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SÎNT LA EGALITATE DUPĂ PRIMA ZI: 1-1 ALE POPORULUI NOSTRU
• Atmosferă festivă

obilizați de istoricele documente ale Conferinței Naționale a parti
dului, animați de sentimentul unui puternic patriotism socialist, oame
nii muncii de pe întreg cuprinsul patriei, români, maghiari, germani, 

de alte naționalități, își încordează eforturile, could și găsesc soluții noi, 
mai eficiente, pentru sporirea producției, pentru depășirea sarcinilor de 
plan, punînd în centrul atenției CALITATEA, cișa cum a arălat în Raportul 
prezentat Conferinței tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Ei își exprimă prin 
fapte hotărirea ferma de a îndeplini CINCINALUL IN PATRU ANI Șl 
JUMĂTATE, sporind avuția națională și ridicînd, astfel, România pe noi trep
te de bună stare, progres și civilizație.

TIRIAC — ANDERSON 6—2, 6—2.
6—8, 4—6, 4—6

la arena Progresul llie Năstase — un

superb învingător ® Fostul campion de la Forest Hills învinge pe

Tiriac la mare luptă • Azi după amiază, partida de dublu

. . O atmosferă sărbătorească a întîmpinat pe iubitorii sportului alb, veniți 
ieri la arena Progresul, pentru întîlnirea România — Australia, semifinala 
inter-zone a „Cupei Davis". Cadrului deosebit asigurat acestei manifestări 
și entuziasmului spectatorilor, li s-au alăturat doua meciuri inaugurale de 
mare atractivitdte și înaltă factură tehnică. Scorul este egal după prima 
zi : 1—1. Dar, menținem neștirbită speranța într un succes final al echipie
rilor noștri. Aceasta, mai ales, după strălucita demonstrație de virtuozitate 
a lui llie Năstase, superb învingător, ca și după efortul exemplar depus de 
Ion Țiriac, ieri învins la mare luptă.

La reușita reuniunii de deschidere a contribuit și vremea neașteptat de 
prielnică, care a scutit pe jucători și spectatori de caidura excesivă din 
zilele precedente. Vom începe cronicile noastre cu partida-specfacol cișiigatâ 
de llie Năstase, la căderea cortinei, în această goio inaugurală.

în întâmpinarea
ZILEI DE 23 AUGUST SI A CEEEI
A XXV A ANIVERSARI A REPUBLIC

V-.................. .. ”

NĂSTASE — DIBLEY
6—3, 6—0, 6—2

sar-Pentru primul nostru jucător 
cina avută în după amiaza de ieri a 
fost, la start, deosebit de grea. llie 
Năstase trebuia să egaleze scorul

Astăzi, la 
la ora 15.45 
tivitatea de lor. Apoi, i 
dublu.

T.V. 
la ora 15.45.

Progresul, de 
desfășura fes-

i arena
» se va ___ .__

prezentare a echipe- 
va urma partida

transmite în direct
de
de

întîlnirii și în același timp să facă a- 
ceasta cît mai rapid posibil, pînă la 
ivirea întunericului care se apropiase. 
Și el a reușit cu brio șl una și cea
laltă.

A fost o partidă scurtă, dar deose
bit de strălucitoare, în care super- 
campionul român al rachetei și-a de
monstrat cu prisosință marea sa cla
să. Un adevărat foc de artificii, o 
cascadă de lovituri măiestre peste fi
leu, prilej de îneîntare pentru supor
terii săi extaziați. Numai di 
oră și 19 minute de joc tabela

ciului. se modifica : 3—0 pentru 
tase și 1—1 în scorul general.

Este poate inutil de a descrie 
zele aceste» Pentru
Dibley. al »r au
speranțele surnr
dăinuit de 
lui întîL 
de o parte 
un echilibru 
aici încolo, 
Năstase devine

nu mai poate să înscrie nimic în 
Ioana ghemurilor si pierae cu 

Nici în c ea partidei
torul oaspe 
de mingi ci 
mân. I.lie fai 
ție, este 
De la 2- 
pierde i 
la scor sec 
5—0. Serve 
atacuri disperate la 
Dar llie retumează 
te servicii și face 
Este primul set înc 
al întregii intilniri.

După această 
a superiorității

► mică

ene.ic ae 
secund, e 
e, adj ud 
■ele trei gr

Ti reușes 
fileu și ar< 
magistral celelal- 
din nou break, 
heiat la scor alb

NĂSTASE ajunge -in extremis" o minge în fața jileului.

ii contra serviciului urmă-
1. Și din nou, distanța din- 
australiari se majorează 
2—1. 3—1 (break), 4-J 

â egalități și un avantaj 
bley), după care In sfîrșit, 
•1 reduce scorul : 4—2. Era

i pîlpîire a rezistenței unui în- 
De aci încolo, Nâsiâse spr.ntea- 

e-tinrherit sore victorie, chiar 
în ultimul ghem (la 40—0 contra 
'"iii ic lir- Dihley) el iroseae 

rr.ai întii dcuă meciboluri pînă la lo
vii ura decisivă.

Partidele primei zile au fost arbi
trate de Mircea Constantin eseu și A- 

Idrențu.

Prima după-amlază de întreceri a 
îrceput cu o partidă care a dezamă
git multe speranțe. Mai ales că Ion 
Țiriac s-a apropiat foarte mult de. 
victorie, trebuindu-i un singur ghem 
pentru a înscrie primul punct, atît 
de dorit, pentru echipa sa. Două se
turi la zero și 5—3 în al treilea n-au 
fost totuși suficiente pentru ca dîr- 
zul nostru tenisman să-și vadă împli
nite năzuințele. împotrivă i-au stat 
cîteva răsturnări de scor neprevăzu
te. dar si un adversar deosebit de 
tenace, care și-a dezvăluit clasa pe

(Continuare în pag. a 4-a)

(Amănunte în pag. a 4-a)

Vedere panoramică a terenului central de la Progresul, iri timpul partidei dintre Ion Țiriac și Mal Anderson.

Constantin COMARNISCHI 
Radu VOIA

La Barcelona :
SPANIA — S.U.A. 1—0, 

și un meci întrerupt

Fotografii de Theo MACARSCHI 

măsură ce jocul înainta în timp. A- 
cest Mal Anderson, fostul campion 
de la Forest Hills, pare să nesoco
tească anii ce i s-au adunat, este 
extrem de proaspăt pentru virsta ce 
o are (37 de ani!). Și este un mare 
jucător...

Partida a început cu o desfășurare 
de-a dreptul impresionantă. Țiriac 
pierde primele două ghemuri, dar 
ciștigă apoi în șir unsprezece ! De 
la 2—2. în primul set, jucătorului 
nostru începe să-i funcționeze per
fect primul serviciu cu care își ține 
la distanță adversarul. De asemenea, 
retururile sale sînt eficace și trei 
break-uri îi a=igu-ă cîștigarea como
dă a acestei prime manșe : 6—2

Tabloul nu se schinȚbă în setul 
doi. Se luptă cu dirzenrt pentru 
fiecare punct, dar mereu ultimul 
cuvînt aparține lui Țiriac, care face 
o adevărată demonstrație de resurse 
tehnice si tactice. Anderson este do
minat, el nu reușește să obțină min
gea cîștigătoare de fiecare dată cînd 

apropie de ea La 5—fl, Țiriac es- 
pentru prima oară în dificultate

NIETALURGIȘTII DIN PIATRA NEAMȚ
PE „MAGISTRALA ÎNTRECERII1

Noul amplasament al întreprin
derii mecanice „Ceahlăul" din Pia
tra Neamț a fost recent gazda unui 
important eveniment: s-a realizat 
seria zero la primul lot de mașini 
de semănat S.P.C.-6M.

Produsul excelează prin marele 
său randament și este foarte mult 
solicitat peste' hotare. De altfel, 60 
la sută din producția ce se va rea
liza este prevăzută pentru export. 
Asimilarea semănătorii S.P.C.-6M 
s-a realizat într-o perioadă cu a- 
proape două trimestre mai scurtă 
decît cea planificată, ceea ce în
seamnă un spor de producție echi
valent cu 1 700 de piese. Tehnolo
gia de fabricație s-a efectuat în 
proporție de 90 la sută în între
prindere, meritul principal avîn- 
du-1 maiștrii sculeri Petre Ciubota- 
ru și Ilarion Ivanov, doi cunoscuți 
iubitori ai sportului.

Trebuie să remarcăm, de aseme
nea, eforturile rodnice depuse de 
cei care s-au ocupat efectiv de a- 
similarea noului produs, muncă în
cepută încă de anul trecut de mai
strul Mihai Popa, șeful de echipă 
Constantin Gindăuaru, muncitorii 
Rezante Beregoi, Vasile Ploscaru, 
Alexandru Cepoi și Virgil Toderi- 
că, a maistrului Constantin Stîngu 
și a inginerului Constantin Tieu, 
membri ai asociației sportive a uzi
nei. ,

întregul colectiv de la I. M. 
Ceahlăul este hotârît să înfăptu
iască sarcinile stabilite de Confe-' 
rința Națională a partidului. Ast
fel, în cadrul cincinalului se va 
realiza o producție cu 30 la sută 
mai mare decît cea planificată an
terior.

GEORGE M. GROAPA—coresp.

HARNICII MUNCITORI BĂNĂȚENI
LA ÎNĂLJIME

Pregătindu-se să înttmpine Ziua 
de 23 August și aniversarea a 25 
de ani de la proclamarea Republi
cii, Timișoara, asemenea tuturor o- 
nașelor patriei, trăiește sub semnul 
înflăcăratei chemări lansate de se
cretarul general al partidului de la 
tribuna înaltului forum al comuniș
tilor.

U.M.T. — cea mai importantă uni
tate industrială a județului — se 
mîndrește cu cîteva realizări de sea-

mă. Recent a fost pusă parțial în 
funcțiune o imensă hală, măsurînd 
40 000 de metri pătrați ! La aceasta 
se adaugă demararea fabricației u- 
nor macarale și poduri de mare ca
pacitate, ajungîndu-se la utilaje de

P. ARCAN — 
coresp. județean

(Continuare în pag. a 2-a)

Sportul în vizită la...

VOINICII SALTELELOR DE LUPTA
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fru a se pune Io curent cu terminologia 
sportivă românească modernă. Se spune cor
ner sau lovitura de colț ?
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• O comisie de specialitate, studiind pe 
baze obiective buletinele de punctaj de la 
campionatele europene de box de la Madrid, 
consideră drept campioni ai corectitudinii pe 
cunoscuții arbitri internaționali : ing. Constan
tin Chiriac (ROMÂNIA), Hahn (R.F.G.), lova- 
novici (Iugoslavia), Savin (U.R.S.S.) și Wolff 
(R.D.G.). Aprecierea onorează pe arbitrul ro
mân, invitat să oficieze și la turneul olimpic 
de la Miinchen. în prealabil, intre 16 și 19 
august, Constanlin Chiriac va participa la 
un seminar internațional rezervat arbitrilor, 
tot în capitala bavareză.

• Fe adresa lotului olimpic de atletism a 
sosit o scrisoare destinată Argentinei Menis 
și expediată de ing. Mircea Popeșcu din Con
stanța (Aleea Crinului 6). în plic se afla ur
mătorul catren :

• Consiliile județene pentru educație fizi
că și sport, pe teritoriile cărora va trece
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olimpică a pledat pentru evantaiele interven
ției științei în sport. Ea însăși se pregătește 
să plece ia Miinchen (înlr-o excursie automo
bilistică),. pentru a urmări întrecerile atletice. 
Ce șanse acordă loli urmașei ei Cornelia Po
pescu ? „Una bună, cu condiția să se men
țină la nivelul unor sărituri de peste 1,85..."

• Voleibalistul Dragoș Popescu-Lotru, fost 
membru al lotului de tineret, student și ju
cător la Politehnica Galați, acum în vacantă 
la casa părintească din Rimnicu-Vilcea, cu
noaște sala din Nisa, unde a evoluat într-un 
turneu. El consideră că echipa națională are 
toate șansele să se califice pentru Jocurile 
Olimpice și 
jările sale 
teanu !

'r

cu această ocazie trimite încura- 
fostului gălățean Gabriel Udis-

nostru
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La Miinchen, asumindu-mi riscul 
Și luină asuprei-mi toată vina, 
|in cu românii, insă discul 
Vreau să-l cîștige... ARGENTINA !

• Firma vesl-germană Wella, care a con
cesionat saloanele de frizeria ȘÎ de coafură 
din Satul olimpic, intenționează să pună zil
nic la dispoziția clientelei (adică a sportivi
lor si a însoțitorilor lor) publicațiile sportive 
din țările lor’ pentru lectură. Antrenorul Ni
colae Nedef nu se va mai putea plînge că 
nu găsește „Sportul"...

• Două aniversări în lotul olimpic de lupte, 
pînă la începerea Jocurilor: la îl. august, 
Simion Popescu împlinește 32 de ani, iar la 
23 august, Petre Poalelungi — 31 de ani. Cîte 
un tort și multe urări de fericire !

• Cei trei tîlmaci (hostesse și ghizi)
vor însoți delegația olimpică română la ___
citen solicită dicționare de specialifale, pen-

care 
Mu ri

flacăra olimpică în drumul ei spre Munchen, 
nu mai prididesc cu rezolvarea cererilor celor 
ce ospiră la onoarea de a purta torța pe un 
kilometru, de a face parte din marea 
fetă.

® Jurnalul
coperfile unui caiet 
gineru! Cristian Galu consemnează — ca in- 
fr-un jurnal de bord — impresiile sale zilnice 
de la pregătirile lotului olimpic de handbal. 
Am fi vrut să cilăm din acest jurnal, dar 
Cristi s-a arătat dispus să ne dezvăluie cîte 
ceva _ din gîndurile sale intime, abia după 
Jocuri...

șta-

® lolanda Balaș-Soter s-a întors zilele 
cute de la Roma, unde a fost invitată 
societatea italiană de radio-televiziune 
să participe la o masă rotundă internațio
nală, alături de alți mari campioni (Randy 
Maison', Igor Ter—Ovaijesian, Vdciăinen și 

alții), precum și o serie de savanți din lu
mea întreagă. Subiectul discuției televizate a 
fost : știința și performanța, in lumina apro
piatelor jocuri Olimpice. Dubla campioană

7|X ZjX Z|\ /|X Zg\ Z|X ZgC

platelor

‘r. t't z*4 'n 'i' 'i'

are un concurent, între 
gros, pe filele căruia in-

tre- 
de

RAI

-■'4.

x*z
V

O' 
xlz 

'>('' 
xlz

• *>‘4. 
z«x

J*4- 
'i' 
Xlz 
OȘ 
yz
"/IX 
xlz

^*4. 
'I'
X>Z

•i

'X

"/IX

J*Z

Uz

Uz

Uz

• Călușarii la Miinchen ! In cadrul boga
tului program cultural rezervat pai licipanți- 
lor la Jocuri, oaspeților și masei de turiști, 
figurează și spectacolele de folclor ale cele- 
biului ansamblu „Rapsodia româna", fn zi
lele de 22—25 august, în clădirea circului 
Krone din Miinchen, apoi la 26 august în 
Sala congreselor din Augsburg (locul de des
fășurare a competițiilor de slalom nautic), 
vor răsuna melodiile populare românești și 
vor trepida podelele de temperamentul ves- 
tiților executanți ai horelor și sîrbeior din 
toate regiunile României. La festivalul inter
national de folclor participă și formații din 
Polonia, Franța, Ghana, india, Japonia etc.
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Poiana Brașov, orele 18. Răcoa
rea ce a cuprins frumoasa stațiune 
montană ca și umbrele alungite 
ale brazilor vestesc . apropierea în
serării. Perechi, perechi, părăsesc 
camerele hotelurilor pentru o plim
bare binefăcătoare în splendidul 
decor natural. Un grup masiv de 
țineri îmbrăcați în treninguri mul
ticolore coboară în a’%»’gare pe una 
dintre aleile străjuite de brazi se
culari. în rîndul lor îi distingem 
pe masivul luptător Nicolae Marti- 
nescu, pe micuțul dublu campion 
mondial Gheorghe Berceanu, pe Si- 
mion Popescu, Ion Baciu, Nicolae 
Neguț și mulți alți sportivi binecu- 
noscuți, care s-au impus pe salte
lele de concurs din țară și din 
străinătate. Mult în urmă, îl recu-' 
noaștem pe antrenorul emerit Ion 
Corneanu si astfel aflăm că este 
vorba despre lotul olimpic de lup
te greco-romane. care efectuează 
ultimele pregătiri înaintea turneu
lui de la Miinchen.

