dintre 
lalte doar Petrolul și C.S.M. Re-

însă.

ple- 
celp-

MECIURI AMICALE ÎN ȚARÂ
In aceste zile, echipele noastre di

vizionare A și B au susținut partide 
amicale, de verificare. Iată, cîteva 
rezultate :

C.FR. Pașcani—Politehnica Iași 
2—2 (0—1). Partida disputată miercuri 
a oferit un joc plăcut și viu dispu
tat. Au marcat Tuțu (min. 64) și 
Mărculescu (min. 65) pentru gazde, 
respectiv “—1— ... -= «»:—
lan (min.

noiu (min. 38) și Florescu (min. 78) 
pentru Steagul roșu.

Gh. Ilinca-coresp.
Politehnica Timișoara—Jiul Petro

șani 1—0 (1—0). Joc util ambelor 
formații. Singurul gol al partidei a 
fost înscria de Mehedințu (min. 40).

T. Cornel-coresp.

șița și-au confirmat participarea 
prin jucătorii respectivi. în această 
situație, conducerea clubului pi- 
teștean. a apelat Ia S. C. Karl Marx- 
Stadt, fosta campioană a R. D. 
Germane, pentru a disputa partida 
vedetă, care — astfel — promite 
un spectacol mai bun.

Programul complet al manifesta
țiilor de duminică este următorul :

Dimineața la ora 11, la Casa de 
Cultură a Sindicatelor se va des
chide expoziția F. C. Argeș, după 
care va urma o conferință de presă 
cu participarea cronicarilor de 
fotbal și comentatorilor de la ra
dio și televiziune, precum și repre
zentanți ai F.R.F. După amiază, pe 
stadionul „1 Mai", de la ora 13,15, 
se vor disputa meciurile F. C. Ar
geș — „U“ Cluj (campioana națio
nală la juniori), F. C. Argeș — „U" 
Cluj (campioana la tineret-rezerve 
și reprezentanta României la Balca
niada ...................... ‘
S. C. 
cestei 
prinți 
din partea F.R.F,, premiile din par
tea Administrației de Stat Loto- 
Pronosport și va fi decernat Tro
feul Petsvhovschi donat de ziarul 
„SPORTUL". Seara, de la ora 20 — 
Carnavalul suporterilor în Parcul 
Ștrand.

de tineret) și F. C. Argeș — 
Karl Marx-Stadt. înaintea a- 
partide echipa campioană va 
cupa, medaliile și tricourile

Marica ttnin. 44) și Bivo- 
86 autogol).

V. Apostol-coresp.

Moreni—Steagul roșu Bra- 
(1—2). Joc frumos, un an

Flacăra 
șov 2—3 
trenament reuși: pentru ambele for
mații. Au marcat : Drâgan (min. 34) 
și Olteanu (min. 73 autogol) pentru 
Flacăra, Zotincă (min. 22), ȘCrbă-

Petrolul Ploiești—Corvinul Hune
doara 3—0 (1—0), Ploieștenii au con
trolat mai mult jocul și au obținut 
o victorie comodă. Autorii golurilor : 
Grrozea (min. 20), Petrache (min. 50 
autogol) și Oprișan (min. 75).

V. Zbarcea-coresp.

AGENDA ZILEI

există și o a treia parte : 
roșu, care nu acordă dez- 
lui Dumitriu decît pentru 
clubul unde jucase acesta 
de a veni la Brașov și de

DELTA TULCEA Sl-A RELUAT
PREGĂTIRILE

Noua promovată în divizia B, 
Delta Tulcea, a început de cîteva 
zile 
lui 
rul 
ție, 
care au trecut cu succes examenul 
barajului, mai mulți jucători re
cent transferați. E vorba de Ai. Con- 
stantinescu (de la Farul Constanța), 
Sirbu (Sportul studențesc Bucu
rești), Țepeluș (Steaua București), 
Leca (F. C. Galați), Chiru (Metalur
gistul Cugir) și Mînăilă (Sirena 
București).

Pavel PEANĂ — coresp.

antrenamentele în vederea nou- 
sezon competițional. Antreno- 
Paul Niculescu are la dispozi- 
în afara componenților lotului

Viitorii noștri adversari

FINLANDEZII - POT RĂSTURNĂ
MULTE CALCULE IN
Echipa Finlandei, viitoarea noas

tră adversară în preliminariile 
C M. (1974) 
vreme prin 
care le-a obținut; 
1—0 cu Albania 
și, recent, 2—1 
Olimpică a R.F. 
meciul amical susținut în 
sare, la Liibeck.

Foarte semnificativă este decla
rația antrenorului echipei Finlan
dei, Laaksonen : „Sint mulțumit de 
rezultatele obținute de noua mea 
echipă. Nici o altă selecționată fin
landeză nu a fost în trecut asa de 
bine pregătită ca cea de azi. Am 
restructurat lotul menținind doar 
pe cei mai buni, iar în locul unor 
foști titulari îmbătriniți am intro
dus jucători tineri cu perspectivă".

Redactorul de specialitate al zia
rului „Deutsches Sportecho" ci:-. 
Berlin, Horst Friedemann, care a 
urmărit meciul de la Lilbeck. 1: 
caracterizează pe finlandezi în fe
lul următor i „Cu un fizic impre
sionant, fotbaliștii din Suomi sint 
foarte bine pregătiți, bătăioși. re- 
zistenți, cu o mare capacitate de 
efort. Ei pot răsturna multe 'cal
cule în grupa a IV-a a prelimina
riilor C.M. din care mai fac parte 
echipele României, R.D Germane 
și Albaniei Echipa este așezată in 
sistemul 1—3—3—3 (fără portar). 
Rajantie — pe post de „libero" 
este excelent, ca și veteranii Sai-

în prelins 
s-a impus în 
rezultatele tune pe 

1—1 cu U.R.S.S.. 
(în preliminarii) 
cu selecționata 
a Germaniei. în 

depla-

vomaa, Heikilae. Toivola și Paate- 
lainen, dar nici cei tineri, recent 
introduși in Iot. nu sînt mai pre
jos decît ceilalți; portarul Nevan- 
pera, fundații Konsonen ți Banta, 
înaintașii Rissanen ți Nuoranen. 
Vittoria repurtată in fața olimpici
lor vest-germani este prețioasă de
oarece in echipa gazdelor au evo
luat numai jucători din prima ligă, 
printre care Honess și Schneider 
(Bayem Munchen). Nickel (Ein
tracht Frankfurt). Wunder (MSV. 
Duisburg) etc- Cele trei goluri în 
jocul de la Lubeck au fost marcate 
de Suomalainen (după o centrare a 
lui Paatelainen). Kalb (R.EG.) a 
egalat din penalty, jar tn min. 90 
finlandezii au marcat golul victo
riei prin Rissanen, cu capul, care 
a reluat centrarea lui Nuoranen.

