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■ deviza tinerilor muncitori ai secției utilaj 
tehnologic de la Uzinele „23 August14

muncitorii acestei secții un crez și un 
angajament. Conferința Națională a 
partidului ei au cinstit-o livrînd peste 
plan o matriță de- anvelopă și fapta 
lor se traduce în limbajul ipdicatprilor 
de producție astfel : 150 OOO de lei pes
te plan. Entuziaști și receptivi, lu
crările Conferinței Naționale i-au di
namizat și astăzi pot raporta că pla
nul pe luna iulie a fost depășit cu 4 
la sută la producția globală și cu 17 
la sută la producția marfă.

„Noi știm că aceste suplimentări nu 
reprezintă o limită a posibilităților 
noastre, ne spune Ion Savu, secreta
rul organizației U.T.C. a secției. Sîn- 
tem 160 de uteciști în această secție 
și ne străduim sâ învățăm de la cei 
mai virstnici și să le răsplătim înțe
lepciunea și abnegația prin elanul și 
ambiția noastră tinerească. Cuvintul 
de ordine care guvernează munca 
noastră este : mai mult, mai repede, 
mai bine! Veghem ca să obținem eco
nomii însemnate la consumul de me
tal și material lemnos, sîntem con- 
știenți că fiecare rebut ne diminuează, 
în fond, cola de beneficiu. Țelul nos
tru este să ridicăm productivitatea 
muncii prin disciplinarea fluxului 
tehnologic, printr-o mai bună organi
zare, prin stimularea inițiativei per
sonale. Așa ne vom „bate" noi, la lo
cul nostru de muncă, in această 
imensă întrecere în care s-a angre
nat întreaga țarâ“.

Nu intru pentru prima oară într-o 
hală a Uzinei „23 August". Dar și a- 
cum, cînd ti pășesc pragul, ca și altă
dată, mă încearcă același tonic senti
ment la priveliștea tnîmclî pline de 
avint. Pentru-cS aici, în secția Utilaj 
tehnologic a giganticei uzine, frezele 
și rabotezele zbîrniie, aparatele de 
sudură sclipesc fără intermitență, pîr- 
ghiile menghinelor scrișnesc stăpînite 
de brațe sigure, iar podul rulant se 
zbuciumă deasupra capetelor munci
torilor, purtind pe fruntea lui de oțel 
o plancardă pe care sînt scrise cuvin
te simbolice, pornite din cugetul și 
inima oamenilor : TRĂIASCĂ PARTI
DUL COMUNIST ROMAN — FORȚA 
CONDUCĂTOARE A SOCIETĂȚII 
NOASTRE 1

Iar stăpinii acestor mașini, cei care 
le mînuiesc, sînt harnici, calmi și se
rioși. La lumina flacărei electrice sau 
lingă trunchiul de metal incandes- 

j^cent, chipul lor încordat, scăldat într-o 
sudoare nobilă, capătă o frumusețe de 
simbol. Printre ei, modelorul Nicolae 
Frățilă. secretarul organizației de 
partid, lăcătușul ajustor Ion Savu, Tu
dor Zaharia, modelor, șeful de atelier 
Costea Mihalea. Și cîteva figuri fami
liare nouă, fotbaliștii Rădoi, Fătu, 
Apostol și Petre de la Metalul, moto- 
ciclistul Paul Enescu, toți lăcătuși în 
această hală imensă unde se modelea
ză matrițe pentru industria grea.

„CINCINALUL-------------- ---------
JUMĂTATE 1“ a

IN PATRU ANI ȘI 
devenit și pentru

FAPTE PUNE DE SEMNIFICAȚIE
CRAIOVA. Energeticienii Centralei 

de termoficare din Craiova se prezin
tă în întrecerea socialistă cu un suc
ces deosebit: de la începutul anului, 
ei au obținut, peste prevederile de 

..plan, o producție de energie electrică 
1 de 167 000 000 kWh, cantitate ce între
cere două ori angajamentul anual. 
Simultan, energeticienii Craiovei au 
redus cu 0,2 la sută consumul de com
bustibil, înscriind -in bilanț, un volum 
suplimentar de economii de aproape 
4 000 000 lei.

BACĂU. La Uzina metalurgică din 
Bacău se construiesc, prin autodotare, 
mașini și utilaje, atît pentru noile in
vestiții, cit și pentru mărirea -capa
cităților din sectoarele de producție 
existente. De la începutul anului și 
pînă acum, aici au fost confecționate 
utilaje în valoare de aproape 3 000 009 
de lei. In prezent. '’rfiOffifltlrfeiștii exe
cută lucrările de finisare la trei ma
șini — agregate de prelucrare a cor
purilor de vane —, utilaje foarte 
scumpe, care, pînă în prezent, erau 
importate. Tot în acest an, aici ur
mează să se Realizeze încă cinci mașini 
de acest fel; precum și alte utilaje de 
maximă importanță pentru secția tur
nătorie, a căror valoare totală se va 
ridica la 6 000 000 lei.

Astă seară, In gala de la Pitești

ECHIPA OLIMPICA 
DE BOX A ROMÂNIEI 

VA LUA FORMĂ 
DEFINITIVĂ

Astă seară. 
Pitești, echipa 
limpică de box 
României va 
formă definitivă. 
Ultimele trei cate
gorii, rămase fără 

prima operațiune detitulari, după 
selecție, vor cunoaște pe cei cărora 
li se încredințează înalta cinste de a 
reprezenta sportul românesc la Olim
piadă.

Miza mare pusă în joc va da un 
caracter aprig meciurilor și nu ne 
îndoim că spectatorii din Sala spor
turilor nu vor ăteă decît de cîștigat. 
La categoria cocoș, finalistul campio
natelor europene de tineret Marian 
Lazăr va trebui să facă față ruti
natului campion național Mircea 
Toni : va fi o întîlnire antrenantă, 
cu lovituri dure, în care învingător

Luni 7 august 1972

ECHIPA ROMÂNIEI A CIȘTIGAT PARTIDA

VICTORIE 
CATEGORICĂ 

a cuplului 
ILIE NĂSTASE- 

I0N ȚIRIAC

DE DUBLU
Șl CONDUCE IN SEMIFINALA CU AUSTRALIA: 2-1!

Ion CUPEN

PITEȘTI. In luna iulie. Combina 
de exploatare și industrializare a le 
nului din capitala județului Arces 
realizat și expediat, pest 
planului de export, o 
2 000 tone P.F.L. Prin i 
șeurilor provenite ide la i 
ale Combinatului, harsicul 
aici a ecgBothis it, numai 
d ^LotJdlW-^ 3 pește 1 000 m

BISTigȚtA. 
și inginerii dir*
deri ale 
livrat LCmelicia 
primele Ișapte li 
de tone de minereuri. 30 de tone 
hirtie, pestt 1000 mc de cherestea 
fag și rășirfese, mobilă in valoare 
1,1 milioane lei, 80 de tone unt, 158 
iiemiuae brinzeturi și. alte produse. 
Wrcw'' importante s-au. obținut in
luna iulie și în domeniul realizării 
lucrărilor de investiții. La Fabrica de 
textile nețesute „Nettex“, din Bistri
ța, a fost pusă în funcțiune, cu un 
avans de 30 de zile, linia tehnologică 
destinată producției de canafas — va- 
tir, iar la Complexul de prelucrare a 
lemnului au început, mai devreme cu 
15 zile decît era prevăzut, probele 
mecanice la noua fabrică de mobilă.

Ilie Năstase servește, Ion Țiriac 
este gata să intervină la fileu... Ace
lași cuplu perfect de tenismeni a 
adăugat ieri o nouă victorie pentru 
echipa României.
Fotografii de Theo MACARSCHI

Proaspătul antrenor Ion Monea, impărtașindu-și experiența tinerilor pugi- 
liști din lot Foto : Vasiie BAGEĂC

va deveni cel ce rezistă mai bine 
unui înalt tempo de luptă. La cate
goria semigrea, revelația campionate
lor naționale, ce] care l-a trimis de 
două ori la podea pe Horst Stump, 
tînărul Ion Siliște va fi opus marii 
speranțe Marian Culineac, care nu 
și-a putut valorifica talentul, din 
cauza lipsei de experiență, la cam-

pio-atele europene de tineret, fiind 
prematur eliminat. In sfîrșit, la ca
tegoria grea, intr-un meci deschis, 
voința lui Anghel Iancu se va în
frunta cu rutina lui Ion Alexe.

Ir. completarea galei (cu începere 
de la ora 19), în meciuri de antre
nament, vor evolua toți membrii lo
tului olimpic.

PREMISE ALE UNEI MAI EFICIENTE ACTIVITĂȚI
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SPORTULUI SI TURISMULUI
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UN AMPLU Șl IMPORTANT PLAN DE MASURI ADOPTAT DE COMITETUL EXECUTIV 
AL CONSILIULUI CENTRAL AL U. G. $. R.

Recent, in cad-rtil' tlftfei "șediAțe a 
Comitetului.., Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R., la care au mai 
luat parte — ca invitați — reprezen
tanți ai conducerii C.N.E.F.S. și ai 
unor consilii locale pentru educație 
fizică și sport, a fost analizată ac
tivitatea desfășurată de sindicate în 
domeniul educației' 'fizice, ' sportului 
și turismului.

Ca Părți integrante ale procesu
lui de educație a oamenilor muncii, 
care contribuie--- totodată — la în
tărirea sănătății, la fortificarea și 
la creșterea capacității . lor produc
tive. educația fizică, sportul și tu
rismul își au un loc bine definit în 
preocupările sindicatelor, care sînt 
investite — prin lege — cu atribuții 
și răspunderi rn privința bunei or
ganizări și continuei dezvoltări a a- 
cestor activități in întreprinderi și 
instituții.

Acționind. in acest sens, pentru 
atragerea cît mai multor salariați în 
practicarea sistematică a exercițiului 
fizic și a sportului de masă. în ac
tivitățile turistișe și de agiement,

precum și pentru asigurarea și dez
voltarea bazei materiale necesare, 
organele și organizațiile sindicale, 
cluburile și asociațiile din întreprin
deri și instituții au obținut unele re
zultate demne de remarcat. După 
cum. insă, S-a putut constata. se 
mențin în acest domeniu serioase 
neajunsuri și deficiențe, care fac ca 
activitatea sportivă și turistică să 
nu aibă incă eficiența necesară.

In vederea lichidării lipsurilor 
existente și îmbunătățirii generale .. 
acestei activități. Comitetul Execu
tiv al Consiliului Central al C.G.S.K. 
a stabilit, în colaborare cu Consi
liul Național pentru Educație Fizică 
și Sport, un amplu plan de măsuri.

Stabilindu-se mai întîi necesita
tea ca sindicatele, împreună cu aso
ciațiile și cluburile sportive, să-și 
întocmească programe trimestriale 
cu acțiunile pe care le vor organiza, 
acțiuni care să fie cit mai accesibile 
masei de salariați și pentru care să 
existe condiții de realizare, în pla
nul adoptat se prevede orientarea cu 
precădere spre turism, serbări cini-

penești, crosuri, gimnastică la locul 
de muncă, culturism, aero-navo-ra- 
chctomodelism, precum și spre prac
ticarea anumitor ramuri de sport 
(înot, schi, canotaj. volei, fotbal, 
handbal, tenis de masă și de cimp. 
tir), in funcție de posibilități, cerin
țe și tradiție. Pentru impulsionarea 
atletismului, fiecare asociație spor
tivă »a organiza lunar pentru masa 
de salariați. cel puțin două-trei în
treceri de cros, alergări, aruncări sau 
sărituri, spunzâtor condițiilor de 
care dispune.

Împreuna cu organizațiile U.T.C., 
organele sindicale din întreprinderi 
și instituții vor sprijini asociațiile 
sportive în direcția dezvoltării turis
mului de misă, organizind săptămi- 
nal drumeții, excursii cu bicicleta 
sau pe schiuri (în sezonul ie iarnă) 
in împrejurimile localităților, 
asemenea, împreună cu oficiile 
dețene de turism, se vor iniția 
pentru salariați și membrii lor

(Continuare iu pag. a 2 a)
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ÎN CEALALTĂ SEMIFINALĂ, DE LA BARCELONA,
ECHIPA S.U.A. IN AVANTAJ: 2-1 CU SPANIA

Printr-o netă victorie în 
de dublu, echipa României 
un important pas înainte 
calificarea în finala „Cupei 
După numai o oră și 17 
de joc, 
marcau 
echipei 
ducerea 
finală inter-zonă. 
două partide de simplu trebuie să 
decidă pe învingători, cei care — 
Ia sfîrșitul lui septembrie — vor 
asalta prețiosul trofeu în ultima 
confruntare a ediției pe acest an.

înainte de a descrie fazele par
tidei, trebuie menționat efortul 
deosebit pe care l-au depus foru
rile organizatoare pentru a asigura 
începerea partidei Ia ora fixată. 
Intr-adevăr, ploaia din ziua prece
dentă nu contenise nici în orele 
dimineții, punînd sub semnul în
trebării posibilitatea unui start in 
aceeași după amiază. încă 
ajun, brațe harnice au întins 
supra terenului central de la 
greșul o prelată protectoare 
a ferit zgura de asaltul continuu al 
picăturilor de ploaie. Imediat ce 
aversa a încetat, o echipă întreagă 
de amenajatcri a început să pre
gătească terenul făeîndti-l apt pen
tru joc. Și. fără exagerare, drep
tunghiul roșu de zgură s-a prezen
tat in condiții 
chiar celor 
cere !

Astfel, la 
celei de a 
deschis. La 
zentarea celor două reprezentati
ve. Prin fața tribunelor, din nou 
arhipopulate, au defilat tenismenii 
Australiei, conduși de căpitanul 
nejucător Neale Fraser, avind în 
formație pe Mal Anderson. Colin 
Dibley, John Cooper, Geoff Mas
ters și Ros Case. Echipa României, 
abordînd frumoase sacouri de cu
loare închisă, s-a aliniat în corn

partida 
a făcut 
pentru 
Davis", 
minute 

Ilie Năstase și Ion Țiriac 
al doilea punct în favoarea 
României, care a luat con- 
îrl această disputată semi- 

Azi, ultimele

ponența sa tradițională, cu prof. 
Ștefan Georgescu (căpitan nejucă
tor), Ion Țiriac, Petre Mărmurea- 
nu, Ilîe Năstase și Ion Sântei.

La ora 14.19 prima lovitură 
serviciu este trimisă peste fileu 
Mal Anderson, avîndu-1 alături 
Colin Dibley. De partea

de 
de 
Pe 

cealaltă,

AZI INTlLNIRILE
DECISIVE

La arena Progresul, de Io 
ora 13 — ultimele două me
ciuri de simplu : TIRIAC — 
DIBLEY ți NĂSTASE — AN
DERSON.

Partidele vor fi transmise în 
direct de T.V.

din

din 
dea- 
Pro- 
care

optime, superioare 
prima zi de între

promisă, programul
fost

ora
doua reuniuni a 
început a avut loc pre-

sint gata de luptă Ilie Năstase și 
Ton Țiriac. Chiar din ghemul de 
debut incisivitatea echipei noastre 
se face simțită. Retururile români
lor pun în dificultate pe adversari 
si Anderson greșește ultimile două 
voleuri. permitînd un break din 
start : 1—0. Scorul se majorează 
pe serviciul lui Țiriac. care reu
șește să înscrie două voleuri con
secutive. Cu Dibley ia serviciu, 
ghemul următor este mai disputat 
și după trei egalități, oaspeții iz*  
butesc
este primul tur de serviciu a lui 
Năstase. care se achită impecabil 
de misiune : 3—1. In celelalte două 
ghemuri fiecare pereche își cîștigă 
serviciul, după schimburi de mingi 
rapide. în care forța loviturilor și-a 
spus cuvîntul. La 4—2, 
la serviciu, australienii 
nou conduși : mingea 
(15—40) este magistral
Năstase care ajunge in extremis și 
trimite impecabil un ,.lung de li
nie" cu forhandul. Este 5—2 șl

sâ puncteze : 2—1. Apoi.

cu Dibley 
sint din 

de break 
jucată de

Năstase trece la serviciu pentru ul
timul ghem al setului inaugural. 
Tot el se face remarcat printr-o 
splendidă execuție a unui lob lif- 
tat, care trece fulgerător peste cei 
doi australieni, aducînd jocul la 
setbal : 40—15. Apoi, ultimul punct 
este marcat de un smeci puternic 
al lui Țiriac. Setul revine româ
nilor cu 6—2.

încheiată această primă secvență 
a partidei, pentru cei prezenți în
cepuse să 
asupra rezultatului ei final. Ca în 
ătîtea alte rînduri, excelenții noș
tri jucători colaborau perfect, des- 
fășurînd un joc de echipă în în
treaga accepțiune a cuvîntului. Pe 
lingă intervențiile strălucitoare ale 
lui Ilie Năstase, se făcea remarca
tă marea abilitate tactică a lui 
Ion Țiriac, viziunea sa desăvîrșită 
în jocul de Ansamblu.

