
încheierea vizitei în țara noastră
a tovarășului Todor Jivkov

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov au făcut, în cursul dimi- 
n ‘ii de joi, o vizită la unele obiecti
ve industriale, agricole și de cer
cetare din județul Constanța.

Conducătorii de partid și de stat 
ai României și Bulgariei au fost în
soțiți de tovarășii Iosif Banc, membru 
supleant al Comitetului Executiv, se
cretar al c.c. al P.C.R., Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., Con
stantin Mitea, membru al C.C. al 
P.C.R., precum și de tovarășii Kon
stantin Telallov, secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, și prof. N. Iahiel, mem
bru supleant al C.C. al P.C. Bulgar.

Au fost vizitate i Fabrica „Integra
ta de lină1', o parcelă a stațiunii cen
trale de cercetări pentru creșterea 
ovinelor Palas, stațiunea experimen
tală pentru culturi irigate Valul iul 
Tralan. In comuna Valul lui Traian 
a avut loc o întîlnire cu membrii Con
siliului intercooperatist. încheierea 
vizitei a avut loc într-una din pod
goriile întreprinderii agricole de stat 
Murfatlar.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov, celelalte persoane oficiale 
române și bulgare s-au înapoiat, joi 
la amiază, cu elicopterul, la Manga
lia Nord, stațiunea Neptun.

+-
în seara zilei de joi, tovarășul To

dor Jivkov, prim-secretar al Comi
tetului Centra! al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria, 
și-a încheiat vizita de prietenie, de 
dO”s zile, pe litoralul românesc al

Mării Negre, făcută la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România.

Oaspetele a fost însoțit de fiica sa, 
Liudmila Jivkova, prim-vicepreședinte 
al Comitetului pentru Artă și Cul
tură, precum și de tovarășii Konstan
tin Tellalov, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar, cu soția, și prof. N. Iahiel, mem
bru supleant al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar.

La sosirea în punctul de frontieră 
Vama Veche, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov 
primesc onorul unei gărzi de onoare 
formată din marinari ai forțelor noas
tre armate. Conducătorii de partid 
și de stat ai României și Bulgariei 
trec în revistă garda de onoare.

Apoi, ’ tovarășul Todor Jivkov și 
ceilalți oaspeți bulgari își iau rămâs 
bun de la tovarășii Maxim Berghia- 
nu, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, Emil 
Drăgănescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Vasile Vîlcu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Con
stanța al P.C.R., cu soția, Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., cu 
soția, Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., Constantin Mitea, membru 
al C.C. al P.C.R., Tamara Dobrin.

vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, precum și de 
la reprezentanții organelor de partid 
și de stat ale județului și municipiu
lui Constanța, ale orașului Mangalia, 
de la conducătorii unităților economi
ce din județul Constanța vizitate, tn 
cursul zilei, de oaspeți.

Numeroși locuitori din orașul 
Mangalia, din comunele Vama Veche 
și ,2 Mai" și-au luat un rămas bun 
de la solii poporului bulgar, cărora 
zeci de mii de oameni ai muncii le-au 
făcut o călduroasă primire în tot 
timpul vizitei în țara noastră. Ei flu
turau stegulețe românești și bulgă
rești, buchete de flori, expresie a sen
timentelor de prietenie ce și le nu
tresc reciproc popoarele român și 
bulgar. Pe o mare pancartă era în
scrisă în limbile română și bulgară 
urarea ..Trăiască prietenia româno- 
bulgară 1“

în aclamațiile puternice ale celor 
venîți — în pofida unei ploi torențiale 
— să-și ia rămas bun de Ia solii po
porului frate bulgar, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov își string 
călduros miinile, se îmbrățișează.

Vizita tovarășului Todor Jivkov în 
țara noastră, întîlniriie și convorbi
rile cu tovarășul Nicolae Ceaușescu 
au constituit un moment deosebit de 
important pentru dezvoltarea 
lor dintre Partidul Comunist 
și Partidul Comunist Bulgar. 
Republica Socialistă România 
publica Populară Bulgaria, în 
sul celor două popoare, al cauzei 
cialismului șl păcii
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ÎN ÎNTÎMPINAREA FLĂCĂRII OLIMPICE
reiații- 
Român 
dintre 

și Re- 
intere- 

»o—

* Campionii olimpici Simion Ismailciuc, Dumitru Pirvulescu și Leon Rotman, 
printre purtătorii torțelor ® Meciul de fotbal Dinamo- Steaua in vedeta

i23AUGUST
ÎNTREGUL nostru popor

primei zile a „Cupei
Sosirea flăcării olimpice în Capitală va fi onorată 

cu mari manifestații polisportive. Sîmbătă și duminică, 
pe stadionul „23 August", începînd de ia aceeași oră : 
17,30, Consiliul municipal pentru educație*fizică și sport 
oferă bucureștenilor un program extrem de variat, al 
cărui clou îl reprezintă firește, pe de o 
nitatea primirii flăcării în Capitală, ier pe 
meciurile de fotbal pentru tradiționala

solem- 
ă parte 

Cupă a Bucu-

30 DECEMBRIE

ANGAJAT CU TOATE FORȚELE
Trecerea flăcării olimpice pe te

ritoriul patriei noastre a stîrnit un 
viu interes în cele mai largi cercuri 
sportive. Consiliile județene șj mu 
nicipale pentru educație fizică si 
sport implicate în organizarea șta
fetei primesc numeroase solicitări 
de participare la schimburile de 
torță. Cunoscuții atleți bucureșteni

de altădată Dinu
Tîîmaciu și Radu 
ardoare să li se ofere cinstea de a 
purta flacăra olimpiijă.

în punctele principale de trecere 
a flăcării, comisiile de organizare 
au și desemnat sportivi dintre cei 
mai reprezentativi pentru purtarea 
torțelor. De pildă, pe Podul Prie-

municipiului București"
reșfiului, în care sînt antrenate unele dintre cele mai 
populare formații ale soccerului autohton. Frumusețea 
ceremoniei de duminică, la sosirea flăcării olimpice, este 
garantată de inventivitatea organizatorilor de festivități 
sportive, care au pregătit impresionante tablouri de 
masă, realizate cu aceeași tineri care ne-au îneîntat 
și cu alte prilejuri.

Cristea, Dumitru 
loniță doresc cu

teniei, duminică 13 august, primii 
membri români ai ștafetei olimpice 
vor fi campionii olimpici Leon Rot- 
man, Simion Ismailciuc și Dumitru 
Pîrvul'seu, precum și medaliatul 
oiimp e Andrei Igorov.

De asemenea, ne vin vești din 
țară, privind nominalizarea purtă
torilor de torță. Județul Timiș, de

pildă, a apelat la o serie de atleți 
fruntași de pe timpuri i Eugen Lup- 
șa, loan Mesaroș, Cornel Poenariu. 
precum și la cunoscutul luptător 
Cornel Uibariu. Acestora li se adau
gă — cu, mult farmec pentru spec
tatori și pentru însuși simbolul șta
fetei — unii dintre cei mai vechi 
„olimpici11 români, fotbalistul Ale
xandru Cozovici (participant la Jo
curile olimpice din 1924, la Paris) 
și atletul Ladislau Peter (participant 
la J.O. din 1928. la Amsterdam).
• Județul Arad a preferat pe fotba
liștii săi celebri: Mircea Petescu și 
Flavius Domide, precum și pe gim
nasta Rodica Sabău. Printre argeșeni 
îi întîlnim pe boxerul Aurel Simion 
(participant la J.O. din 1968. 
Mexico) și pe • • - —
Rizon. De altfel, 
dețelor cuprind 
vestiți, ceea ce 
multă strălucire.

la 
atletul Constantin 
listele tuturor ju- 
nume de sportivi 
dă ștafetei mai

CEI DE LA „AUTOBUZUL11 - O MARE Șl
Vizităm în aceste zile uzina „Au

tobuzul" din Capitală. Colectivul de 
muncitori, tehnicieni, ingineri și per
sonal administrativ de aici se stră
duiește, printr-un efort continuu și 
generos, printr-o muncă conștientă 
și disciplinată, să dea viață angaja
mentelor luate în cinstea zilei de 23 
August și a celei de a 25-a aniver
sări a Republicii. Concret, aceasta 
înseamnă 45 milioane lei realizări la 
producția giobală și 40 de milioane 
lei la produefia marfă. Angajamentul 
vizează a spor de circa 30 la sută 
față de anul precedent.