Lăsînd sportivii să-și continue 
circuitul de alergare pentru încăl
zire. maestrul Corneanu ne intro-» 
duce în atmosferă : „Azi avem în 
program probe de control Dentru a 
cunoaște nivelul de pregătire de la 
care pornește fiecare luptător în a- 
ceastă ultimă etapă, după care vom 
face un joc de baschet pentru re
laxare. Mîine dimineață, toți com- 
ponenții lotului vor fi supuși unui 
test medical — „scărița" — cum 
îi spun medicii, după care vom in
tra în programul de antrenament".

Două minute mai tîrziu, în fața 
noastră se găseau aiiniați toți lup
tătorii români aspiranți la un loc 
în echipa de greco-romane ce va 
reprezenta România Ia apropiatele 
întreceri olimpice din capitala Ba- 
variei. Haltera era pregătită. Pro
ba anunțată consta din ridicarea 
barei la piept. Primele încercări 
(reușite) la greutatea de 50 kg au 
fost efectuate de cei mai mici lup
tători, cei de la categoria semi- 
muscă, Gheorghe Berceanu și Ion 
Gibu. I-au urmat Gheorghe Stoi- 
eiu. Ion Baciu, Marin Dumitru, Si- 
mion Popescu, Ion Gabor, Marcel 
Vlad și toți ceilalți în ordinea ca
tegoriilor. Greutatea barei creștea 
cu 5 kg după fiecare tur. Pînă la- 
65 de kg nu s a produs nici o ra-

gindul Za oNicolae Marlinescu (stingă) se pregătește în aceste zile cu 
nouă medalie olimpică.

tare. Prima încercare nereușită la 
această greutate a fost cea a lui 
Ion Gibu, care a învins greutate" 
metalului din cea 
cercare. Dar, bara 
de kg s-a dovedit 
forța celor 48 kg, 
Gibu. Colegul său
Berceanu nu s-a lăsat impresionat 
de eșecul luj Gibu și a ridicat și

de a doua în- 
ce cîntărea 70 
mai grea decît 
cît
de

cin tar eștc 
categorie,

această greutate, după 
tras și el din concurs, 
pe halteră se atașau 
la 100. 120, 130 kg, cei mai mulți 
dintre concurenți devenind specta
tori, am folosit prilejul pentru o

Mihai TRANCA

care s-a re- 
în timp ce 

discuri pînă

(Conlinuar> în pag. a 2 a)



SURPRIZE 'ÎN

A început „raliul" 
motoretelor românești

PRIMA ETAPĂ
RlNDURI DIN SCRISORILE DV.

PRIND VIAȚĂ ANGAJAMENTELE
► ———----------------------------------------------------- -----———■—-—

PITEȘTI, în centrul preocupări
lor specialiștilor de la Uzina de 
motoare electrice din Pitești stă 
găsirea celor mai bune soluții pen
tru realizarea unor noi economii. 
Un prim mijloc ar fi înlocuirea 
capotelor de aluminiu cu altele 
din material plastic. Aplicîndu-se 
această operație la două motoare, 
se va obține o reducere a cheltu
ielilor la materialele de producție 
de circa 1 000 000 lei. Prin extinde
rea acestui procedeu, se vor reali
za pînă la sfîrșitul anului, economii 
în valoare de 6 000 000 lei.

CRAIOVA. Sporind viteza de fo
raj cu 5 la sută de la începutul a- 
nului și pînă în prezent, colectivul 
întreprinderii de foraj din Craiova 
a reușit să foreze, peste plan, mai 
bine de 7 000 metri. Prin reducerea 
la maximum a timpului neproduc
tiv, forajul a trei sonde s-a înche
iat mai repede decit era planifi
cat, iar economiile la prețul de 
cost se cifrează la 900 000 lei.

SF. GHEORGHE. Minerii din ba
zinul carbonifer al Baraoltului au 
încheiat luna iulie cu rezultate 
deosebite. Ei au realizat planul în 
proporție de 107,6 la sută. Aceasta 
înseamnă 4 163 tone lignit adăugate 
celor peste 23 000 tone extrase pes
te prevederile planului în primul 
semestru al anului.

DROBETA TR. SEVERIN. Secția 
pentru montaj corp-nave din ca

drul Șantierului . naval din locali
tate a îndeplinit sarcinile planului 
anual. La baza acestui succes stau 
atît acțiunile întreprinse pentru o 
cît mai bună organizare a muncii 
cît și metodele avansate de lucru.

BAIA MARE. Bilanțul muncii pe 
primele șapte luni a minerilor ma
ramureșeni înscrie o depășire la 
producția marfă, pe ansamblul 
Centralei minereurilor neferoase

din Baia Mare, de peste 12,6 mili- 
. oane lei și economii la prețul de 

cost, de 3 000 000 lei. Rezultatele 
obținute au la bază organizarea 
mai bună a muncii la exploatările 
miniere Ilba, Baia Sprie, Baia Bor- 
șa și altele. La aceste unități au 
fost alcătuite, în acest an, brigăzi 
complexe conduse de cei mai des
toinici mineri, care au înregistrat 
o productivitate a muncii cu 2—14 
la sută mai mare decit cea obținută 
de echipele obișnuite de lucru.

HARNICII MUNCITORI BĂNĂȚENI- 
LA ÎNĂLȚIME

(Urmare din pag. 1)

125 tf, obținute exclusiv prin auto- 
dotare.

La F.A.E.M. a intrat în producție 
de serie noul aparat de măsurat. 
Potrivit angajamentului luat în 
cinstea zilei de 23 August, el a fost 
realizat cu o lună mai devreme 
decît termenul îhiț-ial prevăzut, a- 
sigurîndu-se în acest fel livrarea 
peste plan a 2 500 ampermetri pen
tru echiparea tablourilor de distri
buție și automatizare din noile u- 
nități industriale furnizoare de ener
gie electrică.

Pe șantierul de locuințe nr. III 
se lucrează cu spor-, dovedind,u-se 
realistă chemarea lansată de con
structorii timișoreni și anume de a 
se monta 2,8 apartamente în fiecare 
zi. în ultimele două săptămîni, me

dia de montaj a fost de 4 aparta
mente convenționale în trei schim
buri.

La uzina „Azur", comitetul de 
conducere urmărește îndeaproape 
modul cum se realizează angaja
mentele luate. Sînt în curs de asi
milare patru noi sortimente de ni- 
trolacuri. La această oră se fac ul
timele pregătiri in vederea prime
lor „șarje“, care vor înlocui im
portul unor însemnate cantități de 
vopsele pentru mobilă, procurate 
pînă acum din export

La toate aceste succese ale mun
citorilor timișoreni își aduc un a- 
port substanțial sportivii, care pri
vesc participarea lor exemplară la 
procesul muncii drept o înițjtă obli
gație cetățenească și o deosebită 
onoare.

ORAȘUL GHEORGHE GHEOR- 
GlHUrDEJ, 4 (prin telefon, «le la 
trimisul nostru).

Azi a început în localitate cea 
de-a treia ediție a campionatului 
republican de regularitate și re
zistență — un adevărat raliu al 
motoretelor românești. Iată un 
„scurt-metraj" al principalelor as
pecte dinaintea și după startul 
cursei inaugurale.

• Joi după-amiază fiecare con
curent și-a prezentat mașina arbi
trului principal N. Manesia (Bucu
rești) pentru revizia tehnică. Toți' 
motocicliștii au trecut cu bine u- 
cest prim examen.

e După ce s-a „sigilat" parcul 
de mașini, joi la ora 16 au apă
rut și reprezentanții clubului Stea
gul roșu Brașov. Deși au întîrziat, 
juriul i-a admis totuși în concurs, 
considerînd că sportivii nu trebuie 
să sufere de pe urma neglijenței 
secției.

o Printre noile echipe «aliniate la 
start se află și cele două formații 
ale asociației sportive Trotușul O- 
rașul Gh. Gheorghiu-Dej, alcătuită, 
in majoritate, din tineri muncitori 
de la Uzina chimică. Toți aleargă 
pe motorete proprietate personală.

• Uzina „6 Martie" din Zărnești, 
constructoare a micilor mașini ro
mânești, participă cu două echipe. 
Prima formație concurează pe noile 
motorete „Mobra Super". Toată 
lumea așteaptă să vadă cum se va 
prezenta în concurs acest ultim tip 
al motoretelor Mobra.

• în concurs există o singură
motoretă „Carpați", tip 1967, pilo
tată de muncitorul Teodor Horvath, 
în vîrstă de 44 ani. Reglorul de 
prese de la I.C.M.A. București ne-a 
spus că deși are o motoretă cam 
veche, cu 28 000 km le bord, speră 
să termine cursa în prima parte a 
clasamentului. |

• Plecările și sosirile din prima 
etapă au a vut loc în fața Casei 
de cultură a sindicatelor din lo
calitate. Porniți din minut în mi
nut, concurenții au avut de stră
bătut vineri ruta : Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej — Slănic Moldo
va — Tg. Ocna — Bacău — 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej (185 
km), cu cinci puncte de control.

Cu toate că a fost un traseu 
cu drumuri de categoria întîi, to
tuși surprizele au apărut mai re
pede decît ne așteptam. Astfel, A. 
Crisbai, mo:-ciclist fruntaș la Stea
gul roșu Brașov, a fost penalizat 
cu două puncte pentru întîrziere la 
start, colegul său de club, P. Lu-

căci, a fost nevoit să abandoneze 
după cîțiva kilometri din cauza u- 
nei defecțiuni mecanice, iar D. Va- 
silescu (Metalul București) — ac
tualul campion al motoretelor — și 
alți cîțiva alergători au fost sanc
ționați pentru nerespectarea unei 
clauze a regulamentului de con
curs, și anume, viteză excesivă 
prin localități. Din cei 35 de con- 
curenți care au luat startul, 20 au 
terminat cursa cu zero puncte pe
nalizare, printre care M. Mezinces- 
cu (Locomotiva Ploiești), I. Bohil- 
neanu (Voința Sibiu), Gh. Popa 
(Metalul Buc.), Fr. Szinte (Torpe
do- Zărnești) și alți motocicliști 
fruntași.

Sîmbătă are loc etapa cea mai 
grea pe ruta Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej — Tg. Secuiesc — Soveja — 
Mărășeșli — Adjud — Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej.

Troian IOANIȚESCU

• „La noi, în Focșani, se spune 
că echipa Automobilul din orașul 
nostru care va activa în Divizia 
C de fotbal, seria a IlI-a, aproape 
nu mai există, că n-are antrenor 
ralificat. Care este situația ?“ 
(B. POPESCU, str. Maior Șonțu

ciclism^
i DINAMO

CAMPIOANA
LA CONTRATIMP PE ECHIPE

i

PRELIMINARII

PE ȚARĂ A ECHIPAJELOR MIC!

Ieri, pe lacul Snagov, au început 
întrecerile din cadrul campionatului 
republican de canotaj rezervat am- 
barcațiilor mici. Disputele, după 
cum am mai anunțat, constituie un 
ultim test de verificare pentru două 
din cele trei echipaje (schi! 24-1 Șl 
2 f.c.) care ne vor reprezenta la a-

„CUPA VOINȚA"

O COMPETIȚIE TINEREASCA, 

DE ANVERGURA

în ultima vreme Herăstrăul a găzduit 
alte două competiții dedicate tinerilor 
schifiști bucureșteni : „Cupa Voința “ șl 
faza de zonă a campionatului republican 
de juniori.

Primul concurs, „Cupa Voința44 — or
ganizat cu aceeași precizie Si meticulo
zitate cu care ne-au deprins specialiștii 
acestui club — a chemat la start zeci 
de echipaje junioare, plus cîteva ambar
cațiuni de seniori. Ceea ce denotă inte
resul manifestat de organizatori pentru 
propagarea schifului este înscrierea în 
programul competiției și a unor probe 
rezervate copiilor, fapt într-adevăr lău
dabil.

Rezultate : juniori II : schif 44-1 rame: 
1. Clubul sportiv școlar 3:25,0 ; schif 
8 + 1 : 1. C.S.Ș. 3:05,1. 2. Energia 3:10,0; 
junioare H * schif 4-4-1 rame : 1. Metalul 
1:56.1. 2. Olimpia 2:01.0; schif 4+1 visle: 
1. Energia 1:59,0. 2. C.S.Ș. 2:06.1, 3. O- 
llmpia 2:15,0; juniori I: schif 2 visle : 
1. Clubul sportiv școlar 2:56,0; junioarei: 
schif 4 + 1 visle : 1. Metalul 3:22,0, 2. O- 
limpia 3:26,0: schif 4+1 rame: 1. C.N.U. 
3:20.1, 2. C.S.Ș. 3:17,0; tineret (fete) :
schit 2 visle : 1. Metalul 3:33,0, 2. Voința 
3:34.1 ; copii (băieți) : schit simplu : 1. 
C.S.Ș.: schif 2 vîsle : 1. C.S.Ș. Clasament 
general : 1. Clubul sportiv școlar, 2. 
Voința, 3. Metalul.

★
în „zona bucureșteană" _ fază pre

mergătoare a campionatului republican 
de juniori, care va avea loc la Bacău 
Intre 11 și 13 august — s-au înregistrat 
următoarele rezultate : juniori I : schit 
2 + 1: 1. Steaua 3:13,1, 2. Șc. ep. nr. 1 
3:14.0: schif 2 f.c. : 1. Rapid 3:00.2, 2.
C.S.Ș. 3:09,8; juniori II : 2. visle: 1. Stea
ua 3:15,5 2. Rapid 3:19.5, 3. C.S.Ș. 3:25.4; 
junioare I : schif 4+1 r. : 1. $c. sp. nr. 
1 3:25,5, 2. Olimpia 3:39,0, 3. C.S.Ș. 3:43,1; 
4+1 visle: 1. Olimpia 3:27,0. 2. C.N.U. 
3:50.1: junioare II : »+l rame : 1. Meta
lul 2:06.0, 2. Șc. sp. nr. 1 2:11,1, 3.
C.S.Ș. 2:17,0 ; 4 + 1 visle : 1. Șc. sp. nr. 
1 1:56.0, 2. Energia 1:59.2.

propiatele Jocuri Olimpice de la 
Miinchen.

Conform regulamentului, prima 
zi a acestei importante reuniuni a 
programat starturi în întrecerile din 
serii și recalificări. Cîteva echipaje 
care au obținut, ieri, Calificarea: 
schif 2+1: Tudor — Ceapura, Lo- 
vrenschi; Naumenco — Agh, Ovi- 
diu Gheorghe; Dumitru — Vasile, 
Gheorghiu; schif 2 fără cîrmaci: 
Georgescu — Nistoroiu; Tușa — 
Ivanov; schif simplu: Mereuțâ,
Popa.

Astăzi, de la ora 18, vom putea 
urmări cursele din cadrul întrece
rilor semifinale, iar mîine, de la ora 
9 — finalele.

A fost, bineînțeles, o luptă dirză 
cu celelalte competitoare (Construc
torul, Petrochimistul Pitești, Ș. N. 
Oltenița, Aeronautica, Arhitectura 
ș.a.) după care a urmat un baraj 
cu Rapid (6—6 ; 18—0) și echipa 
de rugby VULCAN — aparținîncl 
cunoscutei uzine bucureștene cu a- 
celași nume — a promovat în di
vizia A. Pentru cunoscători, faptul 
n-a constituit o surpriză. Uzina a- 
mintită — cu vechi tradiții în miș
carea muncitorească, cu succese de 
prestigiu pe plan industrial — este 
de fapt și un însemnat... „focar de 
rugby".

Cuibul rugbyului din această u- 
zină s-a construit în 1955 cînd, sub 
conducerea lui Dragoș Țenescu, 
aici s-a înființat o echipă de juni
ori. După care au urmat succese 
și, evident, contaminarea : în 1956, 
echipa ajunge în finala pe țară ; în 
1957 promovează în divizia B ; în 
1958, Vulcan are trei echipe (seni
ori, tineret și juniori); în 1968 pro
movează în divizia A. Nu reușește 
să rămină însă decît un an și iat-o 
reapărînd de-abia acum în primul 
eșalon.

Cine sînt de fapt cei ce au rea-

VOINICII SALTELELOR
(Urmare din pag 1)

scurtă discuție cu aspirantul la me
dalia de aur la cea mai mică ca
tegorie, Gheorghe Berceanu.