Toate acestea s-au desprins cu 
prisosință și din fazele de joc ur
mătoare. La începutul setului doi, 
servește din nou Anderson și reu
șește de data aceasta să puncteze, 
cu toate că este condus cu 0—31’. 
Țiriac egalează cu următorul său 
tur de servicii, in care pune .'in 
dificultate la retururi, de două, ori, 
pe același Anderson, Urmează apoi 
break pe serviciul lui Dibley, cu 
un spectaculos topsin al lui Năs
tase pe ultima minge. 2—1, apoi 
3—1 cu Năstase la serviciu, care 
zburdă literalmente în fața filexi- 
lui. Servește Anderson și reușește 
să acumuleze un 40—0, dar nigi 
acest ghem nu revine australienilor 
fiindcă două voleuri ale lui Năs
tase și trei greșeli ale oaspeților 
ridică scorul la 4—1. După un 
ghem fără istoric (5—1) urmează

dispară orice dubiu

C. COMARNISCHf 
Radu VOIA

(Continuare in pag a '4 «)

DUPĂ PRIMELE DOUĂ ZILE DE ÎNTRECERI FOARTE DISPUTATE

ATLEȚII NOȘTRI AU CUCERIT CELE MAI MULTE
MEDALII DE AUR LA BALCANIADA DE LA IZMIR
• Petre Lupan: campion balcanic, nou record național după 12 ani: 3: 40,4 
pe 1500 m • Gh. Cefan invinge pe campionul european, bulgarul Jelev, la 3000 m

obstacole • Valeria Bufanu s-a revanșat in fața sprinterelor bulgare

IZMiR, 6 (de la trimisul nostru 
special)

Miile 
dreaptă 
nicipal 
de a asista la una dintre cele mai 
pasionante ediții a Balcaniadei de 
atletism.

In cea de a doua reuniune des
fășurată simbâtă noaptea, la lumi
na puternicelor reflectoare, atleții 
români au avut o frumoasă com
portare, cucerind 6 noi titluri de 
campioni. Desigur. n^-a bucurat 
fiecare succes al tricolorilor, dar 
parcă cea mai mare satisfacție ne-a 
fost oferită de victoria lui Petre 
Lupan, la capătul unei dramatice 
întreceri cu demifondiștii iugoslavi 
și greci, pe distanța de 1500 m. 
Trena a fost susținută de Ia pri
mele sute de metri, plutonul rămî- 
nînd compact după două ture 
Apoi, atleții iugoslavi au atacat, 
singurii care au reușit să le prin 
dă plasa fiind reorezentantul nos
tru Petre Lupan și grecul Zaharo- 
poulos. La intrarea în ultima linie 
dreaptă, românul a atacat puter

de spectatori care se in- 
zilnic spre stadionul Mu- 
din localitate au prilejul

nic și cu un finiș mult aplaudat 
a ajuns primul după 3:40,4 Cifra 
reprezintă un nou record al țării, 
superior cu 0,1 sec. celui stabilit 
de Zoltan Vamoș în 1960.

Victorii categorice au înregistrat 
decatlonistul Vasiie Bogdan, care 
a cumulat după 10 probe 7593 p, 
și mărșăluitorul N. Găsitu, care a 
încheiat distanța de 20 km cu 
aproape 90 de secunde 
celui de al doilea clasat, 
de surprinzător, pe atît de 
culos a fost și succesul lui 
ghe Cefan în cursa de 3000 
stacole. Alergătorul nostru 
puns 1 prompt la toate 
fostului campion european, bulga
rul Mihail Jelev, iar în final, cu 
forte mai proaspete, a sprintat ire
zistibil spre firul alb de la sosire

Pe linia excelentelor rezultate 
din acest sezon, Valeria Bufanu s-a 
revanșat în fata sprinterelor bul 
gare, cîștigind proba de 200 m în 
23.3, cifră aflată la 0.3 sec de re
cordul național. In sfîrșit, cea de 
a 6-a medalie de aur pentru atleții 
români în această zi a fost obți-

km 
înaintea 
Pe cît 
specta- 
Gheor- 
m ob- 
a răs- 

atacurile

nută de Vasiie Sărucan, învingător 
în proba de lungime cu 7,64 m. în 
urma acestor rezultate, echipa Ro
mâniei a trecut pe primul loc 
(după două zile) în clasamentul pe 
medalii al actualei ediții. în 
schimb, sportivii bulgari au pre
luat conducerea în clasamentele pe 
echipe. Iată rezultatele tehnice :

1 500 m (b) : 1. PETRE LUPAN (R) 
3:40,4 (nou record) — campion balcanic, - ... - • •— - — ș. zaharo-

Onescu (R) 
1. GHEOR- 
camplon bal- 

Kontosoros (G) 8:34,6, ? 
„i,. : 20 km marș : 1. N.

campion

2. Vukomanovici (I) 3:40,8, 
poulos (G) 3:40,9... 7.
3:51,0 : 3 000 m obstacole : 
GHE CEFAN (R) 8:33,8 — 
canic, 2. Kontosoros (G) 8:34,6, 3. Je
lev (B) S:34,6 : 20 km marș ; 1. N. GA- 
SITU (R) lh 38:40,4 _ campion balca
nic, 2. Cukev (B) lh 40:08.0, 3. Kamenev 
(B) lh 40:08,8. 4. Staicu (R) lh 43:01,0 ; 
suliță (b) : 1. BEZJAK (I) 76,92 m —
campion balcanic. 2. Grig oraș (R) 74,88
m, 3 Stojkov (B) 72,20 m.. . 5. Megelea 
(R) 71.04 m ; greutate (b) : 1. IVANCICI 
H) 19,77 m (rec.) — campion balcanic,
2. Stoev (B) 19,08 m. 3. Kueev (B) 28,76
m : lungime (b) : 1. VAS1LE SARUCAN 
(R) 7,64 m — campion balcanic, 2. Pen- 
ceV (B) 7,40 m, 3. Kathimiotis (G) 7.38 
m. . . 5. Zaharia (R) 7.35 m : decatlon : 
1. VASTLE BOGDAN (R) 7 593 p — cam
pion balcanic, 2 Mljakov (B) 7 275 o. 3. 
Sevastis (G) 7 226 p. . . 5. Nicolau (R) 
7 109 p : 4x100 m : 1. GRECIA 40,3 —
campioană balcanică, 2. Iugc.îlavia 40.3,
3. Bulgaria 40.9 (echipa Română — des
calificată): 203 m (f) : 1. VALERIA BU-

CLASAMENTUL 
PE MEDALII 

(după

1. ROMANIA
2. Bulgaria
3. Grecia
4- Iugoslavia
5. Turcia

2 zile)
aur

8
5
5
4
0

b:-L.nz
4

10
5
»>
1

argint
7

10
1
4
0

CLASAMENTUL 
PE PUNCTE 

(după 2 zile)
BĂRBAȚI : I — BULGARIA 

74 ; II — Grecia — 74 ; III — 
România 73 ; IV — Iugoslavia 
71 ; V —

FEMEI:
RIA 74 ; II
III —
Grecia

FANU (R)
2. Valkova
21,3. . . 5.

PITESTIUL Sl-A SĂRBĂTORIT
1 7

CAMPIONII LA FOTBAL
O expoziție retrospectivă, o

a activității echipei F.C. Argeș,
de campioni și un

ieri ceaCapitala Argeșului a trăit 
mai frumoasă zi a vieții ei fotba
listice. De la 11 dimineața Și pînă 
noaptea tîrziu, o serie de frumoase 
și foarte bine organizate acțiuni au 
cmstit cucerirea de către echipa 
primă a județului a titlului d<- 
campioană a țării. Suita de mani 
testări, foarte variate și complexe, 
au demonstrat că fotbalul din Pi
tești se află într-o veritabilă ascen
siune pentru atingerea acelei trepte 
de fortificare reprezentînd marea 
consacrare și, mai cu seamă, au do 
vedit că obținerea titlului de cam
pioană de către F C. Argeș nu-i un 
fapt întîmplător, ci urmarea aces
tui frumos început de drum...

Dimineața, în marea sală a Ca
sei de cultură a sindicatelor, în 
prezența tov, Gheorghe Năstase,

trecere în revistă
primirea tricourilor

tineresc carnaval
membru al C.C. al P.C.R., prim secre
tar al Comitetului județean P.C.R. 
Și a altor conducători ai organelor 
locale de partid și de stat, a nume
roși invitați, a reprezentanților pre
sei sportive, a conducerii clubului 
piteștean, a antrenorilor și jucăto
rilor — campioni a avut loc inaugu
rarea unei frumoase și complete 
expoziții dedicată activității lui 
F. C. Argeș, de la începuturile el 
și pînă astăzi. Prezentînd caracte
rul unei veritabile premiere în acest 
gen, realizată prin eforturile mul
tor iubitori ai sportului din Pitești 
și mai Cu seamă ale neobositului 
nostru confrate; V Firoiu,- ea me-

Eftimie lONESCU

(Continuare în pag. a 3 a)

Turcia 16.
I — BULGA- 

Româiiia 61 , 
Iugoslavia .25 ; i V — 
7 ; V — Turcia 1.

33,3 _ campioană balcanică, 
(B) 23,7, 3. PavJicaVÎJi (î)

Goth (R) 24.9 ; 1500 m (1) : 
1. PETROVA (B) 4:18.4 — campioană bal- 

... - Amzina (B) 4:18.3. 3. Rajlier
(I) 4:23.1, 4. Andrei (R) 4:23,3, 5. Lineă 
(R) 4:27,6 : greutate (f) : 1. HR1STOVA. 
(B) 19,42 m — campioană balcanică, 2. 
Stoianova (B) 1S.28 m. 3. Să’.ăgean ;R) 
16.93 m. 4. Cioltan (R) 16.79 m ; pen
tatlon : 1. ANGELOVA CB) 4 423 p — 
campioană balcanică. 2. Vir.tiiă (R) 4 34S 
p. 3. Sokolova (B) 3 972 p. . . 5. Mitea
(R) 3 828 p.

canică, 2.

Rcmeo VILARA

Președintele F.R.F., Mircea Angeiescu, inminează Vlad, căpitanul
F. C. Argeșului, tricoul și medalia de campion

Foto : 3. BACKSI
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PREMISE ALE UNEI MAI EFICIENTE ACTIVITĂȚI A SINDICATELOR
EDUCAȚIEI FIZICE, SPOITULUI SI TURISMULUI

(Urmare din pag. 1)
familie — ieșiri la diferite locuri de 
agrement, valorificindu-se astfel in 
mai mare măsură condițiile naturale 
existente.

în localitățile situate in apropierea 
cursurilor de apă, a lacurilor, sau 
care dispun de bazine se va pune 
un mai mare accent pe învățarea și 
practicarea înotului, iar in localită
țile din vecinătatea munților și dea
lurilor vor fi inițiate — iarna — 
acțiuni pentru învățarea și practi
carea schiului.

Uni mai mare impuls urmează să 
fie dat și activității competiționale 
de masă. îndeosebi sub forma cam
pionatului intern al asociației, cu 
întreceri pe ateliere, secții, între
prindere sau instituție.

La toate casele de cultari ale 
sindicatelor ți în cluburile culturale, 
pînă la sfîrșitul anului, prin grija 
consiliilor locale sindicale, vor fi 
destinate și amenajate spații speciale 
— dotate cu materialele necesare — 
pentru practicarea gimnasticii de în
treținere și artistice, culturismului, 
judo-ului, tenisului de masă ți șahu
lui, Acolo unde este posibil, lingă 
aceste case de cultură vor fi ame
najate — Prin muncă patriotică — 
terenuri sportive simple și standuri 
de tir sportiv ți distractiv.

încă în cursul acestui an. consi
liile județene ale sindicatelor în raza 
de acțiune a cărora se află stațiuni 
de odihnă și tratament ale U.G.S.R. 
vor lua măsuri — împreună cu con
ducerile stațiunilor respective _ — 
de amenajare a unor baze sportive 
simple in aer liber (terenuri de vo
lei, handbal, tenis de cimp, fotbal 
redus, porticuri de gimnastică etc.). 
Th paralel, cu sprijinul C.J.E.F.S., se 
vor întocmi programe de manifestări 
sportive de masă și de excursii pen
tru oamenii muncii aflați la odihnă.

în scopul influențării pozitive a

M. BOOR

ULTIMII

Concursul internațional

(Cehoslovacia) Șl D. VELEA (România)

ÎNVINGĂTORI

ieri 
Ca-

Boor (Ceho-

După trei zile de întreceri, 
dimineață la baza hipică din 
lea Plevnei a luat sfîrșit concursul 
internațional de călărie obstacole.

Cea mai spectaculoasă probă a 
fost cea de forță în care călăreții 
prezenți la start au trebuit să facă 
față dificultăților unui parcurs cu 
7 obstacole, avînd o înălțime va
riind între 1,30 m. și 1,50 m. Din
tre cei zece sportivi înscriși, doar 
patru au reușit să termine fără 
penalizare : Martin Boor (Ceho
slovacia) cu Uran. Dumitru Velea 
cu Viteaz. Constantin Vlad cu Son
dor și Stoian Karavasiliev (Bulga
ria) cu Etalon. Pentru desemnarea 
învingătorului, cei patru călăreți 
rămași în cursa pentru primul loc 
au trebuit să execute un parcurs 
de baraj pe patru obstacole. Ceho
slovacul MARTIN BOOR cu Uran 
a avut o evoluție fără greșeală o- 
cupînd locul I. și cîștigînd -Premiul 
asociației cineaștilor", în timp ce 
adversarii săi, doborînd cîte un ob- 

să se mulțu- 
secundă atrl- 

concursului —

De subliniat și evoluția 
Victor Costache cu Șa- 

clasat al treilea — și 
Nicolae cu Aprod, care 
o eroare la penultimul

stacol. au trebuit 
mersei cu poziția 
buită ex-aequo.

In ultima probă a 
barema A la cronometru, 12 ob
stacole. înălțimea în jur de 1,30 m
— au evoluat 19 concurenți. Dumi
tru Velea cu Sonor s-a comportat
— ca și în zilele precedente — 
remarcabil, reușind să-și adjudece 
primul loc. De altfel, departajarea 
primilor călăreți s-a făcut la cro
nometru, 
juniorilor 
ghia — 
Gfieorghe 
chmițînd 
obstacol — a ratat ocuparea locu
lui doi.

Clasamentul final al probei :
1. DUMITRU VELEA cu Sonor 0 p 
(1:09,6), 2. Tibor Vrba (Cehoslova
cia) cu Taifun 0 p (1:16.8). Victor 
Costache cu Șaghia O p (1:21.6+ 
4. Aurelian Stoica cu Spumos 0 p 
(1:25,5), 5. Gheorghe Nicolae cu A- 
prod 4 p (1:11.2) 6. Constantin
Vlad cu Spirt 4 p (1:11,8).

La sfîrșitul concursului am soli-

BOBÎLNEANU
IM „RALIUL“ MOTORETELOR

Dupo priea pane a caaptaiatnlui <c rcțtHaritaic $i rezistența

ȘI METALUL BUCUREȘTI CONDUC 
ROMÂNEȘTI

ORAȘUL GH. GHEORGHIU-DEJ. 
6 (prin telefon, de la trimisul nos
tru).

• Nu ne-am propus inițial să recon
stituim etapa a doua a campiona
tului național a) motoretelor ro
mânești. Neașteptata ei duritate, la 
care s-a mai adăugat, in mod nepre
văzut, vremea potrivnică (vînt tăios 
și ploaie rece) ne-a determinat să 
revenim, măcar în treacăt, asupra 
întrecerilor desfășurate sîmbătă, 
care au supus concurenții la un ri
guros examen de regularitate și re
zistență. Acest extrem de dificil 
test a fost trecut cu succes doar de 
I. Bobîlneanu, N. Berloiu, Cr. Do- 
vids și I. Bartha, care au făcut o 
cursă temerară. Pregătindu-și ma
șinile pentru toate variantele posi
bile, ei au avut motoretele bine izo
late, în vederea drumurilor desfun
date și a ploii care i-a însoțit în 
permanență, și astfel ei au trecut 
prin toate punctele de control la 
ora indicată în carnetul de bord. 
Cei care au suferit însă o cît de 
mică defecțiune n-au mai putut 
realiza media orară impusă (45 km) 
oricît de operativi și buni condu
cători s-ar fi dovedit. Ar fi fost 
cazul ca subcomisia tehnică a fe
derației să stabilească pentru aceas
tă lungă și grea etapă (273 km, 
dintre care aproape 80 de drum a- 
nevoios) o medie orară pentru două 
Variante: timp frumos, pe de o 
parte și vreme nefavorabilă, pe de 
alta Cum alergătorii au fost nevoi
ți să facă față unei medii orare ri
dicate, merită felicitări toți spor
tivii care au terminat cursa de sîm
bătă.

în intre-

extinde — cu sprijinul

stării de sănătate și randamentului 
în muncă al salariaților, k. ' . .
prinderile și instituțiile unde acest 
lucru este foarte necesar, se va in
troduce șî • _r.
tehnic al consiliilor sportive' locale
— gimnastica zilnică ia locul de 
muncă.

