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SPECTACULOS AUSTRALIA CU 4-1!
DUPA-AMIAZA

DE TRIUMF SPORTIV!
„DEȘI PARE CA NE JUCAM,

CEEA CE FACEM ESTE PENTRU PATRIE"

(„Pro Patria est, ludere dum videmur", dicton din înțelep
ciunea antichității)

A fost această semifinală a „Cupei Davis" un minunat prilej de 
manifestare a ambiției sportive românești de a-și înscrie din nou 
numele pe faimoasa Salatieră de argint, cu scopul final de a o 

opri aici, la noi, la București, pentru cel putin un an. Primul pas a 
fost realizat de acești doi superbi flăcăi ci sportului nostru, de Ibe 
Năstase și Ion Tiriac, intr-o ambianța unică ia tara noastro pentru 
tenis. Este pentru prima dată cind interesul pentru un «venite»* spor
tiv, altul decît fotbalul, atinge febra marilor jocuri intemationcie re 
balonul rotund.

Australia a sosit la București. Vestita echipă a Australiei, ano din 
cele două mari puteri ale tenisului mondial, din care pe a doua. Sto
fele Unite ale Americii, o așteptăm la sfîrșitul foi Septembrie ! Cîae a 
crezut că va fi ușor s-a înșelat. Dar nv-i deloc râu că aeaaaul aosire 
este optimist, încrezător în forțele lui. A fost greu, am stat cu toră 
cu sufletul la gura. După 1—1 parcă, parcă ne descurajasem, dar a 
venit uraganul românesc din jocul de dublu și atunci am saris ireoți. 
Apoi, meciul lui Țiriac de ieri după-amiază. re Dibley, meci de 4 ore 
în care Țiriac s-a întrecut pe el dobîndind după mânute i«rtreg: de gre'e 
încercări un adevărat triumf sportiv. Va fi greu de uitat ore se* oe 
11—13 în care Ion a mușcat parcă din zgură si rachetă pentre a fi el 
acela care punctează eliminarea Australiei. Și a reușit ! vo*'*
putea șterge din amintire acele grele momente de cumpănă trăite 
alături de Țiriac și cum putem oare sâ-i mulțumim pentru rouonirun 
atît de puternică, triumfală, care a măturat ca o vijelie pe ocverseru 
său atit de tenace si de dornic să ciștige ? Și apoi acel recitai ai pri
mei viori, arta Iui ilie...

Țiriac e admirabil atunci cind vorbește despre clasa lui Năstase 
și este impresionant cind luptă pentru culorile tricolorului nostru, alături 
de Ilie. Este otita voință, ambiție și dăruire in ființa foi, măf ești sigur 
că Țiriac face tot ceea ce ii sta in putință pentru a cișttga, așa cum 
a procedat în toate cele trei întîîniri din zilele trecute ale meciului 
cu Australia.

Știm că printre cititorii noștri sint multi copii și tineri care mi.-iu- 
iesc citeva mii de rachete pe întinsul țârii. Știm ca alte sute de mă 
au ținut pumnii strinși pentru echipa noastră națională de tenis. Dragii 
noștri ! Fiți de oe acum ambițioși și a'îrzi ca Țiriac, pentru ca sâ 
ajungeți în curmd, să luptați ca el și ca Năstase.

Tribune arhipline ieri, la Progre
sul, in ultima zi a semifinalei in
terzonale a „Cupei Davis'. O zi de 
tenis splendid, încheiată cu o netă 
victorie a tenismendor României. 
Cu un 4—I fără drept de apel. 
Australia este eliminată din compe
tiția supremă a sportului alb. Re
putații tenismeni de la Antipozi, 
care pină de curind dețineau un re
cord de victorii in Challenge-round, 
nu vor figura in testul ultim al 
ediției ^12.

Prin acest nou succes, dintr-o se
rie neîntreruptă, exceienții naftri 
Ilie Năstase ți Ion Țiriac obțin drep
tul — pentru a treia oară — de a dis
puta marea finală. Ea urmează să 
se desfâțoare la Bucurețti, fn ulti
ma decadă a lunii septembrie, in 
compania deținăsorilo' trofeului, 
echipierii S.U-A

Acum, iată ultimele croaki ale 
intilnirii România — AusstsIa
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iși riști gă_ serviciul la zero cu o
sane de ași. retumează eficace pe 
serviciul australianului: 1—3, 2—3. 
Tiriac egalează pe serviciul său 
(3—3) și luptă cu ardoare in ghe
mul următor (egalind de la 40—lă), 
dar Dibley se detașează din nou: 
4—3. Urmează o slăbiciune de mo
ment a lui Țiriac, ceea ce permite 
adversarului un break rapid: 5—3 
și apoi 6—3.

UN PUTERNIC AViNT CREATOR
PE MARILE MAGISTRALE

ALE MUNCII
REAUZARI
$1 FAPTE

DE SEAMA
cea mai mare unitate

Joc destins, cu i
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IAȘI. La 
producătoare de mătase din țară, 
țesătoria Victoria din Iași, spiritul 
de inițiativă a găsit un cîmp larg 
de acțiune. Colectivul de muncă al 
acestei unități a ajuns la concluzia 
că poate obține, prin folosirea chib
zuită a materiei prime, o producție 
suplimentară de peste 200 000 de 
metri pâtrați anual, ceea ce re
prezintă 80 000 de rochii de damă 
sau 65 000 de fulgarine. Printre 
alte succese ale harnicului colectiv 
ieșean se numără și reducerea con
sumurilor specifice cu 0,7 la sută 
la firele de vîscoză și cu 0,4 la 
sută la firele sintetice poliamidice 
și poliesterice.

TIMIȘOARA. Gospodărirea judi
cioasă a metalului și reducerea con
sumurilor specifice sînt două dintre 
principalele obiective ale munci
torilor. tehnicienilor și inginerilor 
din întreprinderile constructoare de 
mașini ale județului Timiș. Astfel, 
la Uzina mecanică Timișoara, prin 
reproiectarea motolncărcătorului de 
3 tone s-au obținut, atît îmbună
tățirea performanțelor sale tehnico- 
calitative, cit și reducerea greuății 
specifice cu aproape 400 kg metal. 
Și la Uzina de mașini agricole 
,.Tehnometal“ consumul de laminate 
pe fiecare 
fost redus 
instalațiile 
85 kg.

BAIA MARE. Succese de seamă 
au înscris în bilanțul activității lor 
și muncitorii de la Exploatarea 
minieră Suior. care au extras de la 
începutul anului și pînă acum peste 
11 000 tone minereu. în aceste zile, 
în galeriile G-2 șj G-3, au început 
pușcările în trei din cele nouă

transportor cu melc a 
cu circa 25 kg., iar Ia 
de muls mecanic cu

panouri pregătite în vederea apli
cării metodei de exploatare de mare 
randament care este înmagazinarea 
descendentă și surparea în subetaje.

AIUD. Prin finalizarea unor stu
dii și măsuri eficiente, menite sâ 
determine obținerea, pe aceleași su
prafețe productive, a unor cantități 
sporite de utilaje și instalații, la 
întreprinderea metalurgică Aiud se 
obțin noi succese. Astfel, în secția 
construcții metalice și utilaje side
rurgice au fost montate, în spațiile 
existente, 15 aparate automate șl 
semiautomate de sudură, cu ajuto
rul cărora se realizează o produc
tivitate a muncii de trei orj mai 
mare.

La „Semănătoarea" — București

ÎNDEPLINIREA exemplara a sarcinilor de producție 
o problema de onoare

Urma să asistăm la un set 
de o oră și 40 de minute. Tiriac 
reușește un break la ghemul al doi
lea. după schimburi foarte dirze de 
mingi, pentru a fi egalat din nou- 
2—2. Echilibrul se menține și la al 
optulea ghem, cind citeva decizii 
eronate ale arbitrilor, adunate pe 
parcurs, încep să cîntărească greu 

*in balnrița scorului. La i—3 și
30—40 (minge de break) un „ba
lon" al australianului aterizează 
dincoio de linia de fund, dar arbi
trul de linie nu indică aut. ega
litate. ca apoi Dibley să profite 
fâcînd 4—4, Tiriac nu se descura
jează. însă. El luptă în continuare 
și intră în prelungiri : 5—1, 5—5, 
6—5. La al doisprezecelea ghem. Di
bley se salvează în fața a trei set- 
baluri. egalind din nou ; 6—6. A- 
poi. cavalcada avansuruor de un 
punct și a egalităților imediate 
continuă. 7—6, 7—7, Z—7. 8—8,
9—8. 9—9 și pentru ultima oară Ți
riac cistigă ușor pe serviciul său: 

continuare, jucătorul ro- 
i din ce in 
i îți spune 
(iOiLâl scoruri 
. Di e lev rcu-

fileu, dar 
de ser- 
și ia 
pasan- 

ultimul 
imediat

se aruncă înainte spre 
cu-1 mai ajută nici lovitura 
viciu. Ei greșește in serie 
30—W o * excelentă lovitură 
tă a lui Tiriac înscrie 
break al partidei: 5—0. Și
apoi, fără probleme, acel 6—0 care 
consfințea, o superioritate evidentă 
pe teren. > De la prima lovitură de 

-serviciu trecuseră 3 ore și 26 de 
minute ■

Astfel, a fost marcat cel ' de-al
C. COMARNISCHI 

Radu VOIA

Emblema uzinelor Semănătoarea 
este bine cunoscută în peisajul nos
tru industrial. Mai mult, ea se bucu
ră, prin calitatea produselor, de un 
excelent renume pe diferite meridia
ne ale lumii. Există aici un colectiv 
de oameni harnici, entuziaști, puter
nic atașați politicii partidului, care 
au urmărit cu interes lucrările Con
ferinței Naționale a P.C.R. șl iși în
cordează eforturile pentru a contri
bui la înfăptuirea obiectivelor stabili
te de acest forum al comuniștilor. 
Iată pentru ce am dorit să cunoaștem 

pe cîțiva dintre muncitorii fabricii,(Continuare in pag. a 4-a)
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■ Printre participanții la cea de o Xll-o 
sesiune a Academiei Olimpice Internaționale 
desfășurată, recent, la Arhaia Olimpici — in 
vecinătatea tulburătoare a stadionului pe care 
și-a cîșligat acum peste două milenii ș: ju
mătate cununa de cîștigotor alergătorul Kc- 
rebos — s-a atiat' și scrimerul Ahmed Eihami 
Elhossini din Cairo. Prezența delegației româ
nești la această manifestare, i-a determinat 
pe Elhossini să se intereseze de „bunul său 
amic" Tănase Mureșan. Aflînd că Mureșan va 
participa Io întrecerile de la Muncnen, scri
merul din „Țara Nilului” a transmis fforetis- 
tului nostru cele mai sincere urări de succes. 
I le remitem ae această cale.

■ între 21 și 25 august se desfășoară, la 
Munchen, în întimpinarea Jocurilor Olimpice, 
un congres științific consacrat temei : „Spor
tul în lumea noastră — perspectivele și pro
blemele sale". încă în prima zi de congres, 
la 21 august, în cadrul grupuiui de iuerj „Pro
bleme pedagogice legate de sportul de per
formantă la vîrsta adolescenței", conf. dr. Alexe 
Nicu, directorul Centrului de cercetări știin
țifice și de documentare tehnică ai CN.LF.S, 
va prezenta referatul „Criterii metodice de pre
gătire sportivă a copiilor și juniorilori*. Printre 
referenții principali la celelalte secțiuni sau 
grupuri de iucru figurează cunosculi oameni 
de știință ca Letunov (U.R.S.S.), Jokl (S.U.A.), 
Dumazedier (Franța), Astrand (Suedia), perso
nalități ale vieții publice, ca Rene Mohcu, di
rectorul general al UNESCO, sau sportivi ce
lebri , ca Igor Ter-Ovanesian (referent princi
pal la tema : „Spori — personalitate — edu
cație"!.

B La Tunari, trăgătorii noștri — care, in 
general nu mai sînt niște adolescenți „buni 
de trimis la colț’ — iși pet sorbi liniștiți, aupă 
antrenamente, halba de bere. Uniunea inter
națională de tir a anunțat că la Miinchen,

Jurnal 
WIMPIC

împărtășit citeva din prețioasele ei experiențe 
olimpice, profitabile desigur pentru loturile 
actuale. „Trimiterea sportivilor la Jocurile O- 
limpice mult înainte de începerea probelor 
— susține folandc Balaș-Soter — nu este de
loc aVantajoosâ, cel puțin în ceea ce privește 
atletismul. în febra neîntreruptelor antrena
mente din preajma Jocurilor, se află rezul- 
tate, se trage cu ochiul la adversari, sportivii 
se montează, se autosugestionează, impresio
nați uneori de realizările din curtea vecinului, 
în aceste condiții, fiecare antrenament devine

Fischer fcce prazerfi. In e’en îcc’e 
olimpice românești, dVroc-c favorită in răs
timpul dintre antrencmer-e, o început să de
vină șahul. Nu mai put _ contagios *es*e în 
același sens, mec ul oe , — oc Dovn dintre 
echipele României si A_s~c ei core a mo- 
bilizat multi olimpici •eJevrzoore’cr, ocr
i-a și îndemnat sâ-si l-ce'ce șansele cu ra
cheta in mină. Muira -"’■e regretă, fires e 
că tenisul nu mai este spart olimpic, ceea ce 
cu 50 de ani în urmă era o realitate. Sâ -e 
amintim că printre prim.i pari cipanu rome- 
la Olimpiadă, în 1924 '= " = 's. s-cj ă a* 
și tensimeni. Veteranul ior. Nicoloe Mișu (ai 
cărui nume se caligrafio Mlshu) este bine cu
noscut frecvenlatoriior ‘e'er. . Progresa

Numci boxerii din Io8d afeapîc sînt f*®*41— 
tenisului de masă. Pe"*'- c ofer- p-*a 
clipe de destindere, conducerea fotului orga
nizează festivități sau ^concursun_ de ccso”. 
cum s-a întimplat cu prilejul cnhnjfîâni w< 
Gabriel Pome^cu. La tenis oe masa, „trofeul 
Pometeu" (constînd d*nir-o tabletă ce deco
lată) a revenit lui Cciistrat Cuțov, după o 
finală strînsă cu... fratele său Sânioa Ccțov !

■ Aflăm de la Izmir că " --~s. •_ - care
i s-a adus ia cunoștința vclocrec 
cord mondial la arunccrea c seu 
de Faina Melnik — tccmci c‘r-d ea 
credea noua recordmană — Argentina Meeis, 
cu cunoscuta ei impenurbabilitate, ar fi de
clarat : „Ceea ce Melnik a reușii acasă fo ea, 
eu am făcut la mii de kilometri de patrie. 
Să nu-mi spuneți că diferența de 18 cm în
seamnă ceva ! Nici o jumătate din lungimea 
pantofului meu..."
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PENTRU SPORTIVII UZINEI
care împletesc armonios 
din producție cu aceea de 
de sport. Aflasem despre 
frumoase, că succesele de __ _____
de muncă sînt dublate de cele obți
nute pe stadion. Astfel, este de re
marcat că, după numai un an de la 
reînființare, echipa de fotbal a reu
șit să ajungă în categoria „Promoție".