— Lă cele două campionate mon
diale la care ai participat și ai ob
ținut titlul de campion al lumii 
ți-ai cunoscut toți adversarii. Față 
de aceștia, cum apreciezi șansele 
tale la turneul din sala nr. 14 de 
la Messegelănde din Miinchen ?

— De multă vreme mă tot gîn- 
dese la aceste întreceri. Poate le 
dau chiar prea multă importanță. 
Și ăsta nu e bine. S-ar putea să 
mă copleșească emoția și răspun
derea... Toți specialiștii, români și 
străini, îmi acordă prima șansă la 
titlul olimpic. în mod normal. îmi 
dau perfect de bine seama că nu pot 
pierde primul loc. Dintre adversa
rii pe care i-am văzut, n-are cine 
să mă bată Va trebui să am mare 
grijă cu cei necunoscuți. Dar, cel 
mai important lucru este să mă 
pregătesc cu conștiinciozitate și să 
tratez turneul olimpic ca pe un 
Concur» obișnuit. In formă bună,

și sper să o obțin, nu cred că mă 
va putea învinge cineva. Am acasă 
patru medalii de aur: două de 
campion mondial și două de cam
pion european. Pe toate le-au văzut 
dunărenii mei dim Dolj. La întoar
cerea de la Miinchen vreau să trec 
prin satul meu natal și cu cea de 
campion olimpic. Cunoașteți pro
verbiala ambiție oltenească... Și as
ta încă nu e tot. Mai vreau ca la 
1 octombrie să mă număr printre 
studenții anului I la I.E.F.S. Gîn- 
duri Cam mari, nu-i așa ?

— Mari și frumoase, dar perfect 
realizabile. Totul depinde de tine.

în timp ce la greutatea de 130 
kg rămăseseră în concurs numai 
Nicolae Martinescu (100 kg). Mar
cel Vlad (82 kg), și în mod sur
prinzător, tînărul Constantin Radu 
(74 kg) — în care antrenorii își 
pun mari speranțe, i-am urat în
deplinirea dorințelor lui Gheorghe 
Berceanu și l-am provocat la o 
scurtă discuție pe fostul campion, 
mondial de- la Mar del Plata, S: 
mion Popescu.

— Cu ce ginduri te pregătești

Echipa'Vulcan fotografiată după ul:i-tul mec,î cu Rapid.. care a în.
totodată, șt calificarea pentn tzia z1

VULCAN BUCUREȘTI DIN NOU ÎN PRIMUL EȘALON
lizat acest succes ? In ce constă 
forța echipei ? Care îi sînt perspec
tivele ? — iaiă cîteva din întrebă
rile la care ne propunem să răs
pundem in rîndurile ce urmează. 
Mai întîi o precizare : lotul este 
format din salariați ai uzinei (în 

* general muncitori și tehnicieni la 
țevărie) și cinci jucători din afara 
acesteia. Este o echipă în , plină 
forță, putem spune, cu o medie de 
vîrstă de 25 ani și 7 luni. Din lot, 
patru rugb.vști au peste 30 ani, 
majoritatea în jur de 26 ani și șase 
din ei între 18 și 21 ani.

— Cel mai important amănunt — 
ține să precizeze antrenorul 15-lui 
de la Vulcan. Ionel Dumitrescu — 
mi se' pare a fi acela că majorita
tea echipierilor joacă împreună de 
4—5 ani. Deci un atu în ceea ce 
privește omogenitatea...

Cu ajutorul a doi dintre „sufle- 
tiștii" echipei, ei înșiși foști rug- 
byști, tovarășii Constantin Abăluță 
și Dumitru Frăsineanu, delegatul și 
responsabilul tehnic al echipei, a- 
flăm numele și funcțiile tuturor ce
lor din lot : Alexandru lonescu. 
Ionel Petcu, Constantin Mazilu, 
Dumitru Pîrvu, Teodor Florescu, 
Gheorghe Ibraș, loan Popa, Marin

Dl LUPTĂ
pentru întrecerile de la Miinchen, 
Simioane ?

— Cu gînduriîe sportivului care 
se pregătește de retragere. Am 32 
de ani și în vitrina mea de trofee 
se găsesc multe medalii cucerite 
de-a lungul anilor la toate genurile 
de mari concursuri internaționale, 
între ele, există una singură olim
pică (de bronz), de la ultima edi
ție, cea de la Ciudad de Mexico. 
Nu vreau să mai stea singură Nici 
nu concep să mă retrag din acti
vitatea sportivă altfel decît în glo
rie.

Cînd Nicolae Martinescu ne măr
turisea aproape identic aceleași 
intenții, antrenorul Ion Corneanu 
și-a chemat elevii la următoarea 
probă de control : tracțiuni în bra
țe, la bara fixă. în privirea luptă
torilor Ion Gabor, Gheorghe Stoi- 
ciu, Marcel Vlad, Victor Dolipschi 
și a celorlalți am citit intenția de 
a ne destăinui dorința cu care ei 
se pregătesc în veder;,a marelui e- 
veniment sportiv internațional de 
la Miinchen. într-un viitor 'apro
piat, le vom oferi prilejul.

Moroiu, Iulian Măntescu (toți, țe- 
vari), Gheorghe Anghel. loan Tre
păduș (lăcătuși), Nicu Pâșelaru (su
dor), Paul Oprea (strungar). Ale
xandru Andronovici (electrician). 
Ștefan lonescu (reglorj, Victor Bene- 
dec. Cristian Bodescu (elevi la 
Școala profesională) — toți de la 
Vulcan. Dinu Iiie, (lăcătuș la Sin- 
tofarm). Ștefan Craioveanu (labo
rant la'I.F.A). Marin Iancu (func
ționar la I-P.R.S. Băneasa). Aurei 
Nica, Ștefan Rădulescu (salariați la 
alte întreprinderi).

Am stat cîteva ore. într-o dimi
neață, printre cei care se vor în
trece în anul competițional ce se 
apropie cu cei mai buni rugbyști 
ai țării, le-am vizitat frumoasa 
bază sportivă (gazonată), am ascul
tat diverse planuri de viitor. Iată 
cîteva din cele aflate : echipa are 
o înaintare bună, forță de împinge
re, tehnică ; pepiniera, pe drept cu- 
vînt numită așa, de la Vulcan, a 
dat „nume" rugbyului românesc: 
Dăiciulescu, Tuțuianu, Abibula. Flo
rescu (Dinamo), Băltărețu și Barbu 
(Steaua). Lăzărescu, lordache (CS.M. 
Sibiu). Soare, Popescu (Gloria) ș.a.; 
în ediția 1972/1973 Vulcan va avea 
echipe de tineret și juniori în 7 și 
15 jucători. Și un necaz al rugbyș- 
tilor : nu-1 simt alături cu inima, 
așa cum ar voi, pe directorul ge
neral al uzinei, Ene Lache.

Esențial rămîne doar faptul că 
cei de la Vulcan au intrat în divi
zia A cu dorința de a... rămîne.

Modesto FERRARINI

Pentru 
oară în 
polo-ului 
nesc avern

prima 
istoria 
romă- 

posibi-
litatea de a urmări 4 selecționate 
din țara noastră la startul unui tur
neu internațional. Este un prim, 
semn că tehnicienii noștri nu se 
preocupă doar de echipa olimpică, 
ci și de asigurarea schimbului de 
mîine.

Prima reprezentativă a României 
a avut în față joi seara formația 
de tineret, care ne va reprezenta 
la Balcaniada de ■ la Sofia. Antre
norii Grințescu și Fîroiu au folo
sit mai mult jucătorii asupra că- * 
rora mai planează incertitudinea 
în privința selecției pentru Miin- 
chen (Cl. Rusu, C. Rusu, Nastasiu, 
I. :zăr. Popescu, V. Rus) și dintre 
aceștia, singurul care a jucat de

CLUJ, 4 (prin telefon, de la cores
pondentul nostru). —

Astăzi, au continuat în localitate 
campionatele naționale de ciclism, 
cu proba de contratimp pe echipe, 
întrecerile au avut loc pe șoseaua 
Cluj—Dej pe o porțiune cuprinsă in
tre bornele kilometrice 16,700—41,200. 
In general, concurenții au beneficiat 
de un timp bun întrucit cerul a fost 
înnorat iar temperatura acceptabilă. 
Uneori însă, vîntul destul de puter
nic, i-a incomodat pe rutieri. Și to
tuși, in ciuda acestor condiții, spor
tivii au înregistrat medii orare bune. 
La toate categoriile s-au obținut ci
fre de peste .40 km h, la seniori chiar 
43.974 km. h.

La proba seniorilor (disputată pe 
distanța de 100 km) au intrat în con
curs 6 echipe. Steliștii, datorită fap
tului că doi alergători din formație 
au spart (Camer și Ene) n-au mai 
putut evolua în condițiuni normale 
și astfel, in final, au ocupat doar 
locul 5. Dinamoviștii însă rulînd în
tr-un tempo viu și constant încă de 
la început și neavînd defecțiuni 
și-au creat la jumătatea cursei un 
avans de 1 minut față de echipa 
Olimpia, iar in final au înregistrat 
un succes categoric. Meritorie com
portarea formațiilor Olinjpia și Me
talul Plopeni.

Clasament : 1. DINAMO (V. Teo
dor, C. Grigore, C. Cîrje, I. Cosma) 
2hl6:27, 2. Olimpia București 21119:37, 
3. Metalul Plopeni 2hl9:57, 4. Voința 
București 2h21:23. 5. Steaua 2h21:38.

Juniori mari (70 km — 8 echipe) : 
1. C.S. BRAILA (V. Ilie, Gh. Hianu, 
N. Frunză, C. Vizitiu) lh37:37 — me
die orară 43,025 km. 2. C.S.M. Cluj 
lh38:52, 3. Șc. sp. 3 București lh39:47; 
juniori 2 (50 km — 8 echipe) ; 1 
VOINȚA PLOIEȘTI (A. Ciobanu, A. 
lonescu, Gh. Lixandru, M. Bozboiu) 
lhl3:26 — medie, orară 40,953 km, 2. 
Portul Constanța lhl4:02, 3. Petrolul 
Ploiești lhl4:ll.

Campionatele Iau sfîrșit duminică 
cînd, pe străzile clujene, se va des
fășura proba «ie semilor.d. Totodată, 
va avea loc ți finala campionatului 
rep-ablican. 1» biekle'.e de îuriMn.

Paul RADVANT

15. Focșani). Din cite am aflat, 
echipa Unirea Focșiini (fostă Au
tomobilul) are un nou antrenor, 
în persoana fostului internațional 
Zoltan David. Rămîne să așteptați 
primele roade...

• „Vă rog să-mi dați adresa fot
balistului meu preferat, Mircea 
Lucescu" (A. POPESCU, com. Bă- 
lești, jud. Gorj) ; „Cum să fac 
pentru a trimite scrisori cluburi
lor Sport Club Bacău, Petrolul 
Ploiești și F.C. Argeș ?“ (MATEI 
CONSTANTIN, corn. Popricani, 
jud. Iași). Lui Lucescu i se poate 
scrie pe adresa clubului Diname 
București, șos. Ștefan cel Mare 
nr. 9. Pentru cluburile din pro
vincie este destul să scrieți pe 
plic numele lor și orașul. Ajung 
sigur.

• „Echipa noastră, Delta Tul- 
cea, de curînd promovată în di
vizia B de fotbal a țării, a susți
nut în această vară două meciuri 
amicale internaționale cu forma
ția italiană Fortitudo Fidenza și 
selecționata Libanului. Surpriză 
pentru noi : un bilet de intrare 
a costat 15 lei. Cam mult față 
de prețurile practicate pînă acum 
în acest oraș". (GRIGORE VO- 
LANSCHI, str. I. L. Caraglale, 
bloc C3 B, ap. 70, Tulc-ea). Prețu
rile cerute pe un bilet Ia Tulcea 
se înscriu în haremurile admise

pentru meciurile internaționale. E 
drept, ar fi putut fi și mai mici. 
Cu atît mai mult cu cît — așa 
după cum ne spuneți dv. — or
ganizatorii au avut de pierdut în 
această situație, întrucit mulți 
dintre spectatorii obișnuiți — la 
aflarea costului unui bilet — au 
făcut cale întoarsă de la teren.

• „Am o rugăminte : să-mi tri
miteți contra rarnburs toate nu
merele de ziar apărute în luna 
iulie întrucit eu nu le-am găsit. 
La fel pe luna august" (LUDOVIC 
DODUN, Aleea A nr. 1, Tîrnă- 
veni-Mureș). Ne este, practic, im
posibil să vă satisfacem dorința. 
Dacă doriți totuși să vedeți zia
rele apărute v-am sugera să mer. 
geți la o bibliotecă. Sîntem siguri 
că veți găsi acolo o colecție și vă 
veți satisface curiozitatea.

• „Ca pasionat cititor al ziaru
lui, vă spun că sînt nemulțumit 
de felul cum primesc abonamen
tul la ziarul dv. Pe luna iunie 
mi-a venit primul număr abia în 
ziua de 11. Unele nu mai vin de 
loc. Este bine așa ?“ (ENE DU
MITRU. satul Limpeziș, jud. Bu
zău). Categoric nu este bine și 
oficiul de difuzare a presei din 
județ ar trebui să se îngrijească 
de înlăturarea cauzelor care duc 
la astfel de surprize. Ca să ve
deți că ar putea fi și mai bine, 
citiți ce ne scrie mai jos un abo
nat, tot dintr-un sat.

• „Bu țin să-i felicit, prin a- 
ceastă scrisoare, pe poștașul care 
aduce presa de la Oficiul poștal 
Beclean și pe cel care distribuie 
presa în satul nostru (Beudiu) — 
pe nume Cornel Banc. Văd că 
alți abonați din țară au necazuri. 
Mă întreb : oare alți poștași din 
alte orașe și comune ale țării nu 
pot să-și facă tot atît de bine da
toria ?“’(IONAȘ POP, satul Beu
diu, jud. Bistrița Năsăud). Bine 
că mai auzim și de... bine tova
rășe Ionaș. Am dori ca rîndurile 
dv. să fie citite la toate Oficiile 
PTTR din țară.

• „Cît costă o plasă de tenis ?“ 
(N. STOICESCU, cal. Griviței, 
București). O găsiți — sau mai 
precis ar trebui să se găsească — 
la magazinele IDMS și costă 316 
lei.

ORADEA, 4 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Ploaia intermi
tentă, care s-a abătut de cîteva zile 
asupra orașului, a făcut ca întrece
rile din cadrul turneului internațio
nal pentru juniori și tineret să su
fere amînări. Astfel, n-au putut fi 
încheiate intilnirile din cadrul tu
rului III in probele de simplu.

Dintre partidele care s-au putut 
încheia, am notat pe cea în care 
dinamovistul Florin Manea, recent 
cîștigâtor al titlului de campion Ia 
juniori, a trebuit să cedeze în fața 
colegului său de club, Bebe Almă- 
jan, foarte inspirat în plasarea lo
viturilor.. Scor : 5—7, 4—6. Intr-un 
alt meci, Toma Ovici a dispus de 
tînărul tenisman orădean I. Dara
ban cu 6 -1, 6—1. Jucătorul ma
ghiar Janos Benyik, unul dintre fa- 
voriții competiției, a trecut cu ușu
rință de clujeanul Gh. Giurgiu 
6—v, 6—2.

PLOAIA ÎNTRERUPE 
ÎNTRECERILE...

Alte rezultate din turneul de ti
neret ; Gh. Boldor (Politehnica 
Cluj) — O. Vîlcioiu (UTA) 6—2, 
6—2 ; V. Sotiriu (Steaua) — C. Ga- 
nev (Bulgaria) 6—2, 6—4.

Partide de un bun nivel s-au des
fășurat în competiția juniorilor 
Iată rezultatele: FI. Manea (Dina
mo) — S. Negru (Politehnica Cluj) 
6—8, 6—2, 8—6 ; I. Daraban (Sănă
tatea Oradea) — M. Tăbăraș (Pro
gresul) 6—3, 5—7, 7—5 ; A. Lado 
(Ungaria) — D. Mîrza (Progresul) 
6—1, 6—4 ; I. P.ussen (Progresul)— 
Fi. Segărceanu (Dinamo) 6—0, 6—0.

Și două rezultate din întrecerile 
feminine ; Valeria Balaj (Steaua) — 
Vera Dudas (Mureșul Tg. Mureș) 
6—2, 6—1 ; Virginia Ruzici — E- 
lena Popescu (ambele Dinafno) 6—1, 
6—3.