Pentru îndrumarea de specialitate 
și organizarea activității sportive de 
masă din întreprinderi și instituții, 
comitetele sindicatelor vor desemna 
cadrele necesare de instructori vo
luntari, cărora consiliile locale pen
tru educație fizică și sport le vor 
asigura un program de pregătire co
respunzător. Ața cum se preconizează 
în planul de măsuri adaptat, înce- 
pînd din noul an de învățămint, 
pentru rolul de instructor sportiv se 
va apela — cu sprijinul C.N.E.F.S. 
și al Ministerului de resort — și la 
studenții I.E.F.S. sau ai facultăților 
de educație fizică de pe lingă insti
tutele pedagogice.

în altă ordine de idei, este men
ționată sarcina ce revine consiliilor 
județene ale sindicatelor de a lua
— împreună cu CJ.E.F.S. — mă
suri de folosire rațională și integrală 
a tuturor bazelor sportive existente 
pentru desfășurarea activității spor
tive de masă. Aceiași factori vor a- 
juta sindicatele și asociațiile spor
tive pentru a-și amenaja — pină 
1» finele acestui an — cel puțin o 
bază simplă (terenuri de volei, hand
bal, porticuri de gimnastică, plat
forme destinate culturismului etc.). 
De asemenea, pentru anul 1973 vor 
întocmi planuri concrete pe județ 
privind amenajarea de baze sportive 
simple pe lingă întreprinderi, in 
cartierele de locuințe și în zonele 
de agrement, care urmează a se rea
liza prin muncă patriotică și cu 
contribuția sindicatelor, a comitete
lor oamenilor muncii (din benefi
ciile unităților economice), a consi
liilor populare și a C.J.E.FjS.

juniorul 
și ro-

(Ceho- 
vedere 
la ni-

citat cîteva opinii unor conducă
tori de delegații:

PETAR PETROV (Bulgaria) : A 
fost un concurs bine organizat, care 
a oferit tuturor călăreților o exce
lentă posibilitate de a-și verifica 
potențialul și de a face un util 
schimb de experiență. Cred că ast
fel de întreceri ar trebui să fie mai 
multe. Dintre călăreții prezenți la 
București mi-au plăcut 
cehoslovac Dușan Tovarnak 
mânui Constantin Vlad.

FRANTIȘEK OBERLE : 
slovacia) : Din punct de 
tehnic, concursul s-a ridicat 
velul internațional al multor între
ceri valoroase. Cei mai buni au fost, 
desigur, cei care au cîștigat, cu 
mențiune specială, fosă, pentru Du
mitru Velea, Constantin Vlad și 
ion Popa dfo România. Șandor Baj- 
kai și M;klos Mezei din Ungaria 
și Dușan Tovarnak din ech.pa 
noastră.

ISTVAN SZABO (Ungaria): Noi 
am participat la r.tmer:ase con
cursuri în străinătate și îmi permit 
să afirm că acesta a f-st unul din
tre cele mai bine organizate. Vre- 
n.ea piuiuasă a solicitat foarte mult 
pe toți pârtie:panții. fapt care ex
plică. intr-o oarecare măsură, unele 
evoluții mai puțin reușite. O re
marcă deosebită pentru Dumitru 
Veiea și cehoslovacul Martin Boor.

General maior VICTOR STAN- 
CULESCU. președintele Federației 
Pomâne de cdlă-te: Deși celelalte 
țări nu au venit cu primele gar- 
r. c ureLi O'spri. au reușit, 
datorită tfirzeniei. să fovingă în trei 
ain ce.e șase probe favoriții echi
pei noastre, care au tratat concursul 
cu ușurință după succesul incontes
tabil obținut in prima zi. Mi-au 
plăcut Dumitru Velea. Martin Boor 
(Cehoslovacia) și întreaga echipă 
maghiară.

Aț sublinia totodată înalta cinste 
de care ne-am bucurai prin pre
zența la concurs a academicianului 
Henri Coaadt. ministru consilier 
de stat ți președinte de onoare al 
federației noastre.

Emaaud FANTANEANU

înaintea startului In uiunna eta
pă — relativ ușoară — a primei 
părți a campionatului, dlsputa'-â du
minică pe ruta Or. Gh. Gheorgh;-- 
Dej—Adjud—Bacău—Or. Gh. Gh.eor- 
ghiu-Dej (155 km) doar L Bobîl
neanu și N. Berloiu aveau 0 puncte 
penalizare. Duelul dintre acești doi 
adversari s-a încheiat însă ramd, 
încă... de la plecare, deoarece mo
toreta lui Berloiu nu a pornit ia 
comanda arbitrului, acordlr.du-i-se 
în acest fel un punct de penalizare, 
în schimb, I. Bobîlneanu. proaspătul 
campion de dirt-track al țării, a 
luat un start regulamentar, a mers 
în continuare cu siguranță și calmul 
ce îl caracterizează, fiind singurul 
dintre cei 35 de participant care a 
terminat concursul cu 0 p penali
zare. După o jumătate de oră de la 
sosire a avut loc un circuit de vite
ză pentru deparatajarea alergători
lor aflați la egalitate de puncte. 
La grupa celor aflați în partea a 
doua a clasamentului a învins D. 
Vasilescu (Metalul București), iar 
întrecerea fruntașilor a revenit lui 
Cr. Dovids.

Clasamentul general după trei 
etape — INDIVIDUAL: 1. L Bo
bîlneanu (Voința Sibiu) 0 p. 2. N. 
Berloiu (Torpedo I Zămești) 1 p. 3. 
N. Rîureanu (Voința Sibiu) 3 p. 4. 
Gh. Banu (Metalul București) 3 p. 5. 
T. Popa (Metalul București) 4 p. 6. 
I. Bartha (Steagul roșu Brașov) 
4 p. ; ECHIPE : 1. Metalul Bucu
rești 21 p 2. Torpedo II Zămești 
23. p. 3. Voința Sibiu 28 p. 4. Stea
gul roșa Brașov 33 p. 5. Torpedo 
I Zămești 129 p.

Organizarea întrecerii, asigurată

trimise de 
1971 tuturor 
sprijinul a-

adresei 
anul 

privind 
dezvoltarea spor-

O sarcină de mare răspundere 
revine ..............
aceea 
și cu 
partid _________ __
ganizatorică a tuturor asociațiilor și 
cluburilor sportive din intreprinderi 
și instituții, ajutîndu-le ca majori
tatea salariaților să devină mem
bri și membri susținători ai aces
tora. Fiecare asociație sau club va 
trebui să aibă regulament propriu 
de organizare și funcționare, stabi- 
lindu-se atribuții precise consiliilor, 
comisiilor și birourilor secțiilor pe 
ramură de sport, a căror activizare 
se impune.

Pe baza 
C.N.E.F.S. în 
ministerelor, 
cestora pentru < 
tulul . comitetele uniunilor sindica
telor pe ramură vor ajuta ministe
rele respective ca Pină la sfîrșitul 
anului să analizeze activitatea spor
tivă din sectoarele subordonate și să 
adopte măsurile necesare susținerii 
organizatorice, materiale și finan
ciare a sportului de masă și de per
formantă din intreprinderi.

Una din prevederile foarte impor
tante ale planului la care ne refe
rim este aceea ca rncepind din anul 
1973 să se urmărească includerea in 
contractele colective a contribuției 
financiare a întreprinderilor și cen
tralelor economice pentru asigura
rea bazei materiale necesare activi
tății sportive a salariaților — potrivit 
legilor nr. 29 din 1967 și nr. 11 din 
1971.

O serie de alte măsuri din planul 
adoptat se referă la intensificarea 
propagandei in favoarea practicării 
sistematice, in mod independent sau 
organizat, a exercițiilor fizice și 
sportului, precum și la îmbunătă
țirea activității politico-ideologice de 
educare marxist-leninistă a sportivi
lor, activiștilor și tehnicienilor spor-

ee 
___ este 

- sub îndrumarea 
organizațiilor

comitetelor sindicatelor 
de a lua

sprijinul organizațiilor de 
— măsuri de consolidare or-

•4*  natatie

IAȘI, 6 (prin telefon, de la trimi
sul nostru). Timpul, acest prieten 
sau adversar al planoristului, a ținut 
cu tot dinadinsul să aibă un cuvînt 
hotărâtor la actuala ediție a campio
natelor naționale. Astfel, în primele 
șase zile — din cele 12 afectate în
trecerilor — numai una a avut con
diții favorabile de zbor și concursul 
a putut începe cu o probă de „dus- 
îr.lors" pe distanța Iași — Bîrlad — 
Iași (208 km). Ar fi fost prea fru
mos ca vremea să se mențină bună 
pe toată durata zilei, dar aceasta nu 
s-a întîmplat și consecințele s-au 
arătat imediat. Din cei 22 de plano- 
riști care au luat startul niciunul 
nu a reușit să străbată întregul 
traseu, fiind nevoiți să aterizeze pe 
parcurs. în urma acestui fapt, nici 
rezultatele obținute nu . sînt con
cludente.

Iată ordinea primilor 11 clasați : 
1. Stanislaw Wipek (Polonia) 135 
km (284 p). 2. Frantișek Necid (Ce- 
:.: -io-, acia) 124 km (254 p), 3. Ion 
Alexa (Aeroclubul Moldova Iași) 
12 km (244 p), 4. Ludovit Iambrich

II-a: Figurel (G. Solcan) 32,9, Co
lecția, Tamisa, cîștigător 14. event 
40. ordinea 87. ordinea triplă 482 ; 
cursa a IlI-a : Filomela (V. Gheor- 
îhe) 318. Sora. Halina, cîștigător 
16. event 721. ordinea 26. ordinea 
triplă 451 : cursa a IV-a : Begonia 
(Gh. Tânase) 35.5. Madison, cîști-

• r 5. event 84. ordinea 72: 
■::-u a V-a : Hoțoman (Tr. Marcu) 
28.2.’Raliu. Velodrom, cîștigător 6, 
event 38. ordinea 82. ordinea triplă 
717 : cursa a VI : Datina (S. Ona- 
che). 36. Hegemona, cîștigător 19, 
event 54, ordinea 93: cursa a VII-a : 
Senzația (M. Ștefănescu) 27,7. Ha
bar, Iuta, cîștigător 9, event 124. 
ordinea 77, 
cursa 
duță) 
vent 
tri ac

Nidcly DUMITRESCU

reflecta : „nu-i nici o nenoro- 
după asemenea performanțe 

dacă ar fi meritat cineva să 
fie premiat
schimb, de data aceasta, nu au

Un singur ele
ment în plus la 
piscina din ștran
dul Tineretului, 

pe parcursul celei de a treia reu
niuni finale a campionatelor națio
nale de juniori : ploaia rece, ca de 
toamnă, care i-a biciuit fără înce
tare. în sfîrșit, o scuză...

Și din nou au lipsit medaliile 
primilor trei clasați, deși au exis
tat promisiuni ferme din partea or
ganizatorilor în această direcție. Un 
concurent mai mucalit din tribună 
însă 
cire, 
zău 
mai

în 
lipsit surprizele. Și una dintre a- 
cestea este victoria Lilianei Bancu 
la 200 m bras cu un timp (3 00.4) 
ce constituie un nou record per
sonal al noii campioane, asupra 
principalei favorite, Adeiir.a Hidos. 
Și pentru că tot sintem in dome
niul brasișiilor, să mai amintim de 
revanșa pe care Alexandro Petres
cu (elev al fostului campion natio
nal Alexandru Schmaltser-, și-a 
luat-o asupra principali lor săi ad
versari — eare-1 învinseseră ia 
-sută* * — pe distanța de 200 m.

Clujăi:: s-au dovedit iarăși că 
mai rapizi 'rauliști. De această dată, 
pe distant a 4 lungimi de bazin 
,200 m . unce Gyangy Sovago a 
-mers-*  Ia valoarea- i cunoscută 
(2-26ÂK deși anticnorul O. Mladin 
promitea in primăvară tn> sail va
loric mai su’ostaațial al elevei sale, 
în schimb. Zcbo Oprfoțescu. pe li
nia rezultatelor modeste din acest 
campionat, nu a reușit deck 2:12,1!

Anca Georgescu ne-a demonstrat 
o dată fo plus că mai înoată doar 
din amintiri, performanța cu care 
a intrecut-o din nou pe Liliana 
Buri acu (la 200 m bras) fiind in- 
ferioară recordului ei personal cu 
aproape șase secunde. Ca să numai 
vorbim de adversara sa, cronome
trată doar cu 3:06,0. Aiți doi îno
tători din grupa dinamovistă au o- 
cupat locurile fotîi în dificila pro
bă de 400 m mixt. Este vorba de 
frații Teodor și Smaranda Nuțea- 
nu. ceva mai ambițioși decît cn- 
echipieri: lor. Cît privește pe pro
tagoniștii campionatelor, aceștia 
ne-au dezamăgit din nou. Ce folos 
că Anca Groza aduce clubului său 
al 5-lea titlu de campioană, dacă 
ia 200 m liber a ajuns să înoate

Tr. IOANITE5CU

SENZAȚIA A PRODUS SENZAȚII ASISTENȚEI !

Instabuiiatea vremii a rărit ctn- 
siderabi! numărul spectatorilcr. 
dar n-a influențat rezuiutele aler
gărilor. deoarece pista bioodtcwro- 
lui ploieștean — în duda ploii in
termitente din ajtin — s-a prezen
tat in condîțiuni excelente. In ge
nere!. probele au prilejuit dispute 
aprig susținute — din păcate nu
mai de către unii concurenți — 
furnizfnd spectacole de un bun ni
vel calitativ. Din ansamblul aler
gărilor din program s-a detașat 
„Premiul lăți", cursă la care au 
luat parte o serie de elemente 
fruntașe din generațiile de trei si 
patru ani. Deși a acordat avantaje 
care au mers pină 
Senzația — care își 
evoluția anterioară 
ției de trei ani — 
parcurs, plin 
ciat de unele 
cătorului său. 
de la coardă 
l a depășit, pe

la 110 metri, 
recfștigase din 
șefia genera- 

a efectuat un 
de curaj, a benefi- 
speculații ale condu- 
în privința 
— și pînă 
ultimii zeci

locurilor 
la urmă 
de metri,

Nr, 7139

ÎN CAMPIONATUL PE ECHIPE DINAMO 2-STEAUA I

Un examen edificator pentru selecția olimpică

organizatorică a 
cluburilor sportive din
acestora spre inițierea 
mai accesibile și mai

tivi din întreprinderi și instituții, 
pentru combaterea tuturor fenome
nelor de indisciplină, a tendințelor 
de căpătuială, a necinstei, a influen
ței ideologiei burgheze.

După cum lesne se poate desprin
de din această succintă prezentare 
făcută de noi. planul de măsuri a- 
doptat de Comitetul Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R. vizează 
cele mai importante laturi și aspecte 
ale activității pe care sînt chemate 
să o desfășoare sindicatele în dome
niul educației fizice, sportului și tu
rismului. Măsurile stabilite au în ve
dere consolidarea 
asociațiilor și 
intreprinderi și instituții, orientarea 
mai ciarâ a 
de acțiuni cît 
agreabile pentru masa de salariați, 
antrenarea mai fermă a elementului 
feminin in practicarea exercițiului 
fizic și a sportului, preocuparea mai 
susținută pentru atragerea unui larg 
activ obștesc, dezvoltarea continuă a 
bazei materiale, intensificarea propa
gandei sportive și îmbunătățirea 
muncii educative.

Planul de măsuri adoptat este de 
natură SA IXTAREASCA RĂSPUN
DEREA SINDICATELOR ÎN INDE- 
PLIMRFA INDICAȚIILOR ȘI SAR
CINILOR STABILITE DE PARTID 
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE 
EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT A 
OAMENILOR MUNCII.

Pentru ca cele cuprinse în plan să 
prindă cît mai repede viață, colec
tive comune ale U.G.S.R. și C.N.E.F.S. 
s-au deplasat de-acum în toate ju
dețele in scopul concretizării pe plan 
local a măsurilor stabilite. Este, deci, 
de așteptat ca efectul acestor măsuri 
să se producă destul de curînd. el 
însemnind o creștere pronunțată a 
eficienței activității sportive Ia ni
velul întreprinderilor și instituțiilor 
din întreaga foră.

UNDE SÎNT JUNIORII NOȘTRI DE ALTĂDATĂ ?
în 2:32,3, iar Dietmar Wetierneck, 
după recentul său record național 
de seniori (4.55,3) stabilit la Reșița, 
termină prooa tetratlonului <460 m 
mixt) in 5:00,7. Unde sînt juniorii 
nostrii de altă dată...

REZULTATE TEHNICE. JU
NIORI II — 200 m liber (b) . 1. 
TEODOR NICOLAE (Dinamo) 2:12,8 
— campion național, 2. Adrian Hor- 
vat (Șc. sp. 
Crăciun (Șc. sp. 
liber (f): 1.

