
VIZITA IN ȚARA NOASTRĂ
A TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, miercuri dimineața 
a sosit In țara noastră, Intr-o scurtă 
vizită de prietenie pe litoralul româ
nesc al Mării Negre, tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria..

Oaspetele este însoțit de fiica sa, 
Liudmila Jivkova, prim-vicepreședin- 
te al Comitetului pentru Artă și Cul
tură, precum și de tovarășii Konstan
tin Telallov, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar, cu soția, și prof N. Iahiel, mem
bru supleant al_ C.C. al P.C. Bulgar.

La ora 8,45, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov se întîl- 
nesc la punctul de frontieră Vama 
Veche. Conducătorii de partid și de 
stat ai României și Bulgariei își string 
prietenește mîinile, se îmbrățișează 
cu căldură.

O gardă de onoare, formată din ma
rinari, în ținută albă de paradă, pre
zintă onorul. Se intonează imnurile 
de stat ale Republicii Populare Bul
garia și Republicii Socialiste Româ
nia. Tovarășii Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu trec în revistă garda de 
onoare.

Solii poporului bulgar sînt salutați 
cu căldură de numeroși oameni ai 
muncii din comunele Vama .Veche și 
2 Mai; se flutură stegulețe românești 
și bulgărești, buchete de flori. Expre
sie a sentimentelor eu care sînt în- 
tîmpinați oaspeții, pe mari pancar
te, încadrate de drapelele de stat ale 
celor două țări, se aflau înscrise în 
limbile română și bulgară, urările î 
„Bine ați venit", „Trăiască prietenia 
româno-bulgară*.

Tn aclamațiile puternice ale celor 
veniți în întîmpinare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov se îndreap
tă spre stațiunea Neptun, unde se 
află reședința rezervată oaspeților.

Vizita tovarășului Todor Jivkov se 
înscrie în contextul relațiilor frățești 
roinâno-bulgare, ea constituind o nouă 
și valoroasă contribuție la întărirea 
prieteniei și colato ii dintre țările, 
partidele și popoarele noastre. In- 
tîlnirile directe dintre conducătorii de 
partid și de stat ai României și Bul
gariei s-au statornicit ca o practică 
fructuoasă, ele avînd un rol de cea 
mai mare însemnătate. în jalonarea 
unor noi perspective pentru dezvol
tarea legăturilor de prietenie și bună 
vecinătate româno-bulgare, pentru ex
tinderea și diversificarea continuă a 
conlucrării reciproce, pe multiple pla
nuri.

La 9 august, în stațiunea Neptun 
de pe litoralul românesc al Mării Ne
gre, au început convorbirile între to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, șt 
tovarășul Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintei» 
Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

★
După convorbiri, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au oferit un dejun în cinstea tovară
șului Todor Jivkov și a celorlalți oas
peți bulgari.

★
In cursul dupa-amiezîi de miercuri, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Todor Jivkov au vizitat com-

plexele turistice de pe litoral, situa
te la nord de stațiunea Neptun.

Au fost vizitate zona de nord a sta
țiunii Neptun, stațiunile Costinești, 
Eforie Sud, Eforie Nord si Mamaia.

Pretutindeni, pe parcursul vizitei, 
în întîmpinarea conducătorilor de par
tid și de stat ai României și Bulga
riei au venit mii de localnici șF tu
riști aflați la odihnă, salutînd cu deo
sebită căldură pe oaspeți. Ei ovațio
nau pentru prietenia româno-bulgarâ, 
fluturau stegulețe românești și bul
gărești. buchete de flori, exprimîn- 
du-și bucuria de a avea în mijlocul lor 
pe conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări vecine și prietene.

Seara, oaspeții se întorc la reșe
dința rezervată în stațiunea Neptun.

Primirea călduroasă și entuziastă 
făcută solilor poporului bulgar pe în
tregul parcurs al vizitei a constituit 
o expresie a prieteniei frățești stator
nicite între partidele, popoarele și 
rile noastre, a relațiilor rodnice 
mâno-bulgare.

In pofida ploii care a început 
cadă o dată cu înserarea, zeci de mii 
de localnici și turiști au așteptat re
întoarcerea conducătorilor de partid 
și de stat ai României și Bulgariei, 
pentru a-i saluta din nou, aplaudînd 
îndelung trecerea oaspeților.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat, și tovarășa Elena Ceaușescu aa 
oferit un dineu în cinstea tovarășu
lui Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, și a celorlalți oaspeți bul
gari.

Dineul s-a" desfășurat într-o "ăimos- 
feră caldă, prietenească.
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ANGAJAMENTUL A FOST RESPECTAT
înscris pe traiectoria marilor rea

lizări ale economiei noastre, COMBI
N’ ATL'L DE MATERIALE DE CON
STRUCȚII CLMPULUNG MUSCEL, 
tinăr vlăstar al industriei românești, 
Intîmpinâ apropiatele evenimente din 
viața țării cu importante r—Urări 
materializate in tone-eiment

„Cu toate că sintem incă la în
ceput de drum, ne spate i-gi-e-rA 
Ion Frigură. șeful secției mori-Sttă. 
secretarul U.TjC. ai rr.—■ s- 
tinerii pun cu nădejde csirsl Ia e- 
forttii general pentru intrarea in 
funcțiune înainte de teriugr i celei 
de-a doua linii tebnotocice de ttbri»

sera entuziaști, care și-au adus o 
deosebită corrtriouție la depășirea 

■ irtinEcr de pian : maistrul Constan
tia Sica, electricianul Ion Manole. 
lăcătușul Constantin Zabaria".

Combinatul acesta este tinăr, el se 
dezvolta și se consolidează in aceste 
nle fierbinți de avint creator. Majo
ritatea muncitorilor sînt tineri șl se 
gindesc de pe acum să-și împletească 
succesele din producție cu o activi
tate sportivă amplă si eficace. Tn 
planul lor de perspectivă se află în
ființarea unei puternice asociații 
proprii, cu cit mai multe secții pe 
ramuri de sport, dotată cu o bază 
materială corespunzătoare. înfăptuită 
prin contribuția voluntară a tuturor 
tinerilor din combinat

Paul MATEOIU — corăsp.
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JOCURILE BALCANICE
COMPETIȚIE DE ANVERGURA

• Imboldul Munchenului s-a 
șanse mari la un loc fruntaș

A ATLETISMULUI
INTERNATIONAL

făcut simțit la Izmir • Carol Corbu și., cam atit, cu 
> Cu unele excepții, „olimpicii" noștri n-au avut corn-Cu unele excepții, „olimpicii" noștri 

portarea așteptata !

Jocurile Balcanice de atletism 
atins in ultimii, ani, îndeosebi la 
ceasta ediție de la Izmir, o valoare 
ie an-amblu și particulară cu totul 
deosebită, care le impun astăzi aten
ției generale, puțind fi considerate, 
pe drept cuvînt, ca un mare concurs 
internațional. Din Balcani s-au ridi
cat o seamă de performeri de primă 
mină, candidați autorizați Ia locuri 
fruntașe sau chiar la medalii pentru 
apropiatele Jocuri Olimpice de la 
Munchen. Tn afară dc aceasta, între
cerile de la Izmir au mai prilejuit 
și alte constatări vizînd cifrele obți
nute- pe pista stadionului Atatiirk. 
.Astfel, la aruncarea discului Argen
tina Menis, cu 66.58 m a stabilit un 
record al lumii, din păcate cu o exis
tență efemeră ; lordanka Blagoeva 
s-a luptat cu cei 192 cm ai recordului 
mondial al llonei Gusenbauer ; trei 
săritori : Papadimitriou, Șerban loan 
și Bogdanov, și-ău disputat titlul bal
canic încercînd la 2,20 m ; la 800 ro 
cinci alergălbri au încheiat cursa ce
lor două ture de stadion cu rezulta
te între 1:48,1 și 1:48,9 (al optulea 
clasat a fost cronometrat în 1:49.4 *) 
care, la alte ediții, ar fi fost suficien
te pentru desemnarea campionului. 
Și astfel de exemple au fost încă 
la multe alte probe, ceea ce demon
strează, credem, saltul viguros înre
gistrat de atleții și atletele din Bal
cani pe scara ierarhiilor valorice in
ternaționale. Și totuși, încă un exem
plu se cuvine a fi dat. La greutate, 
primii șase clasați au avut rezultate 
între 19,77 m și 18,13 m, fapt care, 
într-un anumit fel, ne-a lăsat un 
gust amar la gindul că cei mai buni 
aruncători ai noștri nu și-ar fi găsi* 
loc nici măcar într-un clasament bal
canic 1

Apropierea întrecerilor Olimpiadei 
de la Munchen a constituit, fără nici 
o discuție, mobilul creșterii rezulta-

au 
a-

telor Ia Jocurile Balcanice, fiecare 
din. cele cinci țări participante avînd 
posibilitatea, chiar în condițiile re
prezentării lor doar de cite doi spor
tivi de probă, de a face o serioasă 
verificare a potențialului general 
pentru J.O.

De aceea, fie-ne permis ca în ca
drul acestui articol să ne ocupăm, pe 
scurt, de evoluția atleților noștri 
fruntași, candidați la pașaportul pen
tru Munchen, cu atit mai mult cu 
cit din echipele noastre n-au lipsit 
la Izmir decît cele două dispobole 
Lia Manoliu și Olimpia Cataramă, ca 
și unii dintre tinerii atleți deținători 
ai celui de al cincilea cerc olimpic 
(Eva Zorgo, Roxana Vulescu, Maria
na Nedelcu, Radu Grigoraș). Deci, cu 
aceste excepții, pe stadionul din 
mir au concurat toți'acei sportivi 
mâni care nutresc speranță de a 
startul la Olimpiadă.

Dintre băieți, indiscutabil, cea 
bună evoluție a avut-o Carol Corbu. 
la triplusalt. Inițial, deși venea după 
o gripă, campionul' nostru ne-a de
clarat că este apt a se „bate" cu re
cordul mondial, dar condițiile de con
curs (tehnice și atmosferice) l-au fă
cut mai rezervat. De aceea, pentru a 
evita o eventuală accidentare (pragul 
fiind prea apropiat de groapă), el n-a 
făcut decît o singură săritură de 
16,78 m cu care și-a și adjudecat pri
mul loc și a stabilit un nou record 
al J.B.A.

Șerban Ioan a trecut, pentru a 
treia oară consecutiv, înălțimea de 
2,17 m, echivalentă standardului de 
participare Ia J.O. stabilit de fede
rația noastră de specialitate. Poate 
că, cu o concentrare mai bună ia pri
ma încercare la 2,17 ni, el ar fi putut 
obține victoria la Balcaniadă (a avut 
o săritură în plus la această înălți
me față' de. grecul Papadimitriou). De 
asemenea, n-a lipsit prea mult pen- 

cele din urmă, o 
de care, după pă* 
capabii la această

Iz- 
ro- 
lua

mai

Joi 10 august 1972

Argentina Menis 
răspunde ovațiilor 
călduroase ce i-au 
just adresate de 
publicul din Izmir 
pentru excepțio
nalul său record 
la aruncarea dis
cului -— 66,58 w!

CINE VAFI COECHIPIERUL
LUI DAN IUGA LA J.O?

Torța olimpică se apropie cu pași repezi de stadionul olimpic și turnul 
de televiziune din Miinchen

DUMINICĂ, LA ORELE 19,45

tru a fi reușit, în 
săritură de 2,20 m, 
rerea noastră, este 
oră.

Vasile Bogdan a 
mai bun dintre competitorii decatlo
nului, adjudecindu-și primul loc cu 
un punctaj total de 7 593, inferior 
însă cu 307 p standardului F.R.A. Căl
dura sufocantă (în dimineața primei 
zile de concurs termometrul arăta 
40 de grade la umbră I), ca și lipsa 
unor adversari mai puternici, ca și 
o mai mare ambiție sau combativitate 
sau dîrzenie, l-au împiedicat, evident, 
pe Bogdan să-și realizeze obiectivul 
propus.

Gheorghe Ghipu, junior încă și a- 
nul viitor, a avut o comportare fru
moasă la 800 m (locul 4, cu 1:48,7) și 
dacă ar fi fost, să zicem, ceva mai 
dibaci în cursă, poate că ar fi înche
iat-o pe un loc mai bun. El a ata-

Romeo VILARA

AZI, LA TUNARI. CONCURS 
DE SELECȚIE LA PISTOL VITEZA

fost categoric cel

t Continua re in pao. a 2-a)

Pregătirile țintașilcr noștri care ne 
vor reprezenta la J.O. se desfășoară 
din plin. De altfel, probele de tir 
sînt programate pe standurile de la 
Hochbriick, din apropiere de Mun
chen chiar de duminică, 27 august, 
urmînd ca ele să se încheie sîmbătă. 
2 septembrie.

Așa cum se știe, sportivii români 
vor lua parte la șapte dintre cele opt 
probe olimpice : armă liberă calibru 
redus 60 de focuri culcat și 3X40 
focuri, armă liberă calibru mare 120 
f, pistol viteză 60 de focuri, pistol 
liber 60 de focuri, talere aruncate 
din șanț și din turn (skeet). Selecția 
trăgătorilor este și ea aproape ter
minată, competițiile de pină acum 
oferind suficiente date pentru depar
tajarea candidaților la pașaportul o- 
limpic. Taleriștii și skeetiștii vor mai 
fi prezenți în zilele următoare Ia 
două concursuri de verificare. Primii 
la Berna, în Elveția, secunzii la 
Straubing, în R. F. a Germaniei„

Singurul semn de întrebare îl mai 
ridică desemnarea celui de al doilea

reprezentant al nostru la pistol vite
ză, _Dan luga fiind. singurul titulari
zat pină în prezent. Cine va fi co
echipierul lui la Miinchen ? Răspun
sul îl vom căpăta vineri la prînz. 
Aceasta pentru că atunci se va în
cheia concursul de selecție 'care în
cepe azi la poligonul Tunari și care 
va reuni la start pe (în ordine alfa
betică) Virgil Atanasiu, Marcel Roșea 
■si Ion Tripșa. Va concura și Dan luga, 
dar participarea 
bă de control.

Concursul va 
de la ora 10 și 
în manșa întîi 
vineri în cea de a doua. Și 
țintașii prezenți pe standuri joi la ora 
13, vor începe vineri la ora Ăo

lui constituie o pro-
începe joi și vineri. 
13, cei ce vor trage 

de joi, vor concura 
invers,

Bucureștiul se pregătește să in- 
tîmpine festiv sosirea, flăcării olim
pice. în ziua de 13 august, sporti
vii Capitalei vor prelua ștafeta din 
comuna „30 Decembrie" (județul 
Ilfov) și vor purta flacăra pe tra
seul i Jilava, piața Belu, magistrala 
Nord-Sud, piața Unirii, piața N. 
Bălcescu, bd. Republicii, șos. Mi
hai Bravu. str. Maior Coravu, Sta
dionul „23 August1*. Pe teritoriul 
Capitalei se vor efectua 46 de gchim- 
buri cie ștafetă.

In așteptarea flăcării. Consiliul 
municipal pentru educație fizică și 
sport a pregătit un bogat program 
polisportiv, ce se va desfășura timp 
de două zile pe stadionul „23 Au
gust'*. Simbătă 12 august, începind 
de la orele 17,30, vor avea loc : 
demonstrații de lupte (cu sportivi 
din secțiile Steaua, Dinamo, Pro
gresul și Rapid), un concurs de 
tragere a frînghiei (cu participarea 
reprezentativelor celor 8 sectoare), 
o cursă ciclistă (cu sportivi de la 
cluburile Steaua, Dinamo, Voința 
și Olimpia), un concurs de motoci- 
clism cu sărituri de la trambulină'

(sportivii de la Metalul) și meciuri
le de fotbal din cadrul tradiționalei 
„Cupe a Bucureștiului**: Steagul 
roșu — Sportul studențesc și Di
namo — Steaua. A doua zi, dumi
nică 13 august, tot de la orele 17.30. 
vor avea loc i demonstrații de judo 
(băieți și fete din secțiile Rapid. 
Olimpia și Flacăra roșie), demon
strații de sărituri la piasa elastică 
(cu participarea sportivilor din sec
țiile de sărituri în apă C. S. Șco
larul și Progresul), ștafeta balcani
ca feminină 800 400 — 200 — 100 m
(c-j atlete fruntașe din cluburile Di
namo, Olimpia, Rapid, Progresul. 
Metalul, Constructorul) și meciurile 
de fotbal finale, pentru locurile 1 
și 3. In cadrul acestui program du
minical, la orele 19,45 sosește pe 
stadion flacăra olimpică, cu torța 
purtată de atleta Valeria Bufanu. 
Din cupa dominind stadionul flacă
ra va fi preluată de atletul Gheor- 
ghe Cefan, in primul schimb al șta
fetei ce o va purta pină in scuarul 
din fața Casei Centrale a Armatei, 
unde flacăra va rămîne aprinsă pi
nă la 10 septembrie.

ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LA PLOIEȘTI

la

DEȘI ÎNVINGĂTORI,
HANDBALIȘTII ROMANI

AU NEMULȚUMIT
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citiri ; cm impresia că, ia Madrid, înainte de 
finala „europenelor*, n-a reușit să facă acest 
lucru in cele mai bune condiții'*.

• Galina Gorohova, muitiplă campioană mon
dială de floretă : „Voi face tot ce esic posibil
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• Bătălia discobolelor noastre olimpice conti
nuă I Deși Argentina Menis a obținut acel răsu
nător 66,58 m la Izmir, Carmen lonescu continuă 
să aibă numeroși suporteri pentru Munchen. A- 
ceștia se prevalează, intre altele, și de faptul că. 
recent, Carmen a aruncat Ia antrenament 
66,70 in. lată un duel care ii pasionează pe iu
bitorii atletismului nostru și pe statisticienii apro
piatei Olimpiade de la Munchen.

• Cornel Penu, portarul de ieri și de astăzi 
a! naționalei noastre de handbal, e complet 
refăcut după accidentul care i-a întrerupt un 
timp ascensiunea formei sportive. De pregătirea 
lui intensivă, pentru recuperare, se ocupă per
sonal antrenorul Oprea Vlase. Echipa de hand
bal recapătă astfel unul din atu-urile scle 
„tăiate".

• Robert Fischer, popularul șolanger de la 
Reykjavik, va fi prezent la Jocurile Olimpice ! 
După întrerupta de miercuri, el a jucat tenis, 
timp de trei ore, cu comentatorul iugoslav Sve- 
tozar Gligorici. La o schimbare de teren, Bobby 
i-a comunicat că vo fi prezent la Olimpiadă, 
indiferent dacă va deveni sau nu campion 
mondial. O precizare : este vorba de Olimpiada 
de șoh de Skoplje (Iugoslavia), care se va 
desfășura in octombrie.

• Eustațiu Mărgărit : „Favoritul meu pentru 
Miinchen, in rinduriie boxerilor olimpici români, 
romine Calisțrat Cuțov, pentru tehnica lui su
perioară. îmi permit, in calitate de fost... com
batant, sa-i dau două sfaturi : a) i-aș reco
manda să-și provoace adversarul ș; cu mina, 
nu numai cu mișcarea in ring ; b) i-aș sugera 
să-și organizeze cit mai bine odihna intre me-
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exagerată, a fost 
de arbitri.

noastră, uneori cam 
prompt sancționată _ ... .

Au marcat : Scbobel (9), Drăgăni- 
ță (4). Popescu (3), Hornea (3), Ștef 
(3), Roșu (3) 
tru România 1 
schpiess (4), 
Klein, Dumig 
swalstadt.

Au arbitrat
Cojocaru.

In întîlnirea 
Polonia tineret, 
mediocră, selecționata 
țării noastre s-a impus cu scorul de 
18—13 (7—6) în fața unei formații 
care a impresionat doar prin pute
rea de luptă. Handbaliștii 
început jocul bine, au 
4—0 și 5—1, după cate, 
unor slăbiciuni de apărare și al unor

PLOIEȘTI. 9 (prin telefon, de 
trimisul nostru). Turneul internațional 
de handbal masculin, care se desfă
șoară in sala Victoria din localitate, 
a continuat cu jocurile rundei a doua, 
programind in deschidere un meci 
atrăgător in care România B s-a im
pus comod în fața formației de primă 
ligă din campionatul vest-german, 
Grosswalstadt, cu scorul de 27—17
(13r-9). După cum se vede din rezul
tat, secunzii olimpicilor noștri au reu
șit să-și concretizeze mai clar supe
rioritatea In partea a doua a jocului, 
cînd s-au comportat mai bine în apă
rare. Nu este mai puțin adevărat că, 
lipsită de o pregătire fizică corespun
zătoare, formația oaspe a cedat evi
dent pasul în această parte a întîl- 
nirii. Este de • notat și faptul că vi
goarea cu care s-a apărat echipa

și Dan Marin (2) pen- 
B. Oberle (7). Kurt Klu- 
Klaus
Și

Klu^bpiess (3),
Bokcling pentru Gros-
V. Pelenghtan și VI.

dintre România A șl 
după o evoluție sub- 

olimpică a

graye neatenții în atac, scorul a de
venit, spre stupoarea generală. 5 -5 
(min. 20). Ambiționați de 
neașteptată întorsătură,

• continua* să atace cu 
timp ce echipa noastră

această 
oaspeții au 
energie. în 

.. _____  n-a reușit
să-și găsească cadența deejt în ulu- 
mele zece minute. Abia atunci, jucă
torii români au putut să se impună 
și să se detașeze de partenerii or 
de întrecere. Au marcat i Gruia (10> 
Gunesch (3). Kicsid (2), Ucu, Ga(u 

■ și Birtalan pentru România A. No
vac (6), Polewski (2), Noiviarz, Gac- 
koivsky, Sobczack, Cagota și Gurdz- 
tec pentru Polonia tineret, 
dus V. Sidea

Azi este zi 
turneul să se

^.1#^ nO N*Z — *-"zyC"zț*" ZțX Zț’T'JjK’’zjx’Zț>.

Dar, elementul cel mai obiectiv in sportul nos
tru este acela că concurența devine atit de 
mare, incit nu aș ezita să numesc cel puțin 
15 sportive egale ca valoare și care pot aspira 
la locuri pe podium".

• Știați că boxerul Marion Culineac din lotul 
olimpic și poloistul Iosif Cuiineac din echipa 
olimpică sînt veri primari ?

• In proba de disc din cadrul Jocurilor Olim
pice vor fi omologate patru murei de discuri . 
Berg (R. F. a Germaniei), Karhu (Finlanda), 
Obol (Franțg), Giil (S.U.A.). Carmen lor,eseu, 
examinind aceste discuri, a găsit că Gili-ul i se 
potrivește foarte bine. O obligație in plus... Să 
amintim că singurul material atletic... personal 
admis la J.O. este prăjina. Și aici, insa, există 
o clauză : marca prăjinii trebuie să fi circulat 
pe piața atletică minimum un cn. Aceasta este 
condiția omologării.

• Apropierea flacărei olimpice de țarc noas
tră creează o adevărată efervescență pe traseu. 
Din Timișoara ni se comunică că, dc-a lungul 
județului Timiș, flacăra va fi purtată, printre 
alții de doi foști sportivi cu faimă : L. Peter, 
fost recordman național la 100 m plat, cu 10,6, 
și A. Cozovici, lost iniernațicnsl de fo:‘oal in 
echipa României. Ducă adăugăm amănuntul 
că Peter a participat la Jocurile Ojrrpice de 
la Amsterdam, in 1928, iar A. Cozovici a parti
cipat la- ediția oiimpicâ din 1924 (1), de la Paris, 
ne dăm seama că aceste două schtoburi sint 
așteptate cu nerăbdare de spectatori. Să aplau
dăm de pe acum storlui simbolic ol septuage
narilor Peter și Cozovici î

pentru a obține o medalie la individual. Cit 
privește clasamentul pe echipe, cred că vom 
reuși sâ reedităm succesul din Mexic. Cele mai 
periculoase adversare îmi par o fi floretistele 
maghiare, dar la fel de puternice sint cele din 
România, Franța, italia și Folonia. Cu un deo
sebit interes trebuie privită evoluția fioretistei 
tranceie Marie Chantai-Demais, marea senza- 
ție a campionatului mondial de anul trecut.

români au 
condus cu 
pe fondul

Au. con- 
și P Cîrligeanu.
de pauză, urmînd ca 
reia vineri

,âc y-t’»* ’r *»* *»* '’t' 'P ’«**

Calin ANTONESCU

Citiți amănunte in pagina a iV-a. foto : S. BAK.CSY

pe terenul din Parcul Copilului, s-a disputat intilnirea de rugby dintre echipele Dinamo >. l.'.S. 1 
Perpignan (in tricouri de culoare albă).
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In inthnplnarea
ZILEI DE 23 AUGI1SI SI A CEIEI DE 
A XXVA ANIVERSARI A RMEICII

CONSTRUCTORII DE MAȘINI REȘIȚENI
ÎN PLIN ÂVÎNT CREATOR

Puternică unitate industrială a Re- 
șiței, UZINA DE CONSTRUCȚII DE 
MAȘINI, se mîndrește cu rezultate 
deosebite obținute în procesul fabri
cării unor produse de înaltă tehni
citate și de calitate superioară. Mo
toarele Diesel, compresoărele, turbo 
și hidrogeneratoarele șl-au cucerit o 
faimă internațională. Harnicii con
structori reșițeni manifestă un puter
nic avint creator, pentru a Îndeplini 
cincinalul în patru ani ți jumătate.

Un prim obiectiv al colectivului de 
aici este de a întlmpina cu succese 
remarcabile tnarea sărbătoare a po
porului nostru, ziua de 23 August. In 
acest sens, ei vor realiza o mare 
parte a angajamentelor luate de adu
narea salâriațilOr pentru anul 1972. 
De pildă, la producția globală se va 
înregistra o depășire de 1: ....
lioane lei, iar la producția-rnarfă,

peste 20 ftli- 
____  _____r. jducțiâ-fnarfă, 
peste 40 milioane lei. Angajamentul 
se referă și la o serie de alți indica
tori de plan importanți : 4 motoare 
Diesel de 2 300 CP, 3 motoare Diesel 
de 1250 CP, compresoare 250 m c., 4 
boghiuri Diesel, 5,759 W hidrogene
rator, 50 amortizoare, 1 500 tone oțel 
etc.

Ea U.C.M. Reșița am

rie de 
cui de . __  ____
mâți pentru rezultatele de pe’ tărî- 
mul sportiv și priceperea lor profe
sională din uzină. Ștanțatoarea Maria 
Stanca, componentă a echipei de po
pice C.S.M Reșița, frezorul lacob 
Heichel, jucător de handbal tn echipa 
divizionară B, lăcătușul Crstă Luca- 
cela. membru al lotului național de 
lupte, slnt cițiva din sutele ce spor
tivi reșițeni care se încadrează în 
firocesul de producție alături de cei- 
filți muncitori in spiritul unui de

plin atașament. Iată ce ne-a spus 
maestra sportului Ia popice Iidico 
Grozăvescu. turnătoare de precizie : 
..Imediat după finala campionatului 
republican pe echipe m-am preten- 
tat la serviciu, fiind nerăbdătoare să 
mâ intiinesc cu colegele de munci, 
să mă alătur în efortul pe care-1 de
pun. Angajamentele luate de echipă 
sint insuflețitoare și am fost in si
tuația de a lucra și ore suplimenta
re. dar plecam cu (indul și senti
mentul sarcinilor indeplinite. Vreau 
ea și in uzină să obțin rezultate pe 
măsura Celor de pe arena de popice*.

sportivi fruntași, care la lo- 
producție sînt apreciați și sti-

IntUr.W o se Doru Dinu GLAVAN — ecresp. ju±

REACLIMATIZAREA LOTULUI OLIMPIC
CU AMBIANȚA RINGULUI PUBLIC

Dincolo de cele trei meciuri de se
lecție, gală din Saia sporturilor de 
la Pitești a avut, in secundar, me
nirea de a pefmite membrilor lotu
lui olimpic de box reacomodarea cu 
atmosfera reuniunilor publice, reîn- 
tîlnirea cu ringul și cu adversarii. 
Din acest ultim punct de vedete, 
trebuie spus de la început că tinerii

Categoria pană. Titularul Gabriel 
Pometcu a făcut o bună repetiție în 
compania lui Vasile Kiss. Bucureștea- 
nuî ar trebui insă să dea mai multă 
atenție regimului alimentar, pentru 
a nu fi nevoit să slăbească prea mult 
dir.tr-o dată, tn arsenalul său au în
ceput să dispară loviturile Upercutate 
la corp, ceea ce, firește, nu e bine !

pniQp pnnnp ■ campionatul național 
uuluu buHltiJ PENTRU JUNIORI Șl TINERET

NUMĂR MARE DE PARTICIPANTS

ÎNTRECERI DÎRZE DIN PRIMA ZI

„CUPA
Mărfi g-a disputat,

O nouă competiție dedicată zilei de 
53 August. Este vorba de un con
curs de judo, desfășurat în orga
nizarea clubului sportiv Dinamo 
București, cu participarea echipelor 
Dinamo Băneasa, I.O.R. și Metalul 
fieman și dotat cu trofeul „Cupa 
S3 August".

Comportîndu-se foarte bine ju- 
dokanii de la Metalul (antrenor dr. 
Vasile Șerban) au eîștigat ambele 
partide în care au evoluat, intrînd 
hstfel In posesia trofeului oferit de 
organizatori.

Iată rezultatele l Metalul-Dinamo

23 AUGUST** LA JUDO
în Capitală. 3—_. Dmam-o-I.O.R- 3—2 și Meta- 

lul-I.OR.
Echipa 

compusă 
cat. 63 
70 kg — Petru Hrib. 80 kg — Gheor
ghe Bitcă. 93 kg — Constantin Ja- 
cotă și 93 kg — Vasile Branche.

De notat evoluția tinârului V. 
Branche (în vîrstă de 16 ani), care, 
deși Ia prima sa participare într-un 
concurs oficial, a obținut victoria 
în cele două meciuri susținute, con
tribuind, în acest fel, substanțial 
Ia succesul echipei sale.

N. DUMITRU

3—2.
învingătoare a fost 

din următorii sportiv: : 
kg — Constantin Meotă,

laudă, care promit să cfeîbe pe ur
mele predecesorilor lor.

Pe o vreme splendidă, în prima zi 
de concurs s-au întrecut juniorii 
mici și tineretul. Dimineața au a- 
vut loc seriile, în care o impresie 
bună au lăsat caiaciștii și canoiștii 
de la Dinamo, Steaua, Delta Tul- 
cea, Clubul Sportiv Școlar Bucu
rești, Dunărea Galati și altele. Nu
mărul mare de participant!, pre
cum și dorința evidentă de afir
mare a tinerilor sportivi au făcut 
ca disputele să fie foarte interesan
te, iar realizarea calificării să fie 
considerată o bună performanță. 
După amiază au avut loc recalifi
cările. iar joi dimineața se vor dis
puta semifinalele, urmînd ca după 
amiază să fie cunoscuți primii cam
pioni ai țării pe anul 1972.

Ieri, la E>azâ nautică de la Snagcv 
a avut loc deschiderea festivă a 
campionatelor naționale de caiac- 
canoe rezervate juniorilor și tine
retului. La actuala ediție a între
cerii sint prezenți tineri sportivi 
din toate centrele tării, iar numă
rul competitorilor este de 580. Cifra 
este impresionantă și atestă impor
tanța ce se acordă acestor ramuri 
sportive care âu adus României un 
bine meritat rehumc în. arena in
ternațională, prin excelentele re
zultate obținute la marile întreceri 
cum sînt Jocurile Olimpice* Cam
pionatele mondiale și europene etc. 
Leon Rotnian, Station Ismailciuc, 
Aurel Vernescu, Ivan Patzaichîn, 
Atânase Sciotnic și ceilalți înain
tași ai caiacului și canoei au în ac
tuala generație de mînuitori ai pa- 
delei și pagaei urmași demni de

campionatului național, Ladislau Ma
ttie a fost un partener docil, dar in
suficient pentru a permite campionu
lui să-și măsoare forțele. După două 
reprize, Mathe a fost înlocuit cu 
Gheorghe Pușcaș, care și-a luat rolul 

1 In serios. Din păcate, această atitudi
ne a stirnit reacția violentă a 
Cuțov eare — în loc să uzeze de 
itiirabilele sale arme de luptă — 
aruncat orbește în schimbul 
pumni. Să ne înțelegem : nu repro
șăm nimic vigorii și extraordinarei 
combativități a lui Cuțov, dar am 
dori ca această avantajoasă stare o- 
fensivă de luptă să stea permanent 
sUb control și nu să fie nestăpînitâ 
(pînâ la azvîriirea protezei din gură!).

Categoria seinimijlocie. Solicitat la 
maximum de Paul Dobrescu, care nu 
l-a cruțat deloc, titularul Victor Zil- 
berman a încercat să ne dovedească 
revenirea să la forma altor zile, mai 
bune. El pare în aSCendetit fizic, dar 
seriile cil ambele brațe care I-au fă
cut vestit altădată sînt folosite încă 
prea rar.

Categoria mijlocie-mică. Și pentru 
Ion Gyorffi reeditarea finalei națio
nale cu Ion Mocanii a fost utilă, pen
tru că în fața ambițiosului bănățean, 
campionul s-a văzut obligat să-și e- 
xerclte subtilele cunoștințe tehnice. 
Ca și Zilberman, Gyorffi ar trebui 
stimulat spre mai dese tentative ofen
sive, cele care îndeobște au darul u- 
nei avantajoasă înrîuriri asupra 
arbitrilor.