Ion GAVRILESCU

UNDE ESTE ENTUZIASMUL

TINERILOR NOȘTRI

ce tata ir. ori-
nu reuniune a finalelor campion."- 
telur naționale de juniori, ce se 
âesfăsuară In aceste Ele la bazinul 
«cu numai 7 culoare de la ștrandul 
Tineretului. Au lipsit — ți nu e 
prima oară — medaliile (singura 
recompensă pe care o primesc a- 
cești sportivi pentru munca lor In
tr-un an întreg) și festivitățile de 
premiere au trebuit să fie amî- 
nate Neciijenta fe«ierației este 
evidentă. A lipsit parcă și entu- 
ataansul cu care ne obișnuiseră ti
nerii noștri înotători, vmiți parcă 
ia o corvoadă și nicidecum la o 
întrecere care urma să desemneze 
pe cei ce ne vor reprezenta peste 
cîteva zile la Balcan.ada de la So
fia. cea mai importantă competiție 
internațională a anului pentru echi
pele noastre reprezentative- Ori
cine se poale convinge eu ușurință 
parcurgind listele cu rezultatele 
tehnice, mult mai slabe ca In anii 
trecuțL »u urmărind îndeaproape 
evoluțiile unor sportivi care se a- 
nunțau ca veritabile speranțe In 
urmă cu douâ-trei sezoane. Dar a- 
supra acestor lucruri vom reveni 
pe larg.

Au existat și alte aspecte mai 
puțin scontate în această primă re
uniune finală. Doi înotători ai Șco
lii sportive nr. 1 (antrenar Dan Io- 
nescu), își înscriu numele pe lista 
campionilor pentru prima oară In 
ultimii ani. Este vorba de Adrian 
Horrat si Luis Șoptereanu. <» 
mai rapizi In cursele de craul și 
bras. Ș; tot cu dea sportivi, de a- 
ceastă dată consacrau «Zeno Opri- 
țescu și Gydngy Scvago) C.S.NT. 
Cluj obține 4 victorii. In schimb, 
tinerii înotători de la Dinamo, care 
pînă acum dominau net aceste în
treceri s-au comportat sub aștep
tări. De altfel, exemplul lui Teo

dor Nicolae (aflat pînă joi în ve
derile selecționerilor pentru Balca
niada juniorilor de la Izmir) este 
elocvent în ceea ce privește nese
riozitatea cu care tinerii dinamo- 
viști privesc aceste campionate. 
Lipsind ■ de la apelul concurenților 
în proba de 200 m mixt, el a ra
tat ștartul respectiv (iar clubul său 
este nevoit să plătească o amendă 
de 25 de lei) și în mod automat, 
conform regulamentului, el a fost 
înlocuit și din finala cursei de 100 
m liber, pentru care se calificase 
cu timpul cel mai bun, și pe care 
avea mari șanse să o cîștige.

Dintre protagoniștii probelor am 
urmărit îndeaproape pe Dietmar 
Wetterneck și Anca Groza. Reșițea- 
nul — la 200 m mixt — a „mers" 
muițumîior lungimile de delfin și 
spate, dar pe cea de bras a pier
dut secunde prețioase, astfel că 
timpul său final nu ne mulțu
mește. Și de la Anca Groza am aș
teptat mai mult, mai ales acum în 
preajma Balcaniadei. Se pare însă 
că ea nu este suficient de odihnită 
pentru a realiza cifre superioare. 
Nesatisfăcătoare sînt și rezultatele 
cu care Zeno Oprițescu (la 100 m 
liberi si Anga Georgescu (100 m 
bras) și-au încheiat evoluțiile, teh
nica dinamcvistei In special lăsînd 
foarte mult de dorit.

REZULTATE TEHNICE. JUNIORI 
II — IM m liber (b) : A. HORVAT 
iSc. sp. 1) CL2 — campion național, 
A Zahiu (Steaua) 62,1, S. Crăciun 
(5.- 11 62,1 ; 100 m liber (f) :
ANCA GROZA (Dinamo) 65,0 (re
cord aațioaal de junioare) — cam
pioană națională, Lavinia Donea ($c. 
sp. Reșița) 69,5. Liliana Dan (Din.) 
69.6 ; IM m bras (b) t LUIS ȘOPTE- 
REANU (Șc. sp. 1) 1:16,2 — campion 
■ațioMl. Gabriel Popovici (Din.) 
1:173, Valeriu Molico (Steaua) 1:17.7 ; 
IM m bras (f) : ADELINA HIDOȘ

R. LAZAR MARCHEAZĂ PRIMUL PUNCT DECISIV 
IN SELECȚIA PENTRU ECHIPA OLIMPICA

astă dată foarte bine a fost Radu 
L.azăr. învinsă cu 3—8. formația 
de tineret nu a strălucit Jucăto
rii ei au acționat lent au pier
dut de cîteva ori mingea la 45 de 
secunde (!) și doar rareori și-au 
creat situații favorabile pentru a 
șuta la poartă.

Selecționata Bucureștiului a opus 
o dîrză rezistență primei reprezen
tative a R. D. Germane. Ea a con
dus cu 3—1. 4—3.-iar cu 90 de se
cunde înainte de sfîrșit scorul era 
egal (6—6). Cel mai bun jucător — 
Dan Frincu, care ar trebui selec
ționat în echipa de tineret. Cei doi 
portari ai naționalei (Frățilă- și 
Scurei), care au apărat pe rînd 
în echipa Capitalei, au avut com
portări constant bune. Poloiștii 
germani, mai experimentați, au ob
ținut victoria (8—6) în final.

în sfîrșit, juniorii României au

ținut deseori In șah experimenta
tul .7“ al poloiștilor sovietici din 
Volgograd. Oaspeții și-au impus în 
cele din urmă (6—3) superioritatea 
fizică in fața unei echipe ambi
țioase (R. Freund a fost cel mai 
bun), care poate juca și mai bine.

Rezultatele complete ale primei 
etape : R. D. Germană — București 
8—6 (1—2, 2—1, 2—1, 3—2). Au 
marcat: Herzog 3, Twinge 3, Her
mans, Rudei (R.D.G.) și Frincu 3, 
Popa 3(București); ROMANIA (se
niori) — ROMANIA (tineret) 8—3 
(1—0. 2—1. 2—1, 3—1). Au înscris : 
CI. Rusu 3. Lazăr 3, Culineac. Po
pescu de la învingători și Manea. 
Weiss. Slavei de la învinși: Sel. 
Volgograd —- România juniori 6—3 
(1—1. 2—0. 2—2, 1—0). Realizatori : 
Kotelnikov 2. Kosov 2, Kolesov, 
Krikov (Volgograd), respectiv 
Freund 2, Fejer 1 pentru juniori.

ÎNOTAT ORI?...

(Dinamo) 1:24,0 — campioană națio
nală, Liliana Bancu (C. S. Școlarul) 
1:25,6, Anca Hutzu (Șc. sp. lj 1:37,1 ; 
200 111 mixt (b) : D. WETTERNECK 
(Șc. sp. Reșița) 2:21,2 — campion na
țional, A. Horvat (Șc. sp. 1) 2:30,6, 
C. Mandache (Petrolul) 2:31,2 ; 200 m 
mixt (f) : ANCA GROZA (Dinamo) 
2:39.5 — campioană națională. Ade
lina Hidoș (Din.) 2:49,5, Dagmar Hlu- 
zin (Șc. sp. Reșița) 2:50,3.

JUNIORI I - 10» m liber (b) I 
Z. OPRIȚESCU (C.S.M. Cluj). 57,5 — 
campion național, Gh. Lupu (C. S. 
Școlarul) 60,0, V. Dragan (Șc. sp. 2) 
60,1 ; 100 ni liber (f) : GYONGY SO- 
VAGO (C.S.M. Cluj) 66,9 — cam
pioană națională, Adriana Pupăzan 
(Dinamo) 69,4, Angela Anton (Dina
mo) 69,7 ; 100 m bras (b) : V. DINU 
(Șc. sp. 2) 1:15,5 — campion național, 
A. Țîmpu (C.S.Ș.) 1:17,2. Șt. Teodo- 
rescu (Șc. sp. 2) 1:17,6; 100 m bras 
(f) : ANCA GEORGESCU (Dinamo) 
1:21,4 — campioană națională, Liliana 
Burlacu (Dinamo) 1:23,2, Gabriela 
Constantin (Șc. sp. 2) 1:27,6; 200 m 
mixt (b) l Z. OPRIȚESCU (C.S.M. 
Cluj) 2:25,4, L. Copcealău (Dinamo) 
2:26,5, E. Manolescu (Șc. sp. 2) 2:31,7 ;

, 200 m mixt» (f) : GYONGY SOVAGO 
(C.S.M. Cluj) 2:46,5 — campioană na
țională, Adriana Pupăzan (Dinamo) 
2:46,5, Angela Anton (Dinamo) 2:52,0.

Adrian VASILIU

ineiyem
SiMBATA

CALABIE : Baza hipică din ca
lea Plevnei, de la ora 16.30 : con
cur» mxernațional (obstacole).

FOTBAL : Stadionul Republicii, 
de ia ora 19 45 : Sportul studen
țesc — C.S.M. Refița.

ÎNOT : Ștrandul Tineretului, de 
la ora 10 18.30 : finalele cam
pionatelor naționale de juniori.

POLO : Bazinul Dinamo, de ia 
era 18 • paradele turneului inter
nat.onal d-n Capitală.

TENIS DE CTMP : Arena Pro
gresul. ora 15-45 : festivitatea de 
prezentare a echipelor României 
șt Australiei participante in seml- 
ftr.ala tater-zone a „Cupei Davis4*, 
după care va urma partida de 
dubiu (formațiile vor fi anunțate 
c-i o orâ înainte de începerea j®- 
cuiul).

DUMINICA

CĂLĂRIE : Baza hipică din ca
lea PlevneL de la ora 9 : concurs 
International (obstacole).

rxOT : Ștrandul Tineretului, de 
'.a ora 10 și 18.30 : finalele cam
pionatelor naționale de juniori.

POLO : Bazinul Dinamo, de Ia 
ora 10 șî 17 : partidele turneului 
international din Capitală.

TEXTS DE CHIP : Arena Pro
gresul. ora 14.16 : semifinala in- 
ter-zone a ..Cupei Davi-s“: Ion 
Tiriac — Colin Dible.v. în conti
nuare. Iile Xăstase — Mai An
derson.
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ECHIPA NAȚIONALA IN FAȚA NOULUI SEZON
Cu jocul de la Belgrad, urmat de 

reușita nocturnă de la București în 
compania faimoasei „squadra azzurra" 
s-a încheiat nu numai sezonul com- 
petițional de primăvară ci și o etapă 
importantă ce avea să marcheze, cu 
toate minusurile ei, ascendența echi
pei reprezentative a României. Obiec
tivul principal al ultimilor doi ani 
după Campionatul mondial din Mexic 
a fost, după cum se știe, ocuparea 
unui Joc fruntaș în ierarhia euro
peană. Biroul F. R. Fotbal a apreciat, 
la timpul potrivit, că acest obiectiv 
a fost in mare măsură atins și 
fotbalul românesc se situează, 
prin performanțele unor echipe

că 
atit

, ___ ___ de
club în competițiile europene cit și 
prin cele ale naționalei, pe o linie 
ascendentă.

In același timp, Biroul F. R. Fotbal 
a apreciat critic și cu realism că 
trebuie aduse în continuare Îmbu
nătățiri în activitatea echipei națio
nale atît în ceea ce privește lărgirea 
lotului, prin cooptarea de noi jucă
tori, tineri și talentați care s-au afir
mat în campionat, cit și In direcția 
jocului propriu zis. Aci s-a apreciat 
că jocul „tradițional" de pase se cere 
perfecționat, în special prin ridicarea 
capacității ofensive, ceea ce evident 
presupunea nu numai îmbunătățirea 
eficacității atacului, ci șl perfecționări 
In jocul mijlocașilor, îmbogățirea 
mijloacelor tehnico-tactice iu fazele 
de atac ți altele.

Așadar, s-a încheiat o etapă cu 
satisfacțiile, necazurile și învățămin
tele ei. Ne aflăm In preajma ai:r 
etape: preliminariile celui de al X- 
lea Campionat mondial. Este și fi
resc ca. beneficiind de experiența 
campionatului mondial din l»70, a ce
lui european recent încheiat, cota 
exigențelor si a aspirațiilor să creas
că în măsură corespunzătoare. Tocmai 
de aceia se impune mai mult ca ori- 
cind ca pregătirile să se situeze la un 
nivel mal înalt ca în trecut, ca jocul 
echipei să devină mai complex, mai 
variat și, mai ales, mai ofensiv.

In acest sens s-a elaborat un plan 
mai larg care cuprinde suficiente 
stagii de pregătire și jocuri de veri
ficare, care să conducă finalmente la 
continua ridicare a calității fotbalului 
practicat de internaționalii noștri. 
Evident, o sarcină atit de complexă 
și de mare responsabilitate nu se 
poate rezolva numai de către federa
ție si antrenorul echipei naționale. 
In cele cîteva zile de pregătire cen- 
’ x*z ■*** ■***■V v v

tralizată care are loe periodic și în
deobște în preajma jocurilor Interna
ționale, cl numai printr-e largă mo
bilizare și perfectă conlucrare între 
federație și cluburi. Intre antrenorul 
naționalei și cei de la echipele ce 
dau jucători lotului.

Cu atit mai mult a surprins eșua- 
rea recentei convocări a lotului re
prezentativ. Aseasta se datore»:* In 
principal faptului că, de la data sta
bilirii programului și pînă la data 
primei convocări (31 iulie) £.u inter
venit elemente de care nici FJL Fot
bal și nici antrenorul echipei națio
nale n-au ținut seamă In mod cores
punzător. Acestea sînt: trei compo
nent! ai lotului care au luat parte la 
Campionatul european studențesc 
(Dinu, Ștefan, Anca) erau plecați la 
odihnă ; unii jucători oleeați In tur
nee aprobate de F. R F. (Domide, 
Kun, Neagu); Dumitru care ir.trerup- 
sese pregătirea o perioadă de timp.

La acestea s-au adăugat unele ac
cidentări mai vechi sau mai noi (Bd- 
loni ți Dobrinl Este clar că. In fața 
acestei situații care la urma urme..: 
nici nu a pus problente-surpriii. se 
impuneau măsuri operative d* re
adaptare a programului Ia 
reala existentă. Aceasta ru atît mai 
mult cu cit In programul ț» In gonr- 
ral in pregătire* echipei naționale, 
n-au ce căuta nici fisurii* ți tici 
improvizațitie.

Biroul F. R. Fotbal, care a recăzut 
programul In sesfinț* sa ti* ieri ssir*. 
a statăht — pe 2ngă sa-cp ,-r- _ mă
surile ce s* impautax D-"tre acestea 
subliniem :

— s-au aprobat stagSle de pregă
tire centralizată precum ți jocurile 
amicale interțări, necesare pentru re
darea jucătorilor noi și pentru per
fecționarea jocului de ansamblu. în

AGENDA ZILEI
Constanța :
Farul — S. C. Carl Zeiss Jena 
Ploiești :
Petrolul — Hapoel Beerșeba 
P. Neamț :
Ceahlăul — Nljmeh Beirut 
Făgăraș : Chimia — Homenet- 
men Beirut
Baia Mare : Minerul — Spar
tak Ivane Francovsk (U.RjS.S ) 
Bordeaux :
Bordeaux — U.T.A.

CEA MAI
PUTERNICA
DELEGAȚIE
DIN CUBA

LA J.0 ■

MECIURI AMICALE
GLORIA BUZĂU — S. C. CARL 

ZEISS JENA (R.D.G.) 2—1 (0—1).

Noua promovată în divizia B, 
Gloria, a susținut un meci amical 
cu cunoscuta echipă S. C. Cari 
Zeiss Jena, în fața căreia a înre
gistrat un frumos succes, învin- 
gînd-o cu 2—1 (0—1), prin golurile 
marcate de Rusen și Toma I, res
pectiv Stein. La partidă a asistat 
un număr record de spectatori: 
12 000! Badea n-a jucat, aflindu-se

i ----------- '

în covalescență după operația de 
apendicită.

ȘTIINȚA BACAU 
BEIRUT 5—2 (3—1).