1) 2:13,5, 3. Simion
1) 2:17,8 ; 200 m 

Anca GROZA (Di
namo) 2:3221 — campioană naționa
lă, 2. Liliana Dan (Dinamo) 2.41,2, 
3. Silvia Ivescu (Dinamo) 2:42,9 ; 
200 m bras (b): 1. ALEXANDRU 
PETRESCU (Șc. sp. 2) 2:47,5 — 
campion national, 2. Sorin Cemat 
(Dinamo) 2:48.0. 3. Luis Șoptereanu 
(Sc. sp. 1) 2:49.7 ; 200 m bras (f) : 
L LILIANA BANCU (C. S. Șco
larul) 3.-OO.4 (r.p.) — campioană na
țională, 2. Adelina Hidos (Dinamo) 
3:02,4. 3. Henrieta Szabo (Gaz Me
tan Mediaș 3 38.8 : 400 m mixt (b): 
1. DIETM.1R WETTERNECK (Sc. 
sp. Reșița'. 5XX).< — campion națio
nal, 2. Zvonimir Zvoienski (Șc. sp. 
2> 5:40.1. 3. 
(Petrolui.i 5:

csfontin Ma"d 
; 4>N) in mixt

f^lboxa
„CUPA

COMPETIȚIA 
PE ECHIPE 

F. R. BOX"
ÎNAINTEA STARTULUI

Competiția pugilistică rezervată 
eeh:pelor — Cupa Federației româ
ne de box — se află în pragul 
unui nou start. La ediția din acest 
an a întrecerilor s-au înscris 16 
echipe care au fost împărțite în 4 
serii de cîte 4. La 9 septembrie se 
vor disputa meciurile din cadrul 
primei etape. Pentru stabilirea nu
merelor de ordine din serii, comi
sia de competiții clasificări și cole
giul central de arbitri din cadrul 
F.R. Box au procedat la o tragere 
la sorți. Iată cum arată cele 4 se
rii : Seria I: 1. A.S.A. Bacău, 2_ 
Metalul + Rapid Mucurești, 3. ÎJus- 
celul Cîmpulung Muscel, 4. Portul 
Constanța + CimenLU Medgidia ; 
Seria a II-a: 1. U.M. Timișoara,
2. Constructorul Galați. 3. Selecțio
nata județului Caraș-Severin. 4. E- 
lectroputere Craiova : Seria a III-a: 
1. Selecționata Brăila. 2. Farul 
Constanța. 3. Nicotină Iași. 4. Di
namo Brașov; Seria a IV-a : 1. 
Selecționata județului Cluj. 2. Mo
torul Arad, 3. Selecționata Baia 
Mare — Sa tu Mare. 4. Crișul Ora
dea. în cadrul primei etape, echi
pele ce poartă numărul 1 se vor 
intilni cu cele cu numărul 2. iar 3 
cu 4. întrecerile din cadrul seriilor 
se vor disputa în etape programate 
la două săptămini. pînâ la 18 no
iembrie (sistem tur-retur).

Turneul final va avea loc într» 
30 noiembrie și 3 decembrie. în lo
calități ce vor fi stabilite ulterior, 
ta funcție de rezultatele stabilite 
în serii. La turneul Enal al com
petiției vor lua parte echipele cla
sate pe primul loc în cele 4 serii.

■enament. 
rea-

ae data aceasta a găstt un adver
sar mai bun. învingă-.narea a im- 
presicnat. o dată mai mult, prin 
fuleul ei de -metr-tnc—.". iar Mir
cea Ștefănescu si-a atras bineme
ritate aplauze din partea publicului. 
Din rest, se impun a fi menționate: 
victoria clară a lui Hoțoman — 
a patra în actualul sezon — ele
ment care traversează o perioadă 
de certă ameliorare, și comporta
rea colegei sale de an 
Rațiunea, care, ca mînză. a __
Uzat 1:29,7 pe km. în schimb, s-au 
comportat sub orice critică: 
viala. Hibrid. Evadat, Orizont, 
fertaș. Papanaș etc.
evoluția tr“pașilor noștri la mitin
gul de la Moscova, vom publica 
rezultatele 
viitor.

Rezultatele tehnice : Cursa I: Ro- 
tula (Tr. Marinescu) 44.6, Eneia, 
cîștigător 4, ordinea 59; cursa a

Jo-
Su-

Cît privește

lor într-un număr

Un Snagov calm și răcoros, după 
lungile zile de arșiță, a găzduit în 
condiții corespunzătoare întrece
rile celei de a doua ediții a cam
pionatului republican de canotaj pe 
echipe. Competția răspunde unei au
tentice necesități, aceea de a se 
putea constata mai lesnicios capa
citatea competițională a schifiștilor.

olimpic decomponenți ai echipajului 4IlieOanță și Dumitru Grumezescu, 
de schif 2 fără cîrmaci
Ca și anul trecut au figurat pe 
programul celor două zile de dispu
te o cursă de vîsle (schif simplu) și 
două de rame (2 f ’ ră cîrmaci și 2 + 1) 
Ca și atunci canotorii de la Dinamo 
au cîștigat două probe, devenind 
campioni pe echipe, iar cei de la

1. ANCA GROZA (Dinamo) 5:48,7 
— campioană națională, 2. Dagmar 
Illuzin (Șc. sp. Reșița) 6.13.3, 3. Li- 
Selotte Seidl (Șc. sp. Timișoara) 
6:28,3 ; 4xlC0 m liber (b) : 1. PE
TROLUL 4:12,1 — campioană na
țională, 2. Sc. sp. Reșița 4:16,6, 3. 
Sc. sp. 1 Buc. 4:17,0 ; 4x100 in liber 
(f) : 1. Dinamo 4:53,4 (a fost Sin
gura echipă înscrisă în concurs) ; 
4x200 m liber (b) : 1. ȘC. SP. RE-

națională, 
sp. 1 Buc.

— campioană
9.25,2, 3. Șc.

I — 200 m liber (b) :

SITA 9:19,2
2. 'Petrolul 
9:28,2.

JUNIORI
1. ZENO OPRIȚESCU (CSM Cluj)
2:12,1 — campion național, 2. Gheor
ghe Lupu (C. S. Școlarul) 2:14,9, 3. 
Zoltan Casian (CSM Cluj) 2:15,1 ; 
200 m liber (f) : 1. GYONGY SO- 
VAC.O (CSM Cluj) 2:26,6 — campi
oană națională, 2. Lucia Radu (Di
namo) 2:28.2. 3. Adriana Pupăzan 
(Dinamo) 2:37,7 ; 200 m bras (b) ; 
1. VINCENȚTU DINU (Șc. sp. 2) 
2:48,3 — campion național, 2. An
drei Țîntpu (C. S. Școlarul) 2:49,3,
3. Ștefan Teodorcscu (Șc. sp. 2)
2:52.4 ; 200 m bras (f) : 1. ANCA 
GEORGESCU (Dinamo) 2:5**,I  —
campioană națională. 2. Liliana 
Burlacu (Dinamo) 3.06.0. 3. Gabriela 
Constantin (Șc. sp. 2) 3:09.3 : 400 
m mixt (b): 1. TEODOR NUȚEA- 
NU .Dinamo) 5:355 — campion na
țional. 2. Fmil Manolescu (Șc. sp. 2) 
â + 5.0, 3. Virgil Boboc (Rapid) 6:06.7; 
4<0 ni mixt (f) : 1. SM.'.RANDA
NUȚEANU (Dinamo) 6:02,0 —
cainpfoană națională, 2. Angela An
ton (Dinamo) 6.13.2. 3. Cornelia Pe- 
iratu (Șc. sp. 2) 6:28.5 ; 4x190 m li
ber (b) . 1. C.S M. CLUJ 4:10,5 — 
campioană națională, 2. Șc. sp. 2 
4:10,8, 3. Dinamo 4.10.3 : 4x100 m 
liber (f) . 1. DINAMO 4:45,4 —
campioană naționala, 2. Șc. șp. Re
șița 4:54.5 : 3. Șc. sp. Timișoara 
4:57.5 ; 4x260 m liber (b) : 1. DI
NAMO 9:15,3 — campioană națio
nală, 2. Sc. sp. 2 9:22,0, 3. C.S.M. 
Cluj 9.53,0.

o.

E3

UN

CAMPIONATUL NATIONAL DE ZBOR FĂRĂ

OBSTACOL NEAȘTEPTAT

MOTOR

CONDIȚIILE ATMOSFERICE

16,894 și s-a închis.

ordinea triplă 1 089; 
a VIII-a : Mesager (D. To- 
45.8, Brișcă, cîștigător 13. e- 
259, ordinea 60. Pariul aus- 
s-a ridicat la suma de lei

Steaua una singură, cea a vîslași- 
lor solitari. Rezultate previzibile, de 
altfel. Totuși, trebuie spus că edi
ția actuală a acestui mini-campio- 
nat rezervat echipajelor mici a cîș- 
tigat mult în interes și, sperăm. în 
eficiență, prin situarea lui în preaj
ma J.O., oferindu-se. astfel un ni
merit prilej de ultime decizii pri-

Și iată că 
și cele din

vind selecția olimpică, 
atît întrecerile finale cit 
filiera calificărilor au scos la iveală 
indicați; prețioase în această direc
ție. După cum se știe sub lumina 
reflectorului s-au aflat ambarca- 
țiile de 2+1 și 2 f.c. în primul rînd 
s-a desprins victoria fermă a cam
pionilor mondiali, dinamoviștii Ște
fan Tudor și Petre Ccapura, în fața 
ramerilor steliști Mihai Naumencu 
și Adalbert Agh. Nici în campiona
tul de seniori și nici în ,,Regata 
Snagov“ cele două echipaje nu se 
confruntaseră direct. Acum lucru
rile sînt clare. Cele 13 secunde de de
partajare nu mai pot pune la în
doială faptul că deținătorii titlului 
suprem sînt mai buni la ora ac
tuală și. deci, îndreptățiți să ne re
prezinte la Munchen.

Destul de edificatoare a fost, în 
același timp, și cursa schiturilor 
de 2 f.c.. cîștigată cu dezinvoltură 
de Iile Oanță și Dumitru Grume
zescu. Cum aceștia fac 
echipajul reprezentativ 
atenția specialiștilor s-a 
asupra evoluției primilor

parte, din 
de 4 f.c., 
concentrat 
înscriși pe

3Mciclism! UȘILE TEODOR (Dinamo)

CÎSHOĂTOR DETAȘAI

CLUJ, 6 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). —

Duminică dimineața, Clujul a găz
duit ultima și cea mai spectacuLa- 
să probă a naționalelor de ciclism : 
semifondul. Cursa a avut loc pe un 
circuit situat în spatele stadionului 
municipal, de o parte și de alta a 
Someșului. în afara dificultăților 
traseului, cicliștii au avut de în
fruntat timpul neașteptat de rece 
și ploaia, care i-a însoțit uneori. 
Cu toate acestea, am putut remar
ca din nou ritmul rapid al curse
lor. Mediile orare înregistrate sînt, 
de altfel, grăitoare : 43,754 km, la 
seniori și 41,555 km la juniori.

La seniori s-au aliniat la start 
pentru a parcurge cei 60 km ai 
cursei 53 de cicliști (30 de ture, cu 
sprinturi In fiecare al doilea tur). 
Primul sprint revine brăileanuiui

km (197 p), 5.(Cehoslovacia) 102
Zoltan Naghi (Mureșul Tg. Mureș) 
98 km (186 p), 6. Valentin Romașcu 
(Aeroclubul Aurel Vlarcu Buc.) 82 
km (144 p). 7. Werner Hans Voss 
(R.D. Germană) 81 km (142 p), 8. 
Oleg Passetchnik (U.R.S.S.) 79 km 
(136 p). 9. Pelgia Majewska (Polo
nia) 72 km (118 p)., 10—11. Aurel 
Otînjac și Petre Zenovei '(Aeroclu
bul Moldova Iași) 58 kfii (81 p)

Buletinele de stare a vremii pre
văd o ameliorare pentru următoa
rele zile în zona lașului și sperăm 
că săptămîna aceasta campionatele 
vor decurge normal, dind astfel po
sibilitatea concurenților să-și eta
leze măestria.

Dinu COSTESCU

„CARPAȚI“ BUCUREȘTI

POLONIA VA INVITA
O.N.T. „Carpați" București organizează excursii cu turiștii 

români in R. P. Polonă, pe ilincrarii foarte atractive și interesante 
în perioadele 7—15X; 9—18X; 15—23X; 18—24 X; 20—26 X; 
3—12X1; 6—12X1; 12—18X1; 18—27X1; 20—26X1 ; 24—3OXI 1972.

Notăm mai jos citeva locuri mai importante care pot fi vizi
tate cu ocazia excursiilor programate in această țară.

Varșovia — capitala R. P. Polone, cel mai mare centru cultu
ral, administrativ, economic, social al țării — va stirni interes in 
rintlul turiștilor români prin vizitarea vechiului oraș, a fostului 
ghetto, a parcului și palatului Lazienki, a Palatului Culturii și Ști
inței și a muzeului Național, a castelului și muzeului Wilanow, 
construit in stil baroc de către Jan III Sobiețki.

Cracovia — vechea capitală a Poloniei, important centru indus
tria], cultural, istoric al țării — oraș în care a trăit și a lucrat 
V. I. Lenin intre 1912—1914, va oferi excursioniștilor un tur de oraș 
cu vizitarea bisericii Marianki. Sukienice, Universitatea Jagelonilor, 
VVawelului, Catedralei, muzeului Czartoryski, precum și a Barba- 
canului.

La Cracovia se va face o excursie Ia salinele de Ia Wieliczka 
cu trecere prin Noiva Huța, după care cu autocarul Orbis Katoviee

Pe parcurs vizitarea fostului lagăr de concentrare de la 
Auschwitz (Oswiecim).

La cererea colectivelor din unitățile socialiste se pot organiza 
excursii suplimentare cu programe speciale și la date diferite, adre- 
sindu-vă oficiilor județene de turism și al municipiului București.

ramerii Ivan Ca- 
Papp. Iși justifi- 
pe pista olimpică

lista selecționării, 
cencu și Francișc 
că și ei prezența 
de la Miinchen ? Acum răspunsul 
începe să se contureze 1 el ne este 
dat de slaba lor comportare 
campionatul țjpe echipe — locul 
—, după ce au fost întrecuți 
două ori — fără drept de apel

în 
IV 
de

J c., s-au impus din nou jt in proba 
Foto : V. BAGEAC

și de schifiștii clubului Steaua, 
Constantin Nistoroiu și Cristian 
Georgescu, în plină ascensiune va
lorică. Desigur, cei în măsură vor 
cîntări toate aceste noi date ale 
foimulei echipajului in cauză, pen
tru a se ajunge la cele mai adec
vate soluții. Dar iată rezultatele 
„finalelor mari“ desfășurate, ieri pe 
patru culoare : schif simplu : 1. 
G. Mereuță (Steaua) 8 :02,2 ; 2. A. 
Silași (Dinamo)8 : 07.8 ! 3. F. Hoff
(Dinamo) 8:31,0'; 2 fără cîrmaci: 1. 
Dinamo (I. Oanță — D. Grumezescu)
7 : 32,0 : 2. Steaua (C. Nistoroiu — 
C. Georgescu) 7 : 43,5 ; 3. Dinamo 
(E. Tușa — D. Ivanov) 7 : 56,5 : 4. 
Dinamo (I. Cacencu — F. Pano)
8 :02,5 : 2 + 1: 1. Dinamo (Șt. Tudor
— P. Ceapura + L. Lavrenschi) 
7 : 47,3 ; 2. Steaua (M. Naumencu — 
A. Agh + O. Gheorghe) 7 : 36,6 ; 3. 
Steaua (Gr. Ivanov — A. Capornai 
+ F. Sandu) 8 :00,8 ; 4. Dinamo
(Gh. Moldoveanu — Gh. Gherman + 
C. Bunceanu) 8 : 02,6.

Neago*  MARDAN

11 St'lIFOND
3 ir> Ji

talonat îndeaproape deHrisoveri.
dinamovistul Vasile Teodor. Acesta 
din urmă se arată de la început în 
vervă și cu sprinturi irezistibile se 
situează în permanență printre 
fruntași. După cinci sprinturi V. 
Teodor acumulează 19 p și se deta
șează, urmat fiind de G. Negoescu 
6 p, C. Grigore. V. Selejan și N. 
Hrisoveri cu cîte 5 p. în a doua 
treime a cursei V. Teodor mai adau
gă două victorii la sprint, mărin- 
du-și astfel zestrea de puncte. în
tre timp am notat abandonul lui 
V. Selejan și C. Grigore, ambii an
grenați într-o busculadă. înaintea 
abandonului, C. Grigore se afla pe 
locul secund cu 10 p. După sprintul 
11 V. Teodor își permite o scurtă 
relaxare ca în final să revină pe 
primul plan al cursei și să obțină 
titlul de campion, cîștigînd și ulti
mul sprint. Clasament: 1. V TEO
DOR (Dinamo — antrenor N. Voi- 
cu) — 40 p 1 h 22:28, 2. N. Hriso
veri (C.S. Brăila) 18 p, 3. C. Gonțea 
(Steaua) 11 p, 4. P. Soare (Steaua) 
11 p. 5. C. Ciocan (Voința) 10 p, 6. 
St. Ene (Steaua) 9 p ; juniori I (40 
km — 10 sprinturi) : 1. VALENTIN 
ILIE (C.S. Brăila — antrenor M. 
Simion) — 38 p 57:45 2. A. Kertesz 
(C.S.M. Cluj) 12 p, 3. V. Hoța (Mu
reșul Tg. Mureș) 11 p ; juniori II 
(28 km — 7 sprinturi) : 1. A. Teleg- 
di (Voința Cluj — antrenor V. Vlă- 
duț) — 16 p 43:45, 2. A. Ciobanu 
(Voința Ploiești) 16 p, 3. M. Bonciu 
(Șc. sp. 3 Buc.) 15 p.