— La baza acestui succes — ne

activitatea 
pe terenul 
ei lucruri, 
la locurile

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 2-a)

ÎN CEA DE A TREIA ZI A BALCANIADEI ATLETICE DE LA IZMIR

VALERIA BUFANU,
CAROL COREU

ȘI NICOLAE PERȚA
ÎNVINGĂTORI

IZMIR, 7 (prin te
lefon, de la trimisul 
nostru special).

Și In cea de a 
treia reuniune a 
Jocurilor Balca
nice de la Izmir 
a reieșit echilibrul 
valoric care a do
minat această edi
ție. Dincolo de re
zultatele obținute 
în fiecare probă 
pe stadionul muni
cipal, duminică 
seara la lumina re
flectoarelor, bi
lanțul general — 

ca număr de medalii și punctaj ob- 
ținut — reflectă acest echilibru de 
care aminteam. Reprezentativele Bul-

gariei și României au fost departa
jate, în cele din urmă, în ceea ce 
privește numărul de medalii, obținute 
(la fete și băieți), doar de cele de 
bronz! Iar punctajul general la în
trecerea reprezentativelor masculine 
indică pe locurile II și III reprezen
tativele României și Iugoslaviei cu 
același punctaj : 122 !

In mod surprinzător, echipa femi
nină a României, care în ultimii ani 
a dominat întrecerile balcanice de 
atletism, a suferit la actuala ediție 
de la Izmir un surprinzător eșec. 
Și chiar dacă rezultatele anterioare 
obținute de atletele bulgare în acest

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 2-a)

IN GALA DE LA PITEȘTI:

MARIAN LAZAR, MARIAN CULINEAC
ȘI ION ALEXE-VICTORIOȘI

FI IEȘTI. 7 (prin telefon) Aproa- 
?-»• de spectatori. în noua sală 
xjrturilor din Pitești, au urmâ- 
aseară o interesantă gală de

monstrativă oferită de membrii lo
tului olimpic de box și de sparring- 
partnerii lor. din lotul de rezervă. 
Dar în mod firesc atenția publicu
lui a fost polarizată de cele trei 
meciuri de selecție, menite să îm
plinească numărul titularilor în 
echipa pentru Munchen.

In limitele categoriei cocoș cam
pionul național Mircea Toni, mai 
puțin agresiv ca altă dată, a întîl- 
nit in Marian Lazăr un adversar 
surprinzător de matur pentru tine
rețea sa. Evitînd 
vituri năpraznice 
zăr a răspuns cu 
toare dominînd

meci Și obținînd o victorie Ia punc
te (2—1) pe deplin meritată.

La categoria semigrea Ion Siliște 
n-a rezistat marii varietăți de lovi
turi pe care i Ie-a aplicat tînărul 
(în progres) Marian Culineac, și a 
pierdut prin abandon la sfîrșitul 
reprizei secunde.

La categoria grea, frenetic susți
nut de suporterii săi cîmpulungeni, 
Anghel Iancu a făcut tot ce a putut 
pentru a-1 depăși pe Ion Alexe, ex
trem de pasiv, predispus la clinciuri. 
La capătul unei lupte confuze. Ale
xe este declarat învingător la punc
te (2-1).

CANOTOARELE ROMÂNCE LA CAMPIONATELE 
EUROPENE DE LA BRANDENBURG

tentativele de lo- 
ale lui Toni. La- 
o frecvență uimt- 
două treimi am

Astăzi urmează să plece, 
aerului, la Brandenburg (R. 
nă). canotoarele 'românce 
reprezenta tara noastră la 
tele europene. Importanta 
va începe joi — cînd se vor desfășura 
seriile de calificare — si va continua

ptnă duminică, zi în care stnt progra
mate toate cele cinci finale clasice. Pe 
notat că la ediția de anul trecu*- a C.E., 
la Copenhaga, schiflstele noastre au cu
cerit trei medalii : aur la 44-1 visle, 
artrlnt la 4+1 rame si bronz la 
8+1.
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PETROLIȘTII ȘI CHIMIȘTII PRAHOVENI
1ĂSPVND CI INSUFLETIIE CHEMABU PARTIDULUI
Mobilizatoarea chemare — Cinci

nalul în patru ani și jumătate — dă 
un permanent jmpuls întrecerii so
cialiste care se desfășoară în cinstea 
zilei de 23 August și celei de a XXV-a 
aniversări a Republicii.

Fapte noi vin să se adauge zilnic 
pe agenda succeselor obținute în pro- 
ducție de către colectivele de oameni 
ai muncii din fabrici, uzine, de pe 
ogoare. Este un semn că întreg po
porul se află angajat hotărît pe dru
mul dezvoltării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.Realizări semnificative au înre
gistrat și chimiștii uzine, „Victoria” 
Floresti, care își îndeplinesc ritmic 
angajamentele sporite luate în între
cerea socialistă pe anul 1972, depă
șiri ce se concretizează in cantități 
sporite de produse.

„Colectivul uzinei noastre — ne-a 
sous ing. Ion Tifiglu, președintele a- 
sociației sportive „Victoria” — de; 
pune intense eforturi pentru a depăși 
lună de lună sarcinile de plan la 
producția globală și producția marfă 
fabricată. Numai în primele șapte 
luni ale acestui an am realizat 9 400 
anvelope A.T.A. peste plan, ceea ce ilustrează preocuparea comuniștilor 
din uzină, a tuturor celor care lu-

In intlmpinarea

ZILEI DE 23 AUGUST SI A CELEI Df 
A XXV A ANIVERSAR! A REPUBLICII

Z

SOARE, AER, APĂ, SPORT Șl... 350
După voleibaliști, handbaliști, bas- 

chetbaliști și gimnaști — toți elevi 
Ia diferite școli sportive" din țară 
— noii oaspeți ai taberei de la 
2 Mai sînt pionieri și școlari, mem
bri ai cercului 
rflor”.

,Prietenii grănice-

★intra în intimitatea 
că nu este lipsit de

imediata bătaie a brizei marine, 
precum și in perimetrul nemijlocit 
al aerosolilor de faleză. Consider că 
înfimțlnd tabăra în acest loc s-a 
realizat cel mai fericit deziderat in 
materie de exploatare a ceea ce 
scontăm științific de la elementele 
pozitive naturale ale unei așezări

cele 
va- 

: de

lor didactice de a realiza în < 
12 zile un program atractiv și 
riat in funcție și ele condițiile 
care dispune tabăra.

— Ne străduim — ne-a spus 
rectorul administrativ Dumitru Ban- 
gal, care de 8 ani conduce acest sec

ai taberei — să creăm copiilor

di-

DE COPII

crează aici, de a-și aduce contribuția 
la efortul depus de întreaga națiune 
pentru traducerea în fapte a hotă- 
ririlor Conferinței Naționale, pentru 
îndeplinirea înainte de termen a 
Cincinalului".

★
Specialiștii care lucrează în Cen

trala industrială a prelucrării țițeiului 
Ploiești au înscrise în preocupările lor 
o serie de probleme de o deosebită 
importanță, menite să ducă la va
lorificarea superioară a materiei 
prime, la diversificarea gamei produ
selor petroliere, la realizarea de sor
timente cu înalte caracteristici func
ționale, capabile să concureze pe piața 
mondială alte produse similare.

ÎNDEPLINIREA EXEMPLARA A SARCINILOR

(Urmare din pag 1)
spune președintele asociației sporti
ve. Octavian Dumitrescu — a stat 
seriozitatea noilor componenți ai echi
pei. Ei sînt numai tineri din uzina 
noastră, pentru care realizarea sar- 

‘ ‘ ‘ onoare,
de locul 
cu care

C.T.C. Iosif Ștefan, maistrul 
Stanciu... I-am aflat pe toți 
ancorați în realitățile zilelor 
țara întreagă le trăiește, di-

cinilor de producție este o 
oameni legați trup și suflet 
lor de muncă, de tovarășii 
lucrează cot Ia cot.

Marea uzină bucureșteană 
oă^it pe primele_ șase luni ale anu
lui planul la producția globală cu 
101,9 la sută, iar la producția marfă 
■u 102,7 la sută. Sînt succese incon- 
estabile, la care și-au adus contribv- 
,ia șl tinerii pe care îi căutăm a- 
:um. Fotbalistul Tache Stanciu, lă
cătuș în sectorul VI prelucrări ta- 
olă, și-a desăvirșit pregătirea profe
sională la școala uzinei și este acum 
inul dintre cel cu care colegii de 
nuncă se mîndresc. Prima calitate a 
frezorului Simion Staicu, de aseme- 
iea iubitor al sportului cu balonul 
.-otund, este înalta sa calificare pro
fesională în atelierul S.D.V. în care 
lucrează. Și la fel cu aceștia .mai sînt 
și alții, maistrul Octavian Baicu, con-

și-a de-

trolorul 
Nicolae 
puternic 
pe care , 
rect interesați de ceea ce se petrece 
în jurul lor. de bunul mers al uzi
nei.

Simion Staicu este bucuros de fap
tul că recenta hotărîre a Consiliului 
de Miniștri cu privire la majorarea 
salariului tarifar minim îl privește 
și pe el:

— Pentru mine — ne spune — asta 
înseamnă un spor de aproape 1500 
lei Ia ciștigul anual Răspunsul meu 
la această nouă și elocventă dovadă 
a grijii statului și partidului pentru 
creșterea continuă a nivelului de trai 
trebuie să fie materializat prin în
seși faptele mele. Sînt conștient că 
și de munca mea depinde mărirea 
volumului producției, realizarea cos
turilor mai reduse și asigurarea unei 
calități superioare a produselor la ni
velul întregii întreprinderi.

Am stat puțin timp la uzinele Se
mănătoarea. Destul, însă, ca să ne 
convingem că muncitorii-sportivi de 
aici sînt oameni de nădejde, pe a- 
portul cărora se poate oricînd conta.

Un bilanț al activității desfășurate 
în aceste luni consemnează cifre 
grăitoare pentru modul în care colec
tivele de rafinori întîmpină ziua de 
23 August și cea de a XXV-a aniver
sare a Republicii : 32 milioane leidepășire la planul producției globale 
și tot 32 milioane lei la planul pro
ducției marfă fabricată ; 100.000 tone 
de benzine, uleiuri minerale, moto
rine și alte derivate din țiței obținute 
suplimentar în cadrul instalațiilor 
existente și în limitele consumului 
specific planificat ; 80 de sortimente 
noi asimilate și introduse In fabri
cația curentă.

★
Aceeași atmosferă de lucru am !n- 

tîlnit-o și la Schela Băi coi, care la 
sfîrșitul trimestrului întîi îndeplinise 
mai mult de jumătate din angajamen
tul anual la producția de țiței extras.

Despre oamenii care lucrează aici, 
despre hărnicia lor, despre dăruirea 
și pasiunea cu care își îndeplinesc 
sarcinile ne-a vorbit maistrul Petre 
Babone, instructor al echipei de fot
bal Petrolul Băicoi: „îmi este 
deosebit de greu să cuprind in citeva 
cuvinte multitudinea de aspecte ale 
muncii petroliștilor schelei. V-aș pu
tea vorbi ore întregi despre oameni 
ca Marin Grigore. Constantin Stan, 
Constantin Vasile și alții care lucrează 
in brigăzile de intervenții, străduin- 
du-se să scurteze la minimum timpul 
la fiecare intervenție ; v-aș putea 
vorbi pe larg despre iscusința și hăr
nicia sondorilor de la secția I care au 
extra* de la începutul anului peste 
plan 253 tone de țiței și despre cei 
de la secția a doua, care au extras 
204 tone, dar cite nu se pot spune» 
Un singur lucru trebuie insă reținut : 
că sintem hotărițl să înfăptuim cu 
succes sarcinile ce ne revin pentru a 
fi capabili să raportăm că ne-am în
deplinit prevederile planului 
in patru ani ți jumătate”.

★
Faptele prezentate mai sus 

au nevoie de comentarii. Ele _____
de la sine despre pasiune, hărnicie, 
abnegație și competență profesională.

Inainte de a 
taberei, credem 
interes să consemnăm opiniile unor 
foști „locatari” ai celor 2 blocuri cu 
o capacitate de 300 de locuri și be
neficiari ai plajei de la 2 Mai, im
presii consemnate, de altfel, în jur
nalul taberei:

„Cazarea, curățenia, masa consis
tentă și servită in condiții de igie
nă desăvirșită întregesc ambianța 
de lucru și de odihnă, pe care noi 
dascălii se impune să o ridicăm cel 
puțin la nivelul condițiilor oferite 
de tabăra „2 Mai", căreia ii atri
buim calificativul excepțional-" (sem
nează : 22 de profesori care au în
soțit pe elevii participant! la Olim
piada de matematică).

„Tabăra 2 Mai este situată pe 
promontoriul cel mai ridicat, ales 
chiar pe malul mării, in directa și

s polo
Așadar, reprezentativa de 

României a cîștigat și cel

cincinal

nu mai 
vorbesc

Ta o oră tîrzie,

LA „TURNEUL PRIETENIA

NOUA PROMOȚIE ȘI-A CONFIRMAT

VALOAREA
CAMPIONATUL NAȚIONAL 

DE ZBOR FĂRĂ MOTOR

balneoclimaterice de pe litoral" 
(semnează : dr. Nicolae Budrică).

★
Intr-adevăr, după cum ne-am 

convins In cele citeva zile petre
cute in tabără, aici sînt oferite con
diții excelente de recreare și odih
nă activă tuturor elevilor. Din dis
cuțiile purtate cu conducerea tabe
rei am reținut preocuparea cadra

ECHIPA ROMÂNIEI

LA AL 4-LEA

SUCCES IN ACEST SEZON

Duminică seara, 
«le-a sosit vestea că echipele de ti
neret ale României au avut compor
tări remarcabile în „Turneul Priete
nia” la handbal — competiție desfășu
rată în localitatea Ozd din Ungaria i 
formația feminină a ocupat locul 
întîi, iar cea masculină locul doi. 
(Înainte de a trece la o scurtă apre
ciere a acestor rezultate, iată prezen
tarea scorurilor înregistrate și con
figurația clasamentelor finale.