Campioana libaneză și-a început 
turneul în tara noastră, evoluînd 
la Bacău. Localnicii au învins cu 
5—2 (3—1), prin golurile înscrise
de Neagu (min. 8), Kammonni (min. 
35 autogol), Stroe (min. 43 și 50), 
Grosaru (min. 76), respectiv Ghoul 
(min. 21 din 11 m) și Mohsen (min. 
83).

NIJMEH

afara jocului cu Austria, perfectat 
mai de mult pentru dat* de 3 sep
tembrie, s-a mal definitivat un meci, 
în deplasare, cu reprezentativa Tur
ciei, la 22 noiembrie. Pentru anul 
viitor lint în cura de perfectare par
tide eu reprezentativele Uniunii So
vietice. Italiei etc.

kUeurile imediate au în vedere jo
cul oficial din cadrul preliminariilor 
CAI. 1974 cu tinăra ți viguroasa re- 
prezeniativă a Finlandei, care vx a- 
vea loc la Helsinki, ia 25 setxembrie. 
și care o experiență îndelungată, 
ne determină să afirmăm că nu va fi 
de toc ușor. De altfel, ultimele rezul
tate ale Finlandei (1-1- cu l'JLSS 
și 2—1 cu reprezentativa olimpică a 
H F. a Germaniei) vin In sprijinul 
afirmației noastre. în tot căzui. F R F. 
va lua toate măsurile pentru a rea
liza un start corespunzător In noul 
Campionat mondial, pentru a materia
liza încă de la început șansele de ca
lificare in turneul final.

Biroul FJLF. a analiza: și scUiapa 
actualului lot in vecerea valorificării 
a iot ce are mai bun ta ora actuală 
fotbalul nostru, apreciindu-se că este 
cazul să se procedeze la unele înnoiri. 
b:ne cruszuite, care să asigure c per- 
manențâ de valori consacrate. Este 
evident că dacă nu se va proceda 
astfel, vota a/uage. nu peste ntuită 
vreme, ca tînâra noastră ecnirâ d- 
acum cițiva ani să iatbâtrinească ți 
să nu avetn dm unp pregăt.ie scaim- 
barile necesare pentru cei care ca 
lent șl dăruire au lupta: an; de 
pentru eclupi națijcălă. dar can 
med :rerere:b2 odată eu virsta a. 
să na Bsai poată da rancamectul' 
penar soiriitat ia i ept etentativă.

Astfel s-a ajuns 1a coarhzria 
pentru sezen este necesar
saccesoc pentru Lupesc, «care

Ci

dintre Finlanda și Albania ; In conti
nuare vor fi urmărite și alte jocuri 
printre eare și evoluția reprezentati
vei R.D. Germane în turneul olimpic.

Desigur, măsurile sînt mult mai 
complexe și mai numeroase decit cele 
cîteva eare pot fi enumerate In cu- 
pr-noui unui articoL Ceea ce este 
esențial, este faptul că avem toate 
coGdițiil* pentru ca echipa națională 
să-și Lărgească rîndurile. să-și ridice 
nivelul de pregătire și să-și perfecțio
neze jocul

Buna conlucrare (care mai suportă 
perfecționări) dintre federație ți clu
buri. reprexir.tâ o garanție a Îndepli
niri: acestui deziderat de larg interes 
puanc. Este necesar, insă, ca pe Ungă 
e^borarea de planuri, Biroul F.H F. 
să-și sporească exigența in controlul 
pe teren asupra pregătirilor ți să nu 
permită nici o fisură In munca de 
pregătire

.Aceleesi exigențe se pun ți clubu- 
riJoc, cărora li se cere să împletească 
Bia» btne interesul particular cu cel 
general, să acorde toată atenția pro- 
grasruhi: oe pregătire și intensificări: 
mmacil educative, in scuoul creșterii 
răspunderii ju.âtariîor ți întăririi dis- 
riPiiner. Treoure combătută cu tărie 
or. re fei oe automulțumire ; valoare* 
ecn.refce de club să • apreciem nu 
■■■"ii prin punctele acumulate în 
casrrfnnM, ci ți prin ca.:tatea ți e5- 
cac.tate* jocurilor prestat*.

Jucăioruoc naționalei li se cer. In 
preajma noului sezon, o înaltă res- 
ptnsait-ate față de îndatoririle lor, 
o cmtriuă străduință ți tendință apr* 
aăXperfecționare. Numai arț.orfnd cs 

oe răspundere sporit, .nstaurind 
o at.-tadtne critică șt autocritici Jață 
o* propria noastră muncă, inslauriad 
• cmc .plină fermă In toate verigile 
fctbaluiui nostru, putem avea g-ra-- 
pa înscrierii lui In contextul marilor 
innrir-. din țara noastră.

BALCANIADA DE TINERET DE LA IZMIR

DE CE NE VA REPREZENTA
//U" CLUJ

între 9—16 august. 
Turcia, are loc cea 
ediție a Cupei balcanice pentru se
lecționatele de tineret.

Conform unei hotărîri a Biroului 
federal, fotbalul românesc va fi 
reprezentat la Izmir de câștigătoa
rea ultimelor două ediții aie cam
pionatului de tineret-rezerve. echi
pa Universitatea Cluj. Experiența 
este temerară și interesantă cu atît 
mai mult cu cit la cele patru ediții 
cc asumate pînă acum am parti
cipat cu selecționate naționale. Dar 
ce fiecare dată reprezentativa noas
tră, alcătuită din cei mai buni ju
cători tineri și chiar consacrați, a 
avut o comportare mediocră 
chiar submediocră.

Explicația acestei măsuri 
furn:zat-o antrenorul federal 
nel Drăgușin :

..Inițial, trebuia să fim prezenți 
la competiția din Turcia cu o se-

la Izmir, în 
de-a cincea

Și

ne-a 
Cor-

PREGĂTIRILE

ION BALAȘ
vicepreședinte al F. R. Fotbal

(tineret) ?
lecționată a Diviziei B. așa cum se 
stabilise anterior, și 
cătuirii căreia au și 
acțiuni de selecție.
putut prezenta cu această selecțio
nată pentru că cei vizați de noi au 
fost transferați la diverse eebipe din 
Divizia A. Acestea fiind tocmai în 
perioada precompetițională, însem
na să lipsim cluburile din primul 
campionat al țării de acești jucători. 
Din același motiv nu a putut fi 
trimisă nici echipa națională de ti
neret. Cel puțin 16—17 zile urmau 
să lipsească din pregătire acești ju
cători Or, la 20 august începe cam
pionatul. De aceea, F.R.F. s-a gîndit 
că soluția cea mai bună este alini
erea echipei de tineret a lui „U" 
Cluj.

Așadar, acestea sînt argumentele 
federației, în bună măsură fondate 
Rămîne să vedem însă, dacă expe
riența va reuși.

în vederea al- 
avut Ijc cîteva 
Dar nu ne-am

Șl LOTURILE
ROMÂNIEI Șl BULGARIEI

ROMANIA. Antrenorul V. Bălu- 
țiu a supus lotul, în ultima săptă- 
mină. unor antrenamente intense- 
Miercuri a disputat un meci de ve
rificare cu C.F.R. Cluj (1—3). Azi 
la Pitești susțin* ultimul joc înain
tea plecării. Echipa „U* Cluj întll- 
r.ește In mec: amical formația s.mi- 
Lară a lui F. C. Argeș. Din lotul 
clujenilor fac parte: Negru și Lăză- 
reonu portariL S. Mocanu. Poratzki, 
> anca Itazăr. Ciocan, Matei (funda
și). Sădi. Visan, Naghi, Furnea 
(mijlocași). Bucur, M. Munteanu,

Coca, Iordache, Necșoiu și D. Moca
nii (înaintași;-

BULGARIA. Tinerii fotbaliști se
lecționați de antrenorul St. Ormad- 
jiev, ca de obicei, din rîndurile e- 
chipelor de primă categorie, va dis
puta înaintea plecării un meci de 
verificare în care va avea ca adver
sar formația Alki din Cipru. în lot 
figurează elemente consacrate ca 
Goranov (Lokomotiv Sofia), Staikov 
și Panov (Levski Spartak), Velicikov 
(Etîr), Iankov și Stankov (T.S.K.A.), 
Apostolov (Trakia) etc.

Gh. DALBAN-coresp.
STEAGUL ROȘU BRAȘOV — HO- 
MENETMEN BEIRUT 1—0 (1—0).

Brașovenii au cîștigat prin golul 
înscris de Pescaru (min. 33).

Echipa libaneză va susține ur
mătoarea întîlnire sîmbătă, la T a- 
găraș, cu Chimia. /

C. GRUIA-coresp. județean 
C.E.I.L. SIGIIETUL MARMAȚIEI — 
SPARTAK IVANO FRANCOVSK 

(U.R.S.S.) 0—3 (0—2)
Echipa sovietică (fruntașă în Di

vizia B) va juca azi la Baia Mare, 
cu Minerul.

V. MIHALI-coresp.
METROM — C'ARPAȚI BRAȘOV

2—0 (1—0).
Au marcat Bădițoiu șl Paraschiv.

E. BOGDAN-coresp,

METALUL
DROBETA TURNU SEVERIN 
ÎN FEBRA PREGĂTIRILOR
Noua promovată în Divizia B se 

află în plină activitate de pregă
tire pentru noua ediție a campio
natului diviziei secunde. După o ab
sență de doi ani din Divizia B, 
„eroii" barajului de la Rm. Vîlcen, 
vrînd să se reabiliteze în fața opi
niei publice, și-a început pregăti
rile încă de la 27 iulie. Jucătorii se
verineni au efectuat cite un antrena
ment pe zi, iar de la 1 august iși 
continuă pregătirea prin două an
trenamente zilnice. Antrenorului 
echipei, C. Lepădat, i s-a pus la 
dispoziție următorul lot de jucători: 
Angelescu, Nae, Constantin (fost la 
Farul Constanța) — portari . Mus- 
chici. Davidescu, Cintar, Cîrtog, 
Sandru, Trașcu, Vișan, Boiangiu 
(fost la Știința Bacău) — fundași ; 
Jimboreanu, lacob I, Diaconu (fost 
la MEVA Drobeta Tr. Severin), 
Pleian (fost la Corvinul Hunedoa
ra) — mijlocași : Căprioru, Bota I, 
Olteanu, Tîră, Coculescu, Bota II, 
lacob II, Pavlovici (fost la Stea
gul roșu Brașov) și Udroaica (fost 
la Electronica București) — înain
tași. în scurta perioadă care a mai 
rămas pină la începerea campio
natului, drobetiștii și-au propus și 
cîteva jocuri de verificare in com
pania formațiilor : Tractorul Stre- 
haia, MEVA’ Drobeta Tr. Severin, 
Metalul Topleț. Corvinul Hunedoa
ra și Chimia Rm. Vîlcea.

Gh. MANAFU-coresp.

DUMINICA, IN ȚARACU NICOLAE PROCA, Cluj : _
C.F.R, — Lgjetertes (Ungaria) 
Tîrgoviște :
Metalul — Marek Stanke Dimi- 

truvo (Bulgaria)
Craiova :
Universitatea 

(Bulgaria)

Ramirez 
antrenează a- 

siduu

Hermes 
se

rămascare au mai 
de la Miinchen sînt

DE LA TEORIE LA PRACTICA
Botev Vrața

Puținele zile 
pînă la J. O. 
folosite din plin de sportivii Cubei. 
Dornici să confirme la marea în
trecere din capitala Bavariei lo
cul secund cucerit anul trecut la 
Jocurile Panamericane de la Caii 
(Columbia), ei folosesc fiecare zi, 
fiecare ceas, pentru îmbunătățirea 
pregătirii lor.

Pentru prima dată în istoria Jocu
rilor Panamericane, la Caii au fost 
puși în dificultate sportivii nord- 
americani, care chiar au trebuit 
să încline steagul la cîteva dis
cipline în care victoria lor nu fu
sese altădată cu nimic pusă la în
cercare. Cei care s-au „bătut" de la 
egal la egal cu aceștia au fost pur
tătorii tricoului Cuban, clasați — 
în final — pe locul II.

De aceea, la Miinchen, ei doresc 
să confirme aceste reușite. Din cei 
1 500 de candidați olimpici, selec
ționați inițial, vor fi prezenți la 
cea de-a XX-a Olimpiadă circa 
140. Astfel, Cuba va avea concu- 
renți la atletism, volei, baschet, 
box, ciclism, scrimă, lupte, natație, 
tir și alte sporturi. Va fi cea mai 
mare și mai complexă delegație 
ce a reprezentat vreodată Cuba 
la Jocurile Olimpice.

Printre atleții de frunte, în a- 
fara binecunoscutului recordman 
mondial la triplu salt, Perez Due
nas, (17,40 m). cu șanse chiar la 
una din medalii se prezintă sprin
terii Hermes Ramirez, cu 10.0 sec. 
obținute de curînd în clasica aler
gare a celor 100 m, și Jose Triana, 
eu 10,1 sec., care se dovedesc 
demni continuatori ai pleiadei de 
sprinteri cubanezi, strălucit repre
zentată pînă în anii trecuți de nu 
mai puțin celebrul Enrique Figue- 
rola. Nici sprinterele nu s-au lă
sat mai prejos i Silvia Chivas (18 
ani) are performanța de 11,1 sec., 
rezultat inferior cu o zecime de

secundă recordului mondial al pro
bei pe 100 m. iar Eleonora Varies 
a fost cronometrată în 11.3 sec. La 
400 m plat se evidențiază Carmen 
Truste, cu excelentul ei rezulta: 
de 52.1 sec. Toate trei sînt com
ponente de bază ale ștafetelor de 
4 x 100 și 4 x 400 m. ștafete care 
se prezintă și ele cu șanse bune 
pentru locuri fruntașe-

Dintre boxerii ce vor fi prezenți 
la Miinchen se remarcă în snecial 
Rolando Garbey ți Enrique Reguei- 
feros. amîndoi medaliați cu argint 
la J. O. de la Ciudad de Mexico- 
Primul la categoria mijlocie mică.

cel de al doilea la ușoară. Se pare 
insă că. la J. O., Regueiieros va 
evolua la semiusoară, categorie la 
care recent a concurat la Havana 
în cadrul unui turneu pe care l-a 
și cîștigat. Alături de el. cu șanse 
frumoase se prezintă, de asemenea. 
Carillo Gilberto (semigrea) și A. 
Stevenson (grea).

Dar nu trebuie neglijate șansele 
sportivilor din Cuba nici la volei, 
tir. baschet, lupte sau natație. unde 
pregătirile făcute pînă acum, pre
gătiri conduse de antrenori cunos- 
cuți, cu reputație internațională, 
și-au dovedit eficienta.

TRADIȚIA SEMIFONDULUIKENIAN
A vorbi despre șansele sportivilor 

kenieni la Jocurile Olimpice de la 
Munchen înseamnă, de fapt, a vor
bi exclusiv despre șansele alierilor 
acestei țări. Port-drapei al atletis
mului african aflat în plină afir
mare, Kenia a devenit o forță im
portantă a sportului olimpic nr. 1 
la ediția trecută a Jocurilor. La 
Ciudad de Mexico, atleții — mai 
bine zis alergătorii — piatourilcr 
înalte au cucerit trei medalii de 
aur (Kipchoge Keino la 1500 m, 
Nafatii Temi la 10 000 m și Amos 
Biwoit la 3 000 m obstacole), patru 
de argint și două de bronz, acumu- 
lind 45 de puncte, care i-au situat 
în clasamentul atletic pe pozițîa a 
5-a, înaintea unor țări cu tradiție

SPERANȚELE OLIMPICE MONGOLE
„Olimpicii" din R. P. Mongolă 

se pregătesc sub supravegherea li
nei excelente grupe de specialiști, 
în frunte cu antrenorul principal 
sovietic Boris Samoilenko și ad- 
juncții săi locali T. Togtabor si S. 
Sanjoi. Roadele muncii lor au pu
tut fi constatate încă din cursul 
iernii trecute, cînd la campionatele 
atletice de sală ale UJLS5. un loc 
doi în probele de sprint a fost oo - 
pat de sportivul mongol B. Enb- 
bator. Noua pleiadă de atleți c.n 
R. P. Mongolă se dovedește a fi 
bine dotată si capabilă de surprize, 
de genuj celei citate mai sus.