înaintea campionatului de semi- 
fond au avut Ioc pe același traseu 
întreceri «cicliste contînd pentru 
campionatul republican Ia bicicle
te de turism. Iată cîștigătorii : ju
niori II — 4 ture: 1. I. Dumitru 
(Șc. sp. Buc.) 13:17 ; juniori I — 6 
ture : 1. H. Cristea (Șc. sp. 3 Buc.) 
20:50 ; seniori — 6 ture : 1. N. To- 
pală (Cimentul Tg. Jiu) 22:14,

Paul RADVANI

r
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JUNIORII ROMANI AU CISTIGAT TURNEUL
5

în finala, 1-0 (1—0) cu Bulgaria
TIMIȘOARA. 6 (prin telefon, de

Iff- trimisul nostru). Pe stadionul
1 Mai din localitate s-au disputat 
ultimele două partide din cadrul 
celei de a VI-a ediții a Turneului 
„Prietenia".

nezi s-au dovedit mai bine pregă
tiți din punct de vedere fizic, reu
șind să cîștige la limită. Au mar
cat : Felix Zuniga (min. 36), Rufino 
Sotolongo (min. 90) pentru Cuba, 
respectiv Nyilasi (min. 37). Cuba a 
ocupat locul 3.

Pag. a 3-a

DIN NOU SOARELE...
A

CUBA — UNGARIA 
2—1 (1—1, 1—1)

Pe parcursul celor 80 de minute 
de joc, plus cele două reprize din 
prelungiri, tinerii fotbaliști cuba-

ROMÂNIA — BULGARIA
1—0 (1—0)

PITEȘTIUL ȘI-A
SĂRBĂTORIT

(Urmare din pag. 1)

rită Să fie prezentată și în alte cen
tre sportive importante ale țârii, 
începînd cu Bucureștiul.

Deschiderea expoziției pe care. In 
cursul dimineții, un numeros pu
blic a si vizitat-o, a fost urmată de 
o conferință de presă, în cadrul 
căreia tov. Gheorghe Gavrilă, pre
ședintele clubului, a făcut o vie ?i 
interesantă expunere asupra drumu
lui parcurs de actuala campioană, 
din zilele cînd era doar o tînără, 
dar plină de ambiție, echipă de Di- 

...,vizia>C și pînâ în acea seară de 
. Vllif, cînd cununa de campioană 

s-a âșezât pe fruntea ei...
A vefiit apoi fotbalul propriu-zis 

270 de minute în care cei peste 
10 000.de suporteri între suporteri 
(mulți au alergat spre stadionul din 
Dealul Trivalei îndată ce Țiriac $1 
Năstase trecuseră de hopul meciu
lui de dublu...) au văzut cele trei 
formații ale clubului-idol : juniorii, 
formația de tineret și campionii. 
Dar. mai cu seamă, au trăit clipele 
marei bucurii : înmînarea cupei, a 
tricourilor și medaliilor de campicni 
a: României lui Dobrin, Vlid et CO 
în aplauzele entuziaste ale „tifosi- 
lor"„ șj ei... campioni aj trecutulut 
sezon, președintele F. R. Fotbal, 
Mircea Angelescu, a înmlnat însem
nele victoriei în ediția 197172. com- 
ponenților echipei F. C. Argeș. A- 
plauzele n-au contenit nici după ce 
campionii, învestiți de acum oficial 
cu această calitate, 
de onoare 
tribunelor, de unde au venit către 

— •{<>*•5. —meet-tie meci -
care i-au ajutat așa 
succesul final.

Am asistat apoi la momentul de 
sărbătorire a spectatorilor. In nu
mele ziarului „SPORTUL", CON
STANTIN FIRANESCU — redactor 
șef adjunct al ziarului —a înmînat 
„TROFEUL PETSCHOVSCHI", răs
plata sportivității celei mai înalte 
a publicului din capitala Argeșului 
în sezonul trecut, tov. Alexandru 
Popescu, primarul Municipiului Pi- 

In continuare, au fost înmî- 
premiile oferite noilor cam- 
de către A. S. Loto-Prono- 
prezentâ ca 
manifestările

în al doilea meci al 
în finala turneului, s-au 
prezentâtivele României 
rea grtipei A) șj Bulgariei (clasată 
pe primul loc în grupa B). Juniorii 
noștri debutează mai bine, acoperă 
mai bine terenul, manifestînd o vi
zibilă dispoziție de joc Răducanu, 
Crișan. Iuga. Șumulanschi și coechi
pierii lor evoluează degajat, calm, 
sigur în tot ceea ce întreprind. După 
numai cinci minute de la fluierul 
de început al arbitrului maghiar 
dr. F. Vince (care a condus cu au
toritate). Crișan scapă pe extrema 
stingă, pătrunde impetuos spre ca
reul mic, iar cînd se pregătea să 
șuteze este faultat de apărătorul 
bulgar Nenkov: 11 metri clar, a- 
cordat prompt de conducătorul jo
cului. Răducanu execută impecabil 
și înscrie. Ambițioasa echipă bul
gară nu se descurajează și. începînd 
din minutul 15, pune stăpînire pe 
joc. Ajutați și de un vînt destul 
de puternic, juniorii bulgari atacă 
mai mult și maj periculos, dar 
Kamburov (min. 20 și 25). Ganev 
(min. 29) și Marev (min. 36) șutează 
imprecis la poarta excelentului 
Ciurea.

Imediat după pauză, cînd era de 
așteptat ca echipa noastră să evo-

cuplajului, 
întîlnit re- 
(eîștigătoa-

lueze din ce in cc mai bine, avind 
ea avantajul virltului. oaspeții îi 
surprind prin cîteva acțiuni ofen
sive. viguroase pe apărătorii noștri. 
„Furia" jucătorilor bulgari nu du
rează însă prea mult, iar în conti
nuare. jocul se echilibrează, acâzînd 
din ritm. în min. 62. jucătorul Tran
kov este eliminat de pe teren pen
tru repetate gesturi nesportive Din 
acest moment echipei noastre nu 1 
se mai pun probleme în apărare, 
dar nici atacul juniorilor români 
nu reușește să se descurce în fața 
rapizilor fundași bulgari.

ROMÂNIA : Ciurea — Cotigă. Na- 
ghi, Negrutiu, Chivu — Șumulan- 
schi, Pap — Crișan (min. 54 Pataki), 
Răducanu, Iuga (inin. 64 Bișniță). 
Stan.

BULGARIA : Kamburov — An- 
ghelov, Djerjcnski, Nencov, Ivanov 
— Tronkov, Ganev — Boiagiev, 
Kondov, Marev, Kurbanov.

către Ramlow (min. 80). Conform 
regulamentului, cele două comba
tante trec lă executarea a cîte 5 
lovituri de la 11 m. Jucătorii R.D. 
Germane transformă toate cele 
cinci, iar juniorii sovietici numai 
două. Deci, pe locul 5 s-a clasat 
echipa R.D. Germane.

R.P.D. COREEANĂ — CEHOSLOVACIA 
5-2 ;l_0, 1-1, 1-1)

Laurențiu DUMITRESCU

SÎNNICOLAUL MARE, 6 (prin 
telefon).

în orașul nostru s-au întîlnit e- 
chipele de juniori ale R.D. Ger
mane și Uniunii Sovietice, care își 
disputau locurile 5—6. și formațiile 
R.P.D. Coreene și 
care luptau pentru

întîlnirea 
opus două 
La început 
cehoslovaci, 
scris au fost adversarii lor. Ei au 
transformat, în min. 1'5. o lovitură 
de pedeapsă prin Li Von Mu — 
acordată pe drept, pentru fault, 
de către arbitrul sovietic Atov. în 
primul minut după pauză, juniorii 
cehoslovaci egalează prin Kristof. 
După 80 de minute scorul a rămas 
nedecis 1—1. Din cele cîte cinci 
lovituri de Ia 11 metri, reprezenta
tiva R.P.D. Coreene realizează patru 
goiuri, iar echipa cehoslovacă nu
mai unul. Locul 7 a revenit forma
ției R.P.D. Coreene.

pentru locurile 7—8 a 
echipe Sensibil egale 
au dominat fotbaliștii 
d-ar primii care au în-

Cornel ȚIȚ — coresp.

Cehoslovaciei, 
locurile 7—A.

R. D. GERMANA
6—3 (0—1, 1—1, 1—1)

— U.R.S.S.

Abia spre sfîrșitul jocului, tine
rii fotbaliști sovietici reușesc să 
deschidă scorul (în min. 70) prin 
Homaev. Selecționata R.D. Germa
ne trece, după primirea golului, la 
energice contraatacuri, dar nu reu
șește să egaleze decît cu cîteva 
secunde înainte de final, printr-un 
frumos gol, înscris cu capul de

ROMANIA II — POLONIA
2-3 (1-1)

partida 
pentru 

unui 
tehnic.

La Lugoj s-a disputat 
România II — Polonia, 
locurile 9—10. La sfîrșitul 
meci frumos, de bun nivel 
jucătorii polonezi au terminat în
vingători cu scorul de 3—2 (1—1). 
Golurile au fost marcate de Ga
lant. Kupcenicz, Btacif, pentru e- 
chipa Poloniei, Vrînceanu și Gor- 
gorin, pentru echipa noastră.

C. OLARU — coresp.

au
către toate

făcut turul 
sectoarele

încurajările 
de mult în

înti
nate 
pioni 
sport, 
toate 
sportului nostru.

Rezultatele celor 
JUNIORI. F. C. Argeș — 
(campioana țării) 2—0 (1—0) 
NERET. F. C. Argeș — „r 
(câștigătoarea locului întîj în com
petiția echipelor de tineret-rezerve, 
care ne va reprezenta la Balcaniada 
de tineret' 1—1 (1—0). In meciul-ve- 
detă. formația campioană a clubului 
piieștean a dispus cu 4—2 (1—1) de 
echipa din prima ligă a campiona- 
t".h.u R D Germane, S. K. Karl 
Marx Stadt Autorii golurilor: 
z<>Ifl șj Nolf (penaltv) pentru 
peți : Franke (autogol), Roșu, 
și Cassai pentru F. C. Argeș.

Seara în „Parcul Ștrand1*,  un 
naval al tinereții și veseliei încheia 
.•Ziua campionilor argeșeni" în care 
trompetele victoriei au răsunat în
delung.

totdeauna la 
de seamă ale

trei întîlnirt >
,U“ Cluj 

TI- 
U“ Cluj

Pet- 
oas- 
Trol

ear-

fost o vreme cînd pe slrczile Capitalei copiii 
jucau mai ales fotbal.

Acum zece ani au început să apa'ă 
cercurile de handbal, ecouriie victoriei de la Dort
mund aduseseră oe asfalt geometri inventivi. O 
gheată zgiriată călca fularul colegului ; acesta prin
dea celălalt capăt, fixa creta și „scria" semicercul, 
mdfurind totodată și frunzele roșii de sep’enrtjrie.

Apoi, printr-un ciudat reflux, handbalul a părăsit 
asfaltul. Fotbalul și-a recîștigat ierenurile pierdute. 
S-ar putea să fie o simplă coincidență, dar ofensiva 
fotbalului cu ghiozdanele pe asfalt a fost reluată 
cam prin martie 1969, adică la două lurn după 
Wembley.

Această ofensivă a fost de scurtă durată. Spre 
sfîrșitul toamnei, alți geometri-școiari au împînzit 
trotuarele și străzile. Năs'ase și Tiriac, jucîna la 
Cleveland, au aaus pe asfalt dreptunghiul terenului 
de tenis, care seamănă, dacă vreți, cu țintarul... 
Această ofensivă a crescut odată cj Năstase, adică 
în salturi, atingînd cote fără precedent.

lată, însă, că ploaia de sîmbă’ă a făcut sa piară 
toate terenurile de cretă. Copiii erau triști. Stropii 
grei păreau să cînte elegia infrîngerii dramatice a 
lui Țiriac. Cine ar fi cutezat să fie sigur oe el, a 
doua zi, în fața smeciurilor perfecte ale iui Mal 
Anderson și Colin Dibley ?

...A fost o simbotă cu nori și fulgere. Copiii te
nisului și ai fotbalului erau triști. Se simțea in

această tristele și amintirea necazurilor din ultima 
vreme ale fotbaiului. Copiii fascinați de noaptea de 
pe Wembley nu moi știau ce să creadă. Or fi obo
sit „tricolorii" ?

Dar a venit duminică. A fost suficient ca soarele 
să găsească o 1'ereaslră, pentru ca Țiriac și Năstas.e 
să facă din smeciul lui Anderson și Colin o lovi
tură sterilă.

...Pa asfaltul străzilor, copiii își redesenează tere
nurile de tenis. Ieri după-amiazâ am văzut un meci 
de tenis, intre două bâtace de lemn. în dreptul 
„fileului", simbolizat printr-o bandă hașurată, pe 
locul imaginar al arbitrului, se afla un coș de pline, 
metaiic. Era simbolul Salatierei de argint.

...Pentru copiii fideli, totuși, fotbalului, un amă
nunt in stare să atenueze trislefea neapariției „tri
colorilor". Această apariție ar fi putut avea loc. Dar a 
lipsit un jucător. Să zicem că acel lucălor a fost Dobrin. 
El a venit printre primii în dimineața aceea despre 
care Sătmăreanu spunea că este ziua noului an al 
echipei „tricolore". Dar Dobrin șchiopăta. Doctorul 
s-a uitat la el întrebător. Dobrin ă zîmbit stinghe
rit. Apoi și-a tras pantoful. Și ciorapul. Avea dege
tul mare bandajat, Cînd a scos bandajul, s-a văzut 
că tot buricul degetului era zdrobit. Dobrin se lovise 
de o piatră, în timp ce juca fotbai, cu copiii, pe 
Marocana Piteștiului.

Cum poate muri fotbalul ?
Ioan CHIR'ILA

La Piatra Neamț a luat sfirșit un instructiv curs de arbitri

Cavalerii fluierului vor să fie bine pregătit! pentru start
Complexul Liceului forestier din 

Piatra Neamț a devenit pentru o 
săptămînă cartierul general al cava
lerilor fluierului din țara noastră. 
Aici. în cocheta localitate montană, 
unde organele sportive locale, spre 
a nu dezminți proverbiala ospitalita
te moldovenească, au creat condiții 
optime pentru desfășurarea cursului 
organizat de F.R. Fotbal. în interva
lul 30 iulie — 4 august, elita arbitri
lor de fotbal — 68 de invitați, printre 
care 7 de peste hotare și 20. veniți 
din proprie inițiativă — și-a îmbogă
țit bagajul de cunoștințe. Cursanții au 
audiat expuneri despre regulile de 
toc, au participat la vii dezbateri In 
seminarii. au vizionat filme de spe
cialitate și au asistat la lecții practi
ce. cu exemplificări pe teren (cu aju-

MECIURI AMICALE, PREGĂTIRI...
SPORTUL STUDENȚESC

Cele două team-uri nou promovate 
în primul eșalon al fotbalului nos
tru au oferit aseară, pe stadionul Re
publicii, o întrecere atractivă viu 
disputată. în final, victoria a reve
nit pe merit studenților bucureșteni

C. S. M. REȘIȚA 1-0 (1-0/

excelenta centrare a lui Kraus. La 
reluare echipa reșițeană echilibrează 
jocul, își creează și ea cîteva bune 
ocazii de gol, dar portarul Suciu apă
ră excelent- Cea mai mare ocazie de 
egalare a oaspeților este ratată

C.S.M. REȘIȚA : Gornea (min. 4« 
Ilieși) — Radulescu II (min. 46 Pir- 
van), Georgevici. Kiss. Kafka — Gro- 
zăvescu, Nestorovici — Atodiresei. 
Silaghi, Neagu (min. 72 Rădulcscti 
I). Florea.

Aurel PĂPĂDIE

mult timp inițiativa și au înscris 
două goluri, prin Adam (min. 27 și 
69). A arbitrat EL Borzasi — Unga
ria.

Revanșa acestei partide se va 
disputa miercuri la Cluj, iar în 
ziua de 13 august oaspeții vor evo
lua la Tg. Mureș, in compania echi
pei A.S. Armata.