„Este incontestabil că aceste cifre 
se vor realiza!“ — ne mărturisește, 
cu toată convingerea, tovarășul Mir
cea Constantinesca, președintele co-

mitetului sindical al uzinei, membru 
în comitetul de partid.

Sînt cuvintele unui om care lu
crează la „Autobuzul" de 19 ani, a- 
dică de la înființarea acestei mari 
întreprinderi socialiste. Un om care, 
altfel spus, cunoaște bine realitățile 
din acest colectiv. Un om care a 
crescut o dată cu uzina și care, la 
rîndu-i, a crescut oameni. 60 la sută 
dintre salariații de la „Autobuzul' 
sînf sub 30 de ani. Așadar, un 
lectiv cu o mare vitalitate, dar 
cum ne-am convins — și cu o 
stăvilită energie sufletească.

Ne-am bucurat întîlnind printre 
harnicii și îndemînatieii muncitori 
de aici, foarte muiți sportivi. cu 
precădere fotbaliști Nicolae Pipoi.

sportul in vizită la

TEMEBOI ZBURĂTORI ACVATICI
Retrași în Intimitatea bazinului 

special de la ștrandul Tineretului, 
trei săritori trăiesc tot mal intens 
apropierea celui mai important eve
niment sportiv din viața lor : par
ticiparea la Jocurile Olimpice, 
eveniment care constituie și 
debut pentru această ramură 
natației din țara noastră, pentru 
Ion Ganea, Melania Decuseară 
Sorana Prelipceanu vor fi primii 
săritori în apă din România care 
vor concura la mărea confruntare 
olimpică. Cum întimpină ei presti
gioasa întrecere de la Olympia 
Schwimmhalle, unde vor avea

Un 
un 

a 
că
Și

parteneri pe celebrii săritori din 
S.U.A., Italia, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Mexic, U.R.S.S. și din ce
lelalte țări cu reprezentanți per 
manent prezenți pe podiumul de 
onoare al Jocurilor Olimpice ? Am 
aflat zilele trecute, cu prilejul vi
zitei făcute acolo unde, zi de zi 
și ceas de ceas, cei trei își finisea
ză dificilele și, în același timp, spec
taculoasele salturi de la 3 m sau 
de la 10 m spre limpezimea de cris
tal a apei.

Antrenorul Norberi Hatzak, el în
suși fost practicant de frunte al 
acestui sport, urmărește cu încor-

co-

.e-

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pao a t-a)

HARNICA FAMILIE
strungarul de la secția 
șef"..........................
Autob 
Vil di
Anul 
rantâ
Tânase Pan<-2le (funda?, unul 
m
Victor Nicolau (extremă d’eaptă. 
strungar d precizie) și, mai ales, cu 
Andrei Ivan (extremă stingă, tini
chigiu auto), o asemenea dorința a 
celor de la „Autobuzul" este absolut 
realizabilă. Am subliniat : mai ales

„Mecar 
este unul din fundașii echipei 
Kizul, participantă la campiona- 
iviziei C Locul 3 anul trecut 
acesta, cine știe, poate aspi- 
la „B". Cu sportivi ca Pipoi.

de performanță ai uzinei), 
(extremă

dare’fiecare salt: de la poziția de 
plecare, la zvîcnirea de pe tram
bulină, la executarea propriu-zisă 
a exercițiului și pînă la atit de 
mult prețuitele (de către public, 
dar mai cu seamă, de către arbi
tri) intrări în apă.

— Ce urmărești, în mod deose
bit, astăzi ? l-am întrebat pe Ion 
Ganea.

— Și azi, ca de altfel în flecare 
zi, execut toată seria de salturi, atit 
de Ia 10 tn, cit și de la 3 m. Dar. 
în mod cu totul special, insist asu
pra săriturilor care determină ca
lificarea în finala probei, adică a 
șasea, a șaptea și a opta. Pentru 
mine, ele înseamnă 2i/2 înapoi, 2'12 
răsturnat și 272 contra grupat la 
trambulină.

— Marii săritori ai lumii, Dibi- 
asi, de exemplu (n.r.: la Ciudad de

D. STANCULESCU

in pag. a 2-a)(Continuare

al lotului olimpic ro-

urnal
cei patru portari

flo-

care va participe 
la Jocuri'e Olimpice.

lume, 
spor- 
care 

la

executat
Ganea, in 

marelui

Să 
an-

șî de a 
eforturile 

ale țării 
in
că

mai perseverent dintre portari 
sâ rămînă... veteranul Tale, 
prea multi

amănunțit în lotul
Olga Szabo, Ileana 

„corectarea" greutății

ș’c.j't.s’t.yc.j't.yc.ycyc.
r|s '0 'f*- *1*

Un frumos salt 
înainte 
de Ion 
cadrul 
concurs de la Bol
zano, și imortali
zat pe peliculă de 
antrenorul său, 
Norbert Hatzak.

nou la drum, pe meridianele tenisului

NASTASE -Marele Premiu și „Salatiera"
TIRIAC meciul nr. 100 • ••

Ieri dimineață, cu un minut înainte de decolare...
Foto : Theo MACARSCHI

Campionatele republicane de caiac-canse pentru

SPORTIVII DE LA DELTA

AU DOMINAT
Pe o vreme splendidă, teri, pe lacul 

Snagov au fost desemnați primii cam
pioni de caiac-canoe ia juniori mici 
s; tineret. O comportare demnă de 
subliniat au avut sportivii de la Delta 
Tulcea, care printr-o evoluție dintre 
cele mal bune au reușit să cucerească 
cele mai multe titluri. IATĂ CIȘTI- 
GÂTORII : juniori mici : k 1—500 tn: 
R. Filipov (Delta) 2:01.1 ; k 2- 500 tn : 
M. Andronlc — V. Constantin (Delta) 
1:52,8 : k 4—500 m : A. Bueicâ — N. 
Nicolicl — N. Buzdugă — A. Grădiștea- 
nu (Șc. sp 2 București) 1:41.4 : C 1—500 m : I. Isal (Steaua) 2:13,6 ; C 2-500 m: 
I. Gavrilov — P. Mihail (Delta) 2:03,0: 
k l—50o m (f) '■ Paulina Lovin (Delta) 
2:15.4 : k 2 -500 m (f) : V. Slmionov — 
A. Roh (Delta) 2:14,4 ; k 4—500 m (f) :

juniori și tineret

TULCEA

PRIMELE FINALE
A. Dîb> — S. Niccxae — L Măriei 
N. Diba (Delta) r3€.L

întrecerile echipajelor de tineret 
dat naștere 
librate. 
au fost 
curși or. 
distanța 
caiac ț_  _ _______GA TORIT : k 1—500 m 
sile (Olimpia București) m : Grig ore Denisov ___ __
k 1—1 QuO m : Chirilă Simionov 
4:01,2.

întrecerile continuâ vineri cu 
șl recalificările juniorilor sfmbătă vor avea loc 
tivitatea de închidere a actualei ediții 
a campionatelor.

. . aula cLspute extrem de echi- 
dștigătorii 

metri ai 
parcurs 
azh la INvTN- 

Didîria Va- 
1—1 ooo 
4:17,3 ; 
(Delta)

pasionante. in care 
: stabiliți

Băieții 
clasică 

cit și la

pe ultimii 
au avut de 
de 1 tn. 

canoe. IATA 
(f> : 
2:174 : C 

(Steaua)

Vara a fost scurtă— Cei doi ași 
ai rachetei au stat puține zile prin
tre cei dragi. Privirile de bun 
rămas i-au mai însoțit o dată, la 
avionul ce avea să-i ducă spre alte 
zări.