FEMININ : Iugoslavia — România 10—8 
(4—6); Ungaria — Bulgaria 11—10 (7—5); 
Iugoslavia — Bulgaria 7—5 (5—2); Ro
mania — Ungaria 13—8 (&—6); Ungaria 
— Iugoslavia 10—9 (4—5); România — 
Bulgaria 17—6 " “

CLASAMENT
1. ROMANIA
2. iugoslavia
3. Ungaria
4. Bulgaria

MASCULIN : 
22—16 (11—7) :
19—18 (12—9): Bulgaria — 
(7—7); Iugoslavia — 
(10—8): România — 
(15—11); Iugoslavia — 
(5—4)

CLASAMENT FINAL

(9—3). 
FINAL

Iugoslavia
România

3 2 0 1 38—24 4
3 2 0
3 2 0
3 0 0

Ungaria 
Romania 
Bulgaria 
Ungaria

1 26—23 4 
1 29—32 4
3 21—35 0
Bulgaria
Ungaria 

16—14 
16—15 
33—17 
13—11

1. iugoslavia 3 3 0 0 51—42
2. România 3 2 0 1 67—51
3. Bulgaria 3 1 0 2 49—69
4. Ungaria 3 0 0 3 43—48

6 
4
2 
0

La fete, competiția a fost mai pu-
t mică decît în toate cele șase edi
ții precedente, datorită, ma, ales, 
procesului general de refacere a e- 
chipelor naționale de senioare, proces 
care necesită aducerea în primul plan 
a jucătoarelor tinere, de perspectivă. 
In aceste condiții, formația României

a cucerit primul Ioc, deși în compo
nența echipe, s-au găsit multe jucă
toare aflate încă la vîrsta juniora
tului. De altfel, punctele noastre forte 
au fost tocmai aceste junioare, dintre 
care Rița Florca și Mariana Boși, s^au 
arătat cele mai certe valori, depășind 
destul de repede stadiul de „speran
țe.” Apoi, referindu-ne la cucerirea 
locului întîi prin departajarea la gol
averaj, nu putem decît să ne bucu
răm o dată în plus, acest lucru avînd 
o semnificație deosebită, căci handba
listele noastre vin să completeze un 
capitol la care eram deficitari : pute
rea și capacitatea de finalizare. Toate 
acestea confirmă marele salt calita
tiv înregistrat de handbalul feminin 
de perspectivă. Preocuparea antreno
rilor pentru o selecție cit mai bună, 
pentru o cit mai mare omogenizare 
a loturilor, pentru continua perfec
ționare tehnică și tactică a tinerelor 
handbaliste s-a materializat acum în 
cucerirea primului loc într-un turneu 
în care rareori am reușit ' 
săm printre fruntași.

Aceleași aprecieri sînt 
la băieți, care se prezintă 
nivel — într-o continuă 
Părerea noastră este că noua promo
ție de handbaliști și handbaliste este 
pe același drum care a adus „gene
rației de aur” marile satisfacții, un 
drum pe care trebuie mers în con
tinuare. Pentru aceasta însă cadeții 
trebuie să urmeze un și mai intens 
proces de pregătire, bazat pe antre
namente susținute și mai ales pe 
disciplină.

Horia ALEXANDRESCU

să ne cla-
valabile și 
— la acest 
ascensiune.

De azi la Ploiești UN ATRACTIV TURNEU INTERNAȚIONAL

Ghinionistă această ediție (cu invi
tați străini) a campionatului național.

Gazdele, membrii Aeroclubului 
„Moldova“-Iași în frunte cu neobosi
tul lor șef, antrenorul emerit Gheor- 
ghe Gîlcă, s-au străduit să creeze cele 
mai bune condiții participanților, sin
gurul lucru care l-a „scăpat” de sub 
control fiind vremea. Iar aceasta și-a 
făcut de cap, supunîndu-i la grele 
încercări. Mai mult, a reușit în timpul 
Singurei prooe disputate pînă acum 
să-i și „risipească” pe o arie destul 
de mare, solicitînd eforturi serioase 
din partea directorului concursului, 
antrenorul emerit Mibai Adâvcâliței 
și a piloților-remorcneri Romeo Af- 
tanasiu, Vasiliu Boghiț, Paul Cernișev 
pentrai aducerea lor ia bază. Atunci 
cînd terenul impracticabil nu a per
mis remorcarea, cum s-a întîmplat 
cu cîștigâtorul ediției trecute, Nico
lae Mihâiță, soluția a fost demonta
rea aripilor și transportarea planoa- 
relor pe» „patru roți”.

★O noutate, sau mai bine sp’ts m 
deziderat care capătă contur, al pla- 
noriștilor noștri In afara concursului 
participă maestrul emerit al sportu
lui Mircea Finescu pe un planor 
I.S.29 D (prototip încă neomologat) al 
cunoscutului constructor brașovean 
Iosif Șilimon. Rezultatul obținut în 
prima probă, 127 km — 262 p, la 
m’că diferență (8 km—22 p) de pri
mul clasat, polonezul Stanislaw Witek, 
în condiții meteo grele, confirmă aș
teptările și ne dă speranța umplerii 
unui gol, multă vreme neacoperit, 
sportivii români concurînd în pre
zent cu planoare de construcție 
străină.

polo a 
de al 

4-lea turneu internațional din acest 
sezon, confirmînd valoarea sa ridi
cată. Dar acest lucru, la urma ur
mei. nu este atît de important; 
mai mult a interesat pe toți spe
cialiștii maniera de joc a olim
picilor noștri, pregătirea lor fizică 
și... care vor fi cei 11 jucători se
lecționați pentru turneul de la 
Miinchen. Asupra primelor două 
probleme vom reveni. Iată însă ce 
au arătat meciurile competiției pri
vind forma și posibilitățile trico
lorilor.

Dintre cei trei portari, Șerban 
Huber nu are în mod practic con
tracandidat pentru postul său. 
Ca rezervă ar putea figura Cornel 
Frățiiă, mai constant și cu mai 
multă experiență decît Sorin Scu- 
rei. care, exceptind turneul de la 
Minsk, nu s-a ridicat peste valoa
rea coechipierilor săi.

Mult mai dificilă pare alegerea 
atacanților, 6 jucători candidind 
pentru 5 posturi. Cele mai mari 
șanse par să le dețină Dinu Po
pescu, Radu Lazăr, Claudiu Rnsu 
Cornel Rusu și Viorel Rus. In ceea 
ce îl privește pe Adrian Nastasiu, 
acesta nu este încă copt pentru 
marile confruntări.

Revenind la partidele din ultima 
zi a turneului, e de reținut, în 
primul rind, succesul cu totul neaș
teptat al selecționatei Volgogradu- 
lui în fața reprezentativei R-D. Ger
mane. Poloiștii sovietici au 
cu 1—0 și 2—1. adversarii 
egalat în repriza a treia, 

în continuare foarte
(două lovituri de ia 4 m).

final pasionant, echipa din Volgo
grad a cîștigat cu 4—3. In urma 
acestei victorii pe deplin meritate 
(aceasta este și părerea arbitrului 
Abe Fuchs, care a condus fără gre
șeală), jucătorii sovietici aveau 
mari șanse de a ocupa locul doi în 
clasament. Duminică după-amiază 
însă, în partida cu selecționata de 
tineret a României, ei au fost su
puși unei puternice presiuni a re
prezentanților noștri, în primele 
două reprize, obținînd cu destulă 
greutate o „remiză”: 6—6, (1—3,1—0, 
3—3, 1—0). Din formația română, 
cel mai bun a fost din nou Dan 
Frîncu, a cărei selecție de ultimă 
oră în echipa ce se va deplasa la 
Balcaniadă este salutară.

Adrian VASILIU

posibilitatea de a se simți ca... aca
să. Și, spre mindria noastră — să 
nu credeți că mă laud — pină a- 
cum am reușit (n.n.: jurnalul ta
berei este o mărturie in acest sens). 
Desigur, mai avem și greutăți, dar 
încercăm să le depășim Magazia 
de echipament sportiv — mă refer 
la accasta pentru că bănuiesc că 
vă interesează in primul rind — 
dispune de tot ceea ce este necesar 
pentru o activitate bogată. Din pă
cate, insă, nu dispunem decit de 
un singur teren de volei, dar și a- 
cela amenajat pe plajă. Dorim să 
achizicnăm citeva mese de tenis și 
sintem în tratative cu Consiliul 
popular al comunei pentru a r.e 
pune la dispoziție un teren pe care 
să-l amenajăm pentru

— Dar. să nu uităm 
directorul educativ al 
tor univ. Ion Slăvăruș _ . 
cipalele elemente sînt... soarele și 
marea. Totuși, am organizat o se
rie de acțiuni care s-au bucurat de 
aprecierea copiilor. Aș nota dintre 
acestea : un concurs de orientare tu-

sport.
— intervine 
taberei, Iec-
— că prin-

ristică, întreceri de volei, drumeții 
pe plajă, vizite în stațiunile de pe 
litoral. Oricum să știți că tot ceea 
ce poate contribui la destinderea, 
reconfortarea și, totodată, instruirea 
copiilor stă in atenția noastră.

★
Părăsind tabăra de la 

zărit 
mos 
zeau 
flata 
iilor 
„teritoriu!
Casa pionierilor din Iași. După pu
țin timp facem cunoștință cu tov. 
prof. Elena Scurtu, conducătoarea 
cercului de turism de la Casa pie- 
nieriior.

— Este al doilea an cînd organi
zăm o astfel de tabără in cite 3 
serii de 10 zile. Acum ne aflăm 
aici cu 51 de pionieri și școlari, 
membri ai cercului de turism-geo- 
grafie, aeromodele, navomodele. ra- 
dioelcctronică, biologie și altele, nu 
numai cu scopul de a ne destinde, 
ci și de a încerca să realizăm scurte 
investigații arheologice, geografice și 
biologice. Pentru aceasta am efec
tuat vizite pe litoral, la rezervația 
de la Hagieni, la „Planetariul" și 
la „Delfinariul" din Constanța, re- 
alizînd. ca să zic așa. și un program 
turistic. Completăm programul cu 
foarte plăcute băi de soare și mare 
(e firesc, nu ?) și cu jocuri de vo
lei. fotbal, șah, concursuri de is
cusință.

2 Mai am 
in apropiere cîteva corturi fru- 
rînduite dinspre care se au- 
voci de copiii. O pancartă a- 
în imediata apropiere a cortu- 
ne-a avertizat că ne aflăm pe 

taberei organizată de

★
Despre minunatele zile petrecute 

în tabără copiii ar putea povesti 
mult mai muite (de altfel și carne
tul reporterului e plin de notițe), 
dar toate istorioarele sînt mărturie 
a unei copilării fericite și lipsite 
de griji.

Emanuel EANTĂNEANU

ratat

cor. dus 
lor au 

dar au 
mult 

într-un

’LASAMENTUL FINAL. 
AL TURNEULUI

1. ROMANIA
2. R.D. Germană 

Sel. București 
SeL Volgograd 
România (tineret) 
România (juniori)

3.
4.
5. 
C.

5
5
5
5
5

0
0
1
1
2

0
2
2
2
o

5
3
2
2
1

5 0 0 5 5—39

ASIndu-se In turneu in Europa, pre- 
gâPndu-se pentru J.O.. echipa olimpică 
de lupte greco-romane a Senegalului a 
susținut un meci amical cu formația 
C.F.R la Tim.șoa.-a. Scorul a fost favo
rabil timișorenilor cu 5,5—3,5. Punctele 
au fost realizate de către I. Marchiș (68 
kg). I. Caras <68 kg). I. Ciobanu (74 kg). 
Gh. Vâdraru (82 kg) — care a luptat cu 
doi adversari. A. Toth (meci egal) pen-

42—16
30—17
26—26
23—25
21—24 4

0
Litoralul oferă celor ce l-au ales drept „sediu" al vacanței minunate pri
lejuri de reconfortare Foto : Dragoș NEAGU

FINIȘ „AU RALENTI“ ÎN CAMPIONATELE JUNIORILOR

Campionatele na
ționale de înot ale 
juniorilor s-au în
cheiat exact cum 

au început; «nai precis. Intr-o to
tală apatie transmisă de la antrenori 
la concurenți (sau viceversa), care 
s-a transformat într-un șir lung de 
rezultate mai mult decît modeste. 
Realmente, nu ne amintim ca în

Meci internațional 

amical

C.F.R. TIMIȘOARA — SENEGAL (ECHIPA

OLIMPICA) 5,5 — 3,5
tru timișoreni, respectiv I. Noel (62 kg), 
R. Diuf (100 kg), M. Dkime (-f-100 kg) 
— meci egal și A. Kamcra (90 kg). După 
întîlnire. sportivii africani au făcut o 
interesantă demonstrație de lupte fol
clorice. j

în ziua de 9 august, luptătorii senega- 
lezi vor evolua la Lugoj. în compania 
echipei locale Vulturii textila.

St. MARTON--coresp.

Incepînd de azi, sala Victoria din 
Ploiești găzduiește un interesant tur
neu internațional de handbal, care 
dincolo de atracția firească pe care 
o prezintă prin faptul că cei mai 
buni handbaliști români își vor 
măsura forțele cu două puternice 
formații de peste hotare, se înscrie 
și ca unul din ultimele și — prin 
aceasta — cele mai importante teste 
preolimpice. Seriozitatea examenului 
la care vor fi supuși membrii lotului 
reprezentativ este determinată prin 
aceea că la încheierea turneului 
vom fi în măsură să cunoaștem op
țiunile celor doi antrenori ai echi
pei olimpice române, care va avea, 
în sfîrșit, o formă definitivă.

Deci, un examen decisiv pentru 
cei 24 de handbaliști, care după o 
îndelungată pregătire vor putea da 
în cele trei zile ale întrecerii măsura 
talentului, a forței lor de joc, a ca
pacităților lor tehnice și tactice. In
teresant în această privință este și 
faptul că încă din prima zi (progra- 
nul a fost, probabil, nu întîmplățor 
astfel alcătuit...) și chiar din meciul 
de deschidere a competiției se vor 
îniîini cele două selecționate româ
ne, ceea ce presupune că preferin
țele antrenorilor vor prinde un

oarecare contur înainte de acest tur
neu. Ceea ce — bineînțeles — nu 
exclude posibilitatea unor modificări 
pe parcurs, în funcție de evoluția 
jucătorilor.

Făcînd aceste aprecieri nu putem 
omite că — în alte ocazii asemenea 
partide au răscolit ambițiile com
petitorilor, ducîndu-i, uneori, dincolo 
de limitele regulamentului, ceea ce 
a avut drept urmare accidentarea 
citorva coechipieri. Avem credința 
că obiectivul care stă în fața lo
tului de handbal — Jocurile Olim
pice — va mobiliza în sensul cel mai 
bun forțele jucătorilor, astfel că 
aspirațiile lor să se poată concretiza 
pe temeiul handbalului.

In legătură cu acest turneu o ul
timă precizare î 
10 arbitri internaționali 
noastră vor trebui 
printr-un examen 
titlu, iar alți doi 
practic că merită 
mult doritul ecuson. Este un motiv 
care ne îndreptățește să sperăm că 
arbitrajele vor fi la înălțime...

Iată programul de azi: ORA 18,30: 
România A — România B; ORA 19,45: 
Grosswaldstadt (R.F.G.) — Polonia 
tineret.

cu acest prilej 
din țara 

să-și confirme 
acest onorant 
să dovedească 

și ei în viitor

IN „SERA“ DE LA „TINERETULUI11
„Plantă" deosebit de pretențioasă 

care are nevoie de o îngrijire nu 
numai competentă, dar și 
de migăloasă — tenisul 
doar pe acel teren fertil 
tem numi DĂRUIRE.

Sînt șapte ani de cînd 
colț fermecător al Bucureștilor — 
ștrandul Tineretului — copiii care 
vor să se inițieze în tainele teni
sului vin cu sutele in fiecare se
zon, magnetizați de numele unui 
maestru neîntrecut in a le desco
peri frumusețile „sportului alb“ : 
Cristea Caralulis.