ȘTIRI, REZULTATE
• Selecționata Bulgariei va sus

ține la 23 august la Torino o par
tidă amicaiă în compania formației 
locale cu același nume

• Cîțiva antrenori sovietici vor 
pleca într-un schimb de experiență 
în Anglia. R.F a Germaniei și Ita
lia, trimiși de federația unională.

• S-a stabilit ca finala Cupei 
U.E.F A (care se dispută tur retur) 
să aibă loc la 9 și 23 mai 1973.

PROGRESUL BUCUREȘTI ȘI-A DEFINITIVAT, 
ÎN SEÎRȘIT, LOTUL...

»

• Eugen Iordatnc arc griji dar și speranțe • inii au venit...
alții au plecat...

Chimia Făgăraș—Steagul roșu Bra
șov (tineret) 4—1 (4—0). Au înscris : 
Ioniță (2), Feher și Rotaru pentru 
făgărășeni, respectiv, Moț.

H. Stoiciu-coresp.

(4 august)
JOCURI INTERNAȚIONALE

Rapid la turneul internațio
nal de la Levanfe (Spania)

Erevan : Ararat — Sport 
Club Bacău

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C 
EDIȚIA 1972-1973 SERIA A ll-a

întîlnire la o oră foarte 
lă, pe stadionul Progresul 
trenorul Eugen lord a che.

— Unde ai pornit-o așa, dis de 
dimineață ?

— S-au adunat multe treburi... 
Nu mai știi pe care s-o rezolvi mai 
întîi...

Consimte
pe-o bancă _ ________ _

— îmi pare rău că m-am reîntors 
la fosta mea echipă într-o perioadă 
atît de agitată...

— Tot nu s-au limpezit 
Ie eu lotul ?

— Ba da- Ieri am ajuns, 
șit să-1 definitivez. Iată-1:
— Giron. Vintilă (de la F.C. Argeș) 
și Tichigiu (junior); fundași : Vio
rel Popescu, Condurache, Măndoiu, 
Gligore (de la Steaua), Secășanu 
(de la Sp. Studențesc), Tighelj (de 
la CSM Reșița), Adr. Constanti- 
nescu, Petre Ion și Ștefan Gheor- 
ghe (juniori) ; mijlocași ; Dumitru 
Ștefan (de la F.C. Argeș). Pîslaru 
(Steaua) și Bora (junior); atacanți: 
Sandu Ion, Dudu Georgescu. Pe
tre Gheorghe (de la C.F.R. Cluj). 
Gh. Georgescu, Barthales (junior), 
Manea (Portul) și 
metal).

— D»n lot mai 
cite văd—

— Dinu Iordan,

matina- 
cu an-

să 
Și

stea cîteva minute 
se destăinuie :

lucruri-

în sfîr- 
portari

Matei (Tehno’

llpsesc, după

Manta. Raksi.

Crăciunescu și Mirăuță care au 
primit dezlegare. Cazul Grama n-a 
fost încă clarificat.

— Nu e un motiv să fii prea pe
simist. De bine, de rău, totuși ai la 
ora aceasta un lot destul de nu
meros și valoros...

— Una e să ai un lot numeros 
și alta să faci o echipă — oftează 
din nou Eugen Iordache. Pentru 
asta trebuie tiȚnp. Și eu sînt în 
mare întîrziere... în sfîrșit, vom 
vedea... Trebuie s-o scoatem la 
capăt. Săptămîna viitoare începem 
meciurile 
gust <;u 
13 cu o 
la 17 cu 
nică Bogdan, Racing Club Beirut.

— Și acum, spune-mi sincer, ce 
intenții al ?

— Vreau să clădesc o echipă so
lidă. tenace, care să facă să se 
vorbească din nou despre Progresul.

— Crezi că ai posibilități să 
țintești la titlu in seria I?

— Nu pot încă afirma acest lu
cru. în orice caz. însă, ne vom 
strădui să figurăm printre primele 
echipă ale seriei, să „rulăm" în 
același pluton cu Politehnica Iași. 
F.C. Galați șj Metalul Tirgoviște 
— care se anunță pretendente se
rioase la primul loc...

George MIHALACHE

de verificare. La 9 au- 
o echipă cehoslovacă, la 
formație din R.F.G., iar 
echipa antrenată de Io-

Etapa

Gonstr. 
Unirea 
Letea Bacău ____ -------
Minerul comănești — Cimentul Bieaz 
Textila Buhuși — —
Locomotivă Adjud --------------- ---------
URA Tecuci — Trotușul Or. Gh. Gh.-Dej

Etapa

Petrolul 
Relonul
Viitorul ____ ______ _______ ___
Trotușul Or, Gh. Gh.-Dej — Letea Bacău 
Rulmentul Birlad 
Oituz Tg. Ocna 
Cimentul Bicaz

Etapa a HI-a

Unirea Tricolor 
Letea Bacău — 
Constructorul — 
Viitorul 
Petrolul 
Textila 
Minerul

.V- /

■

■:
■,

■

■JfRi

L."'

JURGEN CROY CEL MAI BUN FOTBALIST AL 
R.D. GERMANE

în fiecare an, Ia sfîrșitul unui 
sezon fotbalistic este ales de către 
ziariștii sportivi din R. D. Germană, 
cel mai bun jucător. Pentru sezo
nul 1971—72. titlul acesta a revenit 
lui Jiirgen Croy — portarul for
mației din Zwickau. „Gheata de ar
gint" care i-a fost atribuită în urma 
voturilor primite cu o majoritate 
cOvîrșitoare (465 v) a revenit pe 
deplin meritat portarului echipei 
naționale a R. D. Germane în cla
sament, el a fost urmat de lrmscher 
(F. C. Carl Zeiss Jena) cu 187 vo
turi, Zapf (F C. Magdeburg) cu 
J25 v, Srhulenberg (Dynamo Ber
lin) 113 v, Hreische (Dynamo Dres-

da) 76 v și Bransch (Chetnle Halle) 
65 v.

Cine este Jiirgen Croy? în 1967 
a debutat în echipa națională. De 
atunci el a îmbrăcat de 30 de ori 
tricoul reprezentativei. In munca 

. sa profesională și activitatea spor
tivă este un exemplu. Croy a ter
minat o școală tehnică de electro- 
montaj, iar acum s-a înscris la Fa
cultatea de geografie.