AU COBORIT DIN PAMIR

atins cota

80

Iui 
acl- 
s-a 
de

de aipi- 
— după 
4O’/o din

Comunismului
auȘ-X--A-e—

Victor BÂNCIULESCU

fizic*

SPERANȚELE SPORTULUI NOSTRU NATIONAL

greu se 
trei-pa

eastașoară. lato alți doi 
.AntoniU Va-
■e prea s-au 
îiți s-o facă, 

și astfel 
țelul fc-

Calistrat Cuțoe. protejat de cască
membri a: loturilor de rezervă și-au 
făcut în mare part* datoria, cei mai 
multi (excepție Simkm Cuțov) nesne- 
na;îndu-< i tc-.arăsii de luptă

Categoria se*t«us& Cu bînermoș- 
cuza sa vinyașenie. Remits Cama 
impus, de la început, mer.uhii de a 
trenanent alura unei partide oGr. 
ie. Titularul eategoeȘ*!. pruesperu 
rsmpion e—-o; Aiexa
dra Tarei a

G6-a 
te prin aiihtstea 
atacurile furibund 
Si prin acurateța 1 
dăjduim că grija pentru cizelarea 
lului lui Tarei nu va diminua 
capacitatea sa combativă.

Categoria muscă, 
de colegialitatea de club 
tocmai de aceea ■). Dinu 
1-â ajutat pe Constantin 
să-și treacă în revistă 
Spre bucuria specialiștilor, titularul 
(Gruiescu) a manifestat o formă fizi
că bună. Se simte insă nevoia ca el 
să fie încurajat in tendințele oferiri 
ve. pentru că la infinit nu se pc 
așteptă doar atacul adversarului, o 
tru a-1 contră !

CAMPION  AȚELE JUNIORILOR

toi Laăislau .Mathe

. fața 
finala

au poate
Condurat 
Grai eseu 

rxMibi'itățile

O COMPETIȚIE IN ÎNTREGIME RATATĂ
Cauzele unui șir lung de performanțe modeste ar trebui să preocupe federala

de specialitate

TREI „INTEGRALIȘTI"

CAMPIONATUL

DE

ÎN

ZBOR FĂRĂ

PROBA A II-A

NAȚIONAL

MOTOR

IAȘI, 9 (prin telefon) Hotărît 
lucrtb ediția a XVI-a (CU invitați 
străini) pune probleme ătft con- 
curenților cît și organizatorilor. 
Spre deosebire de prima probă, în 
care nici un participant n-a reușit 
să parcurgă tot traseul, a doua, tot

r-3 ’.ic.ponți ia ascensiunea pe Vidul
• Doi din ei (Al. Floricioiu și A. Tânase) 

mciimâ :
ă we zile 
fcă pen- 
inea co
tai inai- 

-ă. Virful 
Ititudifie).

Alexan- 
ș. Mir- 
i Nico- 
n țară, 
m ime- 
api-^lă. 

viatul

Nu trebuie să apelăm prea mult 
la memorie pentru a găsi un co
respondent cît de cît asemănător 
campionatului republican al junio
rilor, recent încheiat la piscina din 
ștrandul Tineretului. In mod si
gur, în ultimii 8 ani, nu am mai 
asistat la o competiție atît de slabă, 
desfășurată îhtr-un total anonimat 
Și, rețineți bine, aceasta într-un 
an olimpic și doar cu cîteva zile 
înaintea importantului (și singuru
lui) examen din acest sezon pentru 
înotul românesc: Balcaniada de Ia 
Sofia.

Am intuit din timp, semnalînd șî 
forurilor de specialitate, că organi
zarea acestor întreceri în bazinul 
de la șosea nu a fost deloc inspi
rată. Se știe de mai mult timp că 
această piscină, spre deosebire de 
tea de la Dinamo, nu este deloc 
rapidă și nu favorizează obținerea 
unor performanțe deosebite, iar cla
ritatea apei constituie un obstacol 
evident pentru concurenți. De aici 
însă, și pînă a pune în seama a- 
Cestui element Șirul lung de rezul
tate mediocre, unele chiar greu de 
explicat, este o cale foarte lungă

Antrenorii au știut încă din pri
măvară că programarea concursului 
în preajma J.B. nu a fost întîmplă- 
toare, și că elevii lor trebuiau să 
se prezinte la acest test în max - 
mum de formă. Cu toate acestea, 
majoritatea celor care candidau la 
tin loc în echipele naționale au 
concurat foarte slab, răsturnfnd ab
solut toate planurile ți calculele se
lecționerilor noștri. Astfel că, pers
pectivele unei prezențe onorabile 
la competiția care începe joi. 
Sofia nu sînt deloc roze.

Sincer vorbind, am așteptat 
finit mai mult de la înotătorii 
namoviști pregătiți de Magda Ne
grea și Cristian Vlăduță. Aceștia, 
ne obișnuiseră în fiecare an cu o 
serie de rezultate interesante ob
ținute. de regulă, la capătul unei 
pregătiri (de acest lucru vom dis
cuta cu un alt prilej) în salturi. De 
această dată însă, deși sportivii din 
Ștefan cel Mare au cumulat cele 
mai multe titluri, performanțele lor 
au lăsat foarte mult de dorit, 
foarte rare fiind cazurile în care

la

!- - 
di-

un înotător sau o înotătoare a reu
șit să 
sonal. 
tători 
colae,
Adriana Pupăzan, Lucia Radu, fra
ții Nuțeanu), despre care nu de pu- 
țihe ori arii avut prilejul de a ie 
sublinia entuziasmul și dorința de 
continuă autodepășire, ne-au părut 
acum blazați, știind că în lipsa 
unei concurențe de valoare ei vor 
cîștiga oricum. Goana după titluri 
ți medalii, care le-a pretins un e- 
fort ce depășea actualele lor pcai- 
bilități, a fost extrem de vizibilă 
și ea explică în cea mai mare mă
sură cifrele neconvingătoare.

Aceste lucruri sînt perfect vala
bile și pentru sportivii din Cluj. 
Reșița, sau cei. ai școlilor sportive 
din Capitală. ’ Dacă Gary Hail 
(S.U.A.) sau Andras Hargităy (Un
garia), de pildă, sînt capabili (și 
pregătiți pentru un 
fort) de a concura 
multe probe, 
timpi superiori, In 
putem — * 
nătoare și înotătorilor noștri, 
se pregătesc — știm bine — mult 
mai puțin decît acești mari 
pioni. Din dorința cumulării 
număr cît mai mare de medalii, 
antrenorii au sacrificat în mod 
conștient calitatea rezultatelor pe 
care le puteau obține elevii lor, 
fap: care s-a repercutat în mod di
rect asupra nivelului crmpetițieL 
Și nu numai atît

A fost evident 
mea că cei mai 
tinerel generații. 
Salva totuși acest 
zentat cu o preș 
zătoare. Dietmar
Lr
gescu. Zeno Oprițescu și ceilalți nu 
numai că nu s-au avântat într-un 
ritm 
gimi aie prcbelo 
tat, dar nici 
menține 
sfințitul 
ori in dificultate.

Cu toate acestea, mai multi din 
tre „eroii" acestor campionate au 
fost selecționați (în lipsa unei

obțină măcar un record per- 
Mai mult, acești tineri îno- 
(Anca Georgescu. Teodor Ni- 
surorile Ivescu, Liliana Dan,

asemenea e- 
zilnic în mal 

și a ie cîștiga cu 
orice caz. nu 

pretinde performante asemă- 
care

eam-
unui

pentru toată lu- 
buni înotători ai 
care ar fi putut 
concurs, s-au pre
gătire necorespun- 
Wetterneck. Anca 

Teodor Nicolae. Anca Geor-

susținut de ia primele lun- 
pe care ie-aa îno 

măcar nu zu putut 
zceeași cadență pînă la 
curselor, lermînînd une-

IN MECIURILE
=5

£
lllli! s=== CU ECHIPA SPANIEI, 

ROMANIA A CONDUS CU 10-12 PUNCTE, 

DAR FINALURILE kAU FOST NEFAVORABILE

Amănunte furnizate de antrenorul emerit Alexandru Popescu
evidențiat fHaewsesra, Nerxe, Georges
cu și Popa.

— Ce ne pa -eti «pune bespre cei mai 
tines Jucători î ___ _____— Iernat a rvrtjnj, integri ee rfte 
ori a fost Introdu» pe teren, micirertind derinvoirwr* »i precoe io araneârtle la 
cos. Din păcaie. Ivascenco na a pare* 
fi u lii»»*, deoarece nu »-* refăcut dxp* acclOentnl suferit In imCnlre» en Bul
garia. din cadrul Balcaniadei

— Puteți trag* O conchise după fe- 
trecerile Urteraationaie din această varl 
și. în mod special, după jorariie dă» 

"Desigur «i anume câ aetuatul M* 
are mari posibilități de procre* tl că. 
duc* va munci cu rivnă. va izbuti ca 
la campionatul european din 1M CUT. : 
va aven loc ta Spania) 'â bi mențină 
locul tn grupa A a rampeoție» conti
nentale Șl chiar să-și Îmbunătățea--râ 
poritU deținută actualmente (n.r. : local 
S). 1’cr-ni aceasta, insă, jucătorilor noș
tri ie este necesară o pregătire completă 
care să le pertjțtă. de plWA, sâ facă f«U 
tuturor formelor de atac si apărare.

— Vâ rugăm, o ruccîntâ caracterizare 
a echipei Spaniei.

— Ca șl in alte reprezentative ale Eu
ropei, și in cea a Spaniei s-a produs o 
puternică infuzie de tineret. Rodriguez 
s-a retras oin activitatea competitionațâ 
internațională. I.ut'z și Bd’calo sint fo
losiți destul de puțin, iar etnd sint intro
duși In teren, nu impresionează Cel 
mai buni au fost pivotul Rublan și run- 
dasul Cabrera, precum ți Sagi-Vella. 
uitlmul fiind cunoscut publicului bucu- 
reșieati de anul trecut, cind a avut loc 
inttinitea România — Spania. Cit pri
vește jocul propriu-zis al baschetbaliștl- 
Ior iberici, el este același dintotdeauna: 
foarte rapid, cu apărare agresivă, multe 
intercepții și contraatacuri șl cu aruncări 
precise de la semidistanța $1 distanță.

D. STANCULESCU

Dttpâ ce a participat la ediția a xrv-a 
s campionatului balcanic. La Sarajevo, 
reprezentativa masculină de baschet a Bomâniel a plecat in Spania unde, la 
invitația federației de specialitate, a susținut două meciuri în compania se
lecționatei țării gazdă. Rezultatele le-am 
publicat : baschetbaliștil spanioli au <£»- 
tigat cu 82—77 partida destășura-.â a 
Bilbao șl cu 82—81 pe cea de la Vitoria. 
Diferentele mici la care au ce-jat sjx.T- tivil noștri In dubia confruntare cj 
echipa Spaniei, considerată una dlmre 
cele mai bune din Europa și aT.at> tn pregătire tn vederea turneului de cal 
f-care pentru Jocurile Olimpice, ne-au 
determinat să ne adresăm afltrenoruiui 
principal Alexandru Popescu pentru a 
afla ilneîc amănunte.— Meciurile s-au disputat în fața a cile 3 rtoo dr spectatori entuziasma;, rt* 
rapiditatea și spectaculozitatea fazelor, 
iie-a declarat prof. At. Popescu. Deși învinsa in ambele tntllniri. reprezen
tativa României s-a comportat bine, așa 
ram a tăcut și tn celelalte partide susținute in rața unor selecționate aflate in 
pregătire pentru calificarea la 
Olimpice (n.r. : ’* "Grecia). Trebuie 
Bilbao cît și la Vitoria, formația mână a condus majoritatea ti— 
uneori la 10—12 puncte diferență, dar de 
fiecare dată finalul i-a fost nefavorabil.— Ce a produs răsturnarea situației și, 
mal direct. îilfringerile ?

_  Presingul Pe jumătate de teren a- plicat rte baschetballștii spanioli tn ulti
mele 10 minute Ca și In alte ocazii. Jucătorii cu talie mică din formația 
adversă s-au dovedit mai iuți, mei teh
nici și mai preciși, acțiunile lor deter- 
mlnlnd eficacitatea presingului.— Care au fost atu-urile echipei noas
tre ?— Apărarea agresivă șl contraatacurile 
KU determinat evoluția buna a baschet- 
băHștilor «mâni, din rindul cărora s-au

i Jocurile 
roionia, Bulgaria și 
să precizez că. attț la ------- r0. 
majoritatea timpului.

concurențe) în echipele 
pentru Balcaniadă. Cur 
comporta aceștia la Sofi 
de văzut Indiferent însă 
de specialitate îi revit 
a analiza mai profui 
care principalele secții 
prezentat la aceste 
să cerceteze îndes 
te'.e cauze 
evidentă st

7 495 m
atins de aproximativ 
niști. ceea ce reprezintă 
un calcul sumar — cam 
efectivul participanților la această 
ascensiune organizată în cinstea a- 
niversării a 50 ani de la constitui
rea Uniunii Republicilor Socialiste 
Sovietice.

— Cine au fost aCești partici- 
pahți ?

— Reprezentanții a 15 republici 
socialiste sovietice precum și grupu
rile de aipinișsi din opt țări so
cialiste : Bulgaria. Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Iugoslavia, Mon
golia. Polonia, România.

Cum vi s-a părut traseiil. mai 
l decit presupuncați sau nu 
atît de greu ?

A fost fără îndoială un traseu 
toarte dificil dar ne așteptam la 
asa ceva și nc parc bine Câ l-am 
realizat toii cinci in cea mai mare

CU SATISFACȚIE ÎN PRIVIRI
parte. Ultima etapă, cea in care am 
atins virful și am revenit la bivua
cul instalat la 6900 metri, a fost 
bineînțeles cea mai grea. Am por
nit spre vîtf la ora 11 și am reve
nit Ia bază Ia ora 22,15, Din feri
cire, vrenlea a fost bună și nu am 
întinipinat alte dificultăți decit cele 
create de traseu și altitudine. AȘ 
asemui acest ultim episod al as
censiunii noastre cu o luptă dusă 
împotriva unui adversar toarte pu
ternic dar, totodată, foarte corect, 
în concluzie, am încheiat cu bine 
acest greu examen. Aș putea să 
adaug un al treiiea motiv al mul
țumirii noastre; revenim din Pa
mir cu un foarte bogat bagaj de 
cunoștințe noi, extrem de prețioase.

— Dar în bagajul dv. concret ați 
adus ceva interesant ?

— I'ireșle.„ Vreo 300 dc diapo
zitive și 700 metri dc film. Vor 
constitui ilustrația unor consfătuiri 
și conierințe viitoare.

Sebastian BONIFACIU

Un „dus-întors", de data aceasta 
pe distanța Iași-Ruginoâsa-Iași 
(122 km), a avut trei „integraliști.“ 
Ceilalți 18 concurenți au aterizat 
pe traseu, readucerea lor la bază 
în timp util necesitînd eforturi se
rioase din partea organizatorilor.

Cu această ocazie s-au produs 
schimbări importante în ierarhia 
concursului, în frunte instălîndu-se 
cehoslovacul Frantisek Necid cu un 
avans de 250 p față de bucureștea- 
nul Mihai Bîndea, al doilea în cla
samentul. probei și general, care, 
spre regretul nostru, este handicapat 
de rezultatul slab (0 p) din prima 
zi.

Condițiile atmosferice îmbunătâ- 
țindu-se, este de așteptat ca, în 
cele cîteva .zile rămase pînă la în
cheierea campionatului, probele ră
mase de disputat să ofere concuren- 
ților posibilitatea de a-și etala din 
plin calitățile și pregătirea.

CLASAMENTUL PROBEI a Il-a : 
1. Frantisek Necid (Cehoslovacia) 
lOdO p, 2. Mihai Bîndea (Aeroclu
bul „Aurel Vlaicu“ București) 999 p,
3. Zoltan Nagy (Aeroclubul „Mu
reșul Tg. Mureș) 765 p, 4. Pelagia 
Majewska (Polonia) 728 p, 5—7. 
Stanislaw Witek (Polonia), Nicolae 
Mihăiță (Aeroclubul „Aurel Vlăicu“ 
Buc.), Valentin Romașcu (Aeroclu
bul „Aurel Vlaicu“ Buc.) — 653 p.

CLASAMENT GENERAL: 1.
Frantisek Necid 1254 p, 2. Mihai 
Blhdea 999 p. 3. Zoltan Nâgy 951 p,
4. Stanislaw Witek 937 p, 5. Pela
gia Majewska 846 p.

Cele mai 
naționale de dirt-track. 
anul acesta in țara noastr 
derula ia sfîrșiiul acestei siptănti 
vineri și. respectiv duminică. 
Stadioane din Sibiu și Bucureș 

Ambele reuniuni se vor cesfâ 
după formula cu 16 alergători, 
durata a 20 de manșe, fiecare c< 
curent trebuind să participe la cit 
cinci. întrecerile de la Sibiu vor 
avea loc pe stadionul Voința (vi
neri de la ora 16). iar cele de la 
București pe stadionul Metalul (du
minică de la ora 10).