Adevărată pepinieră sau, și mai 
exact spus, „seră" in care rodește 
sportul alb, centrul de inițiere de 
la „Tineretului" a fost realmente 
asaltat și in acest sezon de peste 
300 de copii. Cam atiția s-au pe
rindat pe cele 14 terenuri ce le 
sînt puse la dispoziție și în 1966, 
în 1967, in 1968, in 1969, în 1970, 
în 1971... Făcînd cea mai simplă 
operație aritmetică, constatăm că

deosebit 
rodește 

ce-l pu-

în acest

BALCANIADA DE LA IZMIR

mai mult de 2 000 de copii — ade 
vărați fluturi atrași de lumină — 
au mînuit o rachetă sub îndruma
rea lui „nea Tache". Recent — 
fiind alături de maestru și de 
cipolii săi o întreagă zi — ni 
dezvăluit doar cîteva dintre 
nierele de lucru ale acestui 
dagog. Mai intii să amintim 
tul că grupele de lucru sînt astfel 
împărțite pe zile și pe ore de in 
vățare, incit antrenorul are posibi
litatea să-i corecteze mișcările și 
să-l îndrume pe aproape fiecare 
copil.

Dintre cei care se inițiază in te
nis la ștrandul Tineretului, cițiva 
copii sînt deosebit de înzestrați. 
Ne-o spune chiar Tache Caralulis;

— Nicușor Noiman (acum la clu
bul Dinamo — n.n.). Mihai Zacop- 
ceanu (la Șc. sp. nr. 2), Lucian 
Plăvițiu, Bogdan Costaforu, Robiie 
Flodor, Călin Tulpan, Dumitru 
Vlad sînt doar cițiva dintre copiii 
în care văd viitori mînuitori talen- 
tați ai rachetei. Pentru mine, ne 
spune in continuare antrenorul, 
prezența unui număr atît de mare 
de copii pe terenurile de inițiere 
pe care le conduc, este cea mai

dis- 
s-au 
ma
pe- 

fap-

RODEȘTE TENIS
grăitoare dovadă că tenisul se află, 
în Capitală, în anul celei mai puter
nice efervescențe. De aceea ar trebui 
să ne gîndim la extinderea unor 
astfel de centre — pe care le-aș 
dori cluburi — și în Balta Albă, și 
în Drumul Taberei, precum și în 
alte zone ale Capitalei. Mărturisesc, 
și nu fără regret, că sînt nevoit, din 
cauza puținului material, a puține
lor terenuri, să refuz înscrierea în 
continuare a altor copii care ar 
dori să se inițieze în „sportul alb".

Ne-a mai spus multe despre te 
nis și despre copii antrenorul Ca
ralulis. Am reținut. însă, ca deo
sebit de interesantă ideea dumisale 
ca forul coordonator al ștrandului 
Tineretului — IEABS — să legi
timeze, chiar sub firma sa, o parte 
dintre copiii care au depășit faza 
de inițiere. Acestora, tot ca spor
tivi legitimați, li s-ar putea alătura 
cei aproximativ 450 de maturi care 
aproape că suprapopulează, zi de 
zi, terenurile de la Tineretului. 
Astfel, numărul tenismenilor legiti
mați ai Capitalei ar crește conside
rabil, in interesul, credem noi, și 
al federației de specialitate.

Ion GAVRILESCU

ultimii 8 ani să mai fi asistat la o 
ediție a acestei competiții atît de 
slabă, la capătul căreia să consem
năm doar un record la 100 m liber 
al Ancăi Grcza (cu o cifră accesibilă 
acum specialistelor delfinului — 
65 0) și foarte multe deziluzii.

Probabil, după cum afirma si an
trenorul federal prof. Aurel Urmu- 
zescu, unii dintre antrenori au 
plecat bucuroși de la acest concurs, 
urmînd să raporteze cluburilor 
„succesul11 unui mare număr de 
titluri sau medalii. Ce valoare au 
însă acestea o știu ei prea bine ; și 
antrenorii de la Dinamo, si cei de la 
C.S.M. Cluj sau ai școlilor sportive 
din Capitală...

Dintre ultimele rezultate, merită 
a fi amintite cele ale lui D. Wetter- 
neeje (2 :19,6) și Anca Groza (2 : 31.4) 
la 200 m delfin. Dar numai atît 
ceea ce este foarte puțin

ULTIMELE REZULTATE TEH
NICE JUNIORI II 200 m spate (b) : 
1. ADRIAN HORVAT (Șc. sp. 1) 
2 :26,0 — campion național, 2. Că
tălin Coatu (C.S. Școlarul) 2 : 27.0 
3. Constantin Mandache (Petrolul)
2 :35,4 ; 200 m spate (f): 1 IRINA 
RATUȘNI (Dinamo) 2 :53,6 — cam
pioană națională, 2. Traute Leuts- 
chaft (Șc. sp. Timișoara) 2 :59,5, 3. 
Vera Dull (Dinamo) 2 : 59.6 ; 200 m 
delfin (f) 1. ANCA GROZA (Dinamo) 
2:31,4 — campioană națională, 2. 
Dagmar Hluzin (Șc. sp. Reșița)
3 :02,9, 3. Ioana Sporea (Șc. sp. Re
șița) 3 :03 2 ; 200 m delfin (b) : 1. 
DIETMAR WETTERNECK (Șc. sp.

Reșița) 2 :19,6 — campion național,
2. Teodor Nicolae (Dinamo) 2 : 26,0,
3. Tudor Furtunescu (Steaua) 
2:41,7 ; 800 m liber (f) : 1. ADELI
NA HIDOȘ (Dinamo) 11:29,8 — 
campioană națională. 2. Silvia Ivescu 
(Dinamo) 11 :32.3 3. Georgeta Stan
ciu (Dunărea Galați) 11 :33.2 ;
1 500 m liber (b): 1. NICOLAE 
BUTOI (Petrolul) 20 : 03,4 — cam
pion național, 2. Andrei Bacsi (Cri- 
șul) 20 :05,4, 3. Alexandru Barany 
(Șc. sp. Reșița) 20 :49,7 :
JUNIORI I — 200 ni spate: 1. 
GHEORGHE LUPU (C.S. Școlarul)
2 : 24,7, — campion național, 2.
Teodor Nuțeanu (Dinamo) 2 : 26 7, 
3. Aurel Șeicaru (Dunărea) 2 : 39.2 ; 
200 m spate (f) : 1 GYONGY SO- 
VAGO (C.S.M. Cluj) 2 : 54,4 — cam
pioană națională, 2. Mădălina Măz- 
găreanu (Șc. sp. 2) 2 :59,5, 3. M- 
Ghimeș (Dinamo) 3 : 05,5 ; 280 in 
delfin (b) : 1. ZOLTAN CASIAN 
(C.S.M. Cluj) 2:29.8 — campion 
național, 2. Liviu Copeealău (Di
namo) 2 : 31,7, 3. Paul Ghmdarti
(Șc. sp. 2) 2 : 43,0 ; 200 m delfin (f) : 
1 SIEGRID SLECIAN (Șc. sp. Re
șița) 2 :50,4, 2, Angela Anton (Di
namo) 2 :51,4 (au fost doar două 
concurente) ; 800 m liber (f) : 1 LU
CIA RADU (Dinamo) 11 :08.5 cam
pioană națională, 2- Cornelia Pe- 
tratu (Șc. sp. 2) 11:46 9, 3. Sanda 
Busuioc (Șc. sp. Timișoara) 11 : 52,0: 
1500 m liber (b): 1. ZOLTAN 
CASIAN (C.S.M. Cluj) 19 : 40,2, 2. 
Romulus Rașcu (Crișul) 20 : 22.2 (au 
fost doar doi concurenți)-

S3

REZULTATELE

TRĂPAȘILOR ROMÂNI LA MOSCOVA

se întrevadă o lupta 
întîietate, dife- 
atletele noastre 
clasamentul fi- 
neașteptată. 
înregistrate în 

_______  „ Balcaniadei se 
desprinde performanța cu care Ior- 
danka Blagoeva (Bulgaria) a încheiat 
proba de săritură, în înălțime femei : 
1,90 m, care reprezintă un nou re
cord național al Bulgariei (vechiul re
cord era de 1,86 m și aparținea a- 
celeiași atlete). Merită subliniate, de 
asemenea, rezultatele cu care cu- 
noscuții atleți Carol Corbu și Chris
tos Papanicolau au încununat probele 
de triplusalt și săritura cu prăjina : 
16,78 m (nou record balcanic) și, res
pectiv, 5,40 m. Acestea constituie, 
într-adevăr, rezultate de o bună va
loare continentală. In același context 
merită plasat șl rezultatul cu care 
reprezentanta noastră Valeria Bu
fanu a dobîndit cel de al doilea titlu 
balcanic la Izmir : 13,1 la 100 mg, 
ca și rezultatul obținut la aruncarea 
«Uliței de Molova (Bulgaria) : 60,58 m. 

Dominînd proba de maraton, atleții

sezon lăsau sa 
foarte strlnsă pentru 
rența netă cu care 
au fost întrecute în 
nai este, Intr-adevăr,

Dintre rezultatele 
ultima reuniune a

turci au dobîndit duminică primele 
(și singurele) medalii de aur și ar
gint. Acestea au constituit, însă, o 
binemeritată bucurie pentru publicul 
spectator din localitate, dornic să 
vadă pe podiumul de onoare și re 
prezentanți ai țării gazdă.

Iată rezultatele tehnice înregistrate 
în reuniunea de încheiere a Balca
niadei 
200 m
21.3, 2. 
Krizan 
Alebici 
Onissiforou 
(Iugoslavia) 
garia) 58,50 
57,80 m, 3.
110 mg ! ____ ___  ...
Mliakov (Bulgaria) 14,5, 3. Ajanovici 
(Iugoslavia) 14,5; triplusalt 1. Corbu 
(România) 16,78 m (n.r. bale), 2. Du
mitrescu (România) 15,83 m, 3. Kasi- 
miokis (Grecia) 15,30 m ; 5000 m 1. 
Korica (Iugoslavia) 14 ; 02,0, 2. Zaha- 
ropoulos (Grecia) 14 :02,2, 3. Contoso- 
ros (Grecia) 14 :03,4 ; prăjină 1. Pa- 
panicolau (Grecia) 5,40 m, 2. Ligor 
(România) 4,90 m, 3. Ninkov (Bulga
ria) 4,90 m<; 4 X 400 m 1. Iugoslavia 
3 : 06,4, 2. Grecia 3 : 08,3. 3. Bulgaria 
3 :08,8 : FEMEI — 400 m. 1. Boneva 
(Bulgaria) 54,1, 2. Bășici (Iugoslavia)
54.4, 3. Fița (România) 54,5 ; 100 mg. 
1. Bufanu (România) 13,1, 2. Catska 
(Bulgaria) 13,6, 3. Sakdova (Bulga
ria) 14, 2 ; înălțime 1. Blagoeva (Bul

de la Izmir : BĂRBAȚI — 
1. Papageorgopoulos (Grecia) 
Zamfirescu (România) 21,6, 3. 
(Iugoslavia) 21,7; 400 ni 1. 
(Iugoslavia) 46,4 (n.r. bale.), 2.

(Grecia) 46,6. 3. Susanj 
46,8; disc 1. Velev (Bul- 
m, 2. Pecar (Iugoslavia) 

Tsloras (Grecia) 56,44 m ; 
Perța (România) i4,4, 2.

garia) 1,90 m, 2. Popescu (România) 
1,81 m, 3. Hrepevnik (Iugoslavia) 
1,78 m ; 4 X 400 m 1. Bulgaria 3 :40,7, 
2. România 3 :48,4, 3. Iugoslavia 
3 :50,8 ; 4 X 100 m 1. Bulgaria 44,7, 
2. Iugoslavia 46,3, 3. România 46,8; 
suliță 1. Molova (Bulgaria) 60,58 m 
(n.r. bale), 2. Urbancici (Iugoslavia) 
57,94 m, 3. Celiaskova (Bulgaria) 56.08 m.

1. Grecia 123 p
2—3. România, Iugoslavia 122 p 
' Bulgaria 114 p

Turcia 31 p.
4.

1. Bulgaria 132 p
2. România ltrt p
3. Iugoslavia 63 p
4. Grecia 21 p
5. Turcia 9 p.

CLASAMENTUL PE MEDALII

BULGARIA
aur
11

argint
12

bronz
14

ROMANIA 11 1? 7
IUGOSLAVIA 7 7
GRECIA 7 4 8
TURCIA 1 1 X

MASCULIN

FEMININ

FUNCTAJ GENERAL

Maestrul Tache Caralulis înconjurat de cițiva dintre elevii săi 
Foto: Theo MACARSCHI

In zilele de 29 și 30 iulie s-a des
fășurat pe hipodromul din Mosco
va un miting hipic internațional, 
la care au participat reprezentanți 
ai crescătoriilor de trăpași din Uni
unea Sovietică, România, Republica 
Democrată Germană, Iugoslavia, 
Ungaria și Finlanda, fiecare țară 
cu cite un lot de patru exemplare.

în prima reuniune, Gind (Gh. 
Tănase) și Cuc (M. Ștefănescu) au 
participat — împreună cu alți 14 
adversari — în „Premiul Țărilor 
Socialiste", un handicap pe 2 400 
metri. Deși a pierdut teren impor
tant la plecare, Gind a acționat 
foarte curajos în restul parcursului 
și, remontînd impresionant, s-a cla
sat al doilea, după calul sovietic 
Iznoc. El a acoperit distanța în 
3’22”2, ceea ce corespunde cu tim • 
pul de 1’2^23 pe km și a cucerit 
un premiu oe 2.500 ruble. învin
gătorul a realizat 1’24” pe km, iar 
Cuc a terminat neplasat, dar cu un 
timp onorabil : 1’27”3 pe km.