Proiecte ? Să apere cu succes 
poarta echipei reprezentative în 
turneul final olimpic și in -preli
minariile C. M.. să fie un student 
fruntaș la facultatea pe care a în
ceput-o.

1 — 20 august

Or. Gh. Gh.-Dej — Viit. Vaslui 
Tricolor Birlad — Petrolul M.

Oituz Tg. Ocna
~ ( “1: 1 

Relonul Săvinești
— Rulmentul Birlad

a H-a — 27 august

Moinești — Min. Comănaști 
Săvinești — Constructorul 
Vaslui — Unirea Tricolor Bîriad

URA Tecuci
— Locomotiva Adjud
— Textila Buhuși

— 3 septembrie

Bîriad — Trotușul 
Rulmentul Birlad 
OituZ Tg. Ocha 

Vaslui — Relonul Săvinești 
Moinești — Cimentul Bicaz 

Buhuși — URA Tecuci 
Comănești — Locomotiva Adjud

a rv-a — 10 septembrieEtapa

Oituz Tg. Ocna — Viitorul Vaslui 
Locomotiva Adjud — Petrolul Moinești 
Trotușul- — Rulmentul Birlad
Unirea Tricolor Birlad — Text. Buhuși 
Letea Bacâu — Constructorul
Relohul Săvinești — Minerul Comănești 
U.R.A. Tecuci — Cimentul Bicaz

Etapa a V-a — 17 septembrie

Rulmentul Birlad — Relonul Săvinești 
Cimentul Bicaz — Trotușul
Minerul Comănești — Letea Bacău 
Oituz Tg. Ocna — Petrolul Moinești 
URA Tecuci ” ‘ ~ ‘‘
Constructorul 
Locomotiva Adjud

Etapa

Textila 
Viitorul
Relonul ______... _________ .. ____
Cimentul Bicaz — Rulmentul Birlad ' 
Trotușul — Minerul Comănești
Unirea T. Blriăd — Letea Bacău 
Petrolul Moinești — Constructorul

Etapa a VII-a — 1 octombrie

Letea Bacău — Relonul Săvinești 
Oituz Tg. Ocna — Minerul Comănești

a VI-a -

Buhuși — 
Vaslui —
Săvinești

Unirea Tr. Birlad 
Textila Buhuși

— Viitorul Vâslui

24 septembrie

Oituz Tg. Oena 
URA Tecuci

~ Locomotiva Adjud

Petrolul Momești — URA Tecuci 
Constructorul — Trotușul 
Locomotiva Adjud — Cimentul Bieaa 
Textila Buhușt — Viitorul Vaslui 
Unirea Tr. Birlad — Rulmentul Birlad

Etapa a VUI-a — S octombrie

Viitorul Vaslui — Trotușul
URA Tecuoi — Locomotiva Adjud 
Minerul Comănești — Textila Buhuși 
Cimentul Bleaz — Letea Bacău 
Constructorul — Unirea Tricolor Birlad 
Rulmentul Birlad — oituz Tg. Ocna 
Relonul Săvlnețti — Petrolul Moinești

Etapa a ix-a — 15 octombrie

Textila Buhuși — Rulmentul Birlad 
Unirea Tr. Birlad — Cimentul Bicaz 
Oituz Tg. Ocția — URA Tecuci 
Minerul Comănești — Viitorul Vaslui 
Letea Bacău — Petrolul Moinești 
Trotușul — Relonul Săvinești 
Locomotiva Adjud — Constructorul

Etapa a X-a — 22 octombrie

Cimentul Bicaz — Viitorul Vaslui 
Petrolul Moinești — Textila Buhuși 
Relonul Săvinești — Unirea Tr. Birlad 
Constructorul — URA Tecuci
Oituz Tg. Ocna — Trotușul 
Rulmentul Birlad — Minerul Comănești 
Locomotiva Adjud — Letea Bacău

Etapa a Xl-a — 29 octombrie
Trotușul — Locomotiva Adlud
Min. Comănești — Unirea Tr. Birlad 
Letea Bacău — Textila Buhușt 
Viitorul Vaslui — Petrolul Moinești 
URA Tecuci — Relonul Săvlnești 
Cimentul Bicaz - Oituz Tg. Ocna 
Rulmentul Birlad — Cohstfuctorul

Etapa a XlI-a — 5 noiembrie
URA Tecuci — Minerul Comănești 
Constructorul — Cimentul Bicaz 
Petrolul Moinești — Rulmentul Birlad 
Textila Buhușt — Trotușul
Unirea Tr. Birlad — Loc. Adjud 
Viitorul Vaslui — Letea Bacău 
Relonul săvinești — oituz Tg. Ocna

Etapa a XIII-a — 12 noiembrie
Cimentul Bicaz — Relonul Săvinești 
Trotușul — Petrolul Momești 
Letea Bacău — URA Tecuci 
Rulmentul Birlad — Viitorul Vaslui 
Minerul Comănești — Constructorul 
Oituz Tg. Ocna — Unirea Tricolor Birlad 
Locomotiva Adjud — Textila Buhuși

ATRACȚII LA BUDAPESTA
— Galeriile de Artă
— Stadionul popular
— Monumentul milenarilor
— Bastionul pescarilor (sec. XiX) — punct de perspectivă asupra 

Dunării
— Insula Margareta cu o grădină japoneză, fîntîni arteziene, 

ștrand termal, bazine acoperite etc.
— Muntele Gelert — punct de perspectivă spre insula Csepel. Pes- 

ta și „munții Budei .
Estergom (în apropierea Budapestei), cu zona turistica de la 

cotul Dunării

Facultativ vă recomandăm :

— băile minerale termale
(baia „Csâszâr" — II. Calea Frankel Leâ nr. 29.
baia „Erzsebet" cu conținut de iod ți sare — XX. Calea CsepeHn 

ut nr. 1)
— restaurantele cu atmosferă caracteristică
(„Citadella" cu muzică de lăulari j „Hid" — o cramă mică din 

Buda Veche cu muzică de acordeon — III str. Mâkus 22)
— o adresă utilă : Mare magazin universal „Corvin" — VIII, piața 

Blaha Lujza, nr. 1—2.
La cererea colectivelor din unităfile socialiste oficiile județene de 

turism din întreaga țară organizează excursii pe itinerariile și la datele 
solicitate.