Listele de concurs vor cuprinde 
alături de sportivi: români I. Bo- 
bîîneânu. campion național, Gh. 
Sora. I. Marinescu, I. Ioniță. C. 
Voiculescu. I. Țichindeiear.. N. Riu- 
reanu 
gâtori 
nia și

CM
sint alergătorii polonezi H. Zito și 
S. Pitka, bulgarul P. Kiev, vechi 
rival al campionului nostru, aus
triacul M- Lauseger, din lotul re
prezentativ al țării sale. Mai par
ticipă Al. Traudtmar. (Austria), P. 
Aacktnr (Bulgaria), I. Berkl și T. 
Danko (Ungaria). Ca rezerve vor 
figura njctocîcliștii români St Na- 

I. Floca și A. Demian. Sper
au •osit ieri in țară, 

1 dimineața zud de azi vor

ți I. Lâzârescu ți opt alerr 
din Austria, Bulgaria, Polo- 
Uhgâria.
mai valoroși dintre oaspeți

J.

tivii st

face un prim antrenament oficial, 
pe pistă stadiOEtiiui din Sibiu.

Reuniunile, aiit cea de Ia Sibiu, 
dt și cea dc a București, vor fi

Im rim cftera ore âe \a sOBtrea e- 
efupet f<~r.~.:->*. -harți s-a înapoiat ce 
la Ord fC.ngaria) ti reprezentauva mas- 
c-Xfcg de tineret a României, care a 
«rupat locui d^i In cea da a 7-a ediție a -Tssreeuhu Prierema" la handbal. 
Idtâ-ne, deci, tn fața ar.trer.orzlui Mibai 
Pintea. care. împreună cu .secund-L“ 
sân, 
țârii 
tare.

care. _ _____ ___
Geo Badnlewu. a condus forma",:, 
noastre in această dificilă contur

înainte de plecare ne spunrati ea 
obține cel puțin locul doi tn cocnpe- 
;i lată cA pronosticul âv. s-a ade- 

" tr'rt locul pe
ve« 
ttție __ __ _vătt, echipa ocapînd 
care l-ați indicat. »e ce, insa, n-ați reușit 
decit-. „cel puțin* 1

— Așa cum bănuiam. nivelul tumeuhri 
a fost mal ridica» decit anul trecut, șl 
nu numai sub aspectul valorii echipelor 
participante, dar și al Interesului cu 
care a fost privit, ai organizării țj arbi
trajelor. Iar in această situație, locul 
ocupat de noi este mai mult decît ono
rabil cădi, se Intsmplâ clteodată ca „cel 
puțin* să însemne toarte mult ! Am avut adversari extrem de puternici, itr 
.sorții au decis ca Încă din primul ioc să 
Intilnlm echipa țării gazdă, așa încit vă 
închipuiți ce eforturi mari a trebuit să 
facem pentru a obține victoria. După 
acest Joc a vestit cel cu Iugoslavia, pe 
care l-am pierdut la un singur gol dife-

L - - - .~i.

IN ÎNTRECERI DECISIVE

• Concursul republican, dcăal 
trofeul „Cupa speranței^. ca 
devărat campionat naționa- de 
niori. atrage de la o ediție la 
tot mai multi tineri pe teren, 
de oină. Primele întreceri ale 
tualei competiții s-au bucura: c 
largă participare în rînduriie 
vilor, peste 800 de echipe se 
rești fiind prezente la start 1 
mâțule care au mers din vies 
în victorie s-au calificat în fii 
pe țară, programată a se de 
șura intre 11—13 august pe stai 
nul din Slatina. Iți vor cisț 
întîietalea 13 echipe. ,

Oiniștii rămași în cursa per 
cucerirea trofeului vor fi împi 
în două grupe, iar după cispu 
preliminarii cele mai bune eci •r-43

DUPĂ „TURNEUL E ENiA

CEL PUJIN" INSEAMNA CÎTEODATA FOARTE MULT !

Dialog cu prof. M. Pintea, antrenorul
ța deși- sincer să fiu, era apepup* 

imposibil să avem cîștig de cauză .
— Trebuie să înțelegem prin arenda 

câ handbalul iugoslav are resurse atît 
de puternice î

— Aceasta e realitatea ! Handbai ti. iugo
slav este In mare progres, de ec-rxrepve 
aș spune, căci se favorizează încă de la 
tineret, mat mult tactica indîvtduaiâ a 
jucătorilor. Ne-a dovedit-o din p.in si echipa prezentă la Ozd, care a practicat 
un joc identic cu cel al senioriior : ac
țiuni individuale in forță, prelungite p—â 
ia gol, pătrunderi rapide încheiate cu arancare din plonjon, sau șuturi extrem 
<le puternice de la distanță, folosir-du-se 
mult articulația pumnului. Apoi, calmul 
întregii formații, chiar și în momentele de inferioritate pe tabela de marca’, spi
ritul de sacrificiu al tuturor jucătorilor 
și sistemul lor de apărare (O combinație 
de I-ț-3 cu 5+1 n.n.) sînt alte atribute 
care le asigură superioritatea în teren. Toate acestea n-ar putea fi, insă, puse 
în valoare, dacă arbitrii ar fluiera ca ia - 
baschet, așa cum se tntîmplâ deseori în 
campionatele noastre. De aici, vine, de 
altfel, fragilitatea, să zicem... SemLnutâ 
a jucătorilor români t— Cum apreclați, totuși, evoluția ima
mului nostru la acest turneu ?

—- Nu pot spune că nu sint mulțumit, 
îfttrucjt băieții s-au prezentat foarte 
aproape de potențialul lor. Atit în apă-

.codetîîor* ro

tar sens 
n ptus r

stigat
4.4 s

JOCURILE
z iui Petre Lapan și a lui Gheorghe 
Cefaa. Lapan. ia 1500 m, a făcut o 
cunA lartică exceie;.tă. A stat, cum 
se sperie, ^a cutie* atunci cind se 
cuvenea și a țâșnit ta fruntea pfuto- 
nului ta momentul cel mai potrivit 
P.eiuitatul său de 3:40.4 întrece cu 
6.1 s vechiul record al Iui Zoltân Va
meș si se apropie Ia numai patra ze
cimi de secundă de standardul olim
pic al FRA Față de evoluția sa, a- 
preciem că alergătorul nostru are 
iacă o rezervă de cîteva zecimi pen
tru a putea coborî recordul țârii sub 
granița celor 3:40,0, ceea ce i-ar pu
tea sduce. in cazul selecționării sale 
pentru Munchen, posibilitatea unui 
rezultat valoros. Gheorghe Cefan a 
avut, de asemenea, o comportare re
marcabilă din punct de vedere tac
tic. El a obținut o aplaudată victorie 
în cursa de 3 000 m obstacole, între- 
clnd, Intre alții, pe fostul campion 
european Mihail Jelev, unul dintre 
cei mai reputați specialiști ai probei 
de steeple.

Și cu aceștia am trecut în revistă 
pe toți posibilii componenți ai lotu
lui olimpic masculin al țării noas
tre. Poate câ ar mai fi fost de notat 
Si Vasile Sărucan la lungime, dar re
zultatul său (7,64) m) este mult în 
urma cerințelor, tn orice caz, precum 
se vede, puțini atleți apți sâ concu
reze la Munchen ți dintre aceștia, pe 
bază rezuitatelor din acest sezon, 
doar cițiva cu șanse de a obține o 
clasificare superioară. Din ferici
re, in această privință, dispunem de 
un lot mai valoros de atlete de la 
care putem aștepta mai mult. Dar 
de*pre comportarea acestora Ia Izmir, 
vom reveni in numărul nostru de 
mline.

Cu ocazia J.B.A. a avut loC, la ho
telul Efes din Izmir. Congresul ordi- 
naT al Jocurilor Balcanice care a 
stabilit, intre altele, datele viitoarelor 
competiții balcanice : • Crosul Bal-

BALCANICE
canic se va desfășura la Istanbul la 
25 martie 1973, pentru a se putea o- 
feri posibilitatea alergătorilor din 
Balcani să ia parte și la Crosul Na
țiunilor. programat la 18 martie • 
Jocurile Balcanice de seniori, con
form rotației stabilite anterior. vor 
avea loc in 1973 in Grecia, 1974 in 
Bulgaria, 1975 în România, 1976 în 
Iugoslavia ți 1977 în Turcia. Anul 
viitor J.B.A. vor fi găzduite de sta
dionul atenian Karaiskakis la 24—26 
august • Pentru o perioadă de pa
tru ani, Secretariatul permanent al 
J.B.A. va fi asigurat de Federația de 
Ateltisni din Turcia, prin persoana 
secretarului său general, dl. Refik 
Tagai.

COMPORTARE FOARTE BUNĂ 
A JUNIORILOR TN ALBANIA

Un lot de juniori români de ca
tegoria a II-a (15—16 ani) a parti
cipat la doua concursuri în Albania 
(orașele Vlore si Korce). Tinerii 
noștri atleți au avut o comportare 
foarte bună cîștigind majoritatea 
probelor. Cel mai bun rezultat a 
fost realizat de către Nicolae Btndas 
(15 ani) care â stabilit un nou re
cord național la aruncarea ciocanu
lui (5 kg) : 65,16 m. Alte rezultate 
ale atlețiîor noștri : BĂIEȚI: 100 
m : C. Obreja — 10,9 ; 200 m : C. 
Obreja 22,1 ; înălțime : C. Antal 
1.98 ta ; prăjina: C. Miclăuș 3,90 
m; triplusalt: B. BedrOsian 14,21 
m ; greutate : V. Grigore 16,02 m ; 
disc: S. Pescariu 43,22 ; suliță: 
S. Pescariu 55,64 m ; FETE: 100 
m: Aurica Nedelea 12,5; 400 m : 
Dorina Bursuc 59,3 ; înălțime : Ma
ria Constantin 1.60 m; lungime: 
Maria Asavei 5,41 tn.

ÎNTRECERILE CONCURSULUI (JUNIORI) „PRIETENIA''
Vineri, sîmbâtă ți duminică se 

va desfășura la Budapesta concursul 
internațional de atletism rezervat 
juniorilor ți intitulat, semhificatlv, 
„Prietenia". Vor participa atleți din 
țările socialiste, juniori născuți în 
1954 și junioare născute în 1955 și 
mai mici. Speranțele delegației ro
mâne pentru ocuparea unor locuri

fruntașe sînt legate de cîteva din
tre elementele de perspectivă ale ' 
atletismului hostrU. Printre adestoa 
se numără proaspeții campioni bal
canici de juniori: Gheorghe Ghipu, 
Gheorghe Megelea, Liliana Lean. 
Doina Spînu, Adriana SuMu. Nu 
lipsite de șanse sînt și ștafetele de 
4 X 100 m și 4 X 400 m

INVITAȚIE LA POLIGON

—si e VAI icsatrera. a s-zest
capeset a» reaiare* M T»e. în

-npâ . —S. a Ore» — ciȘU*oetr C—pe ~ ji șe»i. *.c
ât.-- al —tr—. — *. ■■B'v. acesta unrâ ■•‘*1—ta îot Fcctarzl 
rtrt a ccreâCK tar eeezpa la *a- 
staa a .IL01W. — ca* sare tfeă-ă sarric * « lee A» «a* rescarea 
rsț eâ s. ea o țamfc aM c» rer-â 
tpeetrrâ. ra eare -ve» ftrtea »bUr.e 

ia viwrx zpropu» rerariase &a ee tn 
ee mai txme.— Ce figarvzzâ ia pUsal de •retârire, 
itupâ *re-î tarare 2

— BXet.: s-«4 întors neam Lb ecâige-e 
de club. îrtr-riz nc ivea a_rz ersipe- 
lițil în perimai» fcr.*«5iat nrirâ*.r*re. sar 
ar C foarte bine ca ânttea*r_ fovnați- 
iior Care an arat jaeâtort In să se ocupe la rr.od «pecia: de p.regâ"_rei aeea- 
tora. cu atit mâi tnuh eu ri» în tabăra teftâratiei de specialitate ael am eâa*.at 
să as gurâm tinerilor haraMltști un ex
celent potential. în special sub aspect 
fizic, iar rezultătttț s-au Vârnt ei.I la

Prieteni*' toți spe«iaB«Ui au 
fost Ue acord că pregătirea fizica a ro
mânilor a fost superioară tuturor celor
lalte echipe.

Horio ALEXANDRESCU

După o vacanță prelungită, Clu
bul visătorilor bucureșteni și-a re
luat activitatea, începînd pregăti
rile în vederea constituirii lotului 
de trăgători la talere care va re
prezenta Capitala la campionat ui 
național de tir vinătoresc din 
toamna acestui an. După o perioadă 
de antrenamente, vor urma mai 
multe concursuri de selecție care-i 
vor desemna pe cei mai buni tră
gători ia taiere, atît ia skeet cît și 
la șanț Dar antrenamentele de tir 
la taiere mai an și un «it roi: 
acela de a ameliora tirul visăto
rilor în vederea sezonului de vî- 
năloare ia păsările de pasaj, care 
va fi deschis în curlnd (ia turtu
rele și porumbei sălbatici sezomti 
a și început).

De aceea. Clubul vină tor:! or 
bucureșteni invită la poligonul Tu
nari. ta fiecare duminică, intre o- 
rele 9—14, cît mai multi vînători 
la antrenamente și, în mod special, 
pe cei tineri. In curînd vor avea 
ioc antrenamente șî în două după- 
amieze din cursul săptămânii. Deo

camdată se fac antrenamente nu
mai la skeet și urmează să înceapă 
și cele la talere aruncate din șanț. 
Muniția poate îi procurată, contra 
cost, chiar in poligon ; talerele sint 
gratuite.

VihlATORi DE COMBATERE 
Și VÎNATORI LA TURTURELE

Duminică, Asociația vinătorilOr și 
pescarilor sportivi din sectorul V 
București organizează vină tori co
lective de combatere a răpitoarelor 
în pâdurite Mihăilești. Dărăști. Bra- 
gadiru și Letca. Informații supli 
mentare — ia sediul asociației.

★
Vînâlorii bucureșteni amatori de 

vinătoare ia turturele și porumbei 
sălbatici pot găsi asemenea vînat 
pe terenurile Poiana, Râcari, Lun 
gmețu. Boîintin. Roata. Grădiștea. 
Tirr.ava și Marsilieni. în general 
turturelele se află ta lanurile de 
floarea soarelui.

Ieșirile la vinâtoarC îâ pasaj sînt 
permise numai cu autorizații eli
berate de către asociațiile care de
țin terenurile respective.
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FAC DIVIZIONARELE A
In aceste zile?

fotbalistice trecZilele vacanței
atit de repede... De duminică într-o 
săptămînă va începe sezonul oficia], 
și stadioanele vor fi din nou asal
tate de iubitorii acestui sport.

Ce fac cele 16 divizionare A la 
era actuală ? Iată întrebarea pe 
care și-o pun simpatizanții acestor 
formații. Pentru a găsi răspunsul, 
am trecut în revistă toate cele 
16 competitoare.

• F.C. Atgeș a coborît de ]a 
cabana Voina ; duminică și-a săr
bătorit succesul din campionatul 
precedent, iar acum se antrenează 
în Trivale, unde susține noi jocuri 
amicale. Duminică va juca cu 
Hapoel Ber Scheva.

• U.T.A. după cum se știe, se 
află de mai multă vreme într-un 
turneu în străinătate. Se va înapoia 
în tară la 15 august.

» DINAMO BUCUREȘTI și C.S.M. 
REȘIȚA s-au întîlnit ieri pe sta
dionul din șoseaua Ștefan cel Mare

într-un joc de... tatonare. Bucu- 
reștenii au vrut să facă cunoștință 
cu noua promovată, reșițenii să ia 
..pulsul'* uneia din echipele noastre 
fruntașe.

• RAPID e în Spania, unde va 
rămîne pînă la 12 august.

• STEAUA, după ce și-a dovedit 
pofta de gol în jocul cu Marek 
(echipă care a retrogradat, din pri
ma divizie bulgară), a jucat ieri cu 
S.C Karl Marx Stadt si își va con
tinua azi antrenamentele pe sta
dionul Ghencea. Sîmbătă joacă în 
„Cupa municipiului".

• SPORTUL STUDENȚESC. în
căutarea formulei de echipă, a con
tinuat seria amicalelor. După Pe
trolul și C.S.M. Reșița, bueureștenii 
au preferat, ieri, un adversar din 
Divizia B. Simbătă, joc în „Cupa 
municipiului." •

• JIUL. Echipa din Petroșani a 
sosit aseară în Capitală, iar azi

tntr-un turneu 
în Polonia.

de douăpleacă 
jocuri

• STEAGUL ROȘU 
Brașov. Ieri, brașovenii 
cu Politehnica Galați, pe stadionul 
dc lingă Tîmpa. Sîmbătă și dumi- 
hicâ, elevii lui Proca vor evolua 
la București.

• „U“ CLUJ se află în Cehoslo
vacia pentru jocuri de pregătire, 
dar scorurile de 
două formații din 
parcă prea aspre 
de bronz".

• C.F.R. CLUJ
se pregătește cU mai mult optimism 
decit a făcut-o altă dată. După par
tida cu Egyetertes. da ieri. C.F.R. 
va juca, dumțnjcă- cu Dunav Rus*.