D. VATAU. coresp.

C.S. TÎRGOVIȘTE - MAREK STANKE 
1-2 (1-2)

în continuarea turneului ce îl 
face în țara noastră echipa bulgară 
a jucat la Tîrgoviște cu Clubul 
sportiv (fosta Metalul). Fotbaliștii 
bulgari, mai bine pregătiți fizic și 
tehnic, au făcut un joc bun. cîști- 
gînd pe merit această partidă. Lo
calnicii, deși au dominat, au ratat 
multe oc?zii clare de gol printre 
care și două bare prin Pîrvu. Au 
înscris Milanov (2) pentru oaspeți 
și Popa, pentru gazde.

PETROLUL PLOIEȘTI — 
HAPOEL (ISRAEL) 6—2 (2—1)

Aproximativ 4000 de spectatori au 
asistat la un joc frumos, cu multe 
faze spectaculoase și multe goluri. 
Noile achiziții ale Pel rolului — în 
special Ion Constantin — au lăsat 
o bună impresie. Golurile au fost 
înscrise de Ion Constantin (min. 2. 
48 și 55), Grozea (min. 31 și 63). 
Moldovan (min. 87). respectiv Oher 
(min. 1) și Barat (min. 49).

V. ALBU, coresp. județean

torul unor jucători, care au simulat 
diferite greșeli) și lectorii au dat 
explicațiile corespunzătoare. In pro
gramul de expuneri, întocmit de con
ducerea cursului (responsabil : G. N. 
Gherghe), au figurat, printre altele, 
temele : „Greșeli și incorectitudini" 
(lector : G. N. Gherghe), „Ofsaidul" 
(C. Nițescu), „Colaborarea între arbi
tri" (O. Comșa), „Deposedarea prin 
alunecare" (G. N. Gherghe).

După cum se observă, in centrul 
atenției Colegiului central au stat 
acele probleme care au făcut obiectul 
unor repetate discuții în campionatul 
trecut și au dat naștere la interpre
tări diferite în aplicarea lor. Cu ă- 
cest prilej, s-a pus accentul pe uni
formizarea aplicării sancțiunilor pe 
terenul de joc, ca să existe o singură 
balanță de cîntărire a unei abateri și, 
firesc, aceeași „răsplată".

In cele patru seminarii (responsa
bili : O. Comșa, Gr. Birsan,.,V. Gră- 
dinaru și C. Nițescu) au fost prezen
tate și decizii noi ale F.I.F.A. Una 
dintre ele privește articolul 3, care, 
in urma precizărilor aduse, a fost mo
dificat aproape în întregime ; se re
feră la înlocuirea unui jucător ce 
poate fi făcută numai pe linia me*  
diană, iar reluarea jocului se face 
numai după ce jucătoml a părăsit 
terenul In cadrul cursului, nu au 
fost emise problemele referitoare, lă 
disciplina jucătorilor (la cel de al 
doilea avertisment jucătorul trebuie 
să fie. elimniat, iar in ca.zul că arbi
trul este lovit — meciul va fi între
rupt, deoarece se consideră1 că cel 
care conduce jocul are o cădere 
psihică și nu mai poate’11 lua 
decizii prompte și corecte); la manie
ra generală de conducere a un.ui joc 
și la pregătirea fizică a arbitrilor, 
(arbitrul fiind un sportiv, el trebuie 
să aibă o bună pregătire fizică, pen
tru ca în timpul meciului să fie în 
apropierea fazei) șj Ta colaborarea în 
cadrul brigăzii ce cobdilce o partidă.

Din discuțiile purtate cu particip 
panți la cursul de la Piatra Neamț 
a reeșiț eă dezbaterile din seminarii 
au atins un nivel teoretic înalt și că 
toți cavalerii fluierului au fost ani-' 
mâți de dorința de aț-.și însuși cit, mai

temeinic problemele prezentate. Sem
nificative în acest sens sînt declara
țiile oaspeților de peste hotare : „Nu 
am suficiente cuvinte pentru a-mi 
manifesta bucuria că am participat 
la acest curs. Voi transmite arbitri
lor din Croația experiența acumula
tă aici și vă asigur că aceasta este 
destul de bogată" (Ivan Matakoviei
— președintele Comisiei de arbitraj 
a Croației și membru al Comisiei teh
nice din Iugoslavia) ; „O foarte bună 
organizare. Am rămas cu o bună im
presie despre lecțiile predate și solu
țiile date problemelor" (D. Papaioanu
— secretar general al Federației ar
bitrilor greci) ; „A fost un curs ex
cepțional, care se poate compara cu 
orice curs foarte bun din ~ 
Sînt impresionat de nivelul 
gătire al arbitrilor români, 
am ascultat aici se plasează 
coordonatele exigențelor 
în materie de arbitraj" (Karie Con
rad — președintele Comisiei de arbi
tri a ligii sud-vest din R.F.G.) ; 
„Cursul a fost foarte reușit din punct 
de vedere tehnic și a dovedit că oa
menii din diverse țări pot colabora 
prietenește prin intermediul sportu
lui" (Alajos Neuber — membru ai 
Colegiului central al arbitrilor din 
Ungaria).

Acestea sînt primele impresii, dar 
roadele cursului vor fi culese in cam
pionat. Noi le dorim a fi cit mai bo
gate.

Pompiliu VINTILA

ARBITRI ROMÂNI

internațional de

Europa, 
de pre- 
Ceea ce 
exact în 

F.I.F.A.-ei

LA CURSUL
LA OLIMPIA

duminică, doiîn cursul zilei de duminică, doi 
■reprezentanți ai Colegiului central 
al arbitrilor români, G. N. Gherghe 
și Gr Bîrsan, au plecat în Grecia, 
unde vor participa la al doilea curs 
internațional al arbitrilor greci. 
Cursul este organizat la Olimpia, 
între 6—13 august și la el participă 
arbitri din 27 de țări.

PRGGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
EDIȚIA 1972-1973

SERIA A IV-A

Iată-l pe Octavian Ionescu reluind, cu capul, in gol, mingea centrata, de Kraus. Fază din partida Sportul 
studențesc — C.SAf. Reșița ' Foto: V. BAGEAC
cu scorul de 1—0 (1—0). în prima 
parte a jocului, echipa Sportul stu- 
dențesc a avut mai mult inițiativa în 
joc, a dominat mai mult teritorial, 
creindu-și cîteva faze bune de gol și 
reușind să înscrie singurul gol al 
meciului prin Octavian Ionescu (min. 
37), care a reluat cu capul în gol

F. C. BIHOR — VICTORIA CĂREI
2-1 (1-1)

Atodiresei, care în min. 84, singur 
în careul mic, șutează peste poartă;

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu — 
Jurcă. Mățăoanu. D. Nicolae, Cojoca
rii — Tănăsescu, Damian (min. 36 
Culda) — Leșeanu (min. 77 Bujor), O. 
Ionescu (niin. 65 Pană), Mircea Sandu, 
Kraus (min. 46 Frățilă).

UNIV. CRAIOVA — BOTEV VRATA
2—0 (0—0)

TREI VICTORII ROMÂNEȘTI ÎN FINALELE TURNEULUI
INTERNAȚIONAL DE TENIS DE LA ORADEA

ORADEA, 6 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

După șase zile de întreceri, dumi
nică s-a încheiat turneul internațio
nal de tenis rezervat tineretului și 
juniorilor. în ultimele, două zile am 
asistat la'cîteva îfftîThiri de bun nivel 
tehnic, dintre care o partidă va ră- 
mîne memorabilă, atît pentru cei doi 
jucători cit și pentru numeroșii spec
tatori orădeni prezenți la reuniune. 
Ește vorba despre jocul dintre Flo
rin Manea (Dinamo București) și Oc
tavian Vîlcioiu (U.T. Arad) contînd 
pentru finala de simplu juniori. Ma
nea a pierdut primul set (3—6) și a 
trebuit să depună mari eforturi pen
tru a și-l adjudeca pe cel de al doi
lea (6—4). In setul decisiv, Vîlcioiu, 
stăpîn absolut pe situație, a cîștigat 
destul de ușor cinci ghemuri. în ur
mătorul el a avut șervjciul și Ia si
tuația .de 40—30 mai avea nevoie de 
o singură. minge pentru a cîștiga în
tîlnirea. Momentul dramatic pentru 
jucătorul arădean s-a produs tocmai 
aici- Manea s-a concentrat asupra 
fiecărei lovituri, a făeut uz de toate 
cunoștințele tehnice acumulate pînă 
acum în materie de tenis, și de la 
0—5 a egalat : 5—5. în acest interval, 
Vîlcioiu p mai avut de*  trei ori meci 
bol ‘dar nu a reușit să concretizeze 
nimic.' Manea este în continuare ire
zistibil și cîștiga cu 7—5 setul deci
siv.

In finala turneului de tineret s-au 
întîlnit T. Ovici (Progresul Bucu
rești) și D. Hărădău (Steaua). Supe
rior adversarului său, de la prima 
piriă la ultima minge schimbată, O- 
vici a ciștlgat detașat în două se
turi : 6—2, 6—3. în cele două semi
finale ale grupei de tineret, Oviei l-a 
întrecut cu 6—2, 6—1 pe L Boldor 
(Pcl;tehnica Cluj), iar Hărădău a 
•igat qu 6—4, 2—6, 6—2 meciul cu 
legul său de club, V. Sotiriu.
ri ia cuvinte despre finala 

simpla fete (tinetei). După ce a 
minat, succesiv, pe Virginia Ruzici

și Valeria Balaj, jucătoarea 
slovacă Zdena Strnadova a 
adversară pe dinamovista ______
Simțopescu. Jucînd aproape fără gre
șeală tot meciul, apelind la smeciuri 
și lovituri scurte din care a punctat 
decisiv, Strnadova a cîștigat meciul 
cu 6—3, 4—6, 8—6. Reprezentanta Ce
hoslovaciei a fost, fără îndoială, re
velația acestui turneu, tenisul practi
cat de ea sltuîndu-se la o cotă foar
te înaltă. Rezultatele semifinalelor : 
Zdena Strnadova — Valeria Balaj 
(Steaua) 6—1, 6—4 ; Mariana Simio- 
nescu — Tea Klein (Ungaria) 1—6,
6—3, 8-6.

La simplu fete (junioare), in fina
lă s-au întîlnit aceleași două jucă
toare dinamoviste pe care le-am ur
mărit la mai toate competițiile din 
ultima vreme : Mariana Simionescu 
și Virginia Ruzici. De astă dată, Ma-

ceho- 
avut ca 
Mariana

riana Simionescu a jucat mai bine 
și a învins cu 3—6, 11—9, 6—4.

Iată mai jos și rezultatele semifi
nalelor de dublu la fete : Zdena 
Strnadova (Cehoslovacia), Florența 
Mihai (Dinamo) — Elena Trifu, Va
leria Balaj (Steaua) 6—2, 6—2 ; Feli
cia Bucur (Dinamo Brașov), Lucia 
Tănăsescu (Politehnica Cluj) — Klari 
Fodor, Tea Klein (ambele Ungaria) 
8—6, 7—5. La bărbați : P. Hula (Ce
hoslovacia), E. Jeleaskov (Bulgaria) 
— L. Petrov, C. Ganev (ambii Bulga
ria) 6—3, 2—6, 6—2 ; Hărădău, Sotiriu 
—Benyk. Lado (ambii Ungaria) 7—5, 
8—6. La dublu mixt : Benyk—Tea 
Klein (Ungaria) — Hărădău — 
Valeria Balaj 6—4, 5—7, 6—3, Hula, 
Zdena Strnadova — Boldor, Elena 
Trifu 6—1, 6—3.

Ion GAVRILESCU

In cadru] pregătirilor pentru noul 
sezon competitional oficial. Univer
sitatea Craiova a întîlnit. în primul 
său joc de verificare, formația bul
gară Botev Vrața. După o repriză 
in care au evoluat neconvingător, 
craiovenii au jucat în partea a doua 
cursiv șj eficace. înscriind două go
luri, prin Niță (min. 60) și Mincioa- 
gă (min 85)

UNIVERSITATEA a aliniat ur
mătoarea formație : Oprea (Guncș) 
— Niculescu. Bădin. Deselnicu, 
Ciocîrlan — Stăncescu (Kis), Sameș, 
Donose (Bondrea) — Nită (Ustaba- 
cief). Bălan (Dacin), Mincioagă.

V. Popovici, coresp.

în cadru] unui meci amical, F.C. 
Bihor (fost Crișul Oradea) a întîlnit 
pe Victoria Cărei, de care a dispus 
cu scorul de 2—1 (1—1). Golurile 
au fost realizate de Colnic (min. 19), 
Dărăban (min. 87), respectiv Kaizer 
(min. 28).

I. GHIȘA, coresp. județean

C.F.R. ARAD — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 4—3 (2—1)

Meci frumos, util pentru ambele 
echipe. Au înscris Kukla II, Koroși, 
Cotarea și Skfarzi pentru C.F.R., 
respectiv Dașcu (2) și Regep (din 
“ ' pentru studenți.

IACOB — coresp. județean
„CUPA DE VARĂ"

11 m)
Ștefan

cîș-
co-
de 

eli-

CEAHLAUL P. NEAMȚ — 
NIJMEH BEIRUT 1—0 (0—0)

După un joc frumos, Ceahlăul 
P. Neamț a dispus de Nijmeh Bei
rut. campioana Libanului, cu sco
rul de 1—0 (0—0). Unicul gol a fost 
realizat de Stingaciu, în minutul 72.

CF.a CLUJ —
EGYETERTEȘ 2—0 (1—0)

Pe stadionul din Dej. in prezența 
2500 de spectatori, s-a disputata

întîlnirea C.F R. Cluj — Egyeterteș 
Budapesta. Clujenii au avut mai

Iată <*'  " ____
in etapa de ieri a „Cupei de vară“ :

Someșul Satu Mare — Topitorul 
Baia Mare 2—3 (0—1), Metalul
Copșa Mică — C.S.M. Sibiu 0—3 
(0—2), Unirea Dej — Tehnofrig 
Cluj 4—0 (2—0), Minerul Baia 
Mare — Olimpia Satu Mare 6—0 
(1—0), Tractorul Brașov' — Chimia 
Făgăraș 0—0, Poiana Cîmpina — 
Victoria Florești 2—2 (0—I), Vitro- 
metan Mediaș — C.F.R. Sighișoara 
1—2 (1—2), Carpați Sinaia — Carai- 
manul Bușteni 1—1 (1—0).

cîteva rezultate înregistrate

Etapa 1 — 20 august

Electrica Constanța — I.M.U. Medlgidia: 
Ancora Galați — Viitorul Brăila 
Comerțul Braila Constructorul Galați 
Cimentul Medgidia — Portul Constănța 
Chimia Brăila — Dunărea Tulcea 
Oțelul Galați — Marina Mangalia 
Știința Constanța — Granitul Babadag

Etapa a Il-a — 27 august

Marina Mangalia — Chimia Brăila 
I.M.U. Medgidia — Știința Constanța 
Dunărea Tulcea — cimentul Medgidia 
Construe. Galați — Electrica Constanța 
Portul Constanța — Ancora Galați 
Granitul Babadag — Comerțul Brăila 
Viitorul Brăila — Oțelul Galați

Etapa a HI-a — 3 septembrie

Știința Constanța — Viitorul Brăila 
Dunărea Tulcea — Electrica Constanța 
Chimia Brăila — I.M.U. Medgidia 
Comerțul Brăila — Oțelul Galați 
Cimentul Medgidia — Granitul Babadag 
Constructorul Galați — Portul Constanța 
Ancora Galați — Marina Mangalia

Etapa a IV-a — 10 septembrie

Oțelul Galați — Ancora Galați 
Chimia Brăila — Comerțul Brăila 
Electrica Constanța — Știința Constanța 
I.M.U. Medgidia — Dunărea Tulcea 
Viitorul Brăila - 
Marina Mangalia . . ____ ____
Portul Constanța — Granitul Babadag

Etapa a V-a — 17 septembrie

Dunărea Tulcea — Marina Mangalia 
Granitul Babadag — Oțelul Galați 
Ancora Galați — I.M.U. Medgidia 
Știința Constanța — Chimia Brăila 
Comerțul Brăila — Portul Constanța 
Electrica Constanța — Viitorul Brăila 
Cimentul Medgidia — Construe. Galați

Etapa a Vl-a — 24 septembrie

Comerțul Brăila — Electrica Constanța 
Constructorul Galați — Dunărea Tulcea 
Oțelul Galați — Portul Constanța 
Granitul Babadag — Viitorul Brăila 
I.M.U. Medgidia — Marina Mangalia 
Știința Constanța — Cimentul Medgidia 
Chimia Brăila — Ancora Galați

Etapa a Vil-a — 1 octombrie

Oțelul Galați — Constructorul Galați 
Electrica Constanța — Ancora Galați 
Viitorul Brăila — Chimia Brăila

Marina Mangalia — Comerțul Brăila 
Portul Constanța — știința Constanța 
Dunărea Tuleea — Granitul Babadag 
Cimentul Medgidia — I.M.U. Medgidia

Etapa a Vlll-a — 8 octombrie

Cimentul Medgidia — Electrica Constanța 
Știința Constanța — Dunărea Tulcea 
Marina Mangalia — Granitul Babadag 
Viitorul Brăila — Portul Constanța 
Chimia Brăila — Oțelul Galați 
Constructorul Galați — I.M.U. Medgidia 
Ancora Galați — Comerțul Brăila