O.N.T. „Carpați" București organizează excursii cu trenul, cu ple
carea în zilele de 3, 11, 15 octombrie la prețul de 722 lei + 104 lei 
(165 ft.), sejur : 3 zile ; și în zilele de 1, 3, X, 1. XI, 7. XII, la prețul 
de 965 lei +139 lei (220 ft.), sejur: 4 zile.zile.

O.N.T. CARPAȚI —BUCUREȘTIADRESÎNDU-Va

SAU OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM VA SIM
PLIFICAȚI CALATORiiA.

C.FR


SEMIFINALA INTER-ZONt A „CUPEI DAVIS“
(Urmare din pag. 1J Dibley. în ulțima zi, tot lui Ion 

Tiriac îi revine sarcina să des
eurînd posedau un record al com
petiției, cîștigînd „Salatiera" de 22 
de ori. Record întrecut de ameri
cani, la ultima ediție, cînd învin
geau la limită echipa noastră în cel 
din urmă Challenge-round.

ILIE NASTASE

chidă gala, întîlnindu-l pe Colin

ION ȚIRIAC
Caricaturi de AL. CLENC1U

55 de țări au luat startul în în
trecerile din acest an. Acum au 
mai rămas în luptă primele patru : 
România, Australia, S.U.A. și Spa
nia. După cum se știe, adversara 
cîștigătoarei de la București va fi 
desemnată în cealaltă semifinală 
inter-zonală, care se dispută la 
Barcelona, în aceleași zile. Stan 
Smith și colegii săi de echipă dau 
o luptă deosebit de grea împotriva 
puternicei formații spaniole. Dar 
pentru noi, interesul major îl pre
zintă întîlnirea de la București, cea 
pe care o vom urmări din tribune 
sau pe micile ecrane ale televiziu
nii. Față, în față stau cele mai bune 
rachete românești și australiene în- 
tr-o succesiune de 5 meciuri, în trei 
zile de joc.

Ieri, în cadrul ședinței de tra
gere la sorți, au fost stabilite pe
rechile de jucători care își vor 
disputa prețioasele puncte ale în- 
tilnirii. Primii vor ieși pe teren 
veteranii celor două echipe, Ion 
Tiriac și Mal Anderson. Ca apoi, 
tot în cadrul primei zile, Ilie 
Năstase să aibă de luptat cu Colin

Dibley, ultima partidă de pe afiș 
fiind cea dintre Ilie Năstase și 
Mal Anderson.

După cum se vede, Neale Fraser 
l-a preferat pe rutinatul Mal An
derson în dauna lui John Cooper 
(în palmaresul căruia figurează o 
prețioasă victorie la Năstase și era 
creditat în prezent cu cea mai 
bună formă). Este posibil însă ca 
acesta să se afle în vederile căpi
tanului australian pentru formația 
de dublu, pe care o vom cunoaște 
abia sîmbătă la prînz

O altă mențiune care se impune 
la lectura programului este aceea

ECHIPA ROMÂNIEI
IN „CUPA DAVIS"

Semifinala cterzune Români* -
Australia este al M-lea meetde echipa tărti noastre în cxxnpetiția
.Sala-ueret". Knâ acum cele douâ |
formații nu s-au Ir. «nit naci odată
Xa-J advereeru t-.vHr.:ți t: pecmxreeu.
mecluritor susținute, ptnă la ora *c-
tuală. de către echipa de tetus a Ro-mânie- :
Aisțr.a 1*1 â- *
Belgia 3 2 1 1*— 5
Brazilia 1 1 • 3— 2
Danemarca 3 12 6—»
Egipt 11*1-2
S.U.A 292 2—3
Franța 4 0 4 4—16
Gerrr.ar.ia 1 0 1 0— 5
Greria 2 11 G— 4
India 321 8—6
Elveția 2 2 0 10— 0
Israel 3 3 0 14— 1
Iran 2 2 » S- 1
Iugoslavia 3126—0
Marea Bntarue 3 1 2 5—19
Norvegia 1 1 0 5— 0
Noua Zeeland â 110 3—2
Olanda 1105—0
Polonia 2 0 2 4—6
R.A.U. 1193—2
R.F.G. 3 115—5
R.S.A. 2 0 2 2- «
Spania 2 11 6—4
Italia ; 11 s—n i
L'ngar.a 10 1 2—2
U.R.S.S. 2207—3
Pe teren propr'.u 25 17 8 Î4 *44
Pe teren neutru 202 1— •»
în deplasare 25 9 10 48—77
Total 51 16 » m. IM

credem. însă, că va fi depășit eu 
brio de tenacele nostru jucător. 
Pentru spectatori, un punct de a- 
tracție suplimentar: de fiecare dată 
in meci vedetă va apare II .e 
Năstase.

Protagonișt;; maru întreceri stat 
gata de start!

MARELE PREMIE
E. I. L. T.

După ultimele turnee disputa
te in Marele Premiu — F I L.T-, 
pe primul loc al clasamentului se află tenismanul spaniol Manuel 
Orantes cu 384 puncte (13 turnee 
jucate), urmat de Ilie Năstase — 334 p (14). Stan Smith (S.U.A.) 
— £87 p (11). Andres Gimeno (Spa
nia) — 248 p (12), Jan Kodes (Cehoslovacia) — 193 p (6) Patrick 
Proisy (Franța) — 109 p

Semifinalele „Cupei Davis*5 sint asimilate cu un turneu interna
tional de categoria C — sferturi 
de finală.

că din nou — ca și la Tbilisi — 
lui Tiriac i-a fost sortit să inau
gureze programul în ambele zile 
ale întrecerilor de simplu, trebu
ind să evolueze pe căldura cea 
mai mare. Un mic handicap care

ÎNAINTEA PRIMELOR SCHIMBURI DE MINGI

în semifinala de ia Barcelona

SPANIOLII -
FĂRĂ GIMENO!

BARCELONA, 3 (Agerpres). — In 
urmă tragerii la sorți efectuate în 
preziua meciului de tenis Spania— 
S.U.A.. din semifinalele inter-zone 
ale „Cupei Davis", s-a stabilit ca în 
prima zi să se întîlnească urmă
torii jucători : M. Orantes cu S, 
Smith, iar J. Gisbert cu H. Solomon. 
Pentru ultima zi, duminică, progra
mul este : Solomon—Orantes și Gis
bert—Smith. Agențiile internațio
nale de presă comentează ca sur
prinzătoare absența din formația 
spaniolă a lui Andres Gimeno, 
cîștigătorul turneului de la Roland 
Garros.