Tg- 
nic.
ția

se află la 
au jucat

1—3 Si 1—5 cu 
liga secundă sînt 
pentru .-medaliile

a rămas acasă $i

CONTINUA SELECȚIA
VIITORILOR JUCĂTORI

LA SPORTUL STUDENȚESC

Sportul

ȘEDINȚA
DE LUCRU

A

SI

COMISIEI
COMPETIȚII
DISCIPLINA

seara, comisia de competiții

Preocupată de formarea unor vii
tori fotbaliști, conducerea clubului 
sportiv Sportul studențesc din Capi
tală, se străduiește să pună bazele 
unui puternic centru pentru copii și 
juniori.

La baza sportivă de la lacul Tei 
(capătul de linie a mașinii 35), zilnic, 
de la orele 17, au loc jocuri de veri- 
ficarex și selecție a copiilor intre 9 
și. 13 ani.

De formarea viitorilor 
vor ocupa anfrenorii Gh. 
rărescu ți V. Anton. In 
instruire, atit antrenorii 
vor beneficia de 
dec vată — adică 
dintre care două 
zgură (toate de 
mentare) si două

fotbaliști se 
O ia, L Mo- 
procesul de 
cit ți copiii

o bază sportivă a- 
de cinei terenuri. 

cu gazon, unul eu 
dimensiuni rețula- 
mini-teren-ri.

A. S. ARMATA se află la 
Mureș, unde se antrenează zil- 
Duniinică va juca cu forma- 

maghiară Egyetertes.
• PETROLUL n-a mai ptrăsit 

frumoasa zonă prahoveana ți se 
pare că îi priește mediul (Avem în 
vedere eîteva rezultate de pină 
acum). După partida cu S.C. Cari 
Zeiss Jena, următorul joc de veri
ficare va avea loc duminică, la Ga
lați, cu Politehnica.

• UNIVERSITATEA CRA1OVA- 
după ce a susținut, la Rm. VTkea. 
revanșa partidei cu Botev Vrața. 
s-a deplasat, miercuri, ia Bușteni. 
Studenții vor rămîne aici zece zile, 
perioadă in care antrenorul C. Cer- 
nâiar.u a prevăzut eîteva 
amicale.

• FARUL a rămas pe 
mării. Azi joacă cu Electri 

“Stanța, vineri și simbătă se va an-

Marți seara, comisia de competiții 
»i i riplinâ a F.R.F. s-a întrunit In 
ședință de lucru pentru a lua în dis
cuție o serie de probleme curente, în 
legătură cu apropiata reluare a acti
vității oficiale. Printre acestea men
ționăm, mai întîi, pe acelea care se 
referă ia aprobarea schimbării nume
lui uno* echipe participante la cam
pionatul republican : Metalul Tirgo- 
viște. In Clubul sportiv Tirgoviște, 
A. 8. Gorjul — prin fuziune cu Ci
mentul Tg. Jiu, in Cimentul Tg. Jiu. 
I-J.C.M. CorMructorul Focșani, în 
Unirea Focșani, și Aurora Urziceni în 
Ar intui LCX.T. Urziceni.

De a=eme’-.ea, au fost analizate ce
rerea înaintată de Politehnica Iași

- • ■ ••■’".uurea pe doi an; a -u-
ĂK-:;i:r C. .Moldoveanu și A. Cu- 
perman. ca ți contestațiile susți
nute ți verbal, ale acestora, 
de disciplină a F.R.F. nu a 
botârirea clubului ieșean.

> ureeași ședință a fost ____
- Ă _y-catoru^ui fîlip, de la Po- 

I.teh.-.ica Timișoara, care a solicitat 
transferul la CLSLM. Reșița, și a făs- 
pins cererea clubului studențesc ti- 
miscrear, de ridicare a restului de 
aouâ etape suspendare pentru Co- 
vakic Irei la Crișul Oradea), în pre
zent legitimat ia Politehnica.

Pag. a 3-a

DAR NU CU ORICE PREȚ
— Declară A. FERENCZI, antrenorul echipei F. C. BIHOR

DORIM PROMOVAREA,

Comisia 
ratificat
aprobat

în aceste zile premergătoare reluă
rii activității competiționale, nu pu
țini sînt acei care se interesează de 
soarta echipei de fotbal Crișul, azi 
F. C. Bihor. Iată de ce, am conside
rat utilă o discuție cu antrenorul 
formației, Atitori Ferenczi,

— Așadar, tovarășe antrenor, ce 
noutăți ne puteți spune despre echi
pă. ce ne puteți spune în legătură cu 
lotul ei ?

— Deocamdată contăm pe următo
rul lot : Bologan și Baumgartner (por
tari). Sărac. Cocoș, Lemac, Lucaci, 
Dărăban, Șchiopu, Cociș, Bedea, Boc
șa, Tămaș, Colnic, Agud și Birta (ju
cători de cîmp). In lot mai figurează 
și fundașul Bule, care, deocamdată, 
fiind bolnav, nu participă la antrena
mente. Regret nespus despărțirea de 
Petre Nicolae, un jucător atașat culo
rilor clubului, dar care, avind drept 
dc joc la noi doar pe un an, s-a re
întors Ia Dinamo. Din lot au mai 
plecat frații Katona și Covalcic, care 
iși vor continua studiile la Petroșani

și respectiv Timișoara. Lotul este în 
curs de completare cu doi-trei jucă
tori. Deocamdată contăm pe un tînăr, 
Virgil Poting, care a reușit la con
cursul dat la Institutul pedagogie.

— Ce obiectiv de performanță v-atl 
stabilit pentru sezonul care va în
cepe în curînd ?

— In fiecare an. o echipă care se 
respectă, iși propune obținerea unor 
succese care să facă cinste atît ora
șului cit și jucătorilor. Noi — antre
nor, conducere, jucători, suporteri — 
dorim, firește, revenirea in primul 
eșalon. Dar, țin să precizez, că această 
revenire nu o urmărim cu orice preț. 
Dacă echipa se va consolida pc par
curs, dacă va dovedi că este în mă
sură să facă față noilor cerințe, a- 
tunci promovarea ar fi binevenită. 
Ne-am săturat de acel obositor du-te- 
vino din „B“ în „A“ și invers. Va 
trebui să merităm și să justificăm 
promovarea. . *

— V-aș ruga să ne spuneți cîte 
ceva despre programul de pregătire.

— Antrenamentele au fost reluate 
în Oradea, în ziua de 11 iulie, după 
ce în prealabil jucătorii au făcut vi
zita medicală. Intre 21—31 iu
lie, au fost continuate la Stina de 
Vale, unde s-a pus accent pe pregă
tirea fizică generală și pe pregătirea 
specifică. Intre 3—20 august aveni 
planificate, din trei în trei zile, me
ciuri amicale cu formații din divizii
le A, B și C.

— Ce așteptați de la jucătorii pe. 
care-i pregătiți ?

— In primul rînd. cer înțelegere 
din partea elevilor mei. Aceasta in 
dorința de a-i ajuta pe ei. Perfor
manțele superioare se pot obține nu
mai printr-o muncă și un efort ma
xim. Aceasta implică supunerea la e- 
fort în timpul antrenamentelor, o via- 
ță extrasportivă bine dirijată și o 
disciplină tactică in timpul jocurilor. 
Se impune, de asemenea, ca jucătorii 

mai multă Încredere în eon- 
în antrenor și în propriile

f amil ie,
S.C. Kt 
bacau
U.JLSSl
n 11 august.

să aibă 
ducere, 
forțe.

— Ce . .
orădenl?

— încredere în echipă, mai mult 
atașament față de jucătorii noștri. 
Încredere în tot ceea ce.se face pentru 
redresarea fotbalului orădean șt răb
dare. Aș dori ca toți cei care iubesc 
fotbalul să fie convinși că măsurile 
luate au un singur scop : redresarea 
echipei și a fotbalului orădean.

— Vă satisface climatul de rtitihrl 
actual ?

— Atmosfera nesănătoasă. înrădă
cinată încă în sinul echipei nu mi 
satisface. Dimpotrivă... Sper insă ca 
printr-o muncă asiduă, prin măsu
rile luate pentru redresarea eqhipei 
sub toate aspectele, să îmbunătățim 
climatul. După părerea mea, este 
mult mai ușor să pregătești o forma
ție fizic sau tactic, decit să-i schimbi 
mentalitatea. Am totuși speranța c8 
prin eforturi conjugate, vom reuși să 
obținem rezultate bune în toate com
partimentele

așteptați de la spectatori!

Mzrx Siad
1»' 
Si

mii
73
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C ALEXE

Dumitriu H, dublat

Foto : S. BAKCSY

BUCUREȘTI - C. S. M. REȘIȚADINAMO
1-0

de Nunwetller VI, încearcă să se strecoare prii 
apărarea adversă

îieâ va

IERI, PE STADIOANELE BLUPEȘTEM
SPORTUL STUDENȚESC
Studenții sînt 

stadionul de la 
tatori au venit 
ciul. Partida merita a fi urmărită. 
O echipă de divizia B — S.N.O. —, 
în ciuda faptului că n-are antre
nor, și e condusă de un jucător, 
s-a întrecut pe 9ine. Nu exagerăm 
dacă vom spune că „sarea și pipe
rul" acestui joc au constituit-o a- 
cegftă echipă și că victoria obți
nută de' ea, surprinzătoare, desi
gur, e pe deplin meritată. Divi
zionara B s-a arătat în vervă, a 
pasat excelent și și-a pus partene
rul, după pauză, îndeosebi, în mul
te situații dificile.

După o repriză albă, în care s-a 
ratat de ambele părți (dar mai 
mult studenții prin Kraus, Pană și 
M. Sandu), în min. 53. la o pasă 
lungă, Ehculescu a țișnit, a găsit 
apărarea descoperită și. a înscris pe 
sub Suciu. în min. 75 putea fi 2—0! 
Același Enculescu a driblat trei 
adversari, inclusiv pe portarul Su
ciu, dar a șutat în bară, mingea a 
revenit la Stamanichi, care de la 
3—4 metri a trimis-o cu capul pe

în vacanță și pe 
Regie puțini spec- 
ieri să vadă me-

PROGRESUL BUCUREȘTI
-Z.K.L. BRNO 2-1 (î-1)

Stadionul
găzduit ieri . _______
internațională dintre formațiile Pro
gresul București și Z.K.L. Brno (Ce
hoslovacia). La capătul unui meci In 
care fotbaliștii români au deținut mai 
mult inițiativa în joc, victoria le-a 
revenit pe merit cu scorul de 2—1 
(1—1). Chiar din start formația Pro
gresului asaltează poarta echipei din 
Brno, forțînd deschiderea scorului. 
Dar, pripeala atacanților în fazele 
de finalizare, bara (min. 7 P. Gheor- 
ghe) și în ultimă instanță portarul oas
pete Dvorav (cel mai bun jucător de 
pe teren) se opun golului. Totuși, în 
min. 8 Progresul deschide scorul. La 
o degajare greșită a portarului oaspe
ților, Grigore înscrie cu un șut plasat 
de la 25 m. în min. 12, oaspeții sînt 
pe punctul de a egala, dar balonul 
șutat de fundașul Prorok întîlnește 
bara. în continuare, jocul este frumos, 
plăcut. In min. 22, Z.K.L. Brno ega
lează prin Behavka. La reluare, echi
pa antrenorului Eugen Iordache joacă 
din ce în ce mai bine, forțează Vic
toria pe care o va obține în miti. 83, 
prin golul înscris de I. Manea. A ar
bitrat foarte bine Aurel Bentu.

Aurel PĂPĂDIE

din str. dr. Staicovici a 
după-amiază întilnirea

S.N.O. 0-1 (0-0)!
lingă poarta goală! Studenții 
Încercat să... speie rușinea, dar 
pasat exagerat de mult, șutind 
la poartă. E de fapt principala 
rențâ a jocului lor. La ci te va
turi mai periculoase portarul Gră- 
dișteanu și înlocuitorul lui din min. 
65, FL Nicolae, s-eu opus cu teme
ritate golului.

au 
au 

To-T 
ca- 
șu-

Spertul studențesc a al: 
mătnarea formație : I. Vasile (min. 
M Sarin) — Jureă (min. 46 Tână- 
sescu). Mățâoanu (min. 46 G. Io- 
nescul. D. Nicolae. Cojocarii — Tă- 
nâsesen (min. 46 Damian). Oct Io- 
nesca (min. 46 Calda) — Leșeanu. 
Pană, M. Sandu (min. 46 Frățilă), 
Kraus (min. 46 Bujor). A arbitrat 
bine: A. Munich (București).

Vasile SERE

JIUL PLEACĂ AZI

STEAUA S.C KARL MARX STADT 4-1 (3-0)
Aproape 15 000 de spectatori ieri, 

pe Republicii.
Joc plăcut în prima repriză, da

torită Stelei, care a acționat ener
gie în ofensivă, atarfnd continuu și 
supunîndu-și adversara la un ade
vărat asediu. Intr-o ..distribuție" 
1972—’73 cu achizițiile Iordache,. 
Dumitru, Dumitriu și Voinea în 
formație, Steaua reușește în prima 
parte a meciului să înscrie trei 
goluri (eutori: Dumitriu min. 10, 
lordănescu min. 20 și Pantea min. 
40).

După 
jocului

pauză, factura generală a 
scade, mingea circulă ane-

cută despre partida Steaua — Di 
name, de sîmbâtă, din Cupa Muni 
rialului București, un test mai edi 
ficator, și mai ales despre promi 
siunile pentru campionat ale echi
pei conduse de V. Stănescu și Gh. 
Constantin.

Altele sîht pretențiile anul acesta 
de la Steaua...

Bueureștenii nu aliniat formația : 
Iordache — Sătmăreanu, Ciugarin, 
Negrea, Crislache — Dumitriu, 
Dumitru (Vigu) — Pantea, Voinea 
(Ștefănescu). lordănescu, Năstase 
(Aelenei). A arbitrat bine C. Ni- 
eulescu. M. POPESCU

ÎN POLONIA
Echipa divizionară A Jiul Petro

șani pleacă azi in Polonia, unde va 
susține un turneu de două jocuri. E- 
levii antrenorului Coidum vor juca 
la Cracovia șl Novi Sadov, in com
pania a două selecționate divizionare 
din țara respectivă.

Fotbaliștii din Petroșani se vor 
înapoia în țară în ziua de 16 august.

Pantea, cel mai în vervă atacant al Stelei fn meciul de ieri, inițiază o 
nouă acțiune ojensivă a echipei sale

de spectatori, 
meciul de pe 

stadionul din Șos. Ștefan 
au plecat dezamăgiți, 
de-a lungul celor 90 de 
au vizionat puține faze 
In majoritatea timpului 
lent, eu multe pase laterale, 
i-.aintațil au țutat rareori 
spațiul porții. Dacă In prima parte 
jucătorii au acuzat căldura sufo
cantă, in cea de a doua, vremea s-a 

r;t și deci argumentu. n-a 
stat
»-a desfășurat, me. tot 

•un țiagur sens: spre 
Dar. dlnamo- 

viștii, deși au combinat mult, fo
losind deseori cele două extreme, 
n-au putut desface apărarea erme
tică a aciversarik». De-abia sare 
sfîrșitul partidei acțiunile dinamo- 
viștiior au fost mai perieuioaăe și, 
in minutul 85. F. Dumitrescu a de
marat pe extremă, a centrat pe 
partea dreaptă, de unde Lucescu

Cele eîteva mii 
care au asistat la

cel Mare, 
deoarece 

minute ei 
frumoase, 
s-a jucat 

iar 
pe

a receritrat în careul mic și Du- 
mitrache, atent, cu o lovitură de 
cap, a trimis balonul în poartă. 
In general, replica reșițenilor a 
fost destul de timidă. Ei au pus 
accentul pe defensivă, apărîndu-se 
uneori, cu cite 7—3 jucători.

A arbitrat foarte bine C. Petrea.

DÎL’AMO :
ran. Dobrău.
Dinu. Nunweiller VI

ă dlv

mai exi

timpul, în
poarta oaspeților, 

deși au

Constant ineseu — Che- 
G. Sandu, De'eanu — 

Lucescu, 
Dumitriu II «min. 46, Moldovan), 
Duraitrache. Fl Dumitrescu.

C. S. M. REȘIȚA: Filip (min.46. 
Gurnea : min. 70 Iîieș) 
(min. 46, Radulescu).
•nin. 46 Pirvan). Kiss, 

Groeâvescu. Beldeanu 
Nestorovici) — Atod resei. Silaghi, 
Neagu (min. 00, Beldeanu). Florea.

P. VINTILA

— Gașpar 
Georgevici 
Kafca — 
(min. 46.