In a doua reuniune. Cuc, cu Gh. 
Tănase în sulky, a luat plecarea în 
„Premiuj de consolare", grupă pe 
1 600 m. în care s-a comportat cu 
totul remarcabil, terminînd al patru
lea, după ce s-a handicapat supli
mentar cu un galop în primul tur
nant al parcursului, în momentul 
cînd conducea plutonul de 10 
concurenți. El a acoperit distanța 
în 2’14”5, echivalent cu 1’24”1 pe 
km. Micul armăsar a izbutit ast
fel cea mai valoroasă performanță 
din carieră, corectînd serios recor
dul de 1’25”6 pe km cu care fusese 
creditat la plecarea din Ploiești 
Fără incidentul mai sus menționat, 
este de presupus că el ar fi rea
lizat un record în jurul lui 1’23” 
pe km. Valoarea premiului cîștigat 
a fost de 240 de ruble. Angajat în
tr-o alergare cu trei reprize, Se
ceriș (M. Ștefănescu) nu s-a pre-

zentat în plenitudinea mijloacelor 
fizice, acuzînd fie oboseala drumu
lui — 8 zile cu trenul — fie ne- 
aclimatizarea, fie o indispoziție de 
moment In plus, element dificil 
la plecare, el nu s-a adaptat con
dițiilor autostartului, s-a dezechi
librat. a galopat îndelung și a ie
șit, de la început, din cursă. Ne
îndeplinind baremul prevăzut de 
condițiile probei, nu s-a mai pre
zentat la startul reprizei a doua. 
Cit privește pe Torpedo (M. Ștefă- 
nescu), el a fost angajat într-o 
grupă pe 3 200 m. Cîștigâtorul der- 
byului nostru din acest an. s-a gă
sit — împreună cu un trăpaș iugo
slav — surclasat de valoarea ad
versarilor, ale căror recorduri gra
vitau între 1’16”8 și 1’21”3 
In atari condiții, rolul lui 
dus la o simplă figurație, 
samentul neoficial pe țări, 
noștri au acumulat un

pe km 
s-a re
in cla- 
trăpașii 

___ punctaj 
care i-a situat pe locui al patru
lea, după cei din Uniunea Sovietică. 
R.D. Germană. Finlanda și înain
tea celor din Iugoslavia ș Ungaria, 
clasați în ordine. Trebuie mențio
nat, în încheiere, că toți trăpașii 
oaspeți au întîmpinat un însemnat 
grad de dificultate din cauza com
poziției pistei hipodromul moscovit, 
alcătuită din zgură de turbă oe 
postament de bolovani — ceea ce 
provoacă îmgroparea copitelor și 
a roților sulkyului —, total dife
rită de cele din zgură de cărbune, 
presate, cu care erau familiarizați 
în țările natale. In plus, circumfe 
rința pistei de trap a hipodromului 
moscovit este asemănătoare celor 
americane, de 1 600 m- De aceea 
performanțele realizate de Gind și 
Cuc capătă o valoare deosebită. Au 
asistat ia fiecare reuniune 16 000 de 
spectatori.

Niddy DUMITRESCU
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După ciștigarea Turneului „Prietenia

PROBLEMELE ACTUALE
ALE ECHIPEI NOASTRE DE JUNIORI...

9 Un succes pe deplin meritat
• Apărarea — compartimentul forte
• Antrenorul C. Ardeleanu, în căutarea a doi mijlocași
• Capacitatea de efort — călcîiul lui Achile !

Echipa noastră reprezentativă de 
Juniori — intr-o formulă nouă, după 
ce Aelenei, Dumitriu, Purima, Ion Ion, 
Szabados au pășit pragul senioratului 
— a cîștigat cea de a Vl-a ediție a 
Turneului Prietenia, competiție

ultima perioa- 
mare adeziune

3. — Ați simțit, în 
dă de timp, o mai 
din partea spectatorilor clujeni ?

un tînăr de 17

MECIURI AMICALE INTERNAȚIONALE

MINERUL BAIA MARE

SPARTAK IVANOVO 1—3

(1-1)

Răducanu transformă imparabil penaliyul acordat ec Român 45
1—0 (0—0k Unicul punct 
partide a fost înscris de 
in min. 65. (A. TAPA-

Golu-
C io pil

cu Bulgaria
Foto. L. ADORJAN

(inia, 
din 11

Truu

Ciulești întîl- 
de old-boys 

feroviare ale 
Budapesta. Ca

■ c u
și Bulgaria.
Sumulanschi. Pataki. luga. Matei

CĂosIoracia.
cîștigat și ediția a IV-a, ar
de feredația poloneză de

— Cotigă, Naghi, Negruțiu. 
Sumulanschi, Pap — Crișan,

cu fiecare an, devine tot mai popu
lară, bucurir-du-se de un succes una
nim, pășind pe făgașul tradiționalului. 
Este pe deplin meritat succesul ti
nerilor noștri jucători, care își În
scriu, în acest fel, în palmares a 
doua victorie, după ce. cu doi ani ia 
urmă, au ............................
ganizată 
fotbal.

durea 
Chivu — . _ ,
Răducanu, Juga, Matei, acesta a fost 
„ll“-le de bază pe care antrenorul 
Constantin Ardeleanu l-a aliniat la 
începutul fiecărui meci. A existat o 
singură excepție, partida Cu U.R.S.S., 
cînd atacanții centrali și fundașul la
teral stingă, indisponibili, au fost în- 
locuiți de rezervele Pataki, Tîșniță și 
Marinescu. Ei bine, tocmai în acest 
meci, ca și într-o bună parte din fi
nala turneului, echipa noastră a evo
luat mai slab, deficiențele din jocul 
său, relevîndu-ni-se cu pregnanță. 
Cauzele care le-au generat sînt mai 
multe și asupra lor am insistat în
tr-o discuție sinceră, la obiect, cu 
antrenorul C. Ardeleanu.

— Turneul Prietenia — ne-a spus 
antrenorul lotului reprezentativ de 
juniori — competiție care devine, cu 
fiecare ediție, tot mai pretenționasă, 
constituie un prim examen pentru 
echipele ce se vor angaja, încă din 
această toamnă, în preliminariile tur
neului U.E.F.A. — 1973. Este un în
ceput de drum și, ținind cont de a- 
ceasta, am vrut să știm pe cine vom 
putea conta în viitoarele confrun
tări cu Iugoslavia și Grecia, fapt pen
tru care am invitat la Timișoara 50 
de tineri jucători, Iot din care au

*

AL LEA
TIRG DE MOSTRE 

DE BUNURI DE CONSUM
BUCUREȘTI 72

10-31 A06UST
In perioada 10—31 august va funcționa în București, la complexul expo- 

zițional din Piața Scînteii, cel de-al 6-lea Tirg de mostre de bunuri de 
consum.

Vor fl prezentate : țesături, confecții, tricotaje, galanterie, încălțăminte 
și marochlnerie. cămăși, mercerie, mobilă, articole electrice și electroteh
nice. bunuri de folosință îndelungată (mașini de spălat rufe, frigidere, mașini 
de cusut, aspiratoare, mașini de gătit, autoturisme, motorete, biciclete), ma
teriale de construcții, medicamente, cosmetice, articole culturale si sportive, 
papeiârie. jucării, produse zaharoase, conserve de legume și fructe, conserve 
de carne st pește, băuturi, produse lactate, paste făinoase etc.

tn peri .-da funcționării tirgului. unitățile comerciale din incinta comple
xului exnozițional. vor pune în vinzare diferite sortimente de produse : se 
vor organiza jocuri distractive pentru copii și tineret si un variat program 
de manifestări.

Vizitarea in zilele de lucru intre orele 10—13. 
r-umlnica si sărbători legale intre orele 9—19, lunea Închis. (5176)

fost alcătuite cele două echipe. Desi
gur, jucătorii cei mai buni au fost 
la dispoziția pF mei formații, pe care 
am încercat s-o înjghebăm intr-un 
timp extrem de scurt și tot presați 
de timp s-o aducem formă 

formație de tineret a acestei 
U.RSJS„ Poloniei, și Ceboslo-

ce măsuri considerați că ați

care să-i permită si lapte de la e-al 
la egal cu puternicele sale adversare 
din grupă, echipele Cubei — in reali
tate o 
țări — 
vaci ei.
- în 

reușit ?
— Numai pe jumătate. Apărarea, 

de exemplu, nu-mi dă prea mari bă
tăi de cap. Nu numai pentru moti
vul că în turneu a primit cele mai 
puține goluri dintre toate echipele 
participante. Ciurea este însă un por
tar de nădejde. Apără din ce în ce 
mai bine. La rindul lor, cei patru 
fundași au viteză de reacție, se mo
bilizează la maximum, se dublează 
prompt, dispun de o mare capacitate 
de efort. De cele mai multe ori. 
apărarea știe să rezolve simplu și e- 
ficace situațiile periculoase ivite la 
poarta lui Ciurea. La rindul lor, ata
canții, spre deosebire de promoțiile 
anilor trecuți, joacă mult mai sim
plu, mai perpendicular pe poartă. Ră
ducanu și luga au mai... crescut cu 
un an, devenind buni realizatori, iar 
Crișan și Matei sînt două extreme 
foarte rapide, ultimul parcurgind su
ta de metri în 12 secunde !„.

— Și totuși, șapte goluri în cinci 
meciuri...
_ — Știu, cifra nu este deloc satisfă

cătoare. Și asta, dintr-un singur 
și mare motiv : insuficientul sprijin 
acordat atacului de către apărători și. 
în primul rind, de către mijlocași. 
Evoluția lor, a mijlocașilor, mă ne
mulțumește cel mai mult. Din cauza 
comportării lor mediocre în meciurile 
cu U.R.S.S. și Bulgaria, echipa a pă
rut ruptă în două. Nici Șumulanschi. 

reprofilat pentru acest post, nici Pap, 
exagerat de timid, nu se ridică la 
valoarea cuplului Dumitriu—Ion Ion, 
din echipa de anul trecut.

— Cum va rezolva antrenorul echi
pei de juniori această dificilă proble
mă a mijlocașilor ?

— Căutind. Fină Ia meciurile ami
cale cu Bulgaria și, probabil, cu Po
lonia, din toamnă, va trebui să facem 
multe investigații, să organizăm încă 
două-trei trialuri. Altă cale nu există.

A doua mare deficiență semnalată 
In comportarea echipei noastre de 
juniori la Turneul Prietenia o consti-

nta ei capacitate de 
ursul meciurilor. Nu in- 

partidele cu VUSS. 
Răducanu. Crișan, Pap, 

• *__ - - au
ib dedt In meciurile cu 
Cuba. Polonia. Acești 

jucători s-au prezentat la turneu slab 
pregătițL In puținele zile avute la 
dispoziție înaintea turneului s-au fă
cut antrenamente intense, dar rezer
vele acumulate n-au fost sufeiente, 
epuizindu-se spre finalul competiției.

Cu toate acestea, repetăm, victoria 
obținută in ediția a VI-a a Turneu
lui Prietenia, încheiat duminică, Intr- 
un cadru festiv, pe stadionul „1 Mai** 
din Timișoara, este rodul unor stră
danii meritorii și constituie un punct 
de referințe pentru viitoarele întîlniri 
oficiale ale juniorilor.

Laurenfiu DUMITRESCU

,,Cupa Balcanică" pentru echipele de tineret

ECHIPA DE TINERET UNIVERSITATEA CLUJ
A PLECAT IERI LA IZMIR

Ieri a părăsit țara echipa de 
neret Universitatea Cluj care 
va reprezenta 
ție a „Cupei 
petiție pentru 
r.eret — rare 
9—16 august

ti
ne 

la cea de a V-a edi- 
balcanice* — com- 
selecțiunatele de ti
se desfășoară intre 

în Turcia, la Izmir

Ger-

parte 
a ce-

Ediția a V-a a competiției inter
naționale de baschet ..Cupa Prie
tenia’*. rezervată echipelor de ju
niori nășeați în anul 1955 și mai 
tineri, s-a încheiat, la Kosice, cu 
succesul previzibil al reprezenta
tivei UJL&8. Pe locurile următoare 
s-au clasat selecționatele Cehoslo
vaciei. României și Cubei, toate a- 
flate la egalitate de puncte după 
meciurile turneului final, fiind de
partajate doar de coșaverajul direct 
(Cehoslovacia + 1. România 0, Cu
ba —1). în continuare, clasamentul 
arată astfel: 5. Bulgaria. 6. Unga
ria, 7. Polonia. 8. RJP.D. Coreeană. 
9. Cehoslovacia B, 19. R.D. 
mană.

Formația română a făcut 
din grupa A, în cadrul căreia 
dat la mare luptă în fața echipei 
U.R.S.S. (58—54, cea ’mai mică di
ferență cu care au cîștigat sporti
vii sovietici in acest turneu) și a 
dispus de cele ale Bulgariei. Polo
niei și Cehoslovaciei B. In turneul 
final. România a învins cu 58—55 
Cuba (câștigătoarea ediției 1971, 
desfășurată la București, a „Cupei 
Prietenia**) și a fost întrecută cu 
57—54 de Cehoslovacia. Lotul 
României a fost alcătuit din Osa
cenco (căpitanul echipei), Fluturaș, 
Chioreanu. Dragnea, Voicu, Stratu- 
Iat, S. Vidican, Buzatu, Lugojanu, 
Mihalache, Pomîrlă și Uglai. An
trenori ; G. Chiraleu și T. Giurcu- 
leseu.

Ținind seama de tăria turneului 
rezultatul tinerilor baschetbaliști 
români poate fi considerat drept 
bun, el dîndu-ne speranțe pentru 
viitoarea ediție a campionatului 
european de juniori. Locul 3 ocu
pat de juniori la Kosice, într-o 
companie cu totul redutabilă, vine 
să completeze performanța lotului 
de junioare care, de curînd, la Sa- 
tu Mare, s-a clasat pe locul secund, 
după echipa Cehoslovaciei, dar îna
intea celor ale Bulgariei, Poloniei 
și Ungariei.

Revenind la „Cupa Prietenia", se 
cuvine să aducem unele amănunte 
furnizate de antrenorul principal, 
prof. G. Chiraleu, căruia i-am a-

Sportul
5 ÎNTREBĂRI ȘI 5 RĂSPUNSURI

DIALOG CU ANTRENORUL CLUJEAN

CONSTANTIN RADULESCU
Dr. C. Radulescu, antrenorul e- 

chipei C.F.R. Cluj, deține un re
cord, unic în felul său. Acela de a 
fi obținut — pentru a cîta oară ? 
— în ceasul al 12-lea, ceea ce ni
meni nu mai credea: salvarea e- 
chipei de la retrogradare. Am 
descins, în aceste zile, la Cluj, fiind 
martori oculari la cel de al 26-lea 
antrenament, din această vară.

1. — Ce perspective întrezăriți 
C.F.R.-ului, tov. Rădulescu, în vii
torul campionat ?

— Din capul locului trebuie să 
recunosc că și noi, tehnicienii, am 
avut cîteva lipsuri în instruire. A- 
cum ne-am revizuit metodica în an
trenamente și vom aplica un alt 
procedeu de pregătire. Ca să fiu 
mai clar, perioada de vară, care 
este scurtă, o vom folosi în viitor 
mai mult pentru perfecționarea 
tehnicii și învățarea unor scheme 
tactice. Totul în condiție de joc. în 
schimb, perioada de iarnă va fi a- 
fectatâ în proporție de 75 la sută, 
acumulării unui potențial fizic ridi-

în cadrul manifestărilor organi
zate la Baia Mare cu prilejul „Zi
lei Minerului", a avut loc meciul 
amica! internațional dintre forma
ția locală Minerul și echipa sovie
tică Spartak Ivanovo. Oaspeții, cu 
un atac mai incisiv, au cîștigat par
tida cu scorul de 3—1 (1—1). 
rile au fost realizate da 
(min. 42 și 63;. Martincnko
50), respectiv Trifu (min. 
ml A arbitrat bine V. 
Baia Mare.

L. C1IIRA, cocesp.

SELECȚIONATA GHANEI VA 
EFECTUA UN TURNEU ÎN 

ȚARA NOASTRĂ

efectua 
in țara 
august.