— Deci. [lie. din nou la drum...
— Da. ne despărțim, dar pentru 

puțină vreme. După turneele din 
Canada și Statele Unite, obiectivul 
nostru principal rămîne finala Cu
pei Davis, la București. Vom fi 

pe la mijlocul lui septembrie, 
o revedere pe care toți iu- 
tenisului o așteaptă de pe 

cu înfrigurare. Pînă atunci, 
în circuitul Marelui Premiu

acasă,
Este 

bitorii 
acum 
escale _____
— F.I.L.T. și tot atîtea ocazii pen
tru Năstase de a traversa 
de puncte care-I separă 
spaniolul Orantes. Ne-o 
însuși ;

— Am 46 de puncte 
dar numai Forest Hills-ul dă alte 
100 pentru locul întîi. îmi mai în
cerc o dată șansa. Dar și Stan 
Smith, vechiul meu rival, este a- 
proape. Dacă nu-1 întîlnesc In a-

diferența 
de lider, 
spune el

handicap,

mmSUL DE SELECȚIE

Azi

din
ore-
Voi

ceste săptâmîni, îl voi avea ca ad
versar acasă, la Progresul. Atunci 
va fi revanșa !

Așadar, spre Marele Premiu, 
dar cu gîndul la „Salatirea de ar
gint". Și Ion ce ne spune ?

— Pentru mine, turneele 
America sînt în primul rînd o 
gătire pentru marea finală,
face totul ca să fiu în maximum 
de formă, lâ București. Cînd am 
de jucat trei meciuri grele...

Trei meciuri care, adăugate la 
cele precedente, dintr-o serie în
cepută acum doisprezece ani. fac 
suma totală de 1001 Puțini jucă
tori în lume — mai exact șapte — 
au acest impresionant palmares In 
„Cupa Davis'*. Ion Tiriac este al 
optulea.

I-am amintit aceasta lui „Țiri1* 
cînd urca 
zîmbit cu 
rea lui, o 
credere.

pe scara avionului. Mi-a 
tîlc... Și am zărit în privi- 
lumină de necurmată în-

Radu VOIA

11 PISTOL VITEZA
PENTRU J.O

manșele decisive
Cele două manșe din totalul de 

patru care cuprind concursul de se
lecție pentru desemnarea celui de al 
doilea trăgător român la proba de 
pistol viteză 60 de focuri de la J.O. 
au reunit, ieri, pe standurile de la 
Tunari, pe țintașii Atanasiu, Roșea ți 
Tripșa. A concurat și Dan luga, dar 
participarea lui a însemnat doar o 
probă de control în cadrul pregătiri
lor.

numai primele manșe din cadrul ce
lor două concursuri cit însumează 
competiția de selecție. Așa cum am 
mai menționat, punctajele de ieri din 
manșa I (ora 10) 
lor ce vineri (ora 
de joi, ora 13, se 
de azi, ora 10.

$i acum rezultatele înregistrate : 
ora 10 : Roșea, la 8 secunde : 50-(-30 ;

se vor adăuga ce-
13) și invers : cele 
vor aduna cu cele

® Ziarul belgian „LES SPORTS 
Bruxelles, subliniază performanța atletei no
minee Lia Manoliu, care va participa pen
tru a șasea oară ' ' ' ’
„Este un eveniment unic in analele atletis
mului mondial" — notează comentatorul 
belgian. Campioană olimpică în 1963 ia 
Ciudad de Mexico, Lia Manoliu are 
palmaresul său 
de bronz (1960 
sase a șasea în 

e Alarmă în 
Cornel Penu a 
lor, Echipa nu are un apărător de buturi 
capabil să-i susțină încrederea și speran
țele. Cel 
continuă 
fie oare 
gajafi în întrecere ?

® Control medical 
retistelor. Excelent ; 
Gyulai. Se impune _
floretistelor lencic-Stahl și Ardeleanu.

® Neliniștitoare — revenirea Ilenei Silai 
de la Izmir în întrecerile balcaniadei, Ilea
na a vizat recordul mondial. Ea nu a ți
nut seama de căldura toridă și de starea 
aproximativă a pistei. După cursa de 
800 m. Ileana a acuzat o mare oboseală 
Controlul medical este gata să intervină

® Rînduri dintr o scrisoare semnată de 
Marcela Angelescu — lași : „Vă rog să-mi 
■nermifeți să vă spun că se vorbește prea

în 
și două medalii olimpice 
și 1964), după ce se cia- 
1952 și pe locul 9 în 1956. 
tabăra handbalului ! Deși 
revenit în grupul portari-

mult, în ultima vreme, despre medalii și 
locuri la Olimpiadă. Eu cred că asta nu 
face decît să irite nervii sportivilor, care 
devin, astfel, niște cifre. Aș fi foarte fe
ricită dacă s-ar spune sportivilor noștri 
că singurul obiectiv al lotului olimpic ro
mân este aceia de
a onora 
confirma 
generale 
noastre 
Eu cred 
tivii români 
au participat 
ultimele patru edi
ții ale Jocurilor 
Olimpice au făcut 
cinste țârii noastre. 
Ducă aș putea să 
mă aflu, undeva, 
intr-un colțișor ai 
vestiarelor olimpi
ce, le-ași spune 
sportivilor noștri, cu 
glas șoptit: „Fiți 
demni, ca și îna
intașii voștri 1".

Pentru mine, prezența de pinâ acum a echi
pei noastre in rindul primelor 12 echipe ele 
lumii constituie un succes care trebuie dez
voltat pe viitor, pentru a interpreta modern 
îndemnul lui Pierre de Coubertin".

• In cursul zilei de ieri. Emil Ghibu,
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• Delegația Consiliului superior al spor
tului african condusă de secretarul său ge
neral, Jean Claude Ganga, o fost primită 
la Comitetul de organizare a Jocurilor 
Olimpice, la Munchen. Delegații Consiliu
lui au expus președintelui Comitetului de 
organizare, Willy Daume, punctul de ve
dere al țărilor africane referitor la parti
ciparea Rhodeziei la J. O., prin care aceș
tia cer ca sportivii rhodezier.i să fie ac
ceptați numai în calitate de cetățeni bri
tanici. Se știe că forurile sportive olim
pice au acceptat ca sportivii Rhodezieni 
să ia parte |a întrecerile de la Munchen, 
în aceleași condiții ca și la Jocurile Olim
pice de la Tokio, sub drapelul 
Cărțile de identitate, eliberate 
tul de organizare, vor trebui 
mențiunea „cetățean britanic".

* Flacăra olimpică aprinde 
dorurile foștilor sportivi. Ieri dimineață, fos
tul campion Dumitru Tîîmaciu „forța toate 
ușile" pentru a obține dreptul de a pur
ta flacăra olimpică pe distanța de 1000 m. 
Dacă această splendidă doleanță nu a 
găsit ecou în inima organizatorilor, ne 
permitem să susținem din toată... inima 
candidatura lui Tîîmaciu. Argumente: mi 
iiardul de metri alergat de Tîîmaciu pe 
urmele Victoriei.

vicepreședinte al C.N.E.F.S., a înmînat ti
tlurile de maestru al sportului jucătorilor 
de polo Dinu Popescu, Claudiu Rusu, Radu 
Lazăr și Șerban Huber. O dată cu pri
mirea distincțiilor, acești patru sportivi și-au 
pus o singură întrebare : care să fie nor

ma pentru obține
rea titlului de ma
estru emerit ? Răs
punsul ar putea 
fi o chestiune de 
zile.

* La închide
rea ediției, in difi
cilul sport al lup
telor libere. Petre 
Cearnău, unul din
tre pretendenții la 
titularizarea în e- 
chipa olimpică, ca
tegoria muscă, și-a 
impus pentru aces
te ultime zile o 
normă peste plan. 
In fiecare seară, 
după terminarea 
antrenamentului, el 

pe distanța Poiana 
traseul vechi,

coboară în alergare. 
Brașov — Brașov, urmind 
accidentat, și revine după o pauză de cinci 
minute. Se pare că timpii luptătorului pot 
fi invidiați chiar și de atleții specializați in 
alergările de fond.