Nr. 1 australian Mal Anderson (cu fața spre obiectiv), la un ultim an
trenament, «șteptiad aaăapea pe care o va primi de la John Cooper, de- 

fm - :-.-rat in rolul de sparing-parlener.

MECIUL PENTRU TITLUL MONDIAL DE ȘAH

PARTIDA A 10-a S-A ÎNTRERUPT
• Fischer are calitatea pentru un pion

„Deși remiză, partida a 9-a nu a 
fost deloc pașnică, scrie în comen
tariul său din „Izvestia1* marele 
maestru internațional David Bron- 
ștein. Unii au apreciat-o ca „us
cată", dar eu socotesc că această 
întilnire dintre campionul mondial 
și șalangerul său conține mai mul
te subtilități decit pare la prima 
vedere și va constitui un interesant 
material de studiu pentru amatorii 
de teorie șahistă".

în „Nouvelles de Moscou", Sale 
Flohr, care a jucat o partidă ase
mănătoare în 1932 contra lui Euwe, 
apreciază că „varianta mai suportă 
serioase îmbunătățiri, mai ales din 
partea albului". El crede că Spasski 
a mers prea repede la simplifi
cări, probabil impresionat de cele 
două lovituri tactice ale adversa
rului său (9... bă ! și 13... 0—0), în
găduind egalarea jocului. „Dacă 
albul ar fi continuat 9 Nd2, cum 
am jucat eu acum 40 de ani con
tra lui Euwe, el putea obține un 
final superior. Este — desigur — 
greu de spus că aceasta i-ar fi a- 
dus victoria dar, din experiența 
primei partide. campionul lumii 
putea trage concluzia că Fischer 
nu se simte în largul său în po
ziții simple care îl obligă la apă
rări lungi".

Dimineața zilei de joi Boris 
Spasski și-a petrecut-o la hotel, a- 
vîndu-i drept invitați pe Lothar 
Schmidt, Bent Larsen și Jen Ene- 
voldsen, cu care a jucat o parti
dă de... bridge.

Fischer a înotat, acest sport 
fiind, alături de popice, bn „hobby“ 
al marelui maestru american.

★
După amiază, s-a jucat partida 

a 10-a.
S-au înșelat comentatorii care au 

socotit că protagoniștii acestui 
meci epocal vor intra în tranșee. 
Lupta s-a dat din nou deschis, cu 
-armele pe față, jucîndu-se într-o 
deschidere spaniolă o foarte veche 
variantă a lui Breyer. Acest sis
tem predispune la poziții extrem 
de ascuțite, de la care nu s-au 
ferit nici campionul mondial și nici 
șalangerul.

După o introducere teoretică, cu
noscută în manuMe de peste 50 de 
ani, poziția s-a acutizat. La muta
rea 14-a a negrului, Nikolai Kro- 
gius afirma că „Spasski joacă un 
sistem care îi este foarte familiar".

Dar, potrivit obiceiului său, Fi
scher. a introdus cîteva- întăriri, a 
sacrificat un pion, declanșind —

într-o poziție aparent simplă — un 
atac vehement împotriva regelui 
negru. în căutare de soluții, Spas
ski a recurs la rezolvarea cea mai 
logică, legată de sacrificiul calității 
(turn pentru nebun) și simplifica
rea poziției.

După efectuarea celor 40 de imn 
țări regulamentare, Fischer deține 
un considerabil avantaj material. 
Partida s-a întrerupt, urmînd să 
fie reluată astăzi după-ațniază, de 
la orele 16 (Reykjavik, ora 18, 
București), scorul rămînînd, în con
tinuare, favorabil marelui maestru 
american cu 5>/r—3'/2 (1).

Iată desfășurarea jocului de 
aseară : , .

DESCHIDEREA SPANIOLĂ
(Varianta Breyer)

FISCHER SPASSKI
3 august 1972, Reykjavik', partida 

a 10-a a meciului
I

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3.Nb5 a6 4. 
Na4 Cf6 5.0—0 Ne7 6. Tel bă 7. 
Nb3 d6 8. c3 0—0 9.h3’ Cb8 10.d4 
Cbd7 11. Cbd2 Nb7 12. Nc2 Te8 
13.b4 Nf8 14.a4 Cb6 15.a5 Cbd7 16. 
Nb2 Dh8 17.Tbl c5 18.b:c5 d:c5 19. 
d:e5C:eă 2O.C:e5 D:e5 21. c4 Df4 22. 
bJ:f6 D:f6 23.c:b5 Ted8 24.Dcl Dc3 25. 
Cf3 D:a5 26.Nb3 a:b5 27.DÎ4 Td7 
28.Cea Dc7 29.Tbdl Te7 3O.N:f7 + 
T:f7 31.D:f7+ D:f7 32.C;f7 N:e4 
33.T:e4 R:f7 34.Td'7+ Rf6 35.Tb7 
Tal+ 36.R112 Nd6+ 37.g3 b4 38. 
Rg2 h5 39.Tb6 Tdl 4O.Rf3 Rf7 și 
în această poziție Fischer a înscris 
în plic mutarea 41-a.

stadionul Bislet din Oslo a început mare concurs international de aue- —..... ------ spor-
OlimPi- fost 

Iată 
100 m — Tayior TarinuR 

— Evans 
Grimnez (Nor

vegia; oi.vv ax* , X „w .u — Vasala (fin
landa) 3:38,3 ; greutate — Woods (S.u.aj 
21.01 m.

Pe
un -----  ----tism la care participă numeroși tivi selecționați pentru Jocurile ce. Rezultatele din prima zi au 
în majoritatea probelor e^c^ent€-, 
cîteva dintre acestea : 1--(S.U.A.) 10,1 ; înălțime -
(U.R.S.S.) 2.21 m ; 400 m plat 
(S.U.A.) 45,0 ; suliță — '*1~~’
vegia) 84,60 m ; 1 500 m

Intr-o pauză a ședinței de tra
gere la sorți, prof. Alexandru Lă- 
zărescu, secretarul general al fe
derației de specialitate, ne-a de
clarat următoarele :

„Reprezentativa României sus
ține unul dintre cele mai impor
tante și grele meciuri, deși în 
privința dificultății, Ia prima ve
dere, s-ar părea că lucrurile nu 
stau tocmai așa. Intr-adevăr, di
ferența de valoare care separă 
pe jucătorii noștri de cei austra
lieni indică un avantaj net pen
tru români. Totuși, pentru că 
orice nteci pentru „Cupa Davis" 
este greu, iar oaspeții noștri pro
vin dintr-o țară în care tenisul, 
ca tradiție și palmares, se si
tuează printre fruntașele acestei 
discipline sportive, intîlnirile de 
Ia Progresul vor constitui, fără 
discuție, o încercare de o deose
bită dificultate pentru Ilie Năs
tase și Ion Țiriac. Cu toate a- 
cestea sîntem convinși că vom 
obține victoria, cunoscînd marile 
posibilități ale jucătorilor români.