Selecționata Ghanei va 
un turneu de cîteva jocuri 
noastră în perioada 10—22 
Echipele care ii vor fi adversare ur
mează să fie desemnate în aceste 
zile

Tuserii noștri jucători fac parte 
din seria n '———' — * —
Turciei și Albaniei. îa primul joc, 
vineri 11 august, fotbaliști- remăni 
intilnesc selecționata Albaniei, jar. 
cuminică 13 august pe cea a Turciei 

B. împreună cu formațiile

LA KOSICE, TN „CUPA PRIETENIA',

JUNIORII S-AU COMPORTAT REMARCABIL, CLASINDU-SE PE LOCUL III 

Ce ne declară antrenorul principal, prof. G. CHIRALEU 

dresat cîteva întrebări la înapoie
rea de la Kosice :

— Clasarea reprezentativei Româ
niei pe locul 3 și, in general, com
portarea ei, mai cu seamă compa
rată cu cea avută anul trecut cînd 
a ocupat locul 5, constituie o sur
priză plăcută ți promițătoare. Ce 
a determinat performanța de la 
Kosice ?

— Poziția superioară in clasa
ment și aprecierile elogioase ale 

la „Cupa 
ne-a răspuns prof. G. 

se datorează unor antre- 
foarte serioase efectuate 
an și materializate intr-o 
fizică excelentă și o pu- 

tot 
fost 

cu 
în-

au fost și ele arme de 
lotului român.
au fost cei mai buni ? 
eomponentii reprezentati- 
adus contribuția, dar în 

evi-

tehnicienilor prezenți 
Prietenia' 
Chiraleu, 
namente 
în acest 
pregătire 
tere de luptă exemplară. în 
timpul pregătirilor, jucătorii au 
conștienți că numai muncind 
rivnă pot face față dificilelor 
treceri la care vor lua parte și. ca 
urmare, au participat cu trup și 
suflet la antrenamente. Pe teren, 
consecința pregătirii solide s-a ma
nifestat printr-o apărare agresivă 
pe tot terenul sau pe jumătate de 
teren, suplinind astfel handicapul 
de talie în fața unor giganți de 
2,08—2.12 m prezenți în alte for
mații. în plus, pregătirea tactică și 
receptivitatea jucătorilor la indica
țiile date 
bază ale

— Care 
— Toți 

vei și-au 
mod deosebit se cuvine să-i 
dențiez pe Osacenco, Fluturaș, Stra- 
tulat și Uglai. De altfel. Osacenco 
a fost selecționat in primii cinci 
baschctbaliști ai „Cupei Prietenia'* 
și, prin cele 103 puncte înscrise, 
s-a dovedit cel mai eficace jucător 
al formației române.

— Ce credeți că ar trebui făcut 
pentru întărirea acestui succes ?

— în primul rînd. este necesară 
îmbunătățirea preciziei aruncărilor 
Ia coș de Ia semidistanță și dis
tanță, acceptabilă la Kosice (34— 
40%), dar insuficientă pentru ma
rile performanțe. Apoi, se impune 
ca nivelul de pregătire Ia echipele 
de club să fie mai ridicat din 
punctul de vedere al volumului, 

cat, care să ne fie folositor pe 
treg anul competițional.

în-

2. — Au plecat 5 jucători de 
ză. Oare aceasta nu reprezintă 
handicap în alcătuirea formației?

ba-
un

— în aparență, da. Pot afirma 
însă cu toată convingerea că lotul 
de care dispun în momentul de 
față nu este cu nimic mai prejos, 
ba chiar este superior celui din 
campionatul trecut. S-au transfe
rat Totoianu și Soo la „U“ Cluj, O. 
lonescu la Sportul studențesc, Do- 
nîci la F.C. Galați și P. Gheorghe, 
după cite știu, la Progresul. în 
schimb, îi avem pe Adam, jucător 
cu un dezvoltat simț al porții, pe 
S. Moldovan și pe Pripici, toți 
trei de la „U“, pe Bucur de 
la Galați și pe V. lonescu de la 
Știința Petroșani. Am promovat de 
la echipa de tineret pe Moldovan 
și Mihai, iar de la juniori, pe Ma
rin și Moga, ultimul 
ani, foarte înzestrat.

SELECȚIONATA FEROVIARA 

BUCUREȘTI — SELECȚIONATA 
FEROVIARA BUDAPESTA (OLD 

BOYS) 1-0 (0-0)
Cu prilejul sărbătorilor cultural- 

sportive prilejuite de împlinirea a 
100 de ani de la înființarea Gării 
de Nord din București, duminică s-a 
disputat pe stadionul 
nirea internațională 
dlr.tre selecționatele 
orașelor București și
și acum două sâptămini Ia Buda
pesta. victoria a revenit tot selec
ționatei feroviarilor bucureșteni cu 
scorul de 
al acestei 
Leahevici
DIE)

FARUL — S.C. CARL ZEISS 

JENA 1—0 (1—0)

Farul a susținut primul joc in 
fața suporterilor săi cu echipa S. C. 
Carl Zeîss Jena, pe care a învins-o 
cu scorul de I—0 (1—0). Antreno
rul Hașoti și-a rodat întregul lot. 
Unicul gol al jocului â fost înscris 
de Tufan (min. 43).

Farul a aliniat formația: Ștefă- 
nescu (Popa) — Stoica (Ghirca). An
tonescu, Mareș, Nistor (Codin) — 
Tănase, Oprea — Ologu (I. Constan- 
tinescu), Tufan, Caraman (Mihu), 
Turcu.

C. POPA, coresp. județean

Azi, la Ploiești

PETROLUL — S.C. CARL ZEISS
JENA

duratei și intensității, incit atunci 
«nd vin la lot selecționații să aibă 
o bază mai solidă.

— Vă rugăm să faceți cîteva a- 
precieri și asupra celorlalte parti
cipante.

— Jucătorii sovietici s-an impus 
Prin tehnică și tactică individua
lă, pe baza unui excelent fond de 
calități fizice; cehoslovacii s-au 
remarcat datorită preciziei aruncă
rilor de la distanță; cubanezii au 
demonstrat și ei mari calități fizi
ce (viteză și detentă, în special), 
au o bună tehnică individuală, dar 
au fost impreciși în aruncările la 
coș; la formațiile Ungariei și Po
loniei s-a făcut simțită selecția ju
dicioasă ; sportivii bulgari 3u im
presionat prin tenacitate, in timp 
ce baschetbaliștii din R.P.D. 
reeană au dovedit virtuozitate 
minuirea balonului, dar an 
handicapați de talie.

Mulțumindu-i antrenorului
Chiraleu pentru informațiile furni
zate, i-am urat succes, lui și echi
pei pe care o pregătește, pentru 
viitoarele confruntări, dintre care 
cea mai apropiată va fi Campiona
tul balcanic, găzduit de sala Vic
toria din Ploiești, între 19 și 23 
august.

Co
in 

fost

G.

D. STANCULESCU

LOTO PRONOSPORT
CÎSTIGĂTORII SAPTAMiNII 
TRAGERILOR TELEVIZATE

Incepînd cu tragerea Loto de vineri, 
odată Pe săptămtafi vor fi prezentau în 
cadrul tragerilor televizate, cîștiaâtoril 
cel mai reprezentativi care au obținut 
premii în bani șl autoturisme la siste
mele de ioc preferate.

Aceștia vor fi prezentau telespectato
rilor care vor avea astfel prilejul să-1 
cunoască pe viu, afllnd șl amănunte 
asunra modulul în care au jucat și au 
cîștigat.
• Tragerea excepțională Loto va avea 

loc astăzi Ia București în sala Clubului 
Dinamo din șos. Ștefan cel Mare, cu 
începere de la ora 18.30. Tragerea va 
ti radiodifuzată, iar panoul cu rezultata 
va fi televizat în cursul serii.
• Depunerea biletelor cîstigătoare se

— După efortul din returul cam
pionatului, cînd am reușit salva
rea pe care nu o mai întrezărea 
nimeni, multe s-au schimbat în 
bine. Sîntem altfel priviți, simpa
tiile au început să se înmulțească. 
La antrenamente asistă grupuri 
mai numeroase de suporteri, ceea 
ce nu se prea întîmpla în trecut. 
Ca să nu mai vorbim de sprijinul 
moral și material pe care ni-1 a- 
cordă organele locale.

deloc 
Ne pu-

4. — Cu Farul în deplasare, cu 
Steaua la Cluj, cu C.S.M. Reșița 
în deplasare Un program 
ușor al primelor trei etape, 
teți da un pronostic ?

progra-— Am putea spune că 
mul primelor etape este extrem de 
greu pentru echipa noastră. Numi-a 
plăcut niciodată însă să mă ha
zardez în pronosticuri. Ceea ce pot 
spune însă este că vom începe cu 
o surpriză, dar ea va fi de altă 
natură față de anii trecuți. Surpri
ză, în sensul că ne-am propus să 
acumulăm în tur un număr mai 
mare de puncte, care să ne scu
tească de emoții în a doua parte a 
campionatului.

5. — Deși este încă prematur, 
v-ați profilat „M“-Ie de bază ?

— Am susținut cinci jocuri ami
cale, în care au fost rulați toți ju
cătorii pe care îi avem la dispozi
ție. Procedînd prin eliminare, du
pă comportarea de pînă acum a 
fiecăruia, am ajuns la următoarea 
formulă de echipă : Gadja (Moldo
van) — Lupu, Dragomir. Penzeș 
(Szoke), Roman — M. Bretan, Co- 
jocaru — S. Bretan (Bucur), Adam, 
Țegean (Vișan), Petrescu. Vreau să 
adaug însă că în următoarele 
jocuri de verificare, modificările nu 
sînt excluse. l

Gheorghe NERTEA

MIERCURI, PE STADIOANELE BUCUREȘTENE
Pe stadionul Republicii

STEAUA — S. G KARL MART< STADT
•

Miercuri dupâ-amiază are loc pe 
stadionul Reoublicii un interesant 
cuplaj fotbalistic. Cu începere de la 
orele 16 se va desfășura întîlnirea 
feminină dintre Venus și Minerva, 
iar de la orele 17,30 meciul interna
tional dintre formația Steaua si echi
pa S.C. Karl Marx Stadt (R.D.G.) 

I
Pe stadionul Dinamo

DINAMO — C.S.M. REȘIȚA
Miercuri, pe stadionul Dinamo, 

dispută un intresant meci amical, 
intilnesc echipa Dinamo și noua pro
movată C.S.M. Reșița- Amatorii de 
fotbal vor avea prilejul să urmărească 
la o „repetiție generală- două echipe 
care vor folosi garniturile complete,

se
Se

DlVIZItl C EDIȚIA 1972 - 1973
SERIA

Etapa a IU-a — 3 septembrie
Cefuloza Călărași — Votata București 
Tehnometal Buc. _  Unirea Tricolor Buc.
Flacăra roșie Buc. — Azotul Stabot-a 
Electronica București — Olimpia Giurgta 
Sportul Ciorogirla — Sirena București
Dinamo Obor București — T.M. București 
Autobuzul Buc. — Laromet București

Ecapa a IV-a — i» septembrie
Tehnometal Buc. _  Dtaamo Obor Buc.
Azotul Slobozia — Dectrom-a București 
Unirea Tricolor Buc. — Celuioaa Călărași 
Votata București — Laromet București 
Olimpia Giurgiu — Flacăra roșie Buc.
Siren» București — Autobuzul București 
T.M. București — “------—--------- --Spor.-i Ciorogirla

— 17 septembrie
— Unirea Tricolor 
- Tehnometal Buc.

Ezapa a v-a
Sportul Clorogtata 
Sirena București - __________ _____
Laromet București — Olimpia Giurgiu 
Celuloza Călărași — Autobuzul Buc. 
T.M. București — Azotul Slobozia 
Eectrcnîca București — Votata București 
Flacăra roșie Buc. — Dta. Obor Buc.

Etapa a VI-a — Jt septembrie

Dtaamo Obor Buc. — Sirena Buc. 
Flacăra roșie Buc. — Sportul Ciorogirla 
Autobuzul București — Voința București 
Azotul Slobozia — Tehnometal București 
Electronica București — Celuloza Călărași 
Olimpia Giurgiu _ T.M. -------------
Laromet Buc. — Unirea

Etapa a VD-a — 1
Unirea Tricolor Buc. —
Dtaamo Obor Buc. — -Autobuzul Buc. 
Sportul Ciorogirla

București 
Tricolor Buc.
octombrie
T.M. București

Electronica Buc.

PREZENTAT! TN CADRUL 
LOTO Șl PRONOEXPRES
Va face astfel : în orașele reședință de 
județ pini sîmbătă 12 august 1972. orele 
13 și pînă vineri 11 august 1972. orele 
13 în celelalte localități.

PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOEXPRES NR. 31 DIN 2 AUGUST

EXTRAGEREA I: Cat. 1 : 1 va
riantă 25Vo a 100.000 lei și 2 va
riante 100/n a 40.000 lei ; cat. 2 : 2 
variante 25% a 12.332 lei și 9 va
riante 100/n a 4.933 lei ; Cat. 3 : 
21 a 3.289 lei ; Cat. 4; 76,05 a 908 
lei ; Cat. 5 ; 105,35 a 656 lei ; Cat. 
6: 4.392,75 a 40 lei.

Pag. a 3-a

Un moment emoționant în cadrul 
festivităților de la Pitești, desfă
șurate duminică. Inflăcărații supor
teri ai echipei lui Dobrin își pri
mesc răsplata: „Trofeul Petschow- 
schi“ acordat celui mai sportiv pu
blic al campionatului.

inclusiv noii jucători legitimați. Par
tida va începe la ora 17.

Pe staa’ionul Progresul
PROGRESUL — V.K.L. BRNO

In drum spre țară venind din Bul
garia, echipa cehoslovacă V.K.L. 
Brno va face un popas în București, 
pentru a susține o întîlnire amicală 
cu Progresul. Meciul se va disputa 
miine. miercuri, de la ora 17,30, pe te
renul din str. dr. Staicovicl.

Pe stadionul Politehnica

SFORTUL STUDENȚESC — 
ș. N. OLTENIȚA

Stadionul Politehnica va 
miercuri, incepînd de la ora 
tida amicală dintre echipele 
studențesc si Ș. N. Oltenița, 
chidere, echipa de tineret 
studențesc va primi replica 
T.M.B.

găzdui 
17, par- 
Sportul 
In des- 
Sportul 
echipei

A V-A

Voința București — Flacăra roșie Buc. 
Tehnometal București — Laromet Buc. 
Celuloza Călărași — Azotul Slobozia 
Sirena București — Olimpia Giurgiu

Etapa a vtn-a — 8 octombrie
Laromet Buc. — Dtaamo Obor Buc. 
Azotul slobozia — Olimpia Giurgiu 
Flacăra r. Buc. — Unirea Tricota- Buc. 
Sirena București — Celuloza Călărași 
T.M. București — Electronica București 
Autobuzul Buc. — Sportul Ciorogirla 
Tehnometal București — Voința Buc.