întrecerile s-au desfășurat în con
diții asemănătoare celor care vor 
exista la Miinchen. Adică, la ore 
identice (10 și 13), iar standurile au 
fos* dotate cu un parabal în față și 
ziduri laterale de culoare gris, mon
tate la aceeași distanță și înălțime 
ca și la J.O.

Cel mai constant s-a arătat dintre 
selecționablli Ion Tripșa (295 p— 
294 p), iar cea mai bună performanță 
în manșă a înscris-o Virgil Atanasiu 
(296 p In seria a II-a, la ora prînzu- 
lui). Subliniem însă că, ieri s-au tras

6 s : 49-|-49 ; 4 s : 46+48=total gene
ral : 292 p. Tripșa, 8 s : 49+49 ; 6 s : 
50+49 : 4 s : 50+48=295 p, Atanasiu, 
8 s: 49 + 50 ; S s: 48+49 ; 4 s:
46+50=292 p, luga, 8 s : 50+50 : 6 s : 
50 + 49 : 4 s: 49+48=296 p; ora 13: 
Roșea, 8 s : 50+49 ; 6 s : 50+47 ; 4 s : 
49+46=291 p, Tripșa, 8 s: 49+50 : 
6 s : 49+50 ; 4 s : 48+48=294 p, ‘ 
nasiu, 8 s : 49 + 50 s 6 s : 50+50 ; 
48+49=296 p, luga, 8 s : 50+50 ; 
49+50 ; 4 s : 50+48=297 p.

Competiția sa încheie azi.
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Marinarii, docherii și mecanizato- 
torii din cadrul Direcției navigației 
fluviale — NAVROM-Galați, au su
ficiente motive de satisfacție, trăind 
din plin bucuria îndeplinirii cu 
succes a angajamentelor luate în 
cinstea marilor evenimente politice 
ale acestui an. Desfâșurîndu-și acti
vitatea în atmosfera de efervescență 
creatoare, generată de lucrările Con
ferinței Naționale, pe care au întim- 
pinat-o cu realizări de seamă, co
lectivul acestei mari unități mariti
me și fluviale raportează cu o vie 
satisfacție realizarea planului pe pri
mele șapte luni după cum urmează : 
110»» LA PARCURSUL MĂRFURI
LOR ; 106o/n LA PARCURSUL DE 
CĂLĂTORI ; 119»/, LA DRAGA.I ;
147»', LA ÎNTREȚINEREA LUCRĂ
RILOR HIDROTEHNICE ; 117»,, LA
TRAFICUL PORTUAR : 115»’, LA 
MANIPULAREA MĂRFURILOR.

Unitățile subordonate din cadrul 
Administrației fluviale a Dunării de 
jos,, menținînd o a.dîncime corespunză
toare la bara de la Sulina, au permis 
intrarea în porturile Galați și Brăila 
a navelor cu o capacitate de 25.000 
Tdw și un pescaj de peste 26 de pi
cioare. De asemenea, lucrătorii acestei 
unități și-au adus o contribuție de sea
mă la executarea unor importante lu

crări de interes național efectuate în 
portul Combinatului Siderurgic Galați, 
la termocentrala de la Chișcani și la 
portul industrial Tulcea.

La obținerea acestor importante suc
cese și-au adus din plin aportul e- 
chipajele de pe remorcherele „Alba“, 
„Avrig", „Dorna", „Istria", pasage
rele „Muntenia", „Ardealul", „Venus", 
„Rapid", de pe macaraua 308. In 
fruntea întrecerilor, s-au situat, lună 
de lună, C. Palade, Gr. Boată, P. 
Crainic, C. Frățilă, H. Mustafa, P. 
Bondar, I. Ignat și încă mulți alții, 
oameni curajoși și plini de iniția
tivă.

Revelatoare sînt si angajamentele 
suplimentare luate de membrii har
nicului colectiv gălățean, în cinstea 
zilei de 23 August. Astfel, ei și-au 
propus să realizeze, peste angaja
mentele luate anterior, depășirea cu 
2».’o a traficului portuar, cu 3»/, la 
parcursul mărfurilor, cu 4®/» la ex
tracțiile de nisip, o economie de 6»', 
la prețul de cost, 9% beneficii peste 
plan și 7»/o economii la combustibil 
și lubrefianți.

Sînt, după cum se vede, angaja
mente extrem de mobilizatoare, pe 
care salariații DNF-ului le vor tra
duce în mod sigur, în fapte.

T. SIROPOL, coresp. județean

CEI DE LA „AUTOBUZUL- - 0 MASE Șl HARNICA FAMILIE
(Urmare dirt pag 1)

cu Andrei Ivan, pentru că acest băr
bat trecut acum de 30 de ani, re
prezintă, dacă vreți, prototipul omu
lui care știe să armonizeze deplin 
munca cu sportul, seriozitatea cu dis
ciplina, viața de familie cu cea de 
colectiv. Andrei Ivan a terminat 
școala de ucenici în uzină, în același 
timp în care activa ca junior în e- 
chipa de fotbal. Apoi, cînd a trecut 
în prima echipă a pășit și în secție, 
la tini'’’ igerie, într-o muncă de răs
pundere și în care este un autentic 
model pentru toată lumea.

Aștern pe hîrtie aceste rînduri și 
îmi revin continuu în minte cuvinte
le președintelui sindicatului : „Este 
incontestabil, că aceste cifre se vor 
realiza !“. Nu le-a rostit cu emfază,

cu o exagerată încredere sau cu do
rința de a crea colectivului din care 
face parte o falsă aureolă. Nu ! Mir
cea Constantinescu știe că acolo, în 
uzină, cresc oameni de un fel deo
sebit, care nutresc față de muncă 
un adevărat cult. Și, cu asemenea 
oameni, cîte lucruri minunate nu se 
pot face !

Paralel cu realizările în producție, 
cei de la „Autobuzul", și-au re- 
amenajat stadionul, au ridicat o tri
bună de 3 000 de locuri, au pus fun
dația viitoarei săli de sport (25X15). 
Sînt cîteva din proiectele asupra că
rora, poate, într-un viitor apropiat, 
vom reveni. Deocamdată să consem
năm aici nestăvilita lor pasiune pen
tru muncă și sport, noțiuni scumpe 
tuturor, marii familii a acestor con
structori despre care, desigur, s-ar 
putea scrie mult mai mult...

INIȚIATIVELE VALOROASE 
PRIND VIAȚA

PIATRA NEAMȚ : Rezultate din 
ce în ce mai bune dă colectivul Uzi
nei de fibre chimice Săvinești ca ur
mare a inițiativei : „Fiecare tonă de 
produs finit cu un efort valutar mi
nim". Tn primele 7 luni ale anului 
s-au realizat peste plan produse în 
valoare de 42 milioane lei. Circa 60 
la sută din aceste depășiri constituie 
rezultatul direct al preocupării în
tregului colectiv pentru elaborarea și 
folosirea unor tehnologii proprii de 
fabricație a melanei și caprolacta- 
mei, principala sursă de reducere a 
cheltuielilor valutare. In prezent, 
preocupările sînt îndreptate pentru 
definitivarea tehnologiei de obținere 
a metabisulfitului de sodiu, necesar 
preparării catalizatorului la reacția 
de polimerizare, un alt fapt care va 
duce la economisirea valutei.

BUCUREȘTI : La fel ca majorita
tea întreprinderilor bucureștene, și 
Fabrica „Aurora" — în urma evaluă
rii realiste a resurselor și posibilită
ților interne — a trecut la realiza
rea cincinalului In patru ani și junl6- 
tate. La măsurile tehnico-organizato- 
rice ce s-au luat In acest scop, se a- 
daugă eforturile întregului colectiv, 
care, alături de constructorii de la 
I C.A. București, a reușit să pună in 
funcțiune două ringuri la • filatura de 
vigonie (fire tip bumbac) cu 50 de 
zile mai devreme. Avind în vedere 
rezultatele de pînă acum obținute în 
întrecerea socialistă, ca și hotărirea 
întregului colectiv de a face totul 
pentru buna desfășurare a produc
ției, se apreciază că săptămîna viitoa
re, în cinstea zilei de 23 August, să 
se realizeze integral angajamentul 
anual.