Federația noastră a depus toate 
eforturile pentru reușita acestei 
întîlniri. Rămîne ca și publicul 
spectator să-și aducă contribuția 
printr-o comportare cu adevărat 
sportivă. Dorinței de victorie le
gitime trebuie să i se adauge 
neapărat și disciplina necesară 
spectatorilor de tenis. Să încurajăm 
pe jucătorii noștri dar să facem 
acest lucru și in limitele unei 
exemplare sportivități".

La cele spuse mai sus de se
cretarul forului nostru tehnic, arrr 
putea să facem unele adăugiri, 
precizînd cîteva norme de con
duită care trebuie respectate de 
către spectatori. Iată-le foarte pe 
scurt :

• Ocupați-vă din timp locurile 
în tribună.

• Păstrați o liniște deplină in 
timpul jocului, aplaudînd sau 
încurajind jucătorul preferat doar 
după epuizarea schimbului de 
mingi.

• Nu vă părăsiți locul decit 
la încheierea meciului sau in mi
nutul de pauză regulamentar, la 
schimbarea terenului (totdeauna 
La un total impar de ghemuri).

• Chiar dacă o decizie a arbi
trilor vi se pare injustă, nu pro
testați zgomotos, pentru că prin 
aceasta nu veți contribui la 
schimbarea verdictului, ci doar 
la eventuala deteriorare a am
bianței de joc.

• Arbitrul principal ațe lati
tudinea de a opri jocul sau a dic
ta reluarea disputării punctului ți 
chiar să schimbe decizia ante
rioară.

Urmind aceste succinte reco
mandări vom veni și in Intimpi- 
narea dorinței exprimate de Ion 
Țiriac, la ultima conferință de 
presă. în care experimentatul 
sportiv spunea : .Trebuie să ară
tăm că avem cel mai educat pu
blic de teats, după cel de la 
Wimbled on"-.
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AU INDISPONIBILITĂȚI Șl INCERTITUDINI DE REZOL-

VAT— SABRERII IN FRUNTE CU IRLMiOUC — AR

tat. la ultimul test olimpic desfă 
șurat chiar în țara lor. prospeți 
mea de la Vier.a. cu ocazia cam 
«SA»».!». c.da fap.

ițial înotai a fost s-

PUTEA URCA O TREAPTA IN IERARH LA VALCHLOR

MONDIALE

De astăzi, pe Snagov

Na v 
—■ă ***

IN ULTIM TEST AL SCHinSTILOP

să sjbes- 
ssAx ca
te Ia Ba- 
insă. da-

O nouă competiție a canotajului academic masculin ce se înscrie pe agenda 
zilei, la Snagov : campionatul republi
can al echipajelor mici. Importanța a- 
cestui concurs rezidă în faptul că el 
constituie un ultim test pentru echi
pajele românești care ne vor reprezema la Jocurile Olimpice de la Miinchen. 
Este vorba de selecția referitoare la pro
ba' schifurilor de 24-1, unde pretendent! principali sint campionii mondiali Ștefan

ALPINIȘTI ROMÂNI PESTE HOTARE
O ECHIPA A ESCALADAT CEL MAI ÎNALT VÎRF DIN IRAN 

ALTĂ FORMAIiE SE AFLA ÎN MUNȚII PAMIR (U.R.S5.)

Sub auspiciile CJEFS — Brașov, patru 
alpiniștl din orașul de la poalele Tîmpei — Ion Coman, Anton Demeter, Augustin 
Rusu și Roland Welkens — au efectuat 
o expediție în Iran unde au reușit să 
escaladeze cel mai înalt vîrf din această tară : Damavand (5 671 m).-

Situat în lanțul munților Elbrus, Da- 
mavandul este un vulcan stins care * 
continuă să mai emane gaze in zona 
superioară. Virful muntelui este acoperit 
de zăpezi veșnice.

Ascensiunea alpiniștilor români a fost 
deosebit de apreciată în cercurile spor-

five din Iran deoarece ea s-a efectuat 
In condiții atmosferice nefavorabile.

Amintim, eu acest prilej, că o altă 
echipa de alpimști români se aHâ » 
momentul de fatâ in U.R.S.S. unde par* 
ticipâ la o mare ascensiune colectiva a virfului Comunismului (7 495 m) etn 
munții Pamir. Eciilpa esre alcătuită din alpiniștii : Alexandru Flortdotu, Paul 
Fozokos, Mircea Opriș, Adrian Tina se. 
Nicolac Ghelmez.In cazul în care programul ascensiun i 
a putut fi respectat întocmai, alpuusui participanți la această aritun» au aum; 
vîrful Comunismului zilele trecute.

i

La această dată, scrimerii care 
vor participa la ediția jubiLară a 
J.O. de la Miinchen își încheie pre
gătirile, retușîndu-și unele imper
fecțiuni, stabilindu-ți strategia cu 
care vor aborda marile și, probabil, 
dramaticele asalturi de la Bayern- 
halle. Reprezentanții țării noastre 
nu fac excepție.

Șansele cele mai mari de a atin
ge țelul pe care și-l propun le au 
floretisteie. Calitățile și rezultatele 
lor, mai vechi sau obținute in ulti
ma vreme, le recomandă suficient. 
De altfel, marea majoritate a spe
cialiștilor de peste hotare nu ex
clud faptul ca româncele să reali
zeze mult mai mult decit la Ciu
dad de Mexico. Fosta floretistă po
loneză Orszehowska, în prezent an- 
trenoare a lotului reprezentativ al 
țării sale, ne mărturisea după tur
neul internațional de scrimă de la 
Katowice, că floretisteie României 
pot obține — și la individuale și 
la echipe — cite o medalie.

Specialiștii italieni, francezi, cei 
din R.F. a Germaniei manifestă, la 
rîndul lor, multă prudență cînd es
te vorba de floretisteie românce.