Etapa I — 2O august

SERIA A VII-A

Gorjul Tg. Jiu — Victoria craiova 
Dunărea Caiaiat — Me va Drobeia Tr. S- 
Minerul Bocșa — Vulturii textila Lugoj 
S-.eagul roșu Plenița — Met. Otelu Roeu 
Minerul Moldova Nouă — Minerul Motru 
suin ța Petroșani — 
Minerul Rovinari —

știința Petroșani — Metalul Oțelu Roșu 
Steagul roșu Plenița — Min. Bocșa 
Gorjul Tg. Jiu — Pandurii Tg. Jiu 
Vulturii t. Lugoj — Meva Drobeta Tr. S.

Etapa a Vin-a — s odombri*

Metalul Topleț 
Pandurii Tg. Jiu

— 27 augustEtapa a Il-a

Mdtălul Oțelu Roșu 
Pandurii Tg. Jiu — Minerul Bocșa 
Meva Drobeta Tr. S. — Gorjul Tg. Jiu 
Victoria Craiova — Știința Petroșani 
Vu.turit tex. Lugoj — St. r. Plenița 
Minerul Motru — Dunărea Calafat 
Metalul Topieț — Mingrul Moldova Nouă

Etapa a in-a — 3 septembrie

— Minerul Rovinari

Vulturii textila Lugoj — Min. Motru 
Met. Otelu R. — Min. Moldova Nouă 
Victoria Craiova — Pandurii Tg, Jiu 
Minerul Bocșa — Metalul Topleț 
Gorjul Tg. Jiu — Dunărea Calafat 
Mf va Drobeta Tr. Severin — șt. Petroșani 
Steagul roșu Plenița — Minerul Rovinari

Etapa a IV-a — 10 septembrie

Minerul Rovinari — Minerul Bocșa 
Met. oțelu Roșu — Vulturii text. Lugoj 
'■i n. Moi. Nouă — Steagul r Plenița 
Minerul Motru — Pandurii Tg. Jiu 
Gorjul Tg. Jiu — Știința Petroșani 
Victoria Cv. — Meva Drobeta Tr Sev. 
Dunărea Calafat — Metalul Topleț

Etapa a IX-a _ 15 octombrie
Meva Drobeta Tr. Sev. — Min Rovinari 
știința Petroșani — Minerul
Vulturii text. Lugoj — Dunărea Calafat 
Metalul Oțelu Roșu — Gorjul Tg Jiu 
Metalul Topleț — Steagul roșu Plenița 
Pandurii Tg. Jiu — Min. Moldova Noufc 
Minerul Bocșă — Victoria Craiova

Etapa a x-a — 22 octombrie

voios la ambele echipe, Steaua ară- 
tîndu-ne că mai are încă mult de 
lucru până să atingă omogenitatea 
și standardul valoric dorite. Se 
mai înscriu două goluri (Petzold 
mill. 70 șl Pantea miri. 84), se ro
tunjește scorul, în tribună se dis-

ALTE
C S. T1RGOVIȘTE — F. C. ARGEȘ
POLITEHNICA IAȘI — CEAHLĂUL

F. C GALAȚI — UNIREA IAȘI

REZULTATE

4—1 (2—0) !
PIATRA NEAMȚ 2—1 il—I)

5—1 (2—0)

AZI SE PUN IN VINZARE BILETELE 
PENTRU „CUPA MUNICIPIULUI BUCU

REȘTI"
începînd de azi, la casele de bilete 

de la stadioanele Dinamo, Giulești, 
„Republicii* și „23 August” se pun în 
vinzare biletele pentru meciurile de 
fcțbel din cadrul „Cupei municipiu
lui București".

Vz.
“ țx ~ ~ j ~

S-A ÎNTORS „BUCUR 72"

vi? V-» ...Xjx "i" AțC ‘-ys " ț-C XjC ZțC
amintiri, de întîmplărl — care de care 
mai pasionante — plin pînă în virf. 
Părerea unanimă este că excursia a 
fost excelentă. Chiar dacă s-a dormit 
numai în corturi, chiar dacă uneori 
a plouat sau drumul a fost greu. Aflat 
în mijlocul lor constați că au multe, 
foarte multe, de povestit. Au fost în 
drumul lor pe la Cătina, Corbu, Poie
nițele (nord-vestul jud. Buzău), pe 
munții Nehoiaș, Slriu, vîrful Mălîia, 
Valea Stînii, Munții Ciucașului și 
Zăganului. Au cules folclor, au văzut 
costume naționale deosebite, au strîns 
plante, au făcut fotografii și diapozi
tive.

Păcat că nu puteți sta de vorbă cu 
ei să-i vedeți cît sînt de mulțumiți 
și fericiți după așa o expediție...

M. FLORESCU

■“ ““ 'f /fK cjx
sportive — pînă Ia 1 noepteh, la lu
mina reflectoarelor a urmat o reu
niune cu muzică românească (ușoară, 
cîntece populare), platforma pentru 
dans fiind permanent piină. A fost 
o sărbătoare mult plăcută de către 
muncitorii minieri localnici ți fami
liile lor.

‘*1'î* ^T*"*!* "C.

TERENURI SPORTIVE NOI? 
MULTE...

• în cinstea Conferinței Națio
nale a P.C.R., componenții secției 
de alpinism de la C.F.R. Petro
șani au escaladat în premieră trei 
dificile trasee cu grad de dificul
tate 5 A în pereții stîncoși 
masivul Sebeș, Peștera ~ 
Roșia. S-au evidențiat 
Ștefan Molnar, Gheorgbe 
Sabin Văsoi.

S. BALOI,

din 
Bolii șl 

alpiniștii 
Lupuțan.
coresp.

Au plecat într-o bună zi, echipați 
ca niște veritabili alpinlști — de zi
ceai că urcă Himalaia, nu alta! — 
în grup de 10. Bineînțeles, era vorba 
de o expediție — nu chiar așa de 
grandioasă, dar temerară pentru cei 
ce porniseră la drum. Am spicuit a- 
tunci din carnetul de bord eîteva 
date de prezentare, pe care le punem 
Ia dispoziția celor interesați. Numele 
expediției : „Bucur ’72“; participări ți: 
10 pionieri ai Școlii generale nr. 56 
din București ; conduși de învățăto
rul Dan Florescu ; numele participan
ților : Dan Ionescu (căpitan), Valen- 
țiu Avratnescu (secund) Mugur Flo
rescu (etnograf), Cătălin Dulfu (folclo
rist), Vladimir Bortnovschi (geolog), 
Dan Grăniceanu (istoric), Luigi Iaco
bini (naturalist), Alexandru Halmagiu 
(sanitar). Dan Manoliu (pictor), Cătă
lin Mihăiescu (gospodar). Profilul ev- 
pe'l:f:ei : etnografic, folcloric, istoric, 
turistic.

In ultimele zile ale lunii iulie, mi- 
Mții dar temerarii turiști s-ău întors 
#ea»ă sănăteți, bive dispuși. Sacul de

Iată și numele localității unde au 
apărut aceste terenuri : Baia Mare. 
Sportivii asociației Steaua roșie au 
la dispoziție un teren pentru tenis, 
bltumlnizat, și o modernă popicărie 
cu două piste. Un teren de tenis, tot 
bituminizat, avind și instalație de 
nocturnă s-a amenajat în cartierul 
muncitoresc Săsar. Pe strada Horia, 
în imediata vecinătate a stadionului 
„Topitorul", fotbaliștii de la asociația 
Oțelul Baia Mare și-au amenajat un 
teren de fotbal pe care l-au nivelat, 
i-au pus bare șl au construit un mic 
vestiar.

Vasile SASARANU, coresp.

Jețului. Numele comunelor evidenți
ate pentru organizare, pentru ■ bună 
participare, cu bune rezultate sporti
ve, sînt: însurăței, Grădiștea, Ianca, 
Bertețti, Rimnicelul. Ar fi și asocia
ții sportive comunale care ar trebui 
criticate. De pildă cele din Tufești, 
Zăvoaia, Bărăganu, Scorțaru Nou, Jir- 
lău, Ciocile (n-au întreprins acțiuni 
pe măsura posibilităților pe care le 
au), iar unele comune n-au avut nici 
un reprezentant în întreceri : Victo
ria, Mircea Vodă, Bordei-Verde, Vă- 
deni, Scorțaru Nou.

I.- BALTAG, coresp.

Gh. GURAN, coresp.

DUPĂ 49 DE ANI DE MUNCA...
...neîntreruptă, în aceeași întreprin

dere, — Uzina de utilaj minier Pe
troșani — tovarășul OPiti Adalbert, 
strungar, tehnician C.T.C., fost arbi
tru de fotbal divizionar A a ieșit la 
pensie. Este stimat pentru munca și 
activitatea sa sportivă. A jucat fot-

bal 14 ani (intre 1926 și 1940), a fost 
arbitru cat I. timp de 18 ani, este 
si astăzi activist obștesc al CMEFS 
Petroșani. Am simțit nevoia să scriu 
aceste rînduri ca un omagiu modest 
adus omului și sportivului amintit, 
din bazinul carbonifer al Văii Jiului.

St KONYECSKA, coresp. 
echipele Sătești pe primul 

PLAN AL ÎNTRECERILOR 
în ultima ediție a Campionatului 

de fotbal al municipiului Cluj, cele 
mai bune comportări le-au avut echi
pele sătești. Exemple : la seniori pri
mul loc a revenit formației Partiza
nul Baciu, iar la copii, pe locul se
cund s-a clasat formația Bradul —

Știința Petroșani — Minerul Bocșa 
Minerul Rovinari — Victoria Craiova 
Dunărea Calafat — Metalul Oțelu Roșu 
Pandurii Tg. Jiu — Meva Drobeta Tr. S. 
Minerul Motru — Steagul roșu Plenița 
Met. Topleț — Gorjul Tg. Jiu
Min. Moldova Nouă — Vulturii t. Lugoj

Etapa a V-a — 17 septembrie

Steagul roșu Plenița — Pandurii Tg. Jiu 
Metalul Topleț — Meva Drobeta Tr. Sev. 
Minerul Bocșa — Minerul Moldova Nouă 
Met. Otelu Roșui — Minerul Motru 
Vulturii textila Lugoj — Victoria Craiova 
Dunărea Calafat — știința Petroșani 
Gorjul Tg, Jiu — Minerul Rovinari

Etapa a Vl-a — 21 septembrie
Știința Petroșani — Vulturii textila Lugoj 
Minerul Moldova N. — Gorjul Tg. Jiu 
Meva Drobeta Tr. S. — Steagul r. Plenița 
Minerul Bocșa ■— Dunărea Calafat 
Pandurii Tg. Jiu — Metalul Oțelu Roșu 
Minerul Rovinari Minerul Motru 
Victoria Craibva — Metalul Topleț

Etapa a Vil-a — 1 octombrie

Dunărea Calafat — Min. Moldova Nou& 
Minerul Motru — Victoria Craiova 
Metalul Topleț — Minerul Rovinari

ÎNSEMNĂRI DE LA FINELE 
UNEI ETAPE

La sfîrșitul întrecerilor — la nive
lul comunelor — ale popularei com
petiții de masă Cupa Tineretului la 
sate in județul Brăila. Desfășurată 
pe parcursul a patru luni, aceasta a 
reunit la startul probelor peste 15 000 
de tineri din satele și comunele ju-

4000 DE SPECTATORI LA 
MOLDOVA NOUA

O reușită duminică cultural sporti
vă a avut Ioc în comuna Moldova 
Nouă din județul Caraș Severin. AU 
participat peste 4 000 de spectatori din 
localitate ca și oaspeți din țara vecină, 
Iugoslavia. Au fost meciuri amicale 
de volei, întîlhiri la box, jocuri spor
tive, ba chiar și un meci internațio
nal de fotbal între echipa locală Mi
nerul Moldova Nouă și VGSK Gră
diște (R.S.F. Iugoslavia). Cu această 
ocazie, simpatizanții echipei noastre — 
ce activează în seria a Vil-a a cam
pionatului Diviziei C — au avut sa
tisfacția să asiste la o Victorie a lo
calnicilor, cu scorul 6 4. De la ora 
19 — țjupă terminarea întrecerilor

• Cupa orașului Deta — la mi- 
nifotbal. Au participat 8 echipe din 
diferite străzi și cartiere împărți
te în două serii. A 
turii Mehala. urmată 
Tirgu Mare.

prof. Ciocan

ciștigat Vul- 
de Juventus

ANTON1U

Luna dc sus. Această ultimă formație, 
alcătuită din elevii Școlii generale 
din localitate, pregătită de profesorul 
A. Boboș, s-ă remarcat printr-o com
portare constant bună. Pe cei mai 
bun. jucători ai formației — Vasile 
Kusu. Iosif Kovacs, Francisc Muszka 
și Ion Drere — cit și pe ceilalți voi
nici. ii puteți vedea in fotografia ală
turată.

Paul RADVANI, coresp.

Metalul Topleț — Metalul Oțelu Roșu 
Dunărea Calafat — Pandurii Tg jiu 
Gorjul Tg. Jiu — Minentl Motru 
Victoria Craiova — Minerul Mold. Ndu* 
Min. Bocșa — Meva Drobeta Tr. sev. 
Steagul r. Plenița — Știința Petroșan' 
Min. Rovinari — Vulturii textila Lugoj

Etapa a Xl-a — 29 octombrie
Minerul Rovinari — Dunărea Calafat 
Minerul Motru — Minerul Bocșa 
Pandurii Tg. Jiu — Metalul Topiet 
Vulturii textila Lugoj — Gorjul Tg. Jiu 
Steagul r. Plenița — Victoria Craiova 
Meva Drobeta Tr. S'ev — Met. otelu R. 
Min. Moldova Nouă — știința Petroșani

Etapa a XII-a — 5 noiembrie
Minerul Motru — Meva Drobeta Tr Sev. 
Minerul Moldova Nouă — Min Rovinari 
Metalul Oțelu Roșu - Minerul Bocșa 
știința Petroșani — Pandurii Tg jiu 
Vulturii textila Lugoj Metalul Topleț 
Gorjul Tg. Jiu — Steagul roșu bișnița 
Dunărea Calafat — Victoria Craiova

Etapa a Xin-a — 12 noiembrie
Minerul Bocșa — Gorjul Tg. Jiu 
Steagul r. Plenița — Dunărea Calafat 
Meva Drobeta Tr. Sev. — Min. Mold. N 
Metalul Topleț — Minerul Motru 
Victoria Craiova — Metalul Otelu Roșu 
Minerul Rovinari — Știința Petroșani 
Pandurii Tg. Jiu — Vulturii t. Lugoj

ULTIMA ZI PENTRU TRAGEREA LOTO
Astăzi este ULTIMA ZI în care 

vă mai puteți procura biletele pen
tru tragerea Loto de mîine, tragere 
care oferă participanților numeroase 
premii în bani și autoturisme la 
alegere. In toată luna august a.c. la 
tragerile și concursurile Loto, Pro-

noexpres și Pronosport se atribuie 
autoturisme DACIA 1300 (70 000 lei) 
și DACIA 1100 (55.000 lei).

l'regerea Loto de mîine va fi te- 
de Te- 
lâ ol-a

levizată direct din Studioul 
leviziune cu începere de 
18,45.

NUMERELE EXTRASE LA CONCUH8LT. PKONOEXPltrs NR 32 
DIN 9 AUGUST 1972 ’

EXTRAGBREA^Y’: 141> °are 997 854 161
EXTRAGEREA A II-A : 30 11 10 16 37
Plata premiilor va începe în Capitală de Ia 19 august- Bina ia 23 

brie < m țara de la 24 august pină la 25 septembrie 1972 inclusiv.
PREMIILE TRAGERn

capitală de Ia 19 august ptnS ia 23

LOTO DIN I AUGUST 1972
_ EXTRAGEREA I: Categoria 1 : 1 variantă 10% a • —

K%31.7 Ăe» a a 7 745 lei : a 4_a : 16’25 a 3 813 lei ; a
6-a : 162,4o a 381 lei.

Report categoria I: 3 267 lei.
EXTRAGEREA A H-A : Categoria A : 1 variantă S38o 

riante 10% a 10 831 lei ; B : 3 variante 25% a 13 152 lei si 3 
lei ; C ; 10.25 a 5 389 lei : D : 17,55 a 3 143 lei ; E : 38 a 1 454 
lei; Z: 1 089,63 a 100 lei.