în afara lui Enhbator. specialist 
în probele de sprint si la săritura 
In lungime, recordman național, la 
aceste probe mai concurează cu 
succes $i S- Oimandah. Ultimele sa
le performanțe pe distanțele de 100 
și 200 m depășesc cu regularitate 
baremul olimpic. Un foarte talentat 
atlet. în vîrstă de numai 17 ani, 
dar dotat cu forță neobișnuită și 
cintărind 115 kg, este D. Hatbator, 
realizator al unor rezultate promi
țătoare la aruncarea discului și 
greutății. Primele sale apariții în.

concursuri internaționale vor avea 
loc In curînd. Interesant este fap
tul ca acest tinăr atlet este fratele 
cunoscute» sportive mongole N- 
Namjilma. participantă la Jocurile 
Olimpice de la Tokio și Ciudad 
ce Mexico. Ea este din nou selec
ționată sore a reprezenta țara sa. 
U Olimpiada muncheneză. Tinere
țe, și ardoarei de altădată, i se 
substituie acum experiența-

j tineri sprinteri, care au îm- 
, normele participării olimpice, 

ii D. Batullghi. D. Gai- 
Cimidte. De asemenea, 
ca o serie de atleți. 
Pe distante medii și 
înscrie In limitele nor-

Alti 
plinit 
sînt student: 
bata si D. 
se așteaptă 
specializați 
lungi să se 
melor olimp’oe. sure a putea com
pleta o echipă care — după decla
rațiile antrenorului principal — se 
anunță puternică și plină de per
spective.

Bineînțeles, aceasta numai In 
ceea ce privește participarea la pro
bele de atletism, căci și celelalte 
sporturi cu mari tradiții în Mon- 
vor avea de asemenea reprezen
tanții lor.

și renume: Polonia, Marea Brita- 
nie. Franța. Ungaria etc.

Ce șanse au cei 22 de atleți ke- 
nieni care vor fi prezenți la Miin
chen ? Este greu de afirmat că ei 
vor repeta performanța mexicană, 
cu toate că in unele probe se află 
în postura de favoriți. Astfel, Kip- 
choge Keino este încă prima vedetă 
mondială a probei de 1 500 rn, deși 
a trecut de 30 de ani. Tot la 1 500 
m se pun speranțe în Mike Boit, 
neofitul care intre două curse a 
progresat senzațional de la 3:50,0 
'.a 3:37.4. fiind învins cu mare gre-‘ 
utate de Keino.

In proba de 800 m, kenienii au 
patru alergători cu rezultate sub 
1 47.0 — Kenia deține de altfel re
cordul mondial în ștafeta de 4x800 
in, — cei mai puternici părîndu*ne 
Robert Ouko (1:46,0), Thomas Saisi 
și același Mike Boit. Toți trei au 
șanse de a se califica în finală, iar 
Ouko este cotat de specialiști ca 
posibil medaliat. La 400 m, cei trei 
aleși pentru Miinchen, Charles A- 
sati (45,0 în 1970, învingător al lui 
Lee Evans), Julius Sang (45,4) și 
Charles Nyamau (45,8) pot spera, 
la rîndul lor, într-o clasare in fi
nala probei. Alături de Ouko ei 
vor alcătui însă o foarte puternică 
echipă'de ștafetă 4x400 m, care spe
ră să reediteze performanța 
Ciudad de Mexico (locul doi 
S.U.A. cu 2:59,6, singurii, in 
americanilor, care au coborît 
dată sub 3 minute).

în probele de obstacole 
400 mg și 3 000 m obstacoie, Wil
liam Koskei (49.0 corecordman al 
Africii) și Ben Jipcho (8:28,6) vor 
avea un cuvînt greu de spus. Se 
pare că în proba de obstacole va 
concura și Keino, renunțînd 
fel la 5 000 m.

în probele de viteză și cele 
nice, prezențele kenlene vor fi 
bolice. Semifondul cămine punctul 
lor forte și. mai mult ca sigur, ei 
vor dovedi la Miinchen că succesele 
de >a Mexico nu s-au datorat nu
mai altitudinii.

de la 
după 
afara 
vreo-

joase.

ast-

teh- 
sim-

binevenit pentru un 
idei, de păreri sau chiar 
impresii. Și asta pentru 
și în orice împrejurare, 
formației brașovene îți 
acea obișnuită morgă a 

de 
lucruri 
factură

O întîlnire cu Nicolae Proca — 
omul de gol din echipa de aur a 
Steagului roșu și tehnicianul doct, 
măsurat și sobru de azi, de la 
cîrma aceleiași echipe, pe care o 
slujește cu fidelitate de mai bine 
de două decenii — este întotdeauna 
un prilej 
schimb de 
numai de 
că, oricînd
antrenorul 
oferă, fără 
specialistului, posibilitatea 
face cunoștință cu multe 
interesante, adeseori noi, ua 
sau' numai ca interpretare.

Așa de pildă, în urmă 
săptămîni, 
antrenorilor divizionari A, Nicolae 
Proca spunea, printre altele, că 
fotbalul nostru nu plătește tribut 
insuficientelor pe planul cantitativ 
al capacității de efort. Dimpotrivă. 
Din acest punct de vedere echipele 
noastre fruntașe — aproape fără 
excepție — au ajuns la un nivel al 
realizărilor care ar putea fi con
siderat. fără exagerare, ca bun. Și 
baza acestor realizări o constituie, 
indiscutabil, acumulările dobîndite 
;n perioadele de pregătire precom- 
petițională.

Dar. unde sîntem totuși deficitari, 
referindu-ne la acest mult discutat 
factor, hotărîtor. al jocului care 
este pregătirea fizică ? Remarca an
trenorului brașovean — rod al u- 
nei atente observații și al unei ex
periențe profesionale proprii — ni 
se pare deosebit de valoroasă :

— într-o echipă nu toți jucătorii 
sînt la fel. spune Nicolae Proca. Și 
in mod practic nu poate exista nici 
o uniformizare a efortului. finind 
seama de anumite particularități 
individuale și de specificul postu
lui și a sarcinilor fiecăruia. Acesta 
ar fi un aspect al problemei, care 
ține -de instruire și se rezolvă. e- 
vident. pe baza unui strict proces 
de individualizare in antrenamente, 
incepind chiar in perioada pregă
titoare ți continuind. după aceea, 
în tot cursul anului competițu^nal 
Cel de al doilea aspect — care, spre 
deosebire de primul, scapă mai u- 
șor atenției noastre ți a cânți re
zolvare presupune mai curând o 
muncă de ordin educativ — se re
feră la modul de cheltuială a ener
giei în timpul jocului. Este vorba 
aici de acea dozare nerațională a 
efortului, care lasă, in anumite mo
mente, impresia neputinței, in mod 
paradoxal chiar ți la jucători ir. 
general bine pregătiți.

Teoretic, ne-am spus noi, lucru
rile par elucidate. Dar în prac
tică ?

a

cu trei
cu ocazia consfătuirii

Nicolae Proca nu este însă adep
tul vorbelor de dragul... vorbelor. 
Și ne-am convins de aceasta ur
mărind echipa pe care o conduce. 
Nu în toiul acumulărilor nespeci
fice,. atunci cînd de fapt nici nu 
se pot distinge efectele pregătirii, 
ci cu ocazia unei partide de veri
ficare, susținută recent, la Brașov, 
în compania Jiului. Și, cu toate că 
este destul de prematur a trage 
unele concluzii, se poate afirma to
tuși că în intenția antrenorului, cît 
și a componențelor formației bra
șovene. există în prezent o preocu
pare sporită pentru o mai bună re
partizare a efortului pe durata unui 
meci. Lucru care s-a concretizat în 
principal prin tendința către un 
joc mai simplu și printr-o parti
cipare mai judicioasă a jucătorilor 
la desfășurarea acțiunilor de atac 
și apărare în funcție de cerințele 
fazei. Deocamdată atît și tot este 
un progres.

In campionatul care se apropie 
stegarii ne-ar putea arăta, sperăm, 
mai mult în această privință. Un 
motiv în plus să așteptăm evoluția 
lor cu interes.

Mihai IONESCU

UN INTERESANT CUPLAJ 
LA CONSTANȚA

Consiliul județean de educație fi
zică și sport Constanța organizează 
astăzi, sîmbătă. pe stadionul 1 Mai, 
In cadrul .Serbărilor mării", un in
teresant program fotbalistic, care 
cuprinde următoarele întîlniri : ora 
18 : Selecționata fostelor glorii ale 
fotbalului constănțean — Selecțio
nata artiștilor comici ai orașului ; 
ora 19 : fotbal feminin, selecționata 
Constanța — Venuț București și o- 
re»e 20: fotbal internațional. Fa
rul — S. C. Carl Zeiss Jena 
lftJ).G.E

Astă-seară, în nocturnă, 
p« stadionul Republicii 

SPORTUL STUDENȚESC — 
C.SJA. REȘIȚA

Astă-seară. La lumina reflectoa
relor. noile proaasvate in Divizia A. 
SjxxtW studențesc și CJSM. Reșița. 
s* Intîlaecc. pe stadionui Repu
blicii. Intr-o atractivă partidă de 
verificare.

Meciul va începe Ia ara 19.45. în 
deschidere. Sportul st-dente-sc fb- 
neret-rezerve; — Voința Buc. 
(Div. C)

AUTOTURISME, BANI Șl EXCURSII 
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO 

DIN 8 AUGUST 1972
Un.„n0^ de a obWne autoturisme, excursa peste hotare țl premii ta băn
ește oferit de noua tragere excepțională Loto de mari t august UT’ 
Această tragere excepțională oferă parudpan-.ăor in număr NELIMITAT : «-.o- 

c,rt’7?e IJA,CI,^ 1500 si DACIA 1100- precum ți excursii 1* B .d*p«-* e_ petrecwva Revelionului (durata cea. 6 zile). Se mai pot cîțtig* premii In numerar de va.-ire fixă și variabila.
Se poate participa cu următoarele taxe: î. 3 ți 15 lei variatJ. precum ți pe 

variante combinate și «combinații „cap de pod". Precizăm ca variantele de 15 .ei ds- 
dreptul de participare la toate extragerile cu mari șanse de c;sug.

Luni 7 august. ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor !
• Tragerea excepțională Loto de marți 8 august, va avea loc la Bucurați, ri. 

sala Clubului Dinamo București din șos. Ștefan cel Mare ea începere de a ora 
18 30. Tragerea va Ii radiodifuzată.. Panoul cu rezultate va fi televizat in cursul seni.

• Numai astăzi vă mai puteti depune buletinele pentru conejrsul Pronosport 
de duminică 6 august 1972. al cărui program este alcătuit in. întregime din meciuri 
atractive șl Interesante din

vă

NUMERELE EXTRASE

cadrul competiției „Cupa de vară*.

LA TRAGEREA LOTO DIN 4 AUGUST 1972

EXTRAGEREA I : 45 2 66 88 73 9 58 83 14
EXTRAGEREA A ll-A : 27 52 49 65 30 19 21
FOND GENERAL DE PREMII : 890.294 lei
Plata premiilor va începe in Capitală de la 12 august pină la 18 

septembrie; în Jară d<ș ia 16 august pină la ÎS septembrie 1972 inclusiv.

PROGRAMUL JURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
EDIJIA 1972-1973

SERIA A III-A
I 20 august

Victoria Floreștl 
— Petrolistul Boldești 
Sărat — Poiana Cîmpina 

___________ — Petrolul Berea 
I.R.A. Cîmpina — Caraimanul Bușteni

Etapa
Șoimii puzău 
Metalul Mija 
Olimpia Rm.
Carpați Sinaia 
i.r..... _ _________ ____
Chimia Brazi — Prahova Ploiești
I.J.C.M. Focșani — Chimia Buzău.

Etapa a 11-a — 27 august
Chimia Buzău — Chimia Brazi 
Cagaimanul Bușteni — Olimpia Rm. Sătat 
Petrolistul Boldești — Șoimii Buzău 
Prahova Ploiești — I.J.C.M. Focșani 
Poiana Cîmpina — Carpațl Sinaia 
Petrolul Berea — I.R.A. Cimpina 
Victoria Florești — Metalul Mija

Etapa a IU-a — 3 septembrie
Carpațl Sinaia — Caraimanul Bușteni 
Șoimii Buzău — Chimia Buzău 
I.J.C.M. Focșani — Victoria Florești 
Poiana'Cimpina — I.R.A. Cimpina 
Metalul Mija — Petrolul Berea 
Olimpia Rm. Sărat — Prahova Ploiești 
Chimia Brazi — Petrolistul Boldești

Etapa a rv-a — 19 septembrie
Petrolul Berea — Olimpia Rm. Sărat 
Petrolistul Boldești — Carpați Smaia 
I.R.A. Cimpina — Chimii Buzău 
Șoimii Buzău — U.C.M. Focșani 
Victoria Florești — Chimia Brazi 
Caraimanul Buțteni — Poiana Cîmț>ina 
Prahova Ploiești — Metalul Mija

Etapa a V a — 17 septembrie
I.J.C.M. Focșani — Petrolistul Boldești 
Chimia Brazi — LR.A. Cimpina
Olimpia Rm. Sărat —’ Victori* Floreștl 
Chimia Buzău — Petrolul Berea 
Caraimanul Bușteni — Meta-u» Mu* 
Carpați Sinaia — Prahova Plotețtt 
Poiana Cimpina — Șoimii Buzău

Etapa a Vl-a — Z« septembrie
I.R.A. Cimpina — Victeri* F.treF- 
Petroiietu: Boldești — Oilmpta Rm Sărat 
IJ.C.M. Focșani — Carpa-, Smaia » 
Prahova P'.oteș-.; — Căra macul Bușteni 
Metalul Mija — Șotmil Buzău
Chimia Buzău — Potaza Cimptr.* 
Petrolul Berea — Cta=-a Brazi

Etapa a VTI-a — 1 octombrie
Potan* Ctmputa — Prahova Ploiești 
Cri- * Brar. — Metalul Mițe

Berea — Petrolistul Boldești 
Rm. Sărat — Carpațl sinaia 
Floreștl — Chimia Buzău
" “ I.R.A. Cîmpina

Petrolul 
Olimpia 
Victoria
Șoimii Buzâu *.*..-*. ---- --
Caraimanul Bușteni — I.J.C.M. Focșani

Etapa a VIII-a — 8 octombrie
Metalul Mija — I.J.C.M. Fdcșani 
Victoria Floreștl — Poiana Cîmpina 
șoimii Buzău — Olimpia Rm. Sărat 
Chimia Brazi — Caraimanul Bușteni 
Prahova Ploiești — Petrolul Berea 
Carpati Sinaia — Chimia Buzău 
I.R.A. Cîmpina — Petrolistul Boldești

Etapa a IX-a — 15 octombrie
Chimia Buzău — Prahova Ploiești 
Petrolul Berea — Șoimii Buzău
Poiana Cîmpina — Chimia Brazi 
I.J.C.M. Focșani _ I.R.A. Cîmpina 
Olimpia Rm Sărat — Metalul Mija 
Petrolistul Boldești — Caraimanul Bușteni 
Carpati Sinaia — 'Victoria Floreștl

Etapa a X-a — 22 octombrie
Șoimii Buzău — Carpati Sinaia 
caraimanul Bușteni — Chimia Buzău 
Prahova Ploiești — Petrolistul Boldești 
I.J.C.M. Focșani _  Chimia Brazi
I.R.A. Cîmpina — Olimpia Rm. Sărat 
Metalul Mija — Poiana Cimpina 
Victoria Florești — Petrolul Berea.

Etapa a XI-* — 2S octombrie
Chimia Brazi — Olimpia Rm. Sărat 
Petrs.Boldești — Victoria Floreștl 
Ch.: .a Buzău — Metal'll Mija 
Prahova Ploiești — Șoimii Buzău 
Petratail Berea — Caraimanul Bușteni 
P>.ana Cîmpina — I.J.C.M. Focșani 
Carpati Sriaia — I.K.A. Cimpina

Etapa a XH-a — 5 noiembrie
LB-A- Cîmpina — ^letalul Mija 
Șoimii Buzău
Petrolistul Boldești 
Carpati
Victoria 
Olimpia
Petrolul

Etapa * Vin » — 12 noiembrie
P .ana Cîmpina _ Petrolul Berea 
Prahova PlotețU — I.R.A. Cimpina 
Criunia Brazi — Șoimii Buzău 
: I C M. Focșani — Oiimoia Rm. Sărat 
Metalul Mița — Carpati Sinaia 
Caratmanu; Buțter.i — Victoria Florești 
CMmia Buzău — Petrolistul Boldești

Caraimanul Bușteni 
i — Poiana Cîmpina 

sinaia — Chimia Brazi 
F.oresti — Prahova Ploiești 
Rm. Sărat — Chimia BuzSu 
Berea — IJ.CM. Focșani

„CARPATI oi cii ni si i
iicinsn h win ocmin eram

de turism din 
27.IX — 8.X ;

1LX; IX — 8X; 5.X — 16.X ; 6.X — 
15X; 10X — 24.X ; 10.X — 23.X :

Î2X — 29X 1972 pe itinerarii deosebit

O.N.T. „Carpați" București invită pe amatorii 
țara noastră la excursiile programate in perioadele : 
29-IX — LIX ; 301X — 1LX; IX — 8.X ; 5.X — 
20.X; 7X — 2IJC ; «_X — 15_X; M.X — 24.X; 
15-X — 22.X ; 18.X — 29J£ ; 
de atrăgătoare.