Etapa a ix-a — IS octombrie
Eectronlca Buc. — Tehnometal Buc. 
Laromet Buc. — Flacăra roșie Buc. 
Sportul Ciorogirla — Azotul Slobozia 
Unirea Tricolor Buc. — Autobuzul Buc. 
Votata București — Sirena București 
Olimpia Giurgiu — Dtaamo Obor Buc. 
Celuloza Călărași — T.M. București

Etapa a X-a — 22 octombrie
Autobuzul Buc. — Flacăra roșie Buc 
Olimpia Giurgiu — Celuloza Călărași 
T.M. București — Voința Bucureșt* 
Dinamo Obor Buc. — Electronica Buc. 
Azotul Slobozia — Unirea Tricolor Fuc. 
Tehnometal Buc. — Sportul Ciorocirla 
Sirena București _  Laromet București

Etapa a Xl-a — 29 octombrie
Celuloza Călărași — Dinamo Obor Buc. 
Votata București — Azotul Slobozia 
Flacăra roșie Buc. — Tehnometal Buc. 
Laromet Buc. — T.M. București 
Electronica Buc. — Autobuzul Bucii ■■ești 
Unirea Tricolor Buc. — Sirena Duc. 
Sportul Ciorogirla — Olimpia Giurgiu

Etapa a XII-a — 5 noiembrie

Voința București — Din. Obor București 
Sirena București — Electronica București 
Unirea Tricolor Buc. — Olimpia Giurgiu 
Sportul Ciorogirla — Celuloza Călărași 
T.M. București _ Flacăra roșie Buc. 
Azotul Slobozia — Laromet București 
Tehnometal Buc. — Autobuzul București

Etapa a xm-a — 12 noiembrie

Laromet Buc. — Sportul Ciorogirla 
Olimpia Giurgiu — Voința București 
Dinamo Obor Buc. — Azotul ’Jobozta 
Electronica Buc. _  Unirea Tricolor Buc.
Celuloza Călărași — Tehnometal Buc. 
Autobuzul București — T.M. București 
Flacăra roșie Buc. — Sirena București

REPORT CATEG. 1: 951719 lei.
EXTRAGEREA a Jl-a : Cat. A ’

1 variantă 25o/„ a 160.000 Ici : Cat.
33.85 a

Ici;
F :

A :

B ; 9 a 3289 Iei ; Cat. C : 
2.470 lei ; Cat. D : 1.837,05 a 60 
Cat. E: 117,50 a 200 lei; Cat. 
2.600,30 a 40 lei.

REPORT CATEG. A : 46.335
Cîștigurile de categ. 1 și categ. 

A au fost obținute de MANEA 
GHEORGHE și respectiv GHEOR
GHE ICAN, ambii din București, 
care primesc la alegere un aut'.«tu
rism plus diferența în numeiar sau 
suma integrală.

lei.



IN „CUPA DAVIS“ ROMANIA A HIMINAT AUSTRALIA CU 41!
TURNEUL PREOLIMPIC DE VOLEI

(Urmare din pag. 1)

treilea punct necesar calificării. E- 
chipa României intră în finala 
„Cupei Davis".

NASTASE — ANDERSON 
6—2, 6—2. 4—6, 6—3

Intr-o atmosferă relaxată, atunci 
cînd decizia în întreaga întîlnire 
fusese fixată, partida dintre rache
tele prime ale celor două formații, 
Ilie Năstase și Mal Aderson. nu 
mai avea altă miză decît aceea a 
unui rezultat menit să întregească 
scorul general. Cei doi adversari au 
respectat fidel această notă de de- 
ccntractare, oferind spectatorilor o 
adevărată demonstrație de tenis, 
presărată cu faze de mare atrac- 
tivitate. Firește, vioara întâi a a- 
cestui recital a fost Ilie Năstase, 
care a demonstrat din nou înalta sa 
clasă. Dar și Mal Anderson a fost 
adesea strălucitor, acceptând cu e- 
leganță — la începutul partidei — 
rolul de sparing-partner în această 
spectaculoasă exhibiție. Pe măsură 
ce jocul înainta, însă, tonul con
fruntării devenea din ce în ce mai 
sever, pentru ca în ultima parte a 
jocului să asistăm la o dispută in- 
dîrjită pentru puncte în care, bine
înțeles, supercampionul nostru a 
avut ultimul cuvînt.

Anderson începe surprinzător de 
bine, cîștigîndu-și cu ușurință pri-

mul ghem, la serviciu Le următo
rul tur, însă, el este îrifrînt de Năs
tase prin excelente pasinguri și lo
vituri în lung de linie : 2—1. Ro
mânul face al doilea break în che- 
mul cinci și apoi — într-o cascadă 
de artificii și execuții tehnict ma
gistrale — se distanțează la 5—1. 
tn ai șaptelea ghem, 4 setbaluri 
contra serviciului nu pot fi fructi
ficate de Năstase : 5—2. El se im
pune, însă, în următorul ghem pe 
serviciul său : 6—2.

în setul următor, pină la 2—2, 
fiecare dintre jucători își cîștigă 
serviciul. Abia în al cincilea ghem 
(cînd Năstase execută două splen
dide top-spinuri urmate de un ca
sing impecabil) se produce primul 
break in favoarea românului a—2. 
In continuare, tenismanul nostru 
servește excelent și se distanțează 
(4—2). Tot Năstase are inițiativa și 
în ghemul contra serviciului. El 
smecia^ă fără greșeală și obține 
5—2. Avind apoi serviciul. Năstase 
face doi ași, comite o dublă gre
șeală. dar încheie, printr-un nou as. 
ghemul și setul : 6—2.

După 1—1 în cel de al treilea 
set. Anderson este la serviciu, dur 
echipierul nostru îl pasează cu re
gularitate prin retururi foarte pu
ternice și bine plasate. Ies mai ales 
in evidență execuțiile foarte rapide 
ale lui Năstase. care cîștigă contra 
serviciului : 2—1. Australianul se 
arată însă foarte tenace, mingile

lui își ating ținta și reușește primul 
break, egalînd scorul (2—2). în con
tinuare, fiecare 
serviciul ; 2—3
3—3, 3—4, 4—4, 
ment important, 
centrează suficient la serviciu și îi 
permite lui Anderson să 
tiva, adjudecîndu-și setul 
de sosire ; 4—6

Se trece direct la setul 
fără nici o pauză. Primele 
ghemuri revin jucătorului oaspe, 
care se remarcă prin cîteva retu
ruri și mingi ,.scurte" de 
mă. Australianul conduce 
și este la serviciu. Năstase 
însă hotărit să încheie în 
sa setul și totodată și meciul. Lo
viturile Iui, în special retururile, 
sînt impecabile și Andersan este

jucător își cîștigă 
pentru Năstase, 

4—5, într-un mo- 
Năstase nu se con-

ia iniția- 
pe linia

următor, 
două

kinogra- 
cu 2—0 
se arată 
favoarea

depășit La 1—2, Năstase servește 
formidabil și egalează scorul, cîș- 
tigînd ghemul la zero. Anderson 
își adjudecă totuși ghemul următor, 
dar acesta era să fie și ultimul 
pentru australian. Năstase egalează 
imediat (3—3) și, cu Anderson la 
serviciu, urmează un ghem încheiat 
tn prelungiri în favoarea românu
lui (după ce avusese de 5 ori avan
taj). Se pare că forța de joc a aus
tralianului este în scădere. Ilie 
servește 4 ași (!), scorul ajungînd 
la 5—3. Tot el conduce și pe ser
viciul lui Anderson (30—0), este 
egalat, dar în final se detașează 
irezistibil: 6—3. Partida a 
o oră și 49 de minute

Așadar, scor general : 4—1 
voarea echipei României și califi
care în marea finală’.

ECHIPA S. U. A. SE CALIFICA

durat

în fa-

PENTRU FINALA „CUPE! DAVIS"
INVINGIND SPANIA CU 3-2

Uiârul

CE NE DECLARĂ ÎNVINGĂTORII
ILIE NASTASE : „Dacă Tiriac nu 

pierdea partida cu Anderson, pronos
ticul meu de 5—0 era exact. Oricum, 
Ion a jucat foarte bine și tn meciul 
cedat la limită in fața lui Anderson 
și mai ales in intîlnirea ciștigată îm
potriva lui Dibley. In general, trebuie 
să spun că adversarii noștri s-au 
prezentat in mare formă sînt jucători 
buni, deși, sincer să fiu, nu m-am aș
teptat la replica pe care ne-au ser
vit-o. Sînt foarte bucuros că ne-am 
calificat în finală, pe care o vom 
susține în fața publicului nostru. 
Sînt, de asemenea, satisfăcut că vom 
juca meciul decisiv pentru „Salatie- 
ră“ cu reprezentativa S.U.A. Cred că 
de data aceasta ne vom lua revan
șa".

ION ȚIRIAC : „Cîștigînd meciul cu 
Australia, avem satisfacția de a juca 
finala „Cupei Davis" la București. 
Partidele au fost dificile, așa cum 
prevăzusem. In sfirșit, am reușit să 
ies învingător în partida de cinci se
turi cu Dibley. A izbîndit jucătorul 
mai bine pregătit fizic. Pentru finală, 
totul va depinde de Ilie Năstase. Este 
foarte plăcut să ai un asemenea par
tener, de talia lui Năstase, dar este 
în același timp și greu să faci parte 
dintr-o formație alcătuită doar din 
doi jucători. Publicul nostru este bun, 
chiar dacă unii spectatori sînt mai 
exuberanți. Trebuie să ne obișnuim 
unii cu alții. Cit privește finala cu 
S.U.A., este întâlnirea pe care am 
preferat-o. Va fi o întrecere frumoasă,

AGENDA

SAPTAMINII
7 Fotbal

Islanda — Norvegia (calificări 
pentru C.M., grupa a m-a) la 
Oslo.

8 Volei
Turneu de calificare pentru J.O. 

Ia Montpellier.
9— 10 Atletism
Polonia — Franța la Varșovia 

(masculin și feminin).
10— 12 Automobilism

Raliul Dunării
10—13 Canotaj

Campionatul european feminin 
Ia Brandenburg (R.D. Germană)
10— 13 Volei

Turneul „Prietenia" în R.D. Ger
mană
11— 13 Atletism

Concursul .Prietenia" la Buda
pesta
11—13 Natație

Jocurile Balcanice (Înot. polo, 
sărituri) la Sofia.
11—13 Baschet

Turneul echipei masculine de 
seniori tn R.P. Chineză.

APLAUZE PENTRU ECHIPA
® Italienii n-au rezistat ritmului impus de jucătorii noștri
9 România, Polonia, Franța și Olanda își dispută, incepind

de azi, cele două locuri pentru Miinchen

ROMÂNIEI

MONTPELLIER, 7 (prin telefon). 
Duminică seara, la Nisa, în cadrul 
seriei C a turneului preolimpic, e- 
chipa masculină a României a fă
cut un joc magistral în compania 
puternicei — acum — garnituri ita
liene. Băieții noștri au jucat ca la 
carte, așa cum am vrea să-i vedem 
jucînd mereu. întrucît ora târzie la 
care s-a terminat această partidă 
derby nu ne-a îngăduit prezenta
rea ei pe larg în numărul prece
dent al ziarului, considerăm nece
sar să recunoaștem că noi cei de 
pe margine am avut multe emoții 
înainte de începerea jocului și pre
vedeam o luptă strînsă, ca Ia To
rino, anul trecut. Sala municipală 
„Dr. Pasteur" se umpluse pînă la 
refuz și galeria italienilor, veniți în 
număr mare să-și încurajeze fa- 
voriții. era asurzitoare. Cu 15 mi
nute înainte de fluierul arbitru
lui olandez Voos (care era secun
dat de americanul Ignacio), a sosit 
și grupul turiștilor români. Disputa 
celor două galerii a devenit astfel 
spectaculoasă, însă cu ..albaștrii" 
țineau și spectatorii localnici si cei 
spanioli...

Meciul a început în notă de ma
ximă tensiune și încordare. După 
cîteva minute de tatonare și pru
dență. românii dau drumul reper
toriului lor de combinații specta
culoase și se ridică deasupra ad
versarilor. Spre sfîrșitul primului 
set, ei se detașează decisiv și în 
sală răsună dominant cunoscuta 
chemare a suporterilor români ’ 
„se-tul ! se-tul “! Jucătorii noștri 
ascultă îndemnul și pun capăt osti-

lităților : 15—8. Văzîndu-se domi
nați, italienii au încercat pe toate 
căile să rupă ritmul rapid de joc 
al voleibaliștilor noștri, prin întârzieri 
intenționate la întreruperile de joc, 
prin pase înalte, prin schimbări și 
time-out-uri, dar în zadar, adver
sarii n-au acceptat momeala. Setul 
următor îl începem tot cu sextetul 
de bază : Codoi, Schreiber, Stama
te. Udișteanu. Bartha, Oros. Dar 
lupta debutează echilibrat : după 
cinci schimbări de serviciu reali
zăm două puncte, apoi italienii 
preiau, pentru prima oară în meci, 
conducerea: 3—2. în continuare 
blocajul nostru funcționează ca un 
mecanism perfect, iar apărarea din 
linia a doua — ireproșabil și sco
rul devine 13—3 în favoarea noas- 
stră, apoi 15—-4. Este 2—0 la se
turi pentru România. în partea a 
doua a meciului se face o singură 
schimbare pe linia a doua. Codoi 
este înclocuit cu Cristian Ion. „Az- 
zurrii" își leagă ultimele speranțe 
de setul al treilea și pornesc bine 
(3—1), dar după cinci schimburi 
de serviciu băieții noștri realizează 
cinci puncte consecutiv. Din nou 
italienii încearcă ruperi de ritm, 
trec la atacuri de departe de fi
leu, dar fără nici un succes. Sco
rul se menține mereu favorabil vo
leibaliștilor noștri : 6—3, 8—4, 9—5, 
12—8. Pe linia a doua, Codoi este 
înlocuit cu Bălaș. Echipa rofnână 
face o adevărată demonstrație de 
virtuozitate și este aplaudată la 
scenă deschisă. Spectatorii localnici 
trec definitiv de partea celor mai 
buni, recunoscîndu-le astfel valoa-

rea. Meciul se încheie în triumf 
pentru români. Și totuși nu a fost 
deloc ușor, dar băieții noștri s-au 
concentrat ca niciodată și printr-Un 
efort colectiv excepțional nu au lă
sat nici o clipă adversarul să ră
sufle.

Cîteva aprecieri asupra evoluției 
jucătorilor de bază : Udișleanu —- 
decisiv și incisiv, Schreiber — la
borios, eficace, foarte bun pe 
a doua, Codoi — a făcut cel 
bun joc al său în atac și a 
util în apărare, Oros — poate 
tru prima oară evoluează, pe 
de ridicător, la nivelul „diagonalei1 
sale, Stamate — care s-a remarcat 
și acum prin finețeâ-i recunoscută, 
Bartha — se apropie de forma ex
cepțională arătată anul trecut la 
Milano. De la italieni mai mult 
ne-a plăcut trăgătorul Andrea Nen- 
cini.