Premiul de 100 000 lei de la categoria 1 oe o variantă 10% a revenit cipantel LANOV EUGENIA din Baig Mare. revenit

a 
a

septem-

a 100 000 lei ; a z-a ;
1-- , j 5-a : 64,90 a 955

a 27 0T8 iei Și 8 
variante IO'1,, 
lei ; F : 72,35

2.10 
le! ;

va-3 261 
a 161
parti-

Kubfică redactată de LOTp-PRONOSMBRl
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TURNEUL PREOUMPIC VOLEIBALIȘTII ROMANI T

AU MAI FĂCUT UN PAS
SPRE... MUNCHEN

• Azi: România»OIanda

s
I

T

RUGBYȘTII 
DE LA DINAMO
AU CEDAT IN
FAȚA CELOR

MONTPELLIER, 9 (prin telefon de Io 
trimisul nostru special)

Primul din cele trei obstacole în 
calea calificării voleibaliștilor 
noștri la Jocurile Olimpice de Ia 
Miinchen a fost trecut, marți seara, 
cu succes. In fața echipei tării 
gazdă, susținută frenetic de publicul 
localnic, deosebit de inimos și cu
noscător al acestui sport (de altfel, 
formațiile locale P-T.T.. la feminin, 
și U.C. Montpellier, la masculin, 
sînt campioane ale Franței), olim
picii români s-au impus la un scor 
categoric, dar fără să fi făcut jo
cul strălucit, de la Nisa cu „Squa- 
<lra azzurra". joc ale cărui ecouri 
nu s-au stins încă—

In fapt, ni s-a părut că sextetul 
român — cel obișnuit cu Codoi, 
Schreiber. Stamate, Vdișteanu, 
Barta, Oros — a abordat de la în
ceput partida cu convingerea că 
francezii nu pot, în nici un caz, 
să emită pretenții la cîytigarea 
vreunui set. Poate, în ba2a acestui 
raționament, ei s-au concentrat mai 
puțin, au renunțat la ritmul rapid 
care dă culoare jocului lor, adop
ți nd o manieră mai lentă și mai 
economicoasă- Dar, această concep
ție mai ales diminuarea concentră
rii (ceea ce s-a observat, în special, 
ia efectuarea blocajului) avea să le 
creeze voleibaliștilor noștri destule 
dificultăți pe parcursul celor trei 
seturi. Datorită acestui fapt antre
norii au fost puși în alertă, fiind 
nevoiti să facă dese schimbări, nu 
numai pentru a odihni titularii, ci 
și pentru ca echipa să poată să facă 
față atacului permanent al repre
zentanților „cocoșului galic", care 
au jucat cu multă ambiție și curaj. 
Este adevărat că și căldura exce
sivă, moleșitoare, din sală, a fost 
un impediment serios în accelerarea 
ritmului. Totuși, spectatorii au ayut 
posibilitatea să guste de cîteva ori 
spectaculoasele combinații la fileu 
create de jucătorii noștri.

în acest stil, mai puțin încărcat 
cu artificii, dreptunghiul de joc a 
fost dominat cu autoritate 
șteanu — atacant de mare 
ță și eficace —, Schreiber 
tor universal și sigur pe

de Udi- 
siguran- 
— jucă- 
execuție

întrecerile' voleibaliștilor se 
vor desfășura la. „Volleijball- 
halle“, situată in parcul 
olimpic. In imaginea alătu
rată vă prezentăm moderna 
sală rezervată turneului de 
volei.

■— și, pe de altă parte, de francezul 
Severin Granvorka.

Desigur, mai bine pregătită la 
toate capitolele, echipa României 
și-a materializat acest avantaj in 
fiecare set, mai bine zis în fiecare 
sfîrșit de set, pentru că scorul a 
evoluat strins pe parcursul primelor 
două 
2—2, 
0—2,

treimi ale acestora ; 0—1, 2—1, 
3—2, 3—5. 8—7, 12—9 (I); 

v—a, 3—2, 3—3, 4—4, 5—5, 5—6, 
8—7, 9—8 (II); 6—3, 7—5, 11—8, 
12—10 (III). Explicația acestei si
tuații este dată de randamentul mai 
scăzut al blocajului nostru, nesin
cronizat în majoritatea timpului, 
uneori tardiv și neagresiv, precum 
și de coordonarea mai puțin inspi
rată a jocului de către ridicători.

Firește nu vrem nicidecum să mi
nimalizăm valoarea rezultatului, ei 
din respect pentru adevăr, să pre
cizăm că echipa noastră era capa
bilă de mult mai mult în’ acest joc 
și că a tratat meciul cu area mare 
îngăduință față de un adversar in
ferior.

Antrenorii N. Sotir, A. Drăgan și 
P. Brașoveanu au trimis în teren

3—3,

ă _....................PREȘEDINTELE Statelor Unite, Richard Nixon, 
a desemnat etnd personalități din lumea spor
tului pentru a-1 reprezenta la Jocurile Olimpice 
de vară de la Miinchen, ce se vor desfășură 
intre 26 august și 10 septembrie. Delegația va 
fi condusă de dr. Samuel Lee, campion olimpie 
la sărituri în apâ în anii 1948 și 1952. Delegația 
cuprinde alți patru sportivi câștigători al meda
liilor de aur la Jocurile Olimpice ; William Tc- 
omey (decatlon, 1963), Mal vin Whitfield <800 m 
tri T948 șl 1952), Robert Richards (săritura cu pră
jina. în 1952 Și 1956), și Patricia McCormick (să
rituri in apă in 1953 și 1956).

ptNĂ în seara zilei de 8 august, fel Satul olimpic 
din Miinchen sosiseră peste too de sportivi par
ticipant! la Olimpiada de vară. Toate bazele de 
antrenament au cunoscut o mere afluență ir 
cursul zilei de miercuri.

de sextetul
DumănoiUj

11 jucători, -în afară 
amintit fiind folosiți 
Cristian Ion. Enescu, Bălași, Mocu- 
lescu. Dintre toți, alături de Udiș- 
teanu și Schreiber, au evoluat 
mai bine Codoi, Ores. Dumănoiu.

In cel de al doilea meci de marți, 
încheiat după miezul nopții, Po
lonia a învins fără drept de apel 
Olanda cu 3—0 (6, 9, 3). De Ia în
vingători s-au remarcat Ambroziak. 
Karbaev, Gawlovrski și Skorek, iar 
de Ia învinși secundul Jaques d’Vink 
și trăgătorul Frank 
numai în atac.

Aurelian

Constandse,

BREB EA NU

fost progra-In ziua a doua au 
mate meciuri extrem de importante. 
Franța-Olanda și R-omănia-Polonia.

La ora cînd închidem ediția se 
desfășoară partida Franța — Olan
da, în care olandezii conduc cu 
2—1 la seturi (6—15. 15—11, 16—14). 
Meciul România — Polonia urmea
ză să înceapă după miezul nopții 
ia ora 1, ora Bucureștiului.

AZI, START IN C. E. FEMININE DE CANOTAJ
Schifistele romance printre protagoniste

din cele mai modern uti- 
de apă ale bătrînului con-

Pe una 
late piste 
tinent, la Brandenburg (R. D. Ger
mană), se 
nouă ediție a campionatelor europene 
feminine de canotaj academic. Prin 
forța Ioturilor participante, ca și da
torită faptului că schifistelor nu 
le-au fost incă rezervate campionate 
mondiale, competiția echivalează cu 
o întrecere supremă a maestrelor 
vîslelor sau ramelor. La actuala edi
ție au fost înscrisa echipaje din 21 
țări, printre care — " 
mânia,

dă astăzi startul într-o

firește — și Ro- 
una dintre reprezentativele 

care de fiecare dată s-au situat prin
tre fruntașele clasamentului alcătuit 
pentru decernarea tradiționalului 
trofeu ,,Moara dc vînt“.

Schifistele românce, care s-au de
plasat marți la Brandenburg, vor lua 
startul in trei curse, cu următoarele 
echipaje : 4+ 1 vîsle (Teodora Unta- 
ru. Marioara Singiorxan, Maria Mic-

Ghea- 
Geor- 
Geor-

___  . Și 84-1 (Ecaterina Trancioveanu, Viorica 
Lincaru, Elena Oprea. Cristei Winer, 
Flo-rica Petcu, Elena Gavluc, Marioa- 
ra Constantin, Georgeta Alexe + A- 
neta Sieburg). Trebuie spus că lotul 
reprezentativ al canotoarelor român
ce'a fost simțitor remaniat, primind 
aportul a nu mai puțin de opt debu
tante la C.E. (inclusiv două rezerve 
și o cîrmace). Desigur, speranțele cele 
mai îndreptățite pentru o performan
ță maximă ni Ie dau componentele 
ambarcației de 4+1 visle, probă în 
care România a cucerit, în ultimii 
patru ani, de trei ori medalia de aur 
(Grunau 1968 și . 1970, Copenhaga 1971) 
și o dată medalia de argint (Klagen
furt 1969). Acum însă, în această pro
bă in care canotoarele românce au 
obținut atîtea succese, nu-și vor mai 
măsura forțele actualele deținătoare 
ale titlului continental (Ioana Tudo- 
ran, Mitana Botez, Elisabeta Lazăr, 
Doina Bărdaș + Ștefania Borisov), 
ci echipajul menționat la început, care

șa, Ileana Kondoroczi + Maria 
ță), 4-1-1 rame (Doina Bălașa, 
geta Funariu, Maria Toperzer, 
geta lonescu + Mariana Naidin)

s-a clasat primul la cel mai tare 
concurs al sezonului, „Regata Grunau" 
(atunci, în locul recent promovatei 
Maria Micșa, irăgînd Elisabeța La
zăr) și s-a dovedit mai bun 
campioanele la verificările ile 
Snagov. Este drept, acestea din 
au fost handicapate de faptul 
din motive obiective. ■— nu au . 
lua parte la toată perioada de pre
gătire. Un loc pe podium mai poate 
obține și schiful de 8+1, specializat 
în... medalia de bronz. în fine, schi
tul de 4+1 rame.— creditat anul tre
cut cu argint — va avea o misiune 
dificilă, deoarece a mai păstrat în al
cătuire doar pe experimentatul stroc 
Doina Bălașa, în rest dispunînd de 
trei debutante.

Pe programul competiției, astăzi fi
gurează seriile eliminatorii, vineri — 
recalificările, simbătă — semifinalele, 
iar duminică — cele cinci finale, în 
ordinea lor clasică : 4+1 rame (9), 
schif simplu (16), 4-ț-l vîsle (11), 2 
vîsle (14) și 8+1 (7). Cifrele din pa
ranteze indică numărul echipajelor 
înscrise la actuala ediție a C.E.

decît 
pe 

urmă 
că — 
putut
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GAMBITUL DAMEI 
Alb : Robert FtSCHER 

Negru : Boris SPASSKI 
Partida a 12-a. Reykjavik 8 și 9

: c4 10. N : c4 b5 
fără mutările

lERlHCARiLE ÎNOTĂTORILOR CANADIENI
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TN ULTIMUL moment, se anunță că Charlie 
Chaplin va vizita Mtachenul cu ocazia Jocurilor 
Olimpice, Alte vedete ale ecranului. Elisabeth

LIMPIC
Taylor și socul sâu Richard Burtcr.. TCri Doc- 
glas. Peter Selers și Michele Caine asuBțsș
intenția de a viziona la fata locului :.-.n-e---rt «■ 
olimpice.

Astăzi încep Ia SoCa întrecerile 
celei de a IV-a ediții a Balcania
dei de natație. Timp de 4 zile. în 
piscina Spartak, vor avea loc a-

ASTAZL LA SOFIA

PRIMELE ÎNTRECERI
ALE CELEI DE AIV a

Marian Slavic, recordmanul primelor 3 ediții (15 titluri de camp-j-r va 
fi prezent ji in acest an la Sofia

ROMA, 
p, Iugo- 
p, Tur. 
Iugosia-

TRADIȚIE REÎNVIATA?
Multe din legendele atletismu

lui, vechi de o jumătate de se
col, au ca eroi pe alergătorii de 
distanțe lungi din „Țara celor 
1000 de lacuri".

Este greu să-ti imaginezi, as
tăzi, ce însemna Finlanda în aler
gările de fond în urmă cu 30—40 
de ani. Cronologia recordurilor 
mondiale oficiale reține, de exem
plu, la 5 000 m, între 1912 (data în
scrierii primei performanțe re
cord) și 1939, doar alergători fin
landezi, iar ia 10 000 m suprema
ția nordică durează fără întreru
pere încă 10 ani, plnâ la apariția 
iui Emil Zatopek. De la înscrie
rea lor în programul Jocurilor 
Olimpice, la ediția din 1912, la 
Stockholm, și pînă în 1936, la Ber
lin, finlandezii au pierdut cite un 
singur titlu la cele două alergări, 
cucerind cel mai adesea cîte două 
medalii la fiecare din ele, în șase 
ediții consecutive ale J.O.

Numele lui Hannes Kohlemai- 
. nen, Viile Ritoia, Taisto Măki, 
Lauri Lehtinen sînt învățate de 
•opiii finlandezi la școală, așa cum 

ia noi copiii învață numele geo- 
gi-afice. Cel mai mare dintre cei 
ma i, inegalabilul, a fost fără în- 
ioială, Paavo Nurmi. Cultul pen
tru marele Nurmi este astăzi la 
fel de puternic ca acum 35—40 
de ani, deși el nu mai aleargă de 
mult:z Oameni care nu l-au văzut 
niciodată pe pistă, care au văzut 
lumina zilei multă vreme după ce 
el părăsise stadionul, afirmă cu 
mina pe inimă că Nurmi este cel 
nai mare alergător al tuturor 
timpurilor. Așezată la intrarea 
stadionului olimpic din Helsinki, 
statuia sa, privită cu venerație de 
locuitorii capitalei, imagine a u- 
nor vremuri glorioase, este parcă 
un îndemn pentru sportivii de 
azi.

Am înțeles, deci, er.tazia—
mul unic al spectatorilor, atunci 
cînd în vara trecută Juha Vaatai
nen ciștiga, în urma unor sprin
turi furibunde, două titluri ds 
campion continental în probele 
care constituie acolo — alături de 
suliță — adevărate sărbători. In 
două curse, Juha a devenit un e- 
rou nsționa!. in două zile el și-a 
cîștigat un loc in galeria portre
telor celebre ale fondului finlan
dez.

Se pare că victoriile sale 
fost numai o ocazie de a: 
aminte a epocii glorioase, 
prilej de reinnodare a 
Sezonul olimpic 1972 — 
Vaatainen nu și-a făcut 
butul — ne arată că Juha nu 
o floare izolată. In interval 
louă săptămîni. Lasse Viren 23 
ani) a obținut in probele de 5 000 
m și 10 000 m rezultate pe care 
doar Ron Clarke și David Bedford 
le-au mai reușit: 13:19,0 și res
pectiv 27:52,4. ambele constituind 
noi recorduri ale Finlandei, al doi
lea superior cu 0,2 secunde rezul
tatului lui 
memorabilă 
ropene.

Și parcă 
că Finlanda 
putere în alergările pe distanțe 
lungi, a mai apărut și acest Pekka 
Vasala, care aleargă 1500 m în 
3:36,8 — cel mai bun rezultat mon
dial al anului.

Desigur, atletismul nu mai are 
aura de poezie de acum trei-patru 
decenii, citid un sportiv putea 
stăpîni autoritar o probă sau alta. 
Oricum, însă, Miinchenul ne va 
arăta dacă aceste stele fac parte 
din acea constelație rară în care 
au strălucit Nurmi, Ritoia, Kohle- 
mainen...

n-au 
ducere 

ci și un 
tradiției, 
ir. care 

îr.că ce- 
este 

de

Vaatainen din cursa 
de la campionatele eu-

pentru a ne convinge 
este din nou o mare

Vladimir MORARU

Înotătorii canadieni, care se pre
gătesc in vederea Jocurilor Olim
pice de vară de la Munchen, au 
participat la un concurs de verifi
care în orașul Winnipeg, stabilind 
cu această ocazie două noi recor

duri naționale. în proba de 100 m 
spate masculin, Eric Fish in virs- 
tă de 19 ani, a realizat timpul 
de 1:00,2, In cursa de 200 m liber 
feminin, Mary Beth, a egalat re
cordul canadian cu 2:10,6.

în avanpremiera noului sezon 
rugbystic, ieri după-amiază, s-au 
întîlnit pe terenul Parcul Copilu
lui echipele Dinamo și U.S.A. Per- 
pigHdn Partida nu a oferit un spec
tacol de calitate deosebită, datorita 
faptului că ambele formații s-au 
angajat într-un joc de uzură pe 
înaintare, au abuzat de lovituri de 
picior (chiar și cînd nu era cazul), 
șarjele pe treisferturi fiind foarte 
rare.

Rugbyștii francezi au reușit să 
se impună, în cele din urmă, gra
ție unei înaintări masive, care a 
blocat orice încercare de pătrun
dere a adversarilor, cît și preciziei 
loviturilor de picior ale lui Lopez, 
realizatorul celor 15 puncte ale e- 
chipei din Perpignan (două din 
lovituri de pedeapsă și trei din lo
vituri de picior căzute). Replica 
formației dinamoviste, destul de 
curajoasă în prima parte, nu a mai 
avuț aceeași consistență în cea de 
a doua repriză. Explicația trebuie? 
găsită și în faptul că rugbyștii di- 
namoviști nu se află încă puși la 
punct cu pregătirile. Ei au înscris 
o singură dată, prin Florescu prin- 
tr-o lovitură de pedeapsă.

Așadar, scor 15—3 (3—3) pentru 
echipa' U.S.A. Perpignan.

Inexplicabilă, avînd în vedere ca
racterul amical al partidei, nervo
zitatea rugbyștilor (în special a ce
lor francezi), nervozitate care a 
dat naștere la o serie de incidente 
penibile.