J.O. de la Miinchen pot să ne 
ofere satisfacții depline în floreta 
feminină, așa cum nu am avut — 
din păcate — la Ciudad de Mexi
co. Maturitatea trăgătoarelor țării 
noastre, bogata lor experiență in
ternațională, sporirea capacității lor 
de efort fizic și psihic, iată atîtea 
atu-uri cu care „elevele" antreno
rului emerit Andrei Vîlcea sint ga
ta să abordeze marea întrecere o- 
limpică. Și apoi este și o chestiune 
de ambiție. Nicicînd România nu a 
avut un lot atît de omogen valoric 
ca acum. în preajma ediției jubi
liare a J.O. Asta, în timp ce ad
versarele noastre directe trec prin 
unele dificultăți. în special flore
tisteie Uniunii Sovietice. Elena Be
lova s-a accidentat grav Ia Kato
wice, In primul tur al turneului

Sent < 
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Oița Szabo) sau de Roma 
r - Maria XTcol. ,\nii au 

sc. ev.iertt. eaăicitatea lotu- 
■m - - t ."mrrtz al României 
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— care au dus faima floretei femi
nine sovietice mai bine de un de
ceniu — vor rezista și maratonu'.j: 
Olimpiadei miincheneze.

Semne de întrebare există si la 
nivelul altor loturi. în cel francez 
campioana lumii. Marie Chantal- 
Demaille manifestă o stare de a-- 
ifenie, Catherine Rousseiet-Ccretli - 
este în cea mai bună formă Un
guroaicele și ele — ne spunea dr. 
Lăszlo Karpathy — au unele —: 
titudini. Mai trebuie să adăugăm 
faptul că polonezele n-au mai ară-

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE"ULTIMELE ȘTIRI

PRIMELE PARTIDE TN TURNEUL 
INTERNATIONAL DE POLO 

DIN CAPITALĂ

criteriu de selecție pen-

..■.d:vduș> Ileana Gyulai. Ana 
Patra j; Ol sa Szah, revend câ un 
loc in finală, in timp ce Ia ecni- 

aiături de ele 
ar putea să ne 
a se situa cel

Eraterina Stahl

*
ai mult decit altă dată, sabre- 
xxnâni par deciși să iasă defi- 

d;n anonimat Ne-a demons- 
• pr.muviră Dan Irimiciuc 

zmeul dotat cu Trofeul Santelli 
a Budapesta. Locul 3, același

cu cel mai bun dintre sabrerii ma
ghiari, Marot. Lingă Irimiciuc, cel 
mai bun produs românesc din ulti
ma vreme la această probă, se află 
și alți trăgători cu mari posibili
tăți : Iosif Budahazi, de pildă, 
unul din sabrerii care impresionea
ză printr-o remarcabilă eleganță, 
Octavian Vintilă. cu sobrietatea sa 
recunoscută, cu atacurile sale foar
te precise ș. necruțătoare. Gheor- 
ghe Cnleea. mult mai combativ in 
ultima vreme si mai eficace. Pînâ 
și Constantin Nicolae. care într-o 
vreme ne lăsase impresia câ rămi- 
ne in urmă ne-p demonstrat că 
este capabil să țină pasul cu ac- 
tuafele cerințe din sabia mondială. 
Alături de combativitate, el știe să 
arunce in lupta de pe planșă o ma
re experiență- Ionică Pop rămîne 
deocamdată primul dintre aspiran
ții la un loc în familia seniorilor. 
Prin combativitate, el îl copiază în 
parte pe Irîmiqjuc, iar prin elegan
ță se apropie de Budahazi.

Sabrerii noștri ar putea avea sa
tisfacția de a pătrunde în turneul 
final al J.O., în principal prin Iri
miciuc. Acesta ar fi obiectivul pri
mordial al trăgătorilor noștri din 
sabie. La echipe ar fi posibil cel 
puțin un loc 4, după formațiile 
U.RS.S., Ungariei și. probabil “ 
loniei, într-o dispută directă cu 
lienii. dispută pe care o dorim 
curajoasă, mai convingătoare.

Nădăjduim să-i vedem pe repre
zentanții acestei probe cu ambiția, 
cu dorința de afirmare, cu impe
tuozitatea cu care s-au „bătut" în 
1969 la campionatele mondiale. Cu 
toate echipele. Atunci a fost un 
moment de cotitură în activitatea 
lor : reintrau în arena internațio
nală, după o absență d; aproape 
un deceniu. Acum, o dată reinrrați 
în eșalonul de frunte au obligația 
de a urca mai sus.

Peste 15 000 de spectatori au urmărit 
la Barcelona meciul demonstrativ de 
box susținut de fostul campion mondial 
la categoria grea Cassius Clay în com
pania argentinianului Peralta. Specta
torii l-au aplaudat pe Clay, care, de data aceasta, a făcut o adevărată demonstrație de-a lungul celor 8 reprize 
a cîte două minute. In alt meci, fostul campion european la cat. ușoară, spa
niolul Miguel Velasquez, l-a învins ortn 
abandon în repriza a 4-a pe uruguaya- 
nui Gualberto Fernandez
■La Brookline (Massachusetts) are ioc 
un turneu internațional de tenis rezervat jucătorilor profesioniști. în primul . tur 
a fost înregistrată o mare surpriză : 
americanul Bob Lutz l-a eliminat cu 4—6, 6—1. 7—6 pe australianul John
Newcombe. Alte rezultate Înregistratei' 
Drysdale — Stolle 6—2. 6—1 ; Pilici — ell 6—4. 6—4 : Okker — Maud 6—3.
6—2 : Pa sar ell — Taylor 7—6. 6—4, Stone 
— Alexander 7—6. 7—6 : Leonard — Ruffe’s 6—4. 6—3 ; Riessen — Rosewall 
6—4. 7—5 : Laver — Richey 3—6. 6—4.
a—2

Po- 
ita- 
mai

Echipa engleză de fotbal Manchester 
United a întilnit la Copenhaga, m fața 
a 20 000 de spectatori. selecționata o- limp-.că a Danemarcei. Partida s-a încheiat cu scorul de 3—2 (2—2) în fa
voarea fotbaliștilor englezi. Au marcat Mac Elroy, Buckhan. Kidd, respectiv 
Berthelsen și Simonsen.■
La Nitra s-a disputat întîlnirea inter
națională de handbal dintre echipele fe
minine Plastika Nistra și F.I.F. Copenhaga. Oaspetele au obținut victoria la 
scorul de 11—8 (7—6).
■
.Marele premiu ciclist de la Anvers a 
revenit la această ediție cunoscutului 
campion belgian Eddy Merckx. El a acoperit 224 km în 5h 31:0. Dună 10 sec. 
a sosit belgianul Van Sprinael. iar cu 
20 sec întirziere a fost cronometrat un 
alt rutier belgian Planckaert.