BRAILA : Un nou utilaj intră în 
fabricație la cunoscuta uzină „Pro
gresul" din Brăila. Aplicînd în prac
tică indicațiile Conferinței Naționale 
a partidului și preocupat să întîm- 
pine ziua de 23 August și aniversarea 
Republicii cu .noi succese în muncă, 
un colectiv de specialiști a pregătit 
și asimilat un însemnat număr de pro
totipuri de utilaje destinate industriei 
lemnului.

Printre acestea se numără și o mo
dernă tocătoare destinată liniilor 
PAL cu o capacitate de 35.000 tone 
anual, care dată în folosință, va adu
ce însemnate beneficii

ÎNAINTE DE MUNCHEN, PE STADIONUL DIN IZMIR..
Precum se știe majoritatea lotu

lui nostru olimpic de atletism o 
formează... fetele. Așa s-a întîmplat 
mereu de la Roma și pînă la Ciudad 
de Mexico, și tot așa se vor petrece 
lucrurile și la Miinchen.

Din echipa reprezentativă femi
nină a României care a luat parte 
la Jocurile Balcanice au lipsit doar 
două dintre candidatele pentru 
J.O. (Lia Manoliu și Olimpia Cata
ramă) și trei dintre deținătoarele 
Insignei cercurilor olimpice (Eva 
Zorgo, Mariana Nedelcu si Roxana 
Vulescu). In aceste condiții, lesne 
de înțeles, am așteptat cu deosebit 
interes evoluția ..olimpicilor" noa
stre în compania unora dintre cele 
mai valoroase sportive din lume, 
atletele bulgare și iugoslave. între
cerile au împlinit. în unele cazuri, 
așteptările. în altele însă nU I

Să facem, de aceea, o succintă 
analiză a comportării unora dintre 
sportivele noastre fruntașe vizate a 
participa la Olimpiada din capitala 
Bavariei.

Au împlinit sau chiar au întrecut 
așteptările Argentina Menis și 
Carmen Ionescu la aruncarea discu
lui. Prima, după cam vă este cu
noscut. a înregistrat cu 66,58 m un 
nou record național superior, la 
ora aceea. însăși recordului mon
dial al Fainei Melnik. Seria aruncă
rilor sale a fcst următoarea : 61.94 m, 
63,86 m, 66.58 m. depășit. 61,36 m 
și 61.10 m. Evouția Argentinei la 
Izmir a fost, indiscutabil, cea mai 
valoroasă din toate concursurile la 
care a luat parte în acest sezon, 
ea neavînd nici o aruncare infe- 
rtoară cifrei de 61 de metri. De 
altfel, este semnificativ de subli
niat și faptul că în cele 14 con
cursuri din ace-t an Argentina 
Menis n-a aruncat mai puțin de 
60 metri (ne referim, desigur, la 
rezultatele cu care ea și-a încheiat 
întrecerile respective) ceea ce, fi
resc conduce la concluzia că la 
Miinchen va putea avea un cuvînt 
serios de spus în titanica dispută 
care se anunță pentru cucerirea 
medaliei de aur.

Mai înainte de a se face festivi
tatea de premiere la aruncarea 
discului, o adevărată „bombă" a 
căzut pe stadionul Atatiirk. De la 
Istanbul s-a comunicat că în a- 
ceeași zi. la Moscova. sovietica 
Melnik obținuse un nou record al 
lumii cu 67,76 m (ulterior s-a aflat 
că, în realitate, noul record mă
sura 66,76 m ii. Pentru o clipă, de 
ce n-am spune-o. ne-ain temut la 
gîndul că această veritabilă bombă 
avea s-o clatine pe Argentina. 
Ne-am înșelat însă pentru că a- 
ceastă excelentă atietă a primit 
vestea cu mult mai mult caim decît 
toți cei prezenți la un loc : „Rezul
tatul meu de azi, făcind abstracție

de cel al Fainei Melnik, nu poate 
decît să mă bucure. Mi-am dat 
seama că pot obține încă și mai 
mult. O voi dovedi, în întrecere 
directă cu Faina, pe stadionul de la 
Miinchen Aștept plină de încredere 
disputa olimpică"

Carmen Ionescu a aruncat cu 
4 centimetri mai puțin decît recor
dul său personal (62.78 m) dar a 
dovedit că este o atletă de perspec
tivă pe care se poate conta pentru 
J.O. Nu atit faptul că a avut trei 
aruncări peste 60 
de metri (62,74 ni, 
60,92 m și 61.64 
m), pledează pen
tru clasa acestei 
atlete, cit mai 
ales aruncarea... 
depășită de a- 
proape 65 de me
tri I

Tot o aruncare 
„nereușită" o vom 
lua ca etalon și 
în aprecierea 
comportării arun
cătoarei de suliță 
Marion Becker. 
Deși clasată abia 
pe locul patru, 
trebuie însă ară
tat că timișorean- 
ca a probat mari 
posibilități tnai 
ales în acea a șa
sea aruncare pe 
care doar incom
petența arbitrilor 
din sector a fâ- 
cut-o nereușită. 
Altfel. Becker 
s-ai fi înapoiat 
de la Izmir nu 
numai cu victoria 
balcanică, ci șl 
cu un nou record 
republican de 
peste 62 de metri!

Ileana Siiai a avut o cursă grea pe 
800 m. Ea a fost cea care a con- 
dus-o însă de la un cap la altul, 
pe ultimii 200 de metri avînd de 
făcut față unui atac susținut al 
campioanei europene Vera Niko- 
lici. A rezistat însă cu brio finișu
lui recunoscut al recordmanei iu
goslave ș) a obținut un timp re
marcabil 2 :02,0, ceea ce. în con
dițiile temperaturii ridicate de la 
Izmir, spune totuși foarte mult.

Valeria Bufanu, ca și la preceden
tele ediții ale competiției, a fost și 
acum o atletă de bază în formația

noastră. A luat startul în trei probe, 
a obținut două victorii la 200 m 
(23,3) și 100 mg (13,1) și doar star
tul întîrziat la 100 m (după nici 
30 de metri avea un handicap de 
2 metri față de sprinterele bulgare!) 
a împiedicat-o să realizeze Un nou 
record si poate chiar să cîștige 
primul loc. Așa. deși a depus efor
turi deosebite n-a putut încheia 
cursa decît pe locul trei cu un re
zultat de 11.4 s. egal însă recor
dului său republican. Bufanu de-

MARION BECKER

ține, precum s-a văzut, o formă 
sportivă corespunzătoare și are po
sibilități pentru o clasare onorabilă 
la 100 mg. ia J. O. și poate chiar 
și la lungime, probă pentru care 
probabil va mai opta, dat fiind 
faptul că programul de la Miinchen 
nu-i permite să concureze la 
100 mg și la 200 m.

Elena Vintilă a luptat din răspu
teri să-și asigure norma de par
ticipare în proba pentatlonului. A 
obținut însă numai 4245 p. Intere
sant de arătat că recordmana 
noastră a ieșit prima în trei din 
cele cinci probe: înălțime 1,73 m 
964 p (Anghelova, cîștigătoarea pen
tatlonului, a obținut 1,70 m — 935 p), 
lungime 6,23 m — 956 p (6,19 m — 
947 p), 200 m 25,04 s — 843 p (25,15 
— 833 p), a terminat 100 mg pe 
locul trei cu 14,2 — 841 p (13,9 — 
879 p) și greutatea pe locul patru

La Brașov

BOGATĂ ACTIVITATE

COMPETIȚIONALĂ
Incepînd de astăzi, Brașovul intră 

din nou în atenția iubitorilor de 
ciclism din țară. Pe șoselele radiale 
care se desprind din acest mare 
centru industria] și turistic, vor a- 
vea loc. timp de trei zile, două 
dintre competițiile importante pro
gramate pentru luna august în ca
lendarul federației de specialitate : 
„Criteriul juniorilor" și „Cupa 
C/BO“.