Posibffittți audtipie da a cunoaște farmecul pitoresc al zonelor 
turistice, de a admira miîigil ale trecutului, impresionante opere de 
artă și cultură, precum și munca plină de energie a ormcnilor în 
construcția socialismului.

Scoatem ir. evidență cîteva dintre cele mai importante obiec
tive turistice din această țară. La Potsdam — castelul Sanssouci, 
Ceciiienhof, Palatul Nou și la Berlin — muzeul Fergamon, mo
numentul ostașului sovietic. . ,

în localitățile Jena și Weimar se vor vizita Planetariumul, ca
sele memoriale Goethe. Schiller, Liszt v

Vom vedea cu ocazia turului orașului Dresda minunatele con
strucții arhitectonice. Galeriile de pictură, iar in regiunea Elveția 
Saxonă — fortăreața Konigstein și castelul Pillnitz.

La Leipzig — tur de oraș cu vizitarea stadionului și a monu
mentului luptei Popoarelor.

Va reține atenția vizitarea orașului Meissen și a 
de porțelan. Pe drum vom avea ocazia să admiram 
ritzburg.

La cererea colectivelor din unitățile socialiste se 
excursii suplimentare cu programe speciale și la dale

manufacturii 
castelul Mo

pot organiza 
dilTite. J

/
(



Dumitru Velea cu Sonor a avut o comportare excelentă in prima zi ocupind locul imii in r-o--/-
Foto ; Vasile

âispLtate. 
BAGEAC

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE CĂLĂRIE

ECHIPELE ROMÂNIE! Șl AUSTRALIEI

LA EGALITATE
Armare din pap. 1J

la propriul său serviciu. O dubiâ- 
greșeală, apoi o minge în lung de 
linie a lui Anderson îl aduc pe aces
ta în avans și el și-l păstrează pînă 
la marcarea primului ghem. După ce 
fiecare jucăâor iși ciștigă serviciul, 
setul se încheie cu același scor ca și 
primul.

Urmează partea csa mai dramatică 
a meciului. In setul al treilea, timp 
de trei sferturi de oră, jucătorii s-au 
duelat cu ardoare pină cind să fie 
stabilite cele două ghemuri ale deci
ziei. Primul break îl obține Țiriac. 
făcînd 3—2 Iși pierde imediat ser
viciul (3—3), apoi restabilește avan
sul cu 4—3 și 5—3. In acest moment 
al partidei se face acut simțită sta
rea deficitară a terenului de joc 
Udată de ploaia din cursul nopții, 
zgura de pe „centrai- este înmuiată, 
ceea ce face ca ambii jucători să pa
tineze de-a dreptul oericulos. Țiriac, 
cu gabaritul său masiv, este cel mal 
handicapat El cade de mai multe 
ori la mingi dificile și ratează punc
te prețioase. 5—4 pe serviciul iui An- 
derâon si apoi — in momentul în 
care speram intr-un ghem victorios 
si s-t 7- : - .t:. al echipierului
romârf — iată-1 contraatacat puternic 
de australian • 0—15. 15—15, 15—30. 
servieiu-voie excepțional a lui Tiriac 
30—X. posing reușit de Anderson 
36—6* «• ua vo>» rresit M lui Țiriac 
-;--st-r 1--=.-:-. 5—5. Se intră

în prelungiri, în care Țiriac luptă 
cu dîrzenie, dar din ce în ce mai 
dificil. 5—6, 6—6, 6—7, și acum, la 
serviciu. Țiriac este dominat. După 
0—30, el mai servește un as (15—30), 
dar la mingea următoare alunecă 
(15—40) și Anderson nu ratează set- 
balul: 6—8. Jucătorii i.itră în pauză.

După reluare, australianul (repe- 
tînd parcă desfășurarea primului set) 
are din nou break la ghemul doi, 
dar în continuare lucrurile decurg 
altfel. Este drept că Țiriac egalează 
(2—2), dar pe urmă fiecare jucător 
își cîșttgă serviciul. La 3—3, și 4—4, 
publicul încurajează frenetic pe Ti
riac, la începutul fiecărui ghem, do
rind parcă să-1 ajute la pasul decisiv 
ce trebuie să-1 facă. Anderson este 
însă implacabil în schemele sale de 
folosire a serviciului și punctează în 
continuare. El este ’ 
4—5) marchează pe linia de sosire i 
4-—6.

Setul decisiv are __  _ ....
fâșurare animată. 2—0 pen>ru Țiriac 
și din nou victoria pare aproape. 
Dar Anderson face patru ghemuri 
consecutive după veniri la fileu ului
toare. Cinci egalități viu disputate 
mai prilejuiesc lui Țiriac un break: 
3—4. Urmează egalarea, pe serviciul 
său: 4—4. Și Anderson își cîștigă 
serviciul cu o serie de ași : 4—5. Ur
mează ultimul ghem în care Țiriac. 
ca capătul resurselor, cedează.

După 2 ore și 50 minute de între
cere, echipa Australiei ia conducerea 
în meci cu 1—0.

acela care (la

din nou o des-

57 de concurenți s-au prezentat la 
startul primelor probe ale concursu
lui internațional de călărie (obstacole), 
care se desfășoară, începînd de ieri, la 
baza ijipică din Calea Plevnei. Trebuie 
sâ remarcăm, de la bun început, că în 
cele două probe din program s-a înre
gistrat o evidentă superioritate a călă
reților’ români, singurul dir.tre spe r-

Ieri dimineață, academicia
nul Henri Coandă, ministru 
consilier de stat, președinte de 
onoare al Federației române 
de călărie i-a primit pe con
ducătorii delegațiilor partici
pante la concursul internațio
nal de călărie. Au mai fost de 
față Dumitru Joița, prim vice
președinte al Consiliului popu
lar al municipiului București, 
și general maior Victor Stăn- 
cujescu, președintele federației 
de specialitate. Cu acest prilej 
a fost vizitat și „Muzeul 
Henri Coandă".

o poziție

w la J.O.

ci

BAJICELOXA, 4. — Primele două
- 7 - . - i .---r-. semifi- 

aatet Spmia — S^U_A s-au desfășurat 
sub seaanal unet lapte acerbe. In pre-

PROGRAMUL DE AZI

STATISTICII Boris SPASSKI

Ora 1630: proba nr. 3 
AcminHxraiRi 

L-ho

dar a 
mai ales din 

la serviciu
Învins de spaniol 
6—4.

tivii oaspeți ce a ocupat 
fruntașă fiind Tibor Vrba 
cia). Un dublu succes a 
lărețul român DUkHTRI 
care a avut 
de numerasu

In prim 
cror. octet.-, 
de călăreți 
pută, pent 
lui fiind necesăi 
Dumitra Velea 
înregistrat tn t 
sărilor săi. ?e 
Consiaotia klad c 
Sicolae cu Apro*. Carat! Umb c 
fir, Gbeorgbe M, 
și Dumitru Velea

In cea de a do 
.Premiul Federal: 
lărie-. Dumitru Velea 
comportat, 
pir.d prim: 
au revenit, 
(Cehoslora 
Vlad cu Spirt. 
Ion Popa cu 
Moișeanu cu I

LA BARCELONA SPANIOLII CONDUC CU 1-0
rea oTtja: 

oâraf. A cis 
aaor. care a

COMPUTERUL ȘI... A 22-0 011'IPI W\
Citim în revista cehoslovacă „STA

DION" :
„O grupă'1 de specialiști suedezi 

studiază cu un interes deosebit ac
tivitatea unui creier electronic, hră
nit vreme de șase luni cu date pri
vind ultimele realizări ale atletismu
lui mondial. Munca aceasta uriașă a 
dat, în sfîrșit, roadele mult aștepta
te și, în linii generale, putem
noaste care vor fi realizările par: 
cipanților la cea de’ a 22-a O: 
dă, a anului 1980.

Iată răspunsurile compute 
too m=9,7 sec; 20.0 m—19.6 
400 m=42,5 sec ; 800 m=l:42,l 
m = 3:25.6; 5000 m=12:56.8 :
m =26:49,6 ; 110 m garduri = I3.r-' 
400 m garduri=46,7 sec ; 3’- —
stacole=8:14,0 ; 
gime - 9.75 m ; 
sălt=18,26 m ; 
ciocan = 79,40 
disc=78,90\n.

Fără îndoială, cifrele cre;er_ 
electronic pot părea, uneori, exage
rate, dar trebuie să se arcă - 
dere criteriile obiective f-ruăza:e 
metodele de antrenament ș: = 
fluența, din ce în ce ir. .. .r;i. ce
care o 'au cercetările științifice I'- 
domeniul sportului. Sînt cunoscote. 
de pildă, salturile calitati-e —? .. 
Ie-a permis materialul ce 
ție al prăjinilor prile 
duri mondiale în ramura 
Dacă ne gîndim la p: 
care le fac medicina < : 
putem fi siguri că, :r. 
ani, vom avea posibilitat 
năm direct asupra dezvc/.ăr.: 
mului muscular și nervos cu 
rul unor preparate speciale, 
care nu va rămîne fără 
domeniul performanței spo

înălțime = 2,41 — ; 
prăjină=6,14 m : ti 

greutate=24.61 
m ; suliță=98,70

SURPRIZELE

Cu ajutorul unor intrirțmăr sta
tistici și concluzii, ziarul etvețiaa 
„SPORT-1, caută sâ afle care esse 
statul cu cea mai sport.vă ? : - 
lație. Răspunsul este neastep'-u.'.

„Auzim adeseori întrebarea: care 
•este cea mai sportivă țo-: u: . ■-
me ? Cercetarea statistici di 
răspuns cu adevărat deconcertaat r 
Republica San Marino : Cea mz: 
veche și cea mai mică reppb. c 
din lume cunoaște în momentul 
față un intens avint spc-:tf. D; •: 
in urmă cu zece ani, locuitorii mi-

SINGURĂTATEA ALERGĂTORULUI ITALIAN
Cotidianul italian „GAZZETTA 

DELLO SPORT* scrie despre neo
bișnuitul mod de antrenament al 
faimosului alergător italian Arete, 
in' perioada finală de precctire 7- 
tru participarea sa la Ohm-m : - :

Francesco Arese parcurge 
fază a pregătirii sale pentru M-n- 
chen. O face singur, fărâ antrenor, 
pe propriile sale mijloace, care, tre
buie sâ recunoaștem, sînt mai m: .t 
decît modeste. Atletul a plecat pe 
contul său la Inzell, oraș în care 
după propria-i părere, s-ar antrena 
în condiții asemănătoare celor de 
la Munchen.

Arese și-a început pregătirile cu 
300 de zile în urmă muncind, tot
odată, zilnic la școală, unde este 
profesor, ținînd z cursuri, corectînd 
lucrări, asistînd la examene și, apoi, 
plecînd pentru a se antrena zilnic 
pe 1500 m. distanța sa favorită. La 
întrebarea dacă este ajutat de ci
neva în pregătirea sa sportivă, pro
fesorul a răspuns cu amărăciune: 
„Cînd am ieșit învingător la Hei-,

La Gazzattaddlo Sport
sinki, toată lumea s-a repezit să 
mă felicite. Se înghesuiau repre- 
zen-anții Comitetului olimpic ita
lian ai federației, spectatorii. Dacă 
atunci aș fi spus că vreau sâ zbor 
în lună, mi s-ar fi făcut loc fără 
să stau la rînd. Cînd am cerut 
insă mijloacele necesare pentru a 
mă antrena în vederea Jocurilor 
Olimpice, toți mi-au întors spatele’1.

Nimeni nu-1 ajută pe Arese. El 
a devenit un alergător singuratiț 
Acest caz reprezintă" o sumbră 
mărturie a modului în care oficialii 
noștri își îndeplinesc obligațiile. 
Din cauza miopiei lor, ei nu au 
știut să întindă mîna campionului 
european. L-au lăsat să se pregă
tească pentru Munchen, pe pro
priul său risc, pierzînd în această 
„bătălie11 de care nimeni nu avea 
nevoie, acele forțe care i-ar prinde 
bine in obținerea unei medalii o- 
limpice.

• Gneno introdus in ultimul moment în locul lui Orontes) l-a învins pe 
Smith !

de ciclism

SU iVCHEIM ÎNTRECERILE PISTLRZILOR
tzinir.e de viteză, 
VJLSSJ a intre- 

Brînkoff. Proba

ranpion mondial fa proba de urmă
rire iadhriduaU. hdrrrîniiu-1 în fi
nală pe fostul recordman mondial al 
orei, belgU-nl Ferdinand Bracke. 
Tfmpm lui Km<er a fost de 6:08,12 
pe 5<M m. Prabn de semifond cu 
antrenament meenaic a revenit beî- 
glanului Tteea Venchnrra care iși 
păstrează titlul de campion. El a 
parcurs in M de minute 78.480 km.

La c2T.:.:tu:e> mondiale de la
ManlEa im au'participat pistarzi a-

Dcurează în acest

prooa viteza
a * timpul de 11,10.

ludiul întîlnirii, se produsese o lovitu
ră de teatru, în echipa 
nuel Orantes trebuind
datorită unei întinderi de 1 
ferită joi seara, în cursul 
antrenament. A intrat în echipă 
dres Gimeno — considerat 
tabllit total după o 
primul meci, contra 
rican Stan Smith.
primul set,
ti va, 
cuții 
fiind 
5—3, 

A doua partidă, 
jucător american 
teranulul echipei 
bert. Americanul 
două seturi, pierzind pe al treilea : 9—7, 
7_ 5, 0—6. In acest moment, jocul s-a
întrerupt din cauza întunericului.

In partida de dublu, de sîmbătă, este 
posibil ca spaniolii să-1 folosească totuși 
pe Orantes in cuplu cu Gisbert.

spaniolă Ma
să fie înlocuit 

ligament su- 
l ultimului 

An- 
încă neres- 

furunculoză — in 
campionului ame- 

,Acesta a câștigat 
ced-at treptat inlția- 

cauza slabelor exe- 
(10 duble-greșell !), 

eu 6—8, 7—5,

a opus pe tinărul 
Harold Salomon V e- 
iberice, Juan Gls- 

a dștigat primele

Cei doi protagoniști ai întîlnirii inaugurale, Ion Țiriac și Mal Anderson, 
pășesc pe terenul întrecerii.

PTNĂ LA J. O. ATLET» 
AMERICANI ÎSI CONTINUĂ 

PREGĂTIRILE'TN EUROPA
\
După concursul Ia care au participat 

pe stadionul „Bislet" din Oslo, atleți* 
echipei olimpice a SUA vor evolua la 
11 august în Italia la Viareggio. In con
tinuare, echipa olimpică americană va 
participa 
gramâte 
Stuttgart 
Mtlnchen
gust) și din nou la Mlinchen (23 august). 
In prezent, cunoscutul hurdler Rod Mil
burn, mare favorit în proba de 110 m 
garduri, este accidentat. Atletul ameri
can va fi complet restabilit la mijlocul 
lunii august.

la o serie de concursuri pro- 
la Stockholm (13—14 august), 

(16 august), Berlinul occlden- 
(20 august), Innsbruck (21 au-

Turneul preolimpic de volei de la Nisa

AZI, ROMÂNIA — SPANIA
Mîine, meciul decisiv cu Italia

FISCHER CONDUCE CU 6 :3

3^S>ă TtcZrCțÂ

~pes 4-a (*3 
cart- t cos se sue. Spas-ki l-a 
tzroctrs ev o noutate obținind un 

c Car ca.121 mon—
dial a răspuns cu 1_e7—e5. evitind 
exenr^aleie întăriri ale adversarului 
său- S-a jucat clasica partidă spa- 
c_oCâ. negrul adoptind vechea va
riantă a lui Breyer, care duce la un 
yoc eotnplscat. Fischer s-a dovedit 
txne pregătit în deschidere, noul său 

de joc obligindu-1 pe Spasski 
să consume mult timp (la mutarea 
a 15-a, Fischer gindise 15 minute, 
Spasski o jumătate de oră. iar la 
mutarea a 17-a, raportul era de 47 
minute față de o oră și 10 minute).