DUPĂ PRIMA JUMĂTATE A MECIULUI

SPASSKI 7-5
După înfrîngerea categorică su

ferită în partida a 11-a, Fischer a 
fost mult mai prudent în partida 
a 12-a, care s-a desfășurat după 
toate canoanele jocului pozițional, 
evitîndu-se orice fel de riscuri. 
Contrastul față de partida preceden
tă este puternic și prezintă în cea 
mai bună lumină multilateralitatea 
adversarilor, care abordează cu a- 
ceeași măiestrie complicațiile jocu
lui combinativ, ca și subtilitățile 
strategiei.

S-a jucat o variantă de mult 
uitată a Gambitului Damei — așa 
numitul fianch^ito lărgit (prin 
fianchetto se înțelege formația de 
pioni a7—b6—c7 ; în cazul nostru 
această formație apare sub forma 

oâ—c6, de aci ș: denumirea) și, 
la mutarea a 18-a s-a mers fee 

bătute. Din acest moment, unde 
ritmartoa.ihe teoriei se încheie cu 

■cterea *joc aproximativ egal-* 
ter a încercat o manevră 
ul 6e interesantă, obținînd avan- 

i de nebuni, pe care 
pînă la întreruperea

A CÎȘTIGAT 
FINALA

MECIUL DE SAH
AL 'SECOLULUI

Ne7 5. Ng5 116. Nh4 0—0 7. e3 Cbd7 
8. Tel c6 9. Nd3 d
(Varianta aceasta,
h6 și Nh4. s-a jucat în numeroase 
partide ale meciului
Alehin, 1927, Capablanca obținînd

Competiția din capitala Bulga
riei se anunță cu atit mai inte
resantă, cu cît o parte dintre concu
rența — cei mai valoroși — vor face 
cu acest prilej o ultimă repetiție 
înaintea marilor confruntări din ca
drul J.O. Si să nu uităm nici un 
— că la ultima Olimpiadă,
echipa de polo a Iugoslaviei a cu
cerit titlul suprem, iar brasista 
Djurdja Bjedov a ciș’.igat medalia 
de aur în proba de 100 m bras.

Sportivii româr-i au avut în ge
neral comportări meritorii la edi
țiile precedente ale J.B.. clasindu-se 
pe primul loc atît în 1969. la Izmir, 
cît și in 1971. la București. Atunci 
ei au dominat nu numai probele de 
inot, dar și turneele ce polo; la 
sărituri ei s-au aflat pe primul loc 
la fiecare ediție.

Anul acesta însă, totul de înotă
tori selecționat cu multă greutate 
de F.R.N. nu se ridică ia nivelul 
valoroșilor adversari din Bulgaria. 
Iugoslavia și Grecia, fapt care va 
îngreuna destul de mult sarcina e- 
chipelor naționale pentru păstrarea 
locului fruntaș cucerit anul trecut. 
Și în turneul de polo vom fi re-

I

ÎN'OT. 1969 — Izmir :
NIA 233 p. Bulgaria 247 
slavia 192 p, Grecia 143 
cia 49 p ; 1970 — Atena : _
via 355 p, Bulgaria 309 p, România 
283 p, Grecia 200 p, Turcia 45 p ; 
1971 — București : ROMANȚA
364 p, Bulgaria 321 p. Iugoslavia 
263 p. Grecia 194 p. Turcia 48 p ;

POLO. 1969: 1. ROMANIA.
2. Iugoslavia, 3 Bulgaria, 4. Gre
cia, 5. Turcia ; 1970 : 1. Iugoslavia.
2. România, 3. Bulgaria^ 4. Grecia, 
5.
2

Turcia ; 1971 :
Bulgaria, 3. Grecia,

--ROMANIA. 
4. Turcia ;

români auSĂRITURI. Sportivii
ocupat locul I la toate edițiile ;

CLASAMENT GENERAL. 19«9 : 
ROMANIA 18 p, Bulgaria 14 p. 
Iugoslavia 13 p, Grecia 8 p. Tur
cia 7 p: 1970 : Iugoslavia 15 p.
România 13 p. Bulgaria II p. Gre
cia 6 p, Turcia 3 p ; 1971 : RO.MA- 
NIA 18 p. Bulgaria 12 p. Grecia 
7 p, Iugoslavia 6 p, Turcia 4 p.

prezentați de o echipa de tineret, 
lipsită de experiența (și chiar forța 
de joc) a primelor reprezentative 
ale Bulgariei și Greciei.

Astăzi. în prima zi a concursului 
dc înot vor avea loc finale Ia 100 m 
delfin (b+f), 800 m liber (f), 1500 
m liber, 200 m mixt (b-j-f) și 4X100 
m liber (b-ț-f).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
tn cadrul unei reuniuni atletice care s-a 
desfășurat In orașul Long Beach (Cali
fornia). aruncătorul american Al Feuer
bach, a realizat cea mal buna perfor
manță mondială a anului, la aruncarea 
greutății cu rezultatul de 21,32 m, la nu
mai 26 cm de recordul mondial deținut 
de compatriotul său Ranciy Matson
a
tn cadrul campionatelor de natație ale 
URSS care se desfășoară la Tbilisi, Ale- 
xandr Samsonov a realizat în finala 
probei de 1500 m liber timpul de 16:13,3, 
rezultat care constituie un nou record 
al URSS Tatiana Zolotlnskaia a cucerit 
titlul de campioană în proba de 400 m 
liber cu timpul de 4:40,6. Alte rezultate 
din semifinale : 200 m fluture masculin 
— Viktor sarîghln 2:10.1; 200 m bras 
masculin — Nikolai Pankin 2:26,3; 200

m fluture feminin — Alexandra Merzon 
2:29,9; 200 m bras femei — Galina P’O- 
zumenscikova 2:43,8

După, desfășurarea campionatului mon
dial dc foud rezervat cicliștilor prof-av- 
nlști, in clasamentul „Trofeului 
Prestige Pernod", continuă să conă.: • 
belgianul Eddy Merckx cu 
H urmează , francezul Poulldor 
și spaniolul Fuente 
italian Mario Basso, ... „ 
piomatulUl mondial, se află pe locul 4—3 
la egalitate cu spaniolul ~ '
cu cîte 160 p-

378 pu.itve
— ies p

110 p. Ciclistul 
câștigătorul ca-m-

Ocana — ambii

urmărit la Nâ- 
pcemiu al Bel-

Numeroși spectatori au 
mur întrecerile „Marelui . 
giel- la motocicUsm (clasa 500 cmc). I.a 
capătul unei dispute interesante, vlcto-

CUPEI GALEA‘k
PARIS, 9 (Agerpres). — Tradițio-
La competiție internațională de 

tenis (Tinereți „Cupa Galea“ a fost 
ciștigatâ in acest an de reprezen
tativa .'tngliei. Punctul victoriei, în 
finala disputată la Vichy cu for
mația Spaniei, a fost realizat de 
Stephen Warboys care I-a învins cu 
6—3, 6—2, 0—6, 2—6, 7—5 pe Juan 
Herrera.

Pe locul trei s-a clasat echipa 
Cehoslovaciei, iar locul patru a fost 
ocupat de Italia.

merc-u egalitatea, cu manevra de 
simplificare Cf6-d5) 11. Nd3 a6 12. 
a4 (In această poziție au fost încer
cate și alte mutări. Teoria consi
deră ca cel mai bine 12. Nbl) 12... 
b : a4 (După 12... M 13. Ce4 C : e4 
14. N: e7 C : f2 15. N : d8 C : dl 16. 
R : dl T : d8 cum s-a jucat într-o 
partidă Capablanca-Rossolimo, Pa
ris 1938, albul are inițiativa după 
17. Ne4 !) 13. C : a4 Da5 + 14. Cd2 
Nb4 15. Cc3 (Mai slab este 15. N ! 
f 6 C : f6 16. Cc5 e5 ! și negrul are 
un joc foarte bun) 15...C5 ! 16. Cb3 
(Poate că si mai bine este 16. Cc4 
Dc7 17.Ng3 Db7 18. 0—0 c : d4 19. 
e : d4 Td8 20. Ca4 Cd5 21. Ne4, cum 
s-a jucat într-o partidă Fine-Bela-

veneț, Moscova 1937. Mai bine este 
însă pentru negru 16... Dd8) 16— 
Dd8 17. 0—0 c: d4 18. C: d4 Nb7 
Pînă aci, varianta o găsim în mono
grafia lui î. Neiștadt, cu încheierea 
amintită! „joo aproximativ egal-1) 
19. Ne4 (O manevră cu ajutorul că
reia albul obține avantajul pere
chii de nebuni) 19—Db8 (După 19..- 
Ni e4 20. C: e4 slăbiciunea tim
pului c6 creează dificultăți negru
lui) 20. Ng3 Da7 21. Cc6 N : c6 22.
N : c6 Tac8 23. Ca4 Tfd8 24. Nf3 
(Nebunii albi sînt puternici, dai" 
poziția negrului n-are slăbiciuni și 
este greu de găsit o cale de ampli
ficare a micului avantaj) 24... a5 
25. Tc6 T : c6 26. N: c6 Tc8 27. Nf3 
Da6 28. h3 Db5 29. Ne2 Dc6 30. Nf3 DbS 
31. b3 (Fischer nu este de acord cu 
remiza prin repetarea mutărilor : 
31. Te2 etc) 31- Ne7 32. Ne2 Db4 
33. Na6 (Toate încercările lui 
Fischer se bazează pe superiorita
tea pe cîmpuri albe) 33... Tc6 34. 
Nd3 Cc5 35. Df3 Tc8 36. C: c5 N : 
c5 37. Tel Td8 38. Nc4 Dd2 39. TfT 
Nb4 40. Nc7 Td7. In această poziție 
partida s-a întrerupt și albul a dat 
mutarea secretă.

★
La reluarea partidei s-au mai e- 

fectuat următoarele mutări i 41. Dc6 
Dc2 42. Ne5 Td2 43. Da8+ Rh7 44. 
N:f6 g: f6 45. Df3 f5 46. g4 De4 
47. Rg2 Rg6 48.Tel Na3 49. Tal Nb4 
50 Tel Ne7 51. g:f5 e:f5 52. Tel T:f2+ 
53. R:f2 Nh4+ 54. Re2 D:f3+ 55. 
R:f3 N:el Remiză. Astfel, după 12 
partide scorul este de 7:5 în favoa
rea lui Fișcher. Partida ă 13-a în 
care Spasski ăre albele se dispută 
astăzi după amiază.

Sergiu SAMARIAN

ÎNTRECERILE
TENISMENILOR
PROFESIONIȘTI

Ca-npcoc--avele internaționale de tenis ale 
SUA (rezervate jucătorilor profesioniști) 
s-a*j ' -.cheia: cu victoria americanului 
Bob Lutz. tn finală, disputată la Bro- 
okaa. Bob Lutz l-a Învins in patru se
ruri cu 6—4. 2—6, 6—4, 6—4 pe olandezul 
Tom Okker. Este pentru prima oară în 

zece an! cin-i un tenisman ame
rican termină învingător în acest tradi- 

concurs. Tn finala probei de du
blu bărbați, cuplul australian John New- 
con*, be — Tony Roche a întrecut cu C—3, 
j—5. ț—ș oerechea americană Arthur 
Ashe — Bob Lutz.

hi continuare, profesioniștii participă 
is turneul de la Cleveland (Ohio). Tn 
primul tu- Rod Laver l-a eliminat in 
două seturi cu 6—5, 6—4 pe compatriotul 
său Phil Dent O victorie de prestigiu 
a obținut Haroon Rahim (Pakistan), în
vingător cu 7—6, 4—6, 6—4 in fața aus
tralianului John Alexander. Alte rezul
tate : Pilim (Iugoslavia) — Maud (P.SA) 
7—6, 6—î; Taylor (.Anglia) — Schroeder 
(RSA) 6_ 4. 6—2; Riessen (SUA) — Stone
(Australia) 7—3. 6-3; Ismai’. el Shafei 
(Republica Arabă Unită) — Barth (SUA) 
C—!, 6—3: Drysdale <F.SA> — Borowiak 
(SUA) 6—3. 6—1.

JIM CONNORS Șl MARGARET COURT 
invingători in turneu! de la Cincinnati
NEW YORK, 9 (Agerpres). — Au 

luat sfîrșit întrecerile turneului in
ternațional de tenis de Ia Cincinnati 
(Ohio), din cadrul Marelui Pre
miu — F.I.L.T. Proba de simplu 
bărbați a fost cîștigatâ de tinărul

Lltimele finale
ale turneului de tenis

de la Oradea
Jucători: români, a _nșl tn dacii flhale 

(lin meciurile de dxibîu ale tumfisiîui 
remap mal de tenis per.mu juniori »i tt- 
nereu care s-a desfășurat la Oradea, 
și-au pusut depâȘ: adversarii, astfel 
e -iu au cuceri*, m-x imul dintre tir

Finala ‘ 
gală de 
slovacia). _  —- ------ — . _
rial, care a întrecut cu 5—4. 7—5 cuplu' 
român Duml-.r. Hârâdâu. Viorel Sotiriu.

La dubiu fete, finala a revenit pererhil 
Zdena Stmadova (Cehoslovacia) — Flo
rența Mlhj (Dinamo București), câștigă
toare cu »—I. 4—6. 6—3 in fața cuplului 
Felicia Burnt- (Dinamo Brașov) — Lucia 
rănâsescu (Pr.ehnica Cluj).

t'. fme. um . . ’. â. aceea de dublu
mixt, m -ri_gatâ de Janos Benyik
— Bea Klain (Cngaris). care au dispus 
cu 4—6, a—6. 6—3 de Pavel Hula — Zde- 
na Strnadova.

jucător american Jim Connors, în
vingător în finală cu 6—3, 6—3 în 
fața argentinianului Guillermo 
Villas.

în finala probei de simplu femei, 
te.nismana australiană Margaret 
Court a învins-o cu 3—6, 6—2. 7—3 
pe compatrioata sa Evonne Goola- 
gong.

în celelalte două finale disputate 
s-au 
rate ■ 
gong
Pretorius (R.S.A.) 6—4, 6—1 ; dublu 
bărbați: Bob Hewitt, Fred Mc 
Millan (R.S_A.) — Humphrey Nose 
(Venezuela), Paul Gerken (S.U.A.) 
7—6, 6—4.

Înregistrat următoarele rezul- 
dublu femei : Court, Goola- 

(Australia) — Brenda Kirk, Pat

nu 
că 

___________ _____ ari. 
de d-blu tArtiați a fost ciFi- 
perechea Parei Hula (Ceha- 
_ Fv^Denl Jeleaskov (Buiga- 

> a întrecu* cu 6—4. 7—5 capiul

Ajax
Bayern

MECIURI 
INTERNATIONALE

DE rOIDAL
o cîștigat al doilea meci eu
• S. C. Saeâu învinsă în

U.R.S.S.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
nanele maestru sovietic Vaslukov l-a 
L-.-.r.j pe Er.r.er.kov (Bulgaria), Sznapik 
(Polonia) pe Smejkal (Cehoslovacia), (ar 
K >s-.ro (Polonia) a cîștigat la Rozuvaev 
(UBSS).

tn primul med al semifinalei „Cupei 
campionilor europeni" Ia hochei pe ghea
ță (ediția ~
Weiss’.va se- a Inniniț pe teren prop: 
redutabila fo: 
chelștl! sovietici au obi 
scorul de V
•
In runda a doua a turneului internațio
nal de șah „Memorialul A. Rubinstein*,

U71—1972). ecnJpa Dynamo 
___ ; _ u 

afle TSKA Moscova. Ho
ut victoria cu 

•1 (5—0. 3—1, 3—0).

După disputarea a trei runde, în tur- 
r.eți; ir.:emaționai de șah de la Olomoue 
fCehoslovacia) conduce maestrul bulgar 
Atanasov cu 2l* puncte, urmat de Kriz. 
Se-.. Ș’ Kubieek (toțt trei Cehoslovacia) 
cu cite 2 puncte fiecare.
■
Turneul internațional feminin de tenis 
de la Columbus s-a încheiat cu victoria 
jucătoarei americane Rosemary Casals, 
care a dispus in finală cu 6—7, 7—6, 6—0 
de tenișmana franceză Francoise Dui?r.

Peste 
mărit 
doilea joc dintre cunoscutele echipe 
de fotbal Bayern Munchen și Ajax 
Amsterdam, ciștigătoarea „Cupei 
Campionilor Europeni1*. Victoria a 
revenit cu scorul de 2—1 (0—0) fot
baliștilor olandezi. Oaspeții au 
deschis scorul în minutul 54 prin 
MUIler, iar gazdele au egalat în 
minutul 71 prin Cruyff. Trei minu
te mai tîrziu, Hulshoff a înscris 
golul victoriei.

In primul meci, -disputat săptă- 
mîna trecută la Miinchen, formația 
olandeză a cîștigat cu scorul de 5—0.

it
Echipa de fotbal Sport Club Ba

cău, aflată în turneu în U.R.S.S., a 
jucat la Ordjonikidze cu formația 
locală Spartak. Gazdele au. terminat 
învingătoare cu scorul de 4—2.

30 000 de spectatori au ur
la Amsterdam cel de-al
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