Etapa a IX-a — 15 octombrie

Portul Constanța — Marina Mangalia 
Oțelul Galați — Cimentul Medgidia 
I.M.U. Medgidia — Viitorul Brăila 
Ancora Galați — Dunărea Tulcea 
Comerțul Brăila — Știința Constanța 
Electrica Constanța — Chimia Brăila 
Granitul Babadag — Constructorul Galați

Etapa a X-a — 22 octombrie

Granitul Babadag — I.M.U. Medgidia 
Știința Constanța — Marina Mangalia 
Cimentul Medgidia — Chimia Brăila 
Viitorul Brăila — Comerțul Brăila 
Dunărea Tulcea — Oțelul Galați 
Construct. Galați — Ancora Galați 
Portul Constanța — Electrica Constanța

Constructorul Galati
• Cimentul Medgidia

Etapa a Xl-a — 29 octombrie

Comerțul Brăila — Cimentul Mtdgidia 
Chimia Brăila — Portul Constanța 
I.M.U. Medgidia — Oțelul Galați 
Ancora Galați — Știința Constanța 
Electrica Constanța — Granitul Babadag 
Marina Mangalia — Constructorul Galați 
Dunărea Tulcea — Viitorul Brăila

Etapa a XIT-a — 5 noiembrie

Oțelul Galați — Electrica Constanța 
Comerțul Brăila — Dunărea Tulcea 
Cimentul Medgidia — Ancora Galați
Marina Mangalia — Viitorul Brăila 
Portul Constanța — I.M.U. Medgidia
Granitul Babadag — Chimia Brăila 
Constructorul Galați — Știința Constanța

Etapa a Xltl-a — 12 noiembrie

Ancora Galați — Granitul Babadag 
Viitorul Brăila — Cimentul Medgidia 
Dunărea Tulcea — Portul Constanța 
Chimia Brăila — Constructorul Galați 

<• ' *- Oțelul Galați
Comerțul Brăila

Știința Constanța
I.M.U. Medgidia _____
Electrica Constanța — Marina Mangalia

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO 8 AUGUST 1972

r «
BANI
AUTOTURISME

atribuie in număr NELIMITAT 
Premii in bani, autoturisme și excursii la Budapesta 
cu petrecerea revelionului. Se participă cu bilete 
de 2, 5 și 15 lei varianta. Variantele de 15 lei dau dreptul 
de participare la toate extragerile cu șanse mari 

de cîștiguri.
AZI ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor

Rubrică redactată 
de LOTO PRONOSPORT

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 32. ETAPA DIN 

AUGUST 1972

1. Poiana — Victoria Florești
2. Prahova Ploiești — Metalul Plop.
3. Carpați Sinaia — Caraimanul
4. U. M. Timișoara — C.F.R. Tim.
5. Vulturii Lugoi — Progresul Tim,
6. Vitrometan — C.F.R Sighișoara
7. U P.A. Sibiu — Gaz metan Mediaș
8. Metalul C.M. — C.S.M. Sibiu
9 Someșul S.M. — Topitorul B.M. 

eM. Minerul B.M _ OHoinia S.M.
11 Dermata Ciul — Arieșut Turda
12. Tractorul Bv. — Chimia Făgăraș 

,13. Torpedo Zămeștl — Carpați Brașov 
Fond de premii : 123 167 Iei.
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ȘTAFETA

TURNEUL PREOLIMPIC

S-AU CALIFICAT PENTRU FINALE

părăsesc tere-

lume

scorul de 
că echi- 

parte înce-

ÎN MECIUL DERBY AL SERIEI C, ROMÂNIA-ITALIA 3-0

VOLEIBALIȘTII ROMANI
•>

PE TERITORIUL 
TURCIEI

La încheierea partidei de dublu, cei patru protagoniști — Țiriac, Năstase, Dibiey, Anderson 
nul de joc

(Urmare din pag. 1)

cel mai lung joc pe serviciul lui 
Dibiey. Românii au trei setbaluri, 
iar australienii de patru ori avan
taj, reușind să-l fructifice pe ulti
mul : 5—2. La ghemul următor, 
din nou trei setbaluri, de data 
aceasta concretizate : 6—2.

Simetria este respectată și în ul
timul set, cind Anderson la start 
este de data aceasta învins la ser
viciu. Țiriac ridică scorul la 2—0 
(după un ghem foarte disputat), ca 
apoi tabela să ne arate iar cifrele 

■ obișnuite : 2—1, 3—1, 4—1, 5—1.
De remarcat că, deși, rezultatul 
final se conturase, australienii nu 
păreau de loc dispuși să cedeze, 
agățîndu-se cu tenacitate de fie
care minge. In această parte 
jocului, deși Țiriac acționează cu

aceeași ambiție, se face cu deose
bire remarcat aportul lui Ilie Năs
tase, omniprezent atît la fileu cit 
și la linia de fund. La 5—1, ser
vește Dibiey și românii seopropie 
la numai două mingi de victorie : 
15—30. Oaspeții revin cu vehemen
ță și fac 40—30. Un cros specta
culos a lui Țiriac aduce egalitatea. 
Insă următoarele două mingi revin 
australienilor: 5—2. Tot Ilie Năs
tase trebuie să încheie „caruselul11 
serviciilor și după doi ași, scorul 
este definitiv pecetluit. Ultima 
minge o cîștigă însă Țiriac, prin- 
tr-un voie necruțător : 6—2.

Scor final : Năstase, Țiriac — 
Anderson. Dibiey 6—2, 6—2, 6—2.

★

în încheierea reuniunii de ieri, 
a s-a jțicat un meci amical demon- 

strativ între australianul Ros Case

și echipierul nostru de rezervă. 
Ion Sântei. Jocul a fost mai curînd 
o demonstrație a... insuficienței lo
viturilor de serviciu, amindoi jucă
torii fiind parcă mai eficaci Ia 
primire. După nu mai puțin de 7 
breakuri (!) australianul își adju
decă primul set cu 7—5, repetind 
scorul și în a doua manșă a par
tidei. Cu tot efortul depus, Săritei 
nu s-a ridicat la nivelul cerut în- 
tr-un meci internațional, fie el și 
numai între „rezerve*.  Rezultat 
final : 7—5. 7—5 pentru Ross Case

Ț ••

SPANIOLII ÎNVINȘI LA DUBLU
• vingăl pe - spaĂ'ÎOlii’ Andres Gimeno

pa-

BARCELONA, 5. — Pe o căldură vingăl pe- spaniolii Andres Gimeno
toridă (40 grade la umbră), 6 000 de și .Jțian Gisbert, asigurînd condu-
spectatori au asistat la prima în- 
frîngere a unei formații de dublu 
spaniole, înregistrată din anul 1969,““ “Dtrpă un prim set cîștigat de a- 
în cadrul unui meci pentru Cupa-.... mericai|i.. cu 6-3. _ spaniolii își^ad- 
Davis1* Americanii Stan Smith și
Erik Van Dillen au reușit să în- _

cerea pentru echipa S.U.A. în semi
finala inter-zone': .2—1.

U.S.A. PERPIGNAN - C.S.M. SIBIU
4-3, LA RUGBY

Echipa franceză de rugby U.S.A. 
Perpignan și-a început turneul în 
țara noastră întilnind, la Sibiu, for
mația locala C.S.M. Victoria a re
venit. la limită, jucătorilor oaspeți 
cu scorul de 4—3 (4—3).

judecă :pe următorul la 0! Scorul 
rămîne egal în setul trei pînă la 
Ț—2, cînd oaspeții cîștigă în serie. 
Cel mai disputat este setul patru. 
-In. care Gi&bert își pierde serviciul 
la ai -4-lea ghem și apoi la al 8-lea, 
permițind oaspeților să se distan
țeze în ciștigători. Rezultat final: 
Smith, Văn Dflleri — Gimeno, Gis
bert ' 6-j-3“ 0—6. 6—2, 6—1

Luni (n.r. azi) au loc ultimele 
două simpluri din cadru’ «-e-nT--.. 
lei înter-zo'ne Spania 
Gimenp — Salomon și 
Gisbert

sem:

TINERELE HANDBALISTE ROMÂNCE
PE LOCUL I IN „TURNEUL PRIETENIA**

La capătul a trei zile de întreceri, 
ieri s-a încheiat în localitatea Ozd 
(Ungaria) cea de a 7-a ediție a 
competiției internaționale de hand
bal „Turneul Prietenia1*.  în compa
nia reprezentativelor de tineret ale

Iugoslaviei. Ungariei șî Bulgariei 
formațiile țării noastre an cbțhtuî 
rezultate remarcabile, fetele oro- 
pind primul loc tar băieții pe cel 
secund. Amănunte in ziarul de 
mi ine.

NISA, (prin telefon). Simbătă sea
ra tîrziu, voleibaliștii lotului olim
pic român au susținut prima lor 
confruntare din seria C a turneului 
de calificare pentru J. O. Rezulta
tul de 3—0 (1, 2, 12) cu care a cîș-
tigat echipa Românie^ în fața celei 
spaniole reprezintă exact diferența 
de valoare dintre competitoare La 
începutul partidei, antrenorii noștri 
au utilizat sextetul de bază : Codoi, 
Schreiber, Stamate, Udișteanu, Bar
tha, Oros și Intîlnirea, în primele 
două seturi, nu a avut istoric, fiind 
net dominată de români. Tinerii 
voleibaliști spanioli au depus toate 
eforturile pentru a cîștigă cit mai 
multe puncte, dar nu au izbutit să 
țină piept unui adversar mult su
perior tehnic, tactic și fizic. Abia 
în setul al treilea, cind în formația 
noastră au fost introduse rezervele, 
dezechilibru! de forțe, evident pînă 
atunci, s-a mai atenuat. Și aceasta 
s-a reflectat și pe tabela de mar
caj, spaniolii reușind să acumuleze 
mai multe puncte. La întîlnire. 
condusă fără dificultate de arbitrul 
libanez Kozaiha, au asistat și ju
cătorii italieni, care au ținut să 
studieze maniera de joc a româ
nilor în vederea importantei partide 
de astă-seară (n.r. — duminică sea
ra), decisivă pentru calificarea în

turneul final de la Montpellier. Ei 
n-au putut însă să-și dea seama 
de toate schemele tactice la îndemî- 
na jucătorilor noștri, întrucît aceș
tia nu au prea avut nevoie de com
binații pentru a învinge. Sigur, victo
ria contra spaniolilor — scontată — 
nu însemna nimic fără un rezultat 
pozitiv și în derbyul cu Italia, care 
decidea echipa calificată în turneul 
final al competiției, știut fiind fap
tul că din cele patru serii doar cîș- 
tigătoarele participă la disputa ce
lor două locuri pentru Olimpiadă. 
Am așteptat, deci, cu emoție meciul 
cu Italia. El a fost programat sea
ra tîrziu și s-a încheiat cu victoria

formației icmâne, la 
3—0 (8, 4, 9). Așa
pa țării noastre va lua 
pînd de marți (luni este zi de pau
ză) la finalele de la Montpellier. 
La ora convorbirii?' nu ne-au par
venit rezultatele din ziua a treia, 
în celelalte serii. Vă prezentăm 
însă rezultatele din ziua a doua pe 
care nu le-am putut comunica sîm- 
bătâ seara, deoarece s-au încheiat 
noaptea tîrziu. : Liban — Canada 
3—1, S.U.A. — Uruguay 3—0, Olan
da — Belgia 3—1. Putem aprecia 
totuși că în turneul final vor fi 
prezente echipele Franței, Poloniei 
și Olandei...

După ce au străbătut aproape 
1 800 km, ștafetele ce duc flacăra 
olimpică la Miinchen au ajuns du
minică la granița dintre Grecia, și . 
Turcia. Pe podul Kîpi fle' pe fîul 
Evros, care desparte cele două țări, 
a avut ioc o ceremonie, în cadrul 
căreia flacăra a fost preluată de 
primul schimb al ștafetei turce, at
letul Kemal Jultekin. Flacăra olim
pică se îndreaptă acum spre Istan
bul. Apoi, de pe teritoriul Turciei, 
ea va trece în Bulgaria. Traseul ul
terior al ștafetei va străbate teri
toriul României, Iugoslaviei, Unga
riei, Austriei și R. F. a Germaniei. 
In orașul Olimpiadei, flacăra olim
pică va ajunge în ziua de 25 august.

Ultimul purtător al flăcării olim
pice va fi tînărul atlet vest-german 
Gunther Zahn (18 ani). campion de 
juniori al țării sale în proba de 
1 500 m. El va face turul stadionu
lui apoi va urca cele 162 de trepte 
ce duc spre locul unde va arde „fo
cul olimpic1* pînă la 10 septembrie, 
ziua închiderii Jocurilor.

Ciștigind partida a 11-a

® Scorul este acum 6,5 — 4,5 in favoarea lui Fischer
Duminică după-amiază. în Sala 

sporturilor din Reykjavik, meciul 
pentru titlul mondial de șah a 
continuat cu desfășurarea partidei 
a 11-a. De data aceasta Fischer a 
fost punctual, întîrziind doar un 
minut și nu din vina sa ci din 
cauza numeroșilor admiratori care 
l-au asaltat pentru autografe.

în clipa în care șalangerul a ur
cat pe scenă și s-a salutat cordial 
cu adversarul său și cu arbitru! 
principal, pe tablă era efectuată 
mutarea albului (Spasski) l.e4. Ne
grul (Fischer) a răspuns L-cu. ju- 
cindu-se repede: 2.CI3 d6. 3.d4
cJ4. 4_C:d4 CÎ6. 5XW aC. CJQ5 
e«. 7J4 Dbd. 8.Dd2 DA2. (Din nou 
varianta -pionului otrăvit" pe care 
Fischer îl ia. exact ca in partida a

MARK SPITZ LA AL 5-LEA
RECORD MONDIAL

Miri Spcz
peooăMior Oi

■

4. XT

X
Al

R Ci

xr ae^rce-: 
ra ca -—4— 
•aftffi» î^C-1

S3

I

Iz: ‘inaLâ

T~XSX~. îSfr'lî

C--r. M- 
a rio 

taas ana
B.

9

Poloiștii români învingători
in turneul internațional din Capitală

75 de at lefi sovietici la Miinchen

0 echipă cu numeroși 
sportivi de superdasă

ce în calificări stabilise cea nta. 
bună performanță a anulu: la să
ritura în înălțime (X3 mi) a fast 
preferat de sejettixieri hă Abra
mov și veteranului Baisov (ambu 
2.21 m !) și va concura la J.O. ală
turi de Kestutis Sapka și Rustam 
Ahmetov.

Care sint veoetex echipei sovie
tice ?

La masculin, printre principalii 
favoriți in probele Ia care vor par
ticipa. se vor numără fara îndoială 
Val i _>orxrv, recordmanul și cam
pionul european In probele de 100 
și 200 m, singurul sprinter de pe 
continentul nostru de care ameri
canii se tem (Borzov a anunțat că 
va lua startul numai în proba de 
100 m, rezerv indu se pentru șta
fetă). semifondistul Evgheni Arza
nov care rămîne. în ciuda unor re
zultate mai puțin concludente de 
la începutul sezonului, unul din 
marii favoriți la 800 m. Ianis Lusis. 
recordmanul mondial al aruncării 
suliței care demonstrează în finalul 
carierei o formă și o constanță u- 
nică în această probă, ca și aruncă
torul de ciocan Anatoli Bondar- 
ciuk. Nu pot fi omiși cei trei să
ritori în înălțime sau triplusaltis- 
tul Viktor Saneev. în rîndul posi
bililor finaliști — sau chiar meda- 
liațl — trebuie trecuți, de aseme
nea semifondistul Ivan Ivanov, a- 
lergătorul de 400 mg Evgheni Ga- 
vrilenko (49,2), săritorul în lungime 
Leonid Barkovski (8.06 m), săritorii 
de triplu Ghenadi Bessonov și Ni
kolai' Baribțm, discobolul . Vladimir 
L-iahov (64.14 m), aruncătorul de 
ciocan • Iosif ' Gamski, decatlonistul 

' Nikolai; Ayîloy. mărșăluitorii Niko
lai Șrhaga. si , Ghenadi ivancenko.

In l:4t>,u. 'iarman, ciasai. pe în lotqt'„;fe"rrrinin cele mai -v’a- , . .
einci lâ concursul unional (după ! lOroase p^zențe. vor fi Ludmila’ delegația olimpica a atleților so- 
„ , , , ------- —-------------------* > < 1 ' ■'----- -“ rif * * ’  ------------------------ -----------------------------

Unională de atletism aFederația 
stabilit lotul sportivilor care vor 
lua parte la Jocurile Olimpice de 
la Miinchen. Au fost selecționați — 
în urma campionatelor naționale — 
75 de atleți (44 de bărbați și 20 de 
femei) dintre care 64 sînt titulari 
iar 11 vor face deplasarea ca re
zerve.