TRAGEFE LA SORTI 
ÎN C.C.E. LA HANDBAL

La Bratislava a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea 
meciurilor noii ediții a competiției „Cupa campionilor cu opcni“ 
la handbal feminin. Echina Un- 
versitatea Timișoara va intilnl in primul meci ech'na franceză S-a- 
d? Pessacais. Ecliina Spariac 
Kiev, deținătoarea trofeului, va juca direct în turul doi. Jocurile 
din primul tur urmează să aibă 
loc pină la 10 decembrie.

De aseară, piscina Dinamo din Capi
tală este gazdă a unui turneu interna
țional de polo, la care participă reprezentativele de seniori, tineret și ju
niori ale României, formația R. D. Ger
mane, selecționata orașului Volgograd 
și cea a orașului București, tn primul 
meci al serii, pololștll din R. D. Ger
mană au Invtns la mare luptă echipa 
Bueureștiului cu 8—6 (1—2, 2—1, 2—1,3—1). La capătul unei partide de bun 
nivel tehnic, condusă de arbitrul internațional Abe Fuchs (Belgia), echipa o- 
limpică a țării noastre a întrecut pe 
cea de tineret (care ne va reprezenta la 
Balcaniada de la Sofia) cu 8—3 (1—0, 3—1, 2—1, 3—1). In ultimul meci : Set. 
Volgograd — România juniori 6—3 (1—1, 2—7). 2—2, 1—0). Cronici șl amă
nunte tn numărul de mlinc.

mai important _____ —-------.— -tru alcătuirea echipelor naționale de 
seniori care ne tămina viitoareSofia.

Adrian Horvat Zeno Opritescu 
s-au dovedit ieri cel mai rapizi sprin
teri (100 m craul) ai celor două categorii de vîrstă. Un alt înotător de la 
Școala sportivă nr. 1 a produs marea

vor reprezenta 
la Balcaniada
(Se. sp. 1) — (C.S.M. Cluj)

STEAUA

in sâp- 
de la
61,2cu ți57.5

surpriză, ciștigînd cea mai disputată 
probă a reuniunii. Este vorba Ce I.uis 
Șopeereanu (fratele fostului recordman 
al țării), cronometrat pe distanta de 
100 m bras In 1:16,2.

în cursele feminine s-a detașat Anca 
Groza, care a ctstigat mai tntîi 100 m craul in 65,0 (nou record national de 
junioare) și apoi la 200 m mixt în 2:39,5. In numărul nostru de miine - 
amănunte fi rezultatele tehnice.

MAREK STANKE DIMITROVO 4-0 (2—0)
perioada în oare ne a£âm și de 
dura sufocanta din t~- — Steaua a ciștigat detașat, cu _ . 
prin golurile marcate da 
(mia. 1 din 11 m). lordânescu 
22, 50 21 22) M Pantea (min. H

TURNEUL DE FOTBAL JUNIORI „PRIETENIA"

Aproximativ 10 000 de spectatori au 
venit ieri după-amiază pe stadionul Republicii s-o vadă pe Steaua. In oom- pania lui Marek Stanke Dlmitsovo 
(R. P. Bulgaria), o echipă eu un joe plăcut, fotbaliștii bucureștenl au avut 
o comportare bună, țintod seama de

alte

c*l-timpul partidei.
, cu 6-4 (2—0).

Năstase 
(min. 

»! 22).

AU ÎNCEPUT „NAȚIONALE
LE" DE JUNIORI LA ÎNOT

La strandm Tineretului din Capitală 
au început Ieri întrecerile campionatelor naționale de juniori la înot. Compe
tiția reprezintă, în primul rînd, cel

Ieri, pe stadionul „1 Mal- din Timișoara, au fost programate alte douâ 
jocuri din cadru] turneului international 
de juniori „Prietenia- Ia fotbal, care 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : R. D. GERMANA — ROMANȚA 
TI 3—0 (3—0). Au înscris : Schmidt
(min. 10), Schade (mln. 23) șl Weber

(mln. 68) ; CEHOSLOVACIA —
NIA l_o (0—0). A Inserts Suran (mm.

au loc următoarele partide :

POLO-

73).
Astăzi,_ ___ _________U.R.S.S. — România I (la Lugoj) ; Cuba 

— Polonia (Timișoara) ; Bulgaria — 
Ungaria (Timișoara) ; România H — R.P.D Coreeană (Sinnicolaul Mare).

T

Tiberiu STAMA

de sportivi participant! la Jocurile
ji bungalowurile Satului olimpic de la Oberwiesenfeld, au so»it primii dintre cei peste lO.oCOPRIMII OASPEȚI TN SATUL OLIMPIC. Aci, în blochausurile 

de sportivi participanți la Jocurile Olimpice

LA CEA DE-A 20-a EDIȚIE 
Olimpice de vară de la Miinchen, 
reprezentată de 300 de sportivi și 
vor concura la atletism, box, ciclism, scrimă, 
lupte, haltere, înot, pentatlon modern, gim
nastică, caiac-canoe, tir cu arcul, călărie, 
canotaj academic, handbal și fotbal, 
vîrstnic component al echipei polone 
tașul Adam Smelczinski (42 ani), iar 
tînără, gimnasta Dorothea Klenzc (15

a Jocurilor 
Polonia va fi 
sportive care

Cel i 
este
cea i
ani).

tir, 
mai 
țin- 
mai

O. de la Miinchen, Cuba va fl repre- 
de o delegație de 140 de sportivi care

LA J.
zentată
vor participa la 14 discipline. Specialiștii acor
dă cele mai mari șanse atleților și boxerilor 
care pot cuceri cîteva medalii olimpice.

CU PRILEJUL Jocurilor Olimpice de la Miin
chen vor avea lor congresele unor federații in
ternaționale la diferite discipline sportive. Iată 
programul acestor lucrări: 22 august: judo; 
22—23 august : gimnastică ; 23—24 august : bas
chet, box ; 25 august : canotaj academic, haltere.

lupte; 25—29 august: tir; 27 august: ciclism, 
scrimă ; 30 august: atletism, pentatlon modern } 
1—2 septembrie : pentatlon modern ; 4—6 sep
tembrie : volei; 4—10 septembrie: tir cu ar
cul ; 5 septembrie : hochei pe iarbă; 5—7 sep
tembrie : notație; 9 septembrie : caiac-canoe; 
10—j 1 septembrie: atletism. Toate aceste fe
derații iși vor desfășura lucrările la Miinchen 
Lucrările congresului Federației internaționale 
de handbal se vor ține între 22 și 24 august, la 
Niirnberg.