In celelalte serii s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Franța — 
Liban 3—0. Polonia — Uruguay 3—0. 
Astfel, la Montpellier, își vor dis
puta cele două locuri vacante pen
tru J.O. echipele României, Poloniei, 
Franței și Olandei-

AZI. IN TURNEUL FINAL
Luni au fost stabilite prin tragere 

la sorți partidele turneului final. 
Marți de la ora 20 (21 — ora Bucu-J 
reștiului) echipa României întâlnește 
pe cea a Franței, după care se des
fășoară meciul Olanda — Polonia

linia 
mai 
fost 

pen- 
post

său adversar dr'r în setul al 
treilea, pe care l-a cedat rapid, pen
tru a tnrtirta victorios în aceeași a.u- 
rî Scorul partidei : Gimeno—Salo
mon 6—3. 6—1, 2—6, 6—2.

A armat confruntarea decisivă, cea 
dintre caDpior.ul american Stan Smith 
si veteranul formației gazdă, dr. Juan 
G.-bert. A fost o partidă foarte ani- 

tn care — deși a obținut de
cizia te trei seturi — campionul de 
la Xtataiedon a fost adesea in difi- 
cnhate. IMJmuI din tribune s-a ma
nifestat adesea zgomotos, ceea ce l-a 
-z~. întâlnirii, ::a-

- - . 2i- Ml-:-.-: ■ ceară la
uuuefcu kniște pe teren, acordind 
de efieva ari repetarea loviturilor lui 
Str.iLh. După numeroase întreruperi, 
Stan Sri.-ri dsrigă această partidă cu 
•1—9. 19—«. 6—4.

ALTE TREI RECORDURI
A CAMPIONATELOR

Ce7 17. c4! (Spasski nu acceptă 
complicațiile care ar fi rezultat după

vr.-js.

1 e4 c5 1 Cfc M 3 *4 e: 44 4. 
C: *4 CS 4 C<3 M 4 N«5 e« X.

11 Ne’

Stan Smith, campionul Wimbledon-rslrâ. • paxcti
semifinala de la Barcelona. TefefCto : A

Campionul mondial contraatacă!

Aurel PREDESCU

JUHA VÂÂTÂINEN
AMENINȚAT DE A FI

DESCALIFICAT I
Dublul campion european de atle

tism în probele de 5 000 și 10 000 
m, finlandezul Juha Vaatainen. ac
cidentat cu două luni în urmă, va 
încerca să obțină calificarea pen
tru Olimpiada de la Miinchen, par
ticipând săptămîna viitoare la cam
pionatele Finlandei. 
Vaatainen 
neplăcută, 
Helsinki a 
sa alături 
comerciale.
trecut săptămîna trecută cu atletul 
englez David Bedford, ceea ce a 
atras avertismentul Comitetului 
Internațional Olimpic. Se crede în
să că reclamele respective au fost 
făcute fără acordul sportivilor în 
cauză.

Deocamdată, 
se află într-o situație 

deoarece un ziar din 
publicat o fotografie a 
de reclama unei firme 
Un caz similar s-a pe-

MONDIALE ÎN ULTIMA ZI 
DE ÎNOT ALE S.U.A.

La Chicago au luat sfîrși: cam
pionatele de înot ale S.U.A. în ulti
ma zi a concursului au fost stabi
lite trei noi recorduri mondiale, iar 
altul a fost egalat. în proba mas
culină de 1 500 m Rick Demont (16 
ani) a înotat cele 30 de lungimi de 
bazin în 15:52,9, îmbunătățind cu 
4,2 secunde vechiul record al lumi; 
care aparținea compatriotului său 
John Kinsella. La 800 m liber fe
mei, Jo Harshbarjer a fost crono
metrată în 8:53,8, performanță mai 
bună cu 4V3 secunde decît vechiul 
record care aparținea austra'.ience: 
Shane Gould. Cel de-al treilea re-

f4 Db6 8. Dd2 D: b2 9. Cb3 Da3. 
(Pînă aci la fel ca în partida a 7-a) 
1< N : K (In partida a 7-a. Spasski 
a X*cai 10. Ndl Acum el preferă o

• acal_zată de maestrul iu- 
etaBsrovxz) 10... g; 16 
Laoeriiațmc NeS—hă, ca in

pcu.'.. țriri.„are din varianta Rauzer 
îl - «U •—• CcS 13 Rhl 
Re;- ie tnebare îndepărtat de pe dia- 

a7—gl pentru a evita orice 
fei âe eorbrna;.! legate un șah pe c5 
— ta ereatua'rtatea plecării calului 
b? H-.. M7 14. Cbl! (După ju- 
aataae de ară de îînd re campionul 

tiseșse această rafinată 
■« pnn care exploatează po

iata e"PGsă a nezre
14... DM da 14... Db2 ar fi 
it ana: lâ a3 si Ceri 15 De3 (Acum 
«2—a3 fi Ctl—cî De aceea Fis- 
eăer ta derxie la o complicare ma- 
1 d'l i îs.. dS 16. e:d5

Robert FISCHER

185 DE SPORTIVI
JAPONEZI LA J. 0.

LA
turneu în Spania, re- 
masculină de baschet 
a susfinut la Vitoria

SPANIA — ROMÂNIA 82—81 
BASCHET

VESTI DIN TARILE SOCIALISTE

Corespondență din Stockholm

DE FRUMOS ȘI

A
c

Aflată în 
prezentativa 
a României 
cea de-a doua întâlnire cu selecțio
nata țării gazdă. La capătul unui 
joc echilibrat, cu multe faze spec
taculoase, baschetbaliștii spanioli 
au obținut victoria la limită 
scorul de 82—81

SUEDIĂ-U.R.S.S., UN MECI DEOSEBIT 
DE SPECTACULOS

De mult nu s-a văzut la Stockholm 
un meci atît de frumos ca acela din
tre reprezentativele Suediei și U.R.S.S 
încheiat cu rezultatul de 4—4. Opt 
goluri, schimbări spectaculoase de 
scor, cinci puncte marcate cu capul, 
afirmarea unui nou idol al fotba
lului suedez (Edstrom — 19 ani,
I. 91 m), o echipă sovietica aproape 
complet nouă — iată pe scurt cali
tățile acestui meci amical, în care 
reprezentativa U.R.S.S. și-a verificat 
potențialul înaintea turneului final al
J. O. Cum s-au înscris cele opt go
luri ? Cu concursul Iui Rudakov, 
Edstrom deschide scorul pentru gaz
de, printr-un gol marcat _ cu capul. 
Sovieticii egalează prin Eliseev (cap) 
și preiau conducerea prin punctele

înscrise de Andriasan (în urma unei 
splendidă acțiuni colective) și Semio- 
nov (șut 16 m). După pauiă, suedezii 
egalează prin Edstrom (cap) și Pois
son (cap). La scorul de 3—3, sovieti
cii preiau conducerea prin Lohin și, 
in fine. în min. 85, gazdele egalează 
prin Edstrom, tot cu capuL Arbitrul 
Wahlen (Norvegia) a condus echipele :

SUEDIA : Helstrom-Hult. Kronqu- 
ist, Kristensson. Gripp-Frink, Lars
son, Persson-Kindvall (Poisson), Als- 
trom (Sandberg), Edstrom.

U.R.S.S. : Rudakov-Dzodzuasivili,
Olsanski, Lovcev, Kaplicinii-Eskov, 
Kazakov, Andriasan-Eliseev, Semio- 
nov, Oniscenko (Lohin).

SVEN MARKUSSON

Bom SPASSKI
Poziția după 14. Cbl !

Delegația Japoniei la Olimpiada 
de la Miinchen va .cuprinde 185 de 
sportivi și sportive. Potrivit apre
cierii unuia din conducătorii lotu
lui, Yutafca J(Iaeda, Japonia are 
șanse de a obține 10—12 medalii 
de aur la gimnastică, judo, lupte, 
haltere, yolei (bărbți și femei).

UNIVERSITATEA CLUJ 
ÎNVINSA ÎN CEHOSLOVACIA

,Cupei Suediei". Fotbaliști: vest-gertMri 
pri

.Clipei o.cuit. . =
au obținut victoria cu scorul de 
(2—fl). Astfel. Eintracht a cișiigat 
mul loc în grupă.

tn cadrul turneului pe care-1 Între
prinde în Cehoslovacia, echipa Univer
sitatea Cluj a suferit două înfrfngen. 
Fotbaliștii clujeni au pierdut cu .1—j» 
(1—2) In fata formației Banik Prlevidza 
61 cu 1—5 (1—2) la echipa Strojarre
Martin, ambele din liga secundă.

OLIMPIAKOS — 
LEEDS UNITED 2—2

ia 
o-

LANDSKRONA 
PIERDE LA BRAUNSCHWEIG

Numeroși spectatori au urmărit 
Atena meciul amical dintre echipele 
limpiakos Pireu si Leeds United. Jecu. 
s-a încheiat cu un rezultat de egalitate: 
2—2 (0—0).

Peste 5 000 de spectatori au urmărit 
la Braunschweig, meciul pentru „Cupa 
de vară" dintre' echipele Eintracht din 
localitate Și Landskrona, câștigătoarea

FEYENOORD 
DISPUNE DE ANDERLECHT

La Rotterdam, meciul amical dintre 
echipele Feyenoord și Anderlecht (Bel
gia). a revenit olandezilor cu 2—1 (1—!)•

1
/ Af ăl

1 {

Bucuria unui record! Sp—.ntc~a H-ldruri 
țări pentru victima ta de IG®
ji a tineretului din R. D. Gensud

BAZIN OLIMPIC LA 
VARAZDIN

La 28 iulie — zrza Republică 
Croația — a fos: -.nauttirat Ia Va- 
razdin (60 km. de Zagreb) un tiu 
bazin olimpic. Construit in aer li
ber, cu tribune în care lua
loc cîteva mii de spectatori, bazi
nul olimpic este mindria sportivilor 
d;n oraș. Localnicii nutresc am
biții mari cu acest baz.n. In timpul 
Jocurilor Olimpice de la Muncben, 
proaspeților campioni olimpic: Ia 
natație ca si prunelor patru echipe 
clasate în turneul de polo le vor £ 
lansate invitații pentru a participa 
la un mare concurs de natație și 
polo la Varazdin. Astfel — spun 
constructorii — această bijuterie ar
hitectonică va primi strălucirea pe 
care o merită.

20 000 DE COPII LA 
SPARTACHIADA DE VARĂ A 

R.D. GERMANE

Recent s-au încheiat la Berlin în
trecerile celei de a 8-a Spartachiade 
a copiilor din R.D. Germană. La fi
nale. care s-au desfășurat la 20 de 
discipline ' sportive, au participat

2 400 000 ;
2 600 000;
2 842 000 :
3 314 000;
3 682 300 ;

GYORGYI BALOGH O 
SPERANȚA LA J.O.

Cu zece ani în urmă, la școala 
sportivă din cel de a! doilea raion 

■ al Budapestei, a apărut o elevă 
zveltă. care i-a uimit pe profesori 
și antrenori prin ușurința cu care

17. d : e6 N : e6 deși și în acest caz 
șansele albului par mai bune) 
17... Cf5 18. Dd3 h4 ! ? (Negrul n- 
are nimic mai bun decît acest con
traatac, care se va dovedi însă insu- 
fcent) 19. Ng4 !
Cg3+ ar fi urmat 
21. Nh3) 20. Cld2 
dar după cit se 
ni a: avea la dispoziție o continuare

.7 . 21 a> Db6 22. c5 Db5
21 Dc3 f: g4 24. a4 ! (Cel maj sim
plu. După 24. D : h8 Cfâ negrul ar 
ma; fi avut unele contrașanse) 24 .. 
h3 2S. a:b5 h:g2u- 26. R : g2 Th3 
Part.da este evident pierdută. A 
raa urmat: 27. Df6 Cf5 28. c6 
Nc8 29 d : e6 f: e6 30. Tfel Ne7 
3t T : e« și negrul a cedat

Partida următoare, a 12-a, în 
cane Fischer are albele se joacă as
tir- după amiază.

Sergiu SAMARIAN

Cd6 (La 19 . 
20. h : g3 h : g3 + 
f5 (Pierde forțat, 
pare, negrul nu

PIERRE JONQUERES D’ORIOLA 4 
NU CONCUREAZĂ LA MUNCHEN

Cunoscutul călăreț francez Pierre 
Jonqueres d’Oriola a anunțat că nu 
va participa la Olimpiadă. Intr-o de
clarație făcută reprezentanților pre
sei franceze, fostul campion olimpic 
a spus, printre altele : „Sînt dezolat 
că nu voi putea participa Ia jocurile 
de la Munchen. Nu pot să merg la 
Miinchen, deoarece n-aș vrea să fiu 
un simplu figurant. Motivul absenței 
mele se datorește faptului că oficia
litățile sportive nu mi-au pus la dis
poziție un material adecvat de pre
gătire pentru a putea face față ni
velului superior la care se va dis
puta concursul. Neparticipînd la 
Munchen nu înseamnă că voi aban
dona sportul meu favorit. Eu voi 
evolua în cadrul concursurilor națio
nale".

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
de aruncarea ciocanului, pe primul loc 
s-a clasat italianul Veochiato cu rezul
tatul de 71.96 m.

La Coruna au luat sfirșit campionatele 
mondiale de hochei pe rotile. Titlul a 

cucerit de echipa Spaniei, care, In 
finală, a Învins cu scorul de 4—0 (2—0) 
echipa Portugaliei. Pe locurile 3—I. la 
egalitate, s-au clasat echipele Danemar
cei si R.F. a Germaniei

La West Point (statul New 
disputat penultima reuniune 
în vederea alcătuirii echipei ___ ______
box a SUA. în urma rezultatelor înregis
trate. au fost desemnați 8 din cei 11 o- 
limpid care vor participa la turneul 
olimpic de la Miinchen. Iată numele se- 
lecrionabililor : Tim Dement (semimus- 
că). Ricardo Carreras (cocoș), Louis 
Seif (pană). Ray Seales (semiușoară). 
Jesse Valdes (semimijlocie). Reginald 
Jones (mijlocie mică). Marvin Johnson 
(mijlocie) si Duane Bobick (grea). Nu 
au fost stabiliți încă titularii categoriilor 
muscă, ușoară si semigrea. 22 .2 
eunoscuU la sfirșitul acestei săptămini

York) s-a 
de selecție 

olimpice da

Ei vor fi

Curea cicliști internaționali desfășurata 
1a Vlgevano (Italia) a fcst ciștigată de 
rutierul elvețian Joseph Fuchs, cronome
trat ne distanta de 200 km tn 4h 27' 
(medie orară de 44.943 km), tn același 
timi> cu învingătorul au mal fost Înre
gistrat. 6 cicliști, printre care italienii 
Arnaldo Caverzasi. Claudio Michelotto, 
Enrico Paolini si suedezul Gosta Pettere- 
son.

In semifinalele turneului internațional 
feminin de tenis de la Columbus a fost 
:-.rezistrată o mare surpriză : Jucătoarea 
franceză Francoise Durr a învlns-o tn 
semifinale cu 2—6, 6—2. 6—2 pe renumita 
campioană americană Billie Jean K'ng. 
ctstizătoarea turneului de la Wimbledon, 
în finală. Durr o va întîlni pe ameri
canca Rosemarie Car tis, care a ellmi- 
nat-o cu 6—2. 6—2 pe compatrioata sa 
Valerie Ziegenfuss.