După cum se vede, U.R.S.S. nu 
va prezenta la Miinchen o echipă 
atletică completă. Explicația aces
tui fapt a fost furnizată de antre
norul șef Ivan Stepanciuk : „Selec- 
ționabilii au avut de îndeplinit o 
serie de norme deosebit de dificile 
(n.n. fixate de federația sovietică 
de atletism), de exemplu 45,8 la 
400 m bărbați, 5,40 m la săritura 
cu prăjina, 20,75 m la aruncarea 
greutății bărbați, 6,40 m la săritura 
în lungime femei etc. Atleții ale 
căror rezultate nu se apropie de 
cele mai bune performanțe obți
nute pe plan internațional nu au 
fost selecționați în echipa olimpică".

Exigența selecționerilor sovietici 
este remarcabila. Trebuie să mai 
notăm că rezultatele recentelor cam
pionate naționale (care au avut rol 
de concurs de selecție) nu au avut 
un caracter definitiv în privința al
cătuirii lotului. In acest caz. atleți 
ca Evgheni Arzanov sau Iuri Tar- 
mak, neclasați în primele trei locuri 
la campionate n-ar fi fost prezenți 
la Miinchen. S-a ținut seama și de 
rezultatele anterioare, de valoare 
recunoscută a unor atleți. Arzanov. 
de exemplu, care a abandonat în 
finala campionatelor naționale fiind 
jenai evident, a fost supus după cîteva 
zile unui test, pe care campionul 
european l-a trecut cu brio, aler- 
gînd aproape de unul singur 800 m 
în 1:46,0. Tarmak. clasat pe locul

7-a a meciului). A urmat : 9.Cb3 
Da3, 10.N:f6 (în în‘.:i.-.:rea la care 
ne referim, Spasski a continuat 
10.Nd3 și după 10_Ne7 11-0—0 h6, 
12.Nh4 C:e4 a rezultat un joc ex
trem de ascuțit, soldat cu remiză, 
după o luptă combinative și dra
matică. Probabil că Spassk. a cău
tat o întărire pentru alb. Urmează 
să vedem replica lui F^scher». Ne
grul a luat, bineînțeles, nebunul: 
10_.g:f6 și partida a cce" nuat astfel : 
1INe2 h5. 12. 0—0 Cc«. lî.Rhl 
Nd7. H.Cbl! (Ia această mutare 
Spasski a gindit o jumătate de 
oră !) 14—DM. l&De3 d5. lCe^S 
Ce”. 17x4 CB. 1&IM3 h4 19 N«4
CdC. 3» Cld2 fS. 21 a3 Db6. *2x5  Db5, 
23Dc3 fz«. 24*4  U. 25 a:b5 h«2- 
2CJiat2 Th3 — după alte cinci mu- 
tărî Fiscber a cedat.

Scorul esx acum 6= ,—P t in fa- 
v:area sa-angeriilui.

Part-ca a 12-a (Fiscber cu al
bele) urmează să se joace marțL

Reprezentativa de polo a Româ
niei a făcut cel mai bun meci din 
cadrul turneului internațional în par
tida de simbătă seara, cind i-a fost 
opusă redutabila formație a R. D. 
Germane. Poloiștii noștri au atacat 
debordant chiar din primele minute, 
obligîndu-i pe oaspeți la o apărare 
disperată. De altfel, arbitrul Abe 
Fuchs (Belgia), care a fost extrem de 
sever, sancționînd prompt toate ire
gularitățile, a acordat foarte rapid 
un penalty împotriva lui Herzog, pe 
care Zamfirescu l-a transformat im
pecabil (1—0). Apoi, a fost rîndul că
pitanului reprezentativei noastre să 
fie eliminat, dar formația germană 
nu a putut concretiza, 
tul primei reprize, cu un 
Culineac ratează o bună 
tru „7“-le României.

In cel de al doilea 
pectul jocului nu s-a modificat. Ro
mânii au atacat mai mult și prin 
diferite*  manevre tactice au încercat 
să destrame robustul sistem defen- 
sif advers. Replica echipei germane 
nu a intirziat prea mult, și la un 
fault al lui V. Rus, arbitrul Fuchs 
a acordat 4 m. A tras Herzog, Huber 
a apărat foarte bine, dar Lange, a- 
tent, a urmărit balonul și l-a îm
pins în plasă : 1—1.

Ploaia deasă, care a căzut tot 
timpul, nu i-a stinjenit prea mult 
pe jucătorii ambelor echipe, avlntați 
intr-o întrecere laversur_ată Huber 
salvează Jn extrem>" o brvrW a hji 
Zrin. apoi V. Rcs ratează copilărește 
irrir-o țnuatie de superioritate 
merică. $: In repriza treia 
lele dramatice au abutsdet 
riadul hu Come! Rusu sa 
un .ocs in plus*,  aooi Hermans i- 
permts hă Huber să mai apere u 
penalty. Fazele se succed cu repe- 
ztriune de la o poartă la alta și 
portarul naționalei noastre a avut 
ocazia de a se afirma din nou, blo- 
cir.d un șut puternic al lui Herzog. 
In schimb, Arndt nu a găsit nici o 
posibilitate de a opri lovitura pre-

Cornel Rusu, în acțiunea 
și a fost 2—1 pentru ro-

ne-

Spre sfîrși- 
om în plus, 
ocazie pen-
,sfert", as-

cisă a lui 
următoare, 
mâni.

Oaspeții au început furtunos ul
tima repriză și Herwegen a reușit 
să egaleze (2—2) cu un șut pe care 
apărătorii noștri l-ar fi putut opri. 
Dar poloiștil români au simțit că 
puterile adversarilor sînt pe sfîrșite, 
preluînd definitiv inițiativa. Ei au 
înotat continuu amenințînd poarta Iui 
Arndt, jucătorii germani fiind
voiți să faulteze des pentru a re
zista. Și acest lucru i-a costat su
ficient de mult. Mai întîi, Claudiu 
Rusu la un „om în plus1*,  apoi din 
nou Zamfirescu din 4 m și Cornel 
Rusu la o superioritate numerică au 
punctat decisiv, aducînd selecționatei 
române o victorie netă la scorul de 
5—2. ’ 
mai 
la 4 
oprit

A.
mătoarele formații : ROMÂNIA : Hu
ber — MIHAILESCU, ZAMFIRESCU, 
Novac, LAZAR, Culineac, C. RUSU, 
Cl. Rusu, D. Popescu, V. Rus, Nasta- 
siu ; R.D.G. : Arndt — Wagener, 
HERMANS, HERZOG, HERWEGEN, 
Hinze, Rudei, Steinbach, ZEIN, Lange, 
Eggert.

Duminică dimineața, prima forma-

In tot acest timp, oaspeții au 
beneficiat de două lovituri de 
m, dar Huber în zi excelentă a 
șuturile lui Herzog și Lange !
Fuchs a conduc foarte bine ur-

ție a țării noastre a învins comod si 
selecționata românâ de juniori cu 
10—1 (3—0, 2—1, 3—0, 2—0). Au mar
cat : C. Rusu 2, D. Popescu 3, CI. 
Rusu 2, Novac 3 de la învingători 
și Racz de la învinși.

La capătul unei partide foarte a- 
nimate desfășurate simbătă seara, re
prezentativa orașului București a în
trecut-o pe cea a orașului Volgograd 
cu 5—3, deși a evoluat din repriza 
secundă fără doi dintre jucătorii de 
bază, Kroner și Popa, care au avut 
cîte trei eliminări. In mare ve vă. 
Dan Frîncu (care a fost selecțiorat 
în echipa pentru Balcaniadă) a în
scris toate cele 5 goluri ale bucu- 
reștenilor. In meciul următor, î’.sa, 
echipa Capitalei nu a reușit decît 
un draw în fața selecționatei de ti
neret : 3—3 (1—0, 1—0, 1—2, 0—1).
Au marcat : Kroner, Culineac, Dut- 
kowski (Buc.) și Ion Gheorghe, Frincu, 
Nastasiu (tin.). ’

Ultimele rezultate : sei. Volgograd 
— R.D.G. 4—3 (ii-o, 1—1, 0—1, 2—1) ; 
R.D.G. — România (jun) 10—0 (4—0, 
2—0 1—0, 3—0) ; România — Bucu
rești 11—6 (3—1, 4—1, 3—1, 1—3) ; Ro
mânia (tin.) — sei. Volgograd G—8 
(3—1, 0—1, 3—3, 0—1). Pe primul loc 
în clasament s-a situat echipa olim
pică a României.

A. VASILIU

Meciuri internaționale de fotbal
Rapid București învinsă la Valencia

na-

re

—fi

In turneul internațional de la 
echipa uruguayană Nacio- 

Montevideo. a întrecut cu sco- 
de 3—0 formația Rapid Bucu-

• Echipa olandeză A.D.O. Haga, 
lată in turneu în Anglia, a întîlnit

Ianis Lusis, marele favorit al

formația Derby County pe 
învins-o cu scorul de 2—1.

• La Monchengladbach, 
ord — Rotterdam a dispus 
mația locală Borussia, cu 3—2 (2—1).

• Tn „Cupa de vară11, echipa ,,Ha- 
novra 96'1 a învins cu scorul de 
4—1 (0—1) formația poloneză Stal 
Mielec.

• Aseară, la Stockholm, în meci 
amical, echipele Suediei și U.R.S.S. 
au terminat la egalitate : 4—4 
(3—1). Alte amănunte în ziarul de 
mîine.

• Air da Rosa Pinto nu mai este 
antrenorul celebrei echipe brazi
liene de fotbal F.C. Santos. El și-a 
dat demisia, vineri, după ce a 
activat trei luni la acest club Con
ducerea clubului poartă tratative 
cu antrenorii Ramos Delgado (Ar
gentina) și Silvio Pirilo, actual
mente la Bahia.

IN DRUM SPRE MUNCHEN
BARBAROS - A ACOSTAT LA GIURGIU

care a

Feyno- 
de for-

Pe jos, calare, pe bicicletă sau 
trăsura, își continuă drumul spre 
Miinchen sumedenie de viitori oas
peți ai orașului Olimpiadei. Cele 
mai năstrușnice mijloace de trans
port pentru a ajunge la țintă ! Iată 
că zilele trecute, la Giurgiu a acos
tat velierul ,.Barbaros“ (in fotogra
fia alăturată) al navigatorului turc 
Kenan Fettahoglu, plecat cu zece 
zile în urmă din Istanbul. El do
rește să ajungă la Miinchen s'tră 
bătînd Marea Neagră, Dunărea și

HELSINKI: FI. Gheorghiu conduce
în turneul zonal de șah 

o partidă întreruptă. In runda a 9-a, 
Florin Gheorghiu, cu piesele negre, 
l-a învins pe campionul polonez
Szmidt- Alte rezultate ale rundei i 
Matanovici — Saren 1—0 ; Robatsch 
— Thorvaldsen remiză ; Vesteri- 
nen — Ribly 0—1 ; Honning — 
Anderson remiză.

HELSINKI 6 (Agerpres). — După 
consumarea a 9 runde, în turneul 
zonal de șah de la Helsinki (pentru 
campionatul mondial masculin), în 
fruntea clasamentului se află ma
rele maestru român Florin Gheor
ghiu și Ribly (Ungaria) cu cite 6 
puncte fiecare. Locul trei este ocu
pat de Radulov (Bulgaria) cu 5‘/2 și

o serie de canale de legătură care-l 
vor duce la capătul călătoriei.

Kenan Fettahoglu. in virstă de 
34 de ani. nu este nicidecum un no
vice în materie de navigație mari
timă. Profesia sa : căpitan de cursă 
lungă. In expediție este asistat de 
doi trimiși ai ziarului ..Hurriyet1" 
din Istanbul (organizatorul cursei), 
Hami Alkanev și Atelay Kayaoglu, 
care transmit zilnic.-ziarului lor re
portaje cu pe rinei ii le de pe traseu. 
Piuă acum insă. K. Fettahoglu a 
parcurs distanța fără a intilni mari 
pericole. Doar atunci cind se afla 
pe Canalul Sulina a fost nevoit să 
întrebuințeze timp de zece minute 
motorașul ce-l are la bord, și asta 
pentru a ieși cu bine dintr-o situa
ție dificilă ce-i punea ambarcația 
in pericol.

„Bar baros" este un velier de 4,5 
m. echipat cu o pinză și cu rame. 
Pină acum au fost făcute escale la 
Burgas, Varna. Constanța, Sulina, 
Tulcea. Galați. Brăila. Hirșova, 
Giurgiu și călătoria va fi continua
tă pe ruta Tr. Măgurele, Tr. Seve
rin, Orșova, Belgrad. Budapesta. 
Viena, Linz, Passau și va ajunge la 
Miinchen in ajunul întrecerilor o- 
limpice.

TELEX 'TELEX*  TELEX «TELEX. TELEX «TELEX
Campionatul mondial de fond al cicliș
tilor profesioniști desfășurat pe o dis
tanță de 272,574 km la Gap (Franța) a 
fost cîștigat de italianul Marino Basso 
în 7h 05:59 (medie orară 38.392 km). In 
același timo cu învingătorul au sosit 
compatriotul său Franco Bitossi, fran
cezul Cyrille Guimard și belgianul Eddy 
Merckx Proba feminină de fond a 
revenit ciclistei franceze Genevieve Gam- 
billon , care a intrat în posesia titlului, 
acoperind 62.752 km în lh 38 41 (media 
orară 38.828 km). Pe locurile următoare 
s-au clasat in ordine, sportivele sovie
tice Liubov Zadorojnaia și Ana Konki
na tot la o secundă de învingătoare.

dispus cu 7—5. 6—0 de Wendy Overton 
(S.U.A.) și o va întîlni pe Valeria Zie- 
genfuss (S.U.A.).

tn finala competiției internaționale 
tenis „Cupa Galea*
de tineret s-au calificat formațiile Spa
niei șl Angliei, care 
zentativele Italiei și 
vaciei.

de
rezervată echipelor

au eliminat reprp- 
respectiv Cehoslo-

campionatelor
Bure a stabilit

ricanului Riessen. După cum se ș1ie, 
în primele tururi Lutz ’-a eliminat pe 
australianul Laver, iar Ashe a cîștigat 
în fața lui Tony Roche (Australia).

Braghina, Faina Melnik și Nadejda 
Cijova, recordmane mondiale și 
săritoarea în înălțime Antonina La
zareva.

In concluzie, se poate aprecia că

probei de aruncare a suliței 

vietici este foarte puternică 
fapt interesant spre deosebire 
anii trecuți, forța echipei nu mai
este dată de omogenitatea ei ci de 
numărul mare de stele de prima 
mărime.

Și. 
de

Campioana de la Wimbledon, americana 
Billie Jean King a invins-o cu 0—6, 
6—3, 6—2 pe Helen Gourlay (Australia), 
callflcindu-se pentru semifinalele tur
neului international feminin de tenis de 
la Columbus. In semifinală, King o 
va întâlni pe Franeoise Durr (Franța) 
care a eliminat-o cu 6—3. 6—1 pe austro- 
lianca Lesley Hunt. In cea de a doua 
semifinală. Rosemarie Casals (S.U.A.) a

La Tbilisi, în cadrul 
înot ale U.R.S.S., VI. 
nou record unional la 400 m liber 
4:07.2. Alte rezultate : N. Suhovțeva 9:47.5 
la 800 m liber (f) ; “ 
la 200 m mixt (m) 
200 m bras (Pankin 
VII eu 2:30.1).
*
La Chesnuts Hill, în semifinalele cam
pionatelor de tenis ale S.U.A. rezer
vate profesioniștilor, olandezul Tom 
Okker l-a învins cu 6—7. 7—6, 6—4 ce 
iugoslavul Pilici. iar sud-africanul Drys
dale a cîștigat cu 6—4. 6—4 în fața ame-

de 
un 
cu

M. Suharev 2:11.9 
și Stulikov 2:27,3 la 

s-a clasat pe locul

ai . rf > tțsleîvanei centrala 11 I0.W,

In localitatea belgiana Wuustwezel s-a 
desTăsurat o cursă clclistă contracro- 
nometru pe echipe (100 km), criteriu do 
verificare în vederea apropiatelor Jocuri 
Olimpice de la Miinchen. A cîștigat se
lecționata secundă a Belgie, cu timpul 
de 2h 08:29.4. urmată de R. F. a Germa
niei — 2h 09:11,1, Belgia (A) _ 2h 09:44, 
Elveția — 2h 10:03.8. Olanda — 2h 10'14.3, 
Austria — 2h 12:00,1 și Italia — 2h 12:15.

La Johannesburg s-a disputat intîlnirea 
internațională de gimnastică dintre e- 
chipele Republicii Sud-Africane șl Is
raelului. Victoria a revenit gazdelor : la 
masculin, scorul a fost de 199.85 — 
182.20 puncte, iar la feminin cu 130,25— 
126.75 puncte. tn clasamentul general 
individual, primul loc a. fost ocupat de 
Francois Stander (R.S.A.) — 56.65 punc
te. Rosa ViUoen (R.S.A.) s-a clasat pe 
Primul loc la feminin cu 35,20 punet*.
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