Jocul de mijloc al acestei partide 
a fost deosebit de animat, loviturile 
tactice de ambele părți succedîndu-se 
cu repeziciune. Din nou Fischer și-a 
întrecut adversarul. "3ar de astă 
dată Spasski s-a apărat mult mai 
bine, reușind ca prin sacrificarea 
calității (turn contra nebun) să ob
țină contrașanse. Partida s-a între
rupt într-un final avantajos pentru 
Fischer, dar în care realizarea mi
cului avantaj material nu este delor 
ușoară.

PARTIDA SPANIOLA

Alb : Robert FISCHER
Negru : Boris SPASSKI

Partida a 10-a. Reykjavik 3 și 4 
august

l.e4 e5 2.CÎ3 Cc6 3.Nb5 a6 4.Na4 
Cf6 5.0—0 Ne7 6.TeI b5 7.Nb3 d6 8.c3 
0—0 9.h3 Cb8 (Această retragere, 
deși pierde un tempo, urmărește o 
interesant? regrupare a pieselor ne
gre) 10. d4 Cbd7 11. țbd2 Nb7 12. Nc2 
Te8 (Toate aceste mutări s-au jucat 
în numeroase partide) 13.b4 Nf8 (în 
această poziție s-a încercat pentru 
negru 13...a5 și 13...e:d4, dar în am
bele cazuri albul a obținut avantaj) 
14.a4 ! (O importantă întărire a jo
cului alb față de partida Kavalek— 
Matanovici, Soussa 1967, în care s-a 
continuat cu 14.Nb2 Cb6 15.a3 Cfd7 
cu joc egal) 14...Cb6 (Provoacă ur
mătoarea înaintare, blocînd astfel, cel

lemoorar, poziția pe flancul 
; 15a5 Cbd7 I6.Nb2 DbS (Sus

ține. de '.a distanță, punctul-cheie e5) 
lî.Tbl că: .Negrul trebuie sâ joace 

ai’.fel albul efectuează el îna- 
brtarâa c3—c4 și obține avantaj)
181>x5 dx5 19.d:e5 C:e5 2O.C:e5 D:e5 
ZLx4 Df4 22.N :f6! (O decizie impor-

Albul renunță la puternicul 
său nebun pentru a micșora Presiu
nea asupra pionului e4 și a cîștiga 
un tempo pentru regruparea figuri
lor) 22...D:f6 23.c;b5 Ted8 ! 24.Dcl ! 
.Fischer nu acceptă sacrificiul de 
pion al iui Spasski. După 24.b:a6 
N:a6 sau 24.b6 Dc3 negrul ar fi avut 
un joc excelent) 24...Dc3 25.CÎ3 ! (La 
rindul său, Fischer abandonează pio
nii de pe flancul damei pentru a 
prelua inițiativa) 25...D:a5 26.Nb3
a;b5 27.Df4 I (Brusc, piesele albe s-au 
activizat. Poanta atacului alb este că 
acum nu merge 27...c4 din cauza
28. N:c4 b:cl 29. T:b7 și negrul nu 
poate apăra punctul f7 decît cu prețul 
calității) 27...Td7 28.Ce5 Dc7 (Bineînțe
les. nu mergea 28... Tc7 din cauza
29. N:f7+ Rh8 30. Cg6-j- h:g6 3i.Dh4 
mat) 29.Tbdl ! Te7 (La 29...T:dl? urma 
acelaș mat) 3O.N:f7-j- T:f7 31.D:f7 + 
D:f7 32.C:f7N:eS 33.T:e4 R:f7 34.Td7-f- 
Rf6 35. Tb7, (Furtuna combinativă 
s-a terminat. Finalul rezultat este 
evident favorabil albului, dar reali
zarea avantajului material nu este 
ușoară) 35...Tal 4- 36, Rh2 Nd6-|- 37.g3 
b4 38.Rg2 h5 39.Tb6 Tbl 40.RÎ3 Rf7 
(Vezi diagrama. în această poziție

es-.e 
așa 
fast 
me-

voleibal^ștd români au ieșit învingători 
cu 3—1. Nj lipsesc nici de data aceasta 
1 ocătcr.i de : Mano Mar. io ii. că-
anuul ech pe. .Andrea \eacim, Giorzio 
Bărbieri — cel mai înalt jucfczx- al ^1- 
bașirt.oc-, dar care au rti s-a pârux a fi 
în forma cea mai bună — Erasmo Sa- 
Jemme Metro De Anselis. In schimb, 
lipsesc Andrea Xanninl, specialise in 
ataeuri din pase scurte, care a sufertt 
recent o fractură la claviculă șl nu va 
putea la nâcx un caz să joace, Stefano 
Sibanj si Fabio Innocenri. L>m lot mX 
fac parte fostele rezerve Fețino car»-l 
va înlocui pe Nannini, Morandi, Van- 
nucci. Rlcci. Nași. pr*cum si trei ' *i- 
tori noi : Montorsi. Dall OUo, PUotu.

«Azurii- sir.t. după cum mărturisea 
antrenorul Oddo Federzom. ri formă 
bună și speră să izbutească aicx ceea ce 
n-au reușit anul trecut la Torino. Pen
tru a-i susține în tentativa lor de a 
obține calificarea in turneul final, im 
mai multe orașe din nordul Ital: sini
așteptați să sosească aici cu autocarele 
numeroși .tifosi”, astfel incit bănuim că 
duminică seara atmosfera va 5 foarte 
încinsă in tribunele sălii. Dar lucru’, 
cei mai important este ca 
noștri să-și desfășoare 
obișnuit, făcind 
în acest fel ei 
victoria, fiindcă 
tuși superioară 
tură cu detaliile 
tea le vom prezenta in ziarul nostru de 
mîine. cind sperăm să vă facem eunos- 
cut $1 sextetul cu care va fi Începută 
partida.

volei ba ' 
cu calm joăol 

abstracție de ambiantă, 
pot obține fără emoții 

echipa română este to- 
celei italiene- In iegă- 
de ultim nomect. aces-

partida s-a întrerupt și a fost reluată 
aseară, după analize aprofundate de 
ambele părți).

(mutarea secretă) 41... Td5 
4X g4 h:g4 44. h:g4g5 45.
Tb5 : Rf6 47. Te:b4 Nd4 48.

49. Rf3 (Amenință Te6 mat)
f5Nc5 46.
Tb64- Re5
49... Td8 50. Tb8 Td7 51. T4b7 Td6 52.

Robert FISCHER

Poziția la întrerupere

Tb6 Td7 53. Tg6 Rd5 54. T:g5 Ne5 55. Î6 
și negrul a cedat

Partida a 11-a, în care Spasski joa
că cu albele, se va disputa duminică, 
6 august.

Sergiu SAMARIAN

UNIVERSITATEA CLUJ ÎNVINSA 
LA-KOSICE

Aflată în turneu în Cehoslovacia, 
echipa Universitatea Cluj a întîlnit 
la Kosice formația locală „MSS“. 
Fctbaliștii cehoslovaci au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 (2—1).

N’JME CUNOSCUTE ÎN LOTUL 
OLIMPIC AL U.R.S.S.

In vederea selecționării echipei 
olimpice a U.R.S.S., au fost convocați

24 de jucători. Printre selecționabili 
figurează Rudakov, Istomin, Fomen
ko, Dolmatov, Muntian, Semenov, 
Nodia, Romaniuk etc.

ÎN PRELIMINARIILE C. M.

La Tastavanger, într-un meci con- 
tînd pentru preliminariile campiona
tului mondial de fotbal, echipa Nor
vegiei a învins cu scorul de 4—1 
(0—0) selecționata Islandei.

TELEX
tn cadrul competiției internaționale de 
hochei pe gheața de la Garmisch Par- 
tenkirchen, selecționata Poloniei a în- 
tîlnit formația Spartak Moscova. Hoche- 
lștii sovietici au obținut victoria cu sco
rul de 5—1 (4—0. 1—1, 0—0). Echipa ce
hoslovacă ZKL Bmo a dispus cu 6—1 
(3—0, 1—0, 2—1) de- SC Riessersee.

Cunoscutul atlet vest-german Franz 
Kemper, campion al Europei în. proba 
de 800 în plat (1:44.9 in 1966). a obținut, 
in cadrul unui concurs disputat la Wai
blingen, timpul de 1:45,7 pe această dis
tanță. în urma acestui concurs, ei și-a 
îndeplinit norma olimpică, fiind selec
ționat pentru J.O. de La Munchen.

Atletul francez Jean Claude Nallet, unul 
din cei mai buni specialiști din lume în 
proba de 400 m garduri, a anunțat că 
nu va fi prezent la J.O. de la MUnchcn. 
El este suferind șl medicul îi interzice 
participarea la vreo competiție, timp d0 
ctteva luni.

In turneul Internațional de tents de la 
Cincinnati, Pinto Bravo l-a învins CU 
3—6, 6—4, 6—2 pe Boh Hewitt. Alte re
zultate înregistrate : Fillol — Higgins
6— 7. 6—1, 6—4: Dominguez — Parun 6—3,
7— 5 ; Moore — Fred McNair 6—2, 1—6, 
6—2; Kamlwazumi — Stockton 6—3, 6—3; 
Estep — Gonzales 6—3. 6—1 ; Proisy 
— Simpson 6—2. 7—5; Hewitt — Walker 
6—2, 7—5. în proba feminină. Goolagong 
a lnvlns-o cu 6—0, 6—3 pe Anderson, iar 
Margaret Court a dispus cu 6—1, 6—0 
de Pattison.

Probele disputate in ziua a doua 
a concursului atletic de la Oslo, 
au fost ciștigate de următorii 
sportivi : 200 m : Hart (SUA) 20.5; 
3 000 m obstacole : Kantanen
(Finlanda) »:23.8: 3 000 m plat : 
Prefontaine (SUA) 7:44,2; 400 m 
garduri : Akli-Bua (Uganda) 19,4; 
10 NO m : Vlren (Finlanda) 27:52,4 
— nou record național ; triplu 
sail : Fiser (Cehoslovacia)
It m. Proba feminină de 100 m 
cârduri a revenit australleneei 
Ryjtn cu timpul de 13,2.

Atletul etiopian Mamo Wolde, campion 
olimpic Ia Ciudad de Mexico in proba 
de maraton. M va apăra titlul la cea 
de-a XX-a Olimpiadă de vară de la 
Mii-when, spetind să fie al doilea ma- 
ratonîst al tuturor timpurilor, după com- 
patrsotul său ntltiia A bebe, de două ori 
câștigător al celei mai dificile probe 
a- T‘.:e. Mi.-: Wolde intenționează să ia 
startul și tn proba de 10 000 m. in care 
s-a clasat pe locul doi cu patru ani in 
urnă. Etiopia va alinia in 
tnaraum atu dot concurenfl : 
Belete Mirutz Yifter.

proba de 
Yetneberk

disputatăCursa ciclisiâ internațională, _______
la Comxnentry. a fost dș^gată de tînă- 
nu rutier francez Michel Perm, crono
metrat pe distanța de 100 km in 2h 29:17. 
La 24 sec., a sosit un pluton condus 
de olandezul Zoetemelk.

DEZLLTATf DE VALOARE IS BAZINELE DE ÎNOT
Noi recorduri rr.ondicle : Mode Spitz 2:01,5—200 m delfin și Gary Hall 

4:30,8—400 m mixt

La Tbilisi au început întrecerile 
campionatelor unionale de înot, care 
constituie și criteriu de selecție pen
tru J.O. Iată primele rezultate : ton
kin 68,0. Stulikov 68.2 la 1C0 m bras 
(m) ; Stepanova 1:17,1, Prudnikova 
1:18,3 la 100 m bras (0; Sarigin 59,4. 
Vasilenko 593 la 100 m delfin (m) ; 
Vaskevici 673. Ustimenko 68.8 la 
100 m delfin (f) : Snharev 4:47,2 
400 m mu-t mi; Ijkura.ite 5:26.3 
la 400 m mixt <0; Bure 158.0. Aboi- 
nov I 58,5 ia 290 m liber (mi ; Ztdot- 
nick3 2:13.4 ~a 200 m liber (f).

♦
In cadrul campionatelor S.U.A., 

Mark Spitz a corectat un al dcile. 
record mondial — 2313 la 200 m 
delfin (v. rec. Faasnacht 233.3). Un 
alt record al hunii a fost înregistrat 
în seriile de la 4W m mixt. Gars 
Hall a parcurs distanța in 4:303 
(59,4—237.1—34293) ccrectîr.d cu două

zecimi vechea cifră care Ii aparținea, 
c uitatul de 58,6 (nou record a- 

meiican, la o zecime de cel mondial), 
Jennifer Kemp se anunță ca o peri
culoasă adversară pentru Shane 
Gould la J.O. la 100 m liber. Și seri
ne de la —. bras <m) s-au încheiat
cu cifre de mare valoare : Hencken 
66.0 (record). Bruce 66,3, Chatfield 
66.3. Dahlberg 66.3

Alte rezultate: Vidali 2:24.5,
Woods 2345. Bartz 225.1 la 200 m 
mixt (f) : Backhaus 24)3,4. Hali 2:04.1 
la 200 tn delfin (m) ; Babashof 59.2, 
Neilson 59.4 la 100 m liber (f) ; Spitz 
133.6. Genter 133.8. Tyler 1:543, 
Kinsella 134J la 200 m liber (m) ; 
McKay 432.9, S. Furniss 4:34,9, Co
lella 4:364 la 400 m mixt ; - Belote 
67.1. Atwood 674!, Moe 673 la 100 m 
spate (f), Ives 58,6, Stamm 59,1, 
Murphy 59,2 la 100 m spate (m).

\ultimele știri o ultimele rezultate vultimele știri
FAINA MELNIK A DEPĂȘIT 

RECORDUL MONDIAL LĂ 
DISC CU PESTE 1 METRU!

Ieri, intr-un concurs de verificare 
a atlețflor sovietici, care a avut loc 
la Moscova, sportiva Faina Melnik a 
depășit recordul mondial la aruncarea 
discului cu peste 1 metru. Ea a a- 
runcat 65,78 m (vechiul record ii apar
ținea cu 55,48 m).

TURNEUL INTERNATIONAL 
DE FOTBAL JUNIORI

ieri. la Timișoara, Lugoj și Sînni- 
colanl Măre au avut loc ultimele me- 
c-.uri din cadrul grupelor Turneului 
internațional de juniori la fotbal 
■Prietenia". Iată rezultatele inre- 
g.strate : România I — U.R.S.S. 0—2 
i4—1). Cuba _ Polonia 1—0 (0—0), Bul- 
saria — Ungaria 2—0 (1—0), Româ
nia n — R. P. D. Coreeană 0—1 (0—0).

Duminică. vor avea loc finalele pen
tru locurile 1—2. 3—4, 5—6, 7—8 și 9—10.

ECHIPELE R. D. GERMANE SI ROMÂNIEI (SENIORI) 
NEÎNVINSE ÎN TURNEUL DE POLO

Reprezentativele R. D. Gerrr.ar.e și 
României (seniori) sini neînvinse in 
turneul de polo din Capitală, ele ur- 
mînd să se intilnească astă-seară, la 
Dinamo, în partida decisivă.

Aseară, pol oiștii din R. D. Germană 
au întrecut mult mai ușor decît era 
de așteptat selecționata de tineret 
a țării noastre cu scorul de 7—2 (1—1» 
2—1, 3—0, 1—0). Au marcat : Herzog, 
3, Hermans 2. Her^regen, Zein, de ia 
învingători și Weiss. Coc ora de la în
vinși.

Prima formație a României a avut 
ca adversară selecționata orașului Vol
gograd, de care a dispus cu 8—4 (3—1, 
1—1, 2_0, 2—2). Au înscris : Zam-
firescu 5, Culineac. Popescu, Lazăr, 
pentru echipa noastră, respectiv, Ko
telnikov 2, Novikov și Kolov de la 
oaspeți. A condus foarte bine A’oe 
Fuchs (Belgia). In ultimul meci ; 
sel. București — România (juniori) 6—1 
(0-r-l. 2—0, 2—0, 2—0). Realizatori s
Frîneu 3, Kroner 2, Popa 1, respectiv 
Gaiță 1.
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