„Criteriul juniorilor", aflat la a 
17-a ediție a sa, a fost chiar din 
debut, una dintre cele mai apre
ciate întreceri ale tinerilor noștri 
cicliști. Ea vine să încununeze ac
tivitatea neobosiților rutieri, la ju
mătatea sezonului competițional. 
într-un concurs la care răspund 
prezent toate speranțele sportului 
nostru £ii pedale. Etapa I a „Cri
teriului" va avea loc azi, începînd 
de la ora 9,30, pe șoseaua Brașov- 
Făgăraș (80 km). Etapa a Il-a este 
prosiamată mîine, sîmbătă. înce- 
pind de la aceeași oră, dar pe șo
seaua Brașov-Sighișoara (90 km), 
iar etapa a III-a, și ultima, va a- 
vea loc duminică, cu începere de 
la ora 8. pe șoseaua Hărman (25 
l:m. — contratimp individual).

Concomitent, tot în Brașov, se 
vor desfășura și întrecerile „Cupei 
CIBO". Această competiție, și ea 
devenită tradițională (vom asista 
la cea de a noua ediție a respec
tivei competiții), are programate 
două etape. Prima se va consuma 
astăzi, pe ruta Brașov—Făgăraș— 
Poiana Brașov (138 km), iar cea 
de a doua, mîine pe traseul Bra
șov—Rupea—Poiana (144 km). Tn 
plus, în cadrul aceleiași competi
ții, organizatorii au rezervat pen
tru duminică dimineață alergări 
dedicate veteranilor. Pe categorii 
de VÎrstâ : 35—45 de ani = 25 km : 
46—55 de ani == 15 km și cate
goria „nelimitat" peste 56 de 
ani = 10 km.

Deci, în perspectivă. întreceri ci
cliste deosebit de atractive pe care 
le dorim să constituie tot atîtea 
reușîe ale acestui frumos și bărbă
tesc sport.

TEMERARII
(Urmare din pag 1)

Mexico, campion olimpic la plat
formă și vicecampion la trambuli
nă). au prevăzute in programul lor 
salturi mai dificile7

— Nu. Cînd și cînd, Di bias! mai 
execută 2>/j contra in echer (ceea 
ce îi asigură un plus de trei ze
cimi la coeficientul de dificultate), 
dar riscul este prea mare și de 
aceea preferă și el să sară grupat, 
așa cum a făcut la marele concurs 
de la Bolzano.

— Dumneavoastră, săritorii, aveți 
salturi pe care le preferați și al
tele fată de care aveți rețineri ?

— Bineînțeles. Personal mă simt 
întotdeauna foarte sigur cînd exe
cut 2'/j înapoi de la 10 m. în 
schimb, la înainte în echer am 
întotdeauna emoții, deoarece ace
eași săritură am făcut-o multă 
vreme grupat și încă nu m-am a- 
comodat cu modificarea respectivă.

- La care din cele două probe 
crezi că vei obține o performanță 
mai bună ?,

cu 10,77 m — 641 p (13.83 m — 
829 p !). In felul acesta Vintilă a 
totalizat 2763 p în probele cîștigate 
de ea (cu 48 p mai mult decît 
Anghelova) dar a pierdut la greu
tate nu mai puțin de 88 de puncte 
și alte 38 p la 100 mg, care aveau 
să decidă, astfel, punctajul final !

Viorica Viscopoleanu a obținut 
6.41 m la lungime (și nu 6,17 m 
cum, din eroare, a apărut în ziarul 
nostru), din prima încercare, cele
lalte măsurînd ■ 6.38 m. 6 30 m.
6,27 m. 6,38 m, depășit. Ea a pierdut 
însă net disputa cu vechea sa ri
vală Diana Iorgova care a înre
gistrat un nou record cu 6,70 ni. 
avind și restul de sărituri superioare 
ei.

Natalia Andrei cu timpul de 
4 : 23,3 pe 1500 m, ca și prin locul 
patru ocupat de ea, s-a situat mult 
departe de așteptări și de rezulta
tele din iunie. Se pare că vîrful for
mei sale sportive a fost atins în 
perioada de 11—25 iunie (4 i 14,8 și 
4:16,1) după care rezultatele au 
început să scadă ca valoare.

Organizatorii competiției de ia Iz
mir au stabilit, ia sttrșitul întrecerilor, pe cel mai buni atleți : Christos 
Papanlkolau (Grecia) — prăjină ș> 
Argentina Menls (România) — disc.

La fel de slab a concurat și arun- 
cătoarea de greutate Valentina 
Cioltan (locul patrp cu 16,79 m) 
care a înregistrat lâ Izmir cel mai 
slab rezultat din acest sezon, cu 
mai mult de un metru în urma re
cordului republican stabilit de ea 
la 25 iunie.

Prea puțin convingătoare a fost 
și evoluția Corneliei Popescu la 
înălțime. în pofida săriturii sale de 
1,81 m (1,78 m a trecut din a treia 
încercare) cu 6 cm inferioară celei 
cu care era creditată anul trecut, 
în această perioadă.

Pînă la începerea atletismului la 
Olimpiadă au mai rămas încă 20 de 
zile. Depinde în primul rînd de 
candidații pentru J.O. șj de antre
norii lor felul în care vor ști să 
folosească cu eficiență maximă a- 
cest scurt răgaz de timp pentru 
a-și putea menține forma sportivă 
la un plafon superior sau pentru a 
atinge acest plafon. Avem deplină 
încredere în atlete și atleți că vor 
evolua la Miinchen la înălțimea 
așteptărilor și a speranțelor tutu
ror iubitorilor atletismului, din 
țara noastră.

Romeo VILARA

A CONDUCE ÎN PRIMELE MINUTE NU ÎNSEAMNĂ, 
NEAPĂRAT, A FI UN ÎNVINGĂTOR SIGUR...
- Pe marginea primelor jocuri ale turneului intemaț'onal de la Ploiești

Ne-am numărat și noi, alături de 
puținii, dar fidelii iubitori ai hand
balului din orașul „aurului negru", 
prezenți miercuri după-amiază în 
sala Victoria, unde, după cum se știe, 
a. e loc un turneu internațional cu 
participarea celor două selecționate 
ale lotului nostru olimpic, a forma
ției ve^t-germane Grosswaldstadt șj 
a selecționatei de tineret a Poloniei- 
F' *e vorba, de fapt, de o competiție 
fără miză, dar al cărei principal 
scop amplifică interesul pentru par
tidele pe care le programează, de
oarece ele constituie una din ultime
le verificări ale echipei naționale, 
dinaintea Jocurilor Olimpice. Lesne, 
deci, de înțeles importanța pe care 
o prezintă în atari condiții, fiecare 
meci, am zice, chiar, fiecare minut 
de joc, pentru cei care, peste puține 
zile, se vor afla în viitoarea celei 
mai echilibrate și mai aspre dispute 
din istoria handbalului.

Privind lucrurile din acest unghi, 
singurul care contează în această 
perioadă, vom lăsa cu bună știință 
deoparte rezultatul final al selecțio
natei noastre olimpice (in treacăt fie 
spus, deloc mulțumitor) și ne vom 
referi cu precădere la comportarea 
generală a acestei formații Așa cum 
se preciza chiar în cronica partidei, 
reprezentativa română a început bine 
meciul, și-a dominat sub toate aspec
tele adversarul, realizînd pe teren 
lucruri de toată frumusețea. Tn pri
mele minute ale Intîlnirii. handba- 
liștii români au probat, evident, că 
în ceea ce privește pregătirea gene
rală (tactică, mai ales) ei sînt în cert 
progres, manifestînd multă preocu
pare pentru menținerea unui ritm 
corespunzător în atac, pentru con
struirea unor combinații eficiente, 
chiar dacă unele dintre ele ni se Dar 
a fi concepute parcă prea departe 
de semicercul advers si avînd, deci, 
un coeficient de eficacitate ceva mai 
redus. Și în apărare lucrurile au 
fost, la început, mai mult decît mul
țumitoare. Noul sistem pe care-1 a- 
plică echipa s-a dovedit a fi mai 
bine însușit, jucătorii mișeîndu-se 
omogen și ceva mai corect decît am 
văzut la partidele anterioare într-un 
cuvînt, mecanismul general al for
mației mergea ca... uns, ceea ce lăsa 
impresia obținerii, în final, a unei 
victorii nete sub raportul scorului.

Din nefericire, însă, în comporta
rea echipei române a apărut (pen
tru a cita oară ?) acea ușurință în

joc, s-a făcut simțită în evoluția ju
cătorilor o prematură satisfacție, ge
neratoare — ca întotdeauna — de 
greșeli în apărare (unele chiar de 
nepermis, cum ar fi — spre exem
plu — primirea unei suite de goluri 
de la un singur jucător- și în aceeași 
manieră !) și de ratări in atac. Pe 
fondul acestei, am zice fă-â teamă, 
superficialități, cursul nartidei în
cepută atît de bine a luat, brusc, o 
surprinzătoare și neplăcută turnură. 
Oaspeții, resemnați In primele minu
te, au reînviat, s-au apărat cu o dîr- 
zenie demnă de admirat (exceptind 
momentele de exces...) și concentrîn- 
du-se la maximum, s-au „agățat" e- 
fectiv de formația noastră. Aceasta 
a recepționat „șocul" în plin și — 
ceea ce este îngrijorător — și-a reve
nit greu, parcă prea greu dacă 
ținem cont de fragilitatea adver
sarului. Și tocmai acesta este 
punctul nevralgic : depășirea mo
mentului de cumpănă. Pentru că, 
nu trebuie să ne facem prea multe 
iluzii în acest sens, la J. O. vor fi 
multe și, poate, mai aspre momente 
de cumpănă, cînd, de regulă, se de
cide soarta partidei. Că lucrurile stau 
așa ne-a arătat-o clar chiar jocul de 
miercuri, în care în loc să fie în
vingători indiscutabili, la o diferen
ță de scor comodă, handbaliștii ro
mâni s-au chinuit în finalul partidei 
să salveze un rezultat pe care — este 
bine s-o știe — ei au fost primii 
care l-au compromis I

Avem speranța că lecția din me
ciul de miercuri nu se va uita. Și

nu se va uita, mai ales, câ a condu
ce cu 4—0 după 10 minute de jac na 
înseamnă nimic sau aproape nimic 
nici măcar în fața unei selecționate 
de tineret, care In afară de entuziasm 
și ambiție nu poate a'-ea prea 
argumente..

*
Turneul continuă azi, după urmă

torul program : ora 18.30: România 
B — Polonia tineret : ora 19 45 : Ro
mânia A — Gros« waldstadt.

Câlîn ANTONESCU

GRIVIJA ROȘIE - U S. A. PERPIGNAN
Astăzi, pe stadionul din Parcul 

Copilului, începînd de la ora 17,30, 
echipa franceză de rugby, U-S.A. 
Perpignan va primi replica forma
ției noastre fruntașe Grivița roșie, 
în cel de-al treilea ei meci din ca
drul turneului întreprins în țara 
noastră. Reamintim că XV-le ca
talan — din rîndurile căruia se 
remarcă internaționalii Capdouze, 
centru, si pilierul Esoonda — a 
cîștiga: ambele jocuri susținute 
pînă acum• 4—3 cu C S.M. Sibiu 
Si 15—3 cu Dinamo.

Sîmbătă

O ATRACTIVĂ REUNIUNE

Sîmbătă va avea loc la Brăila o 
interesantă reuniune pugilistică la 
care vor participa cîțiva dintre cei 
mai buni boxeri, membri ai lotului 
olimpic B. Printre combatanți se 
remarcă prezența lui Remus Cozma, 
Ghearghe Ciochină, Paul Dobrescu,

la Brăila

PUGILISTICĂ

Simion Cuțov, Dinu Condurat. 
Iată cîteva dintre partidele cele 
mai interesante t Gh. Pușcaș — M. 
Bătănaș, L. Mathe — A. Seibel, P. 
Dobrescu — C. Gutui, Gh, Ciochină 
— I. Agapi, S. Cuțov — M. Mitrea.

DUNĂREA REGĂSITĂ Șl UN BAZIN PENTRU COPIII BRĂILENI

BUCUREȘTEXIl 
AU CÎȘTIGAT 
„CUPA JUDEȚU

LUI CLUJ"
Zilele acestea s-a desfășurat în 

orașul de pe Someș ediția 1972 a 
tradiționalului concurs republican 
„Cupa județului Cluj".

I.a întreceri — s-a concurat nu
mai la armă standard — au parti
cipat trăgători din București, Iași, 
Arad, Brașov și Cluj (cu două e- 
chipe). La cîteva probe s-au obținut

ZBURĂTORI ACVATICI
— Acum mă simt mai in formă 

pentru salturile de la trambulină 
și cred că aici mă pot califica pen
tru finală (n.r. : în finală se cali
fică primii 12 clasați după opt să
rituri). Și dacă realizez aceasta, în
seamnă că mi s-a deschis calea spre 
un Ioc mai de frunte.

Discuția cu acest talentat și har
nic săritor s-a încheiat, deoarece 
îi venise rîndul sâ înceapă seria 
exercițiilor de antrenament, pe care 
tocmai le Isprăvise micuța Sorana 
Prelipceanu.

La vîrsta la care alte fete se mai 
îngrijesc de toaleta păpușilor (la 19 
mai a împlinit 14 ani), Sorana Pre
lipceanu se află în preajma acelui 
examen pentru care unii sportivi 
muncesc chiar mai mult de un de
ceniu. Atentă, impresionant de a- 
tentă la indicațiile profesorului Hat- 
zak. Sorana dorește din toată ini
ma ca la Miinchen să sară cît mai 
bine. Poate că nu țintește chiar 
locul T (deși dacă-i amintești că 
Ingrid Krămer și Milena Ducikova 
au devenit campioane olimpice cam

la aceeași vîrstă cu a ei are o 
tresărire), dar sfiiciunea ce o fare 
uneori să roșească nu ne împiedi
că sâ i citim în priviri multă, mul
tă hotărire. Și nu ar fi de mirare 
ca matematica și testele psihologice 
(!), două dintre pasiunile ei extra- 
școlare și extra-sportive, să o ajute 
La rezolvarea problemelor create de 
multiplele salturi și șuruburi exe
cutate într-o fărîmă de timp sau 
la escaladarea momentelor de ten
siune inerente marilor competiții.

Pe platforma de 10 m de la ștran
dul Tineretului se pregătește să 
sară multipla campioană balcanică 
și națională Melania Decuseară. Mo
mentul de concentrare care precede 
saltul și liniștea deplină ce s a aș
ternut în jurul bazinului ne de
termină să ne retragem. Și, pe ale
ea frumoasei baze, ne gindim, mai 
bine zis socotim, cîte mii de salturi 
au trebuit să execute la antrena 
mente cei ce ne vor reprezenta la 
Miinchen, cîte rostogoliri, cîte șu
ruburi, cîte intrări fulgerătoare 
le-au fost necesare pentru a ajunge 
la marele examen.

ECHIPELE OLIMPICE

ALE ROMÂNIEI SI UNIUNII SOVIETICE 

SE ÎNTÎLNESC LA PLOIEȘTI
Ultimul test și cel ma: dificil -ub 

raportul valorii adversarului. pe 
care handbaliștii români il vor tre
ce înaintea Jocurilor Olîmoice, va 
fi dubla întilnire cu reprezentativa 
Uniunii Sovietice, una dintre candi
datele la medalia de aur. Cele două 
jocuri se vor disputa în zilele se 17 
și 19 august in sala Victoria din 
Ploiești. După această dublă con
fruntare, în planul competițional al 
echipei noastre, nu mai rămine de
cît partida cu Norvegia, prima din 
cadrul turneului olimpic.

Acum trei ani. la o anchetă e- 
fecmată de ziarul nostru prin șco- 
li.’e și i.ceele din Brăila a ieșit în 
evidentă o situație de necrezut. 
Un număr îngrijorător de mare de 
ccpii. ce elevi din aceste școli nu 
știau să înoate. Și unde? Tocmai 
în Brăila. în acest oraș în care 
apa. Dunărea somptuoasă și bine- 
făcătoare este omniprezentă...

— Asta a fost acum trei ani. ne 
spâne tovarășul Constantin Vas- 
tarois metodist la C.J.E.F.S. Brăila. 
Aciot e ea total altceva. Am în
cepui o datt cu toată țara ac- 
țnotea .Delfin" inițiată anul tre- 
cwt de Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor in colaborare 
cu M::: --ul Educației și Invăță- 
mintuluL Reeditatul: pînă in pre
zent 46 de grupe de copii au ab
solvit cursul nostru de înot, fie
care grupă avind 25 de copii. In 
același timp. in colaborare cu 
/’ ; t-:'.râtul Județean Școlar am 
introdus la unele clase ca disci
plină obligatorie înotul. Astfel, la 
Liceul pedagogic, școlile generale

REZULTATE REMARCABILE ÎN
rezultate valoroase, ca de pildă. 13 
60 focuri culcat senioare — 5-5 ~ 
— Melania Petrescu (Dinsmo Bucu
rești), juniori — 588 p — Mircea 
Ilea (Arad) și 3x20 f senior — 
566 p — Ana Goreii (Olimpia : -
rești).

Dar lată primii trei clasați : ar
mă standard 60 f. culcat seniori — 
Ana Goreti (Olimpia Buc.) 585 p. 
2. M. Pătrunjel (Brașov) 583 p. 3. 
L. Szatmari (Arad) 573 p ; juniori :
1. M. Ilca (Arad) 588 p. 2. A. Sar- 
kozi (Arad) 587 p, 3. F. Miklos (Ci;;- 
582 p : senioare : 1. Melania Petres
cu (Dinamo Buc.) 596 p. 2. Ana 
Pali (Brașov) 589 p, 3. Monica Ni- 
chita (Cluj) 578 p, junioare: I. 
Anca Iuga (Dinamo Buc.) 579 p,
2. Carmen Cojocarii (Cluj) 575 p. 3. 
Adriana Ianko (Cluj) 572 p.

Armă standard 3x20 f seniori : 1. 
Ana Goreti 566 p (pe poziții : 200— 
176—190), 2. L. Szatmari 545 p. 3. I. 
Mărgineanu (Cluj) 545 p ; senioare: 
I. Melania Petrescu 554 p (198— 
163—193), 2. Tuliana Daroczi (Cluj) 
547 p, 3. Monica Nichita 541 p;

„CUPA JUDEȚULUI CLUJ”
juniori: 1. S. Cucu (Dinamo Etic.) 
550 p (197—168—135). 2. Tr. Flo- 
rescu (Cluj) 547 p, 3. F. Miklos 
'3' p : junioare : 1. Anca Iuga 547 p 
(186—173—168), 2. Adriana Ianko 
‘32 p. 1 Carmen Cojocarii 529 p.

In clasamentul general : 1. Bucu
rești 52 p, 2. Cluj II 33 p, 3. Cluj 
I 32 p.

O IMPORTANTĂ COMPETIȚIE 
LA BRAȘOV

începînd de vineri, timp de trei 
zile, orașul de sub Tîmpa va găz
dui un important concurs cu ca
racter republican, rezervat juniori
lor și seniorilor. „Cupa Brașovului". 
Interesul față de competiție este 
destul ce mure, deoarece la ea se 
pot obține norme de clasificare, 
precum și baremul de participare 
la campionatele naționale de juni
ori (27—29 august) și seniori (oc
tombrie). Pe pcugoanele A.B.S. și 
Metrom vor avea loc întreceri la 
armă liberă, standard, armă cu aer 
comprimat, pistol liber și pistol

23 și 3, la clasele a l-a de la șco
lile generale 7 și 10, la unele 
clase de la Liceul „Panait Cerna" 
etc., elevii iși efectuează orele de 
educație fizică în mod obligatoriu 
la bazinul de înot.

Cit despre performanță, cred că 
e suficient să vă spun că de eînd 
a început acțiunea noastră, au fost 
doborîie nu mai puțin de... 299 de 
recorduri ale județului. E vorba 
bineînțeles de recordurile la cele 
patru categorii de copii și cele două 
de juniori. Avem copii care au sta
bilit chiar mai multe recorduri în 
cadrul aceluiași concurs, ca de 
pildă la băieți: Florin Mustață, Tu- 
dorel Smeu, Gabriel Tudorică, Ni
nel Vasile, iar la fete: Adriana Pa- 
ralescu, Luminița Constandache. A- 
lina Prepeliță. Și ca să nu-i pier
dem, pe mai departe, încercăm di
ferite soluții: pe cei mici îi vom 
grupa la o singură școală — nr. 23
— iar pe ceilalți îi îndrumăm spre 
Școala sportivă.

Muncă, pasiune, interes, dăruire
— iată cuvinte ce pot fi spuse în 
fața acestor rezultate. Antrenorii 
Felix Heitz și Ionel Alexandru, 
muncitori inimoși și neobosiți, sînt 
adevărați fertilizanți ai solului spor
tului brăilean, depistînd și culti- 
vînd autenticele talente.

Iar acestea au și început sâ se 
arate. Dovadă sînt ultimele victo-

rii obținute de Școala sportivă din 
Brăila în competițiile republicane 
de înot ale copiilor. Dacă în de
cembrie 1971 (deci, la începutul ac
țiunii „Delfin") Brăila obținuse ta 
un astfel de concurs locul 21 din 
21 de echipe participante, la nu
mai cîteva luni distanță, adică în 
aprilie 1972, Șc. sp. Brăila termină 
pe locul 7 din 15 echipe, reușind 
la o categorie, fete II, să obțină 
chiar locul I, înaintea altor centre 
cu tradiție în înot ca : Timișoara, 
București, Oradea, Cluj etc.

De altfel nu trebuie uitate nici 
condițiile avute în ultimul an de 
înotul din orașul dunărean, mult 
îmbunătățite prin darea în folo
sință a bazinului acoperit. Noul ba
zin, încălzit, cu stații de filtrare 
permanentă a apei, cu vestiare, du
șuri etc. reprezintă o reală atrac
ție. pentru copii. Și, fiind vorba 
de atracție, trebuie să amintim de 
o promisiune... neonorată a iniția
torilor acțiunii „Delfin", și anume 
de insignele și diplomele „Delfin".

Iată, așadar, că sportul brăilean 
și-a reamintit apropierea Dunării. 
Uitat un timp (și aici o parte de 
vină o are și lipsa de amenajări, 
de ștranduri corespunzătoare) îno
tul reînvie în Brăila în cu totul 
alte condiții.

Criudiu SECARA

sport.

• Joi în campionatul național de 
zbor fără" motor s-a dat startul în 
cea de a treia etapă, de fapt o re
petare a predecesoarei, lași—Rugi- 
noasa—Iași (122 km), condițiile at
mosferice în zona lașului neper- 
mițînd alegerea unui alt traseu. 
(Din cauza orei tîrzii la care se în
cheie proba, rezultatele vor apare 
în ziarul nostru de mîine).

• Printre cei 3 sportivi care au 
reușt marț; să parcurgă întregul 
traseu al probei a doua a campio
natului național de zbor fără motor 
s-a numărat și maestrul emerit al 
sportului Mircea Finescu cu proto
tipul IS 29D, cu care participă în 
afara concursului îndreptățind 
pînă în prezent speranțele puse în 
acest nou planor.

• Miercuri a avut loc la sediul 
F.A.R. ședința biroului federal. S-a 
analizat situația existentă în pre-

Recent, s-a desfășurat la Sucea
va pe aerodromul „Scheia". etapa 
finală a campionatului național de 
racheto-modele. La întreceri au 
participat peste 100 de sportivi din 
cele mai puternice 18 cluburi și a- 
sociații sportive din țară, la se
niori și juniori.

lată cîștigătorii pe categorii :
• Altitudine 5 N/S

— seniori : 1. Diacoaescu (Lumi
na Botoșani)

— juniori : I. locuta (Știința 
Găești).

CAMPIOXATLL NAȚIONAL
• Altitudine cu incă-câturd

— seniori: L Ballo (Voința 
Deva).

• Altitudine 10 .V/S
— seniori : I. Kokosy (Sanitarul 
Deva).

• Racheto-plane 5 X.'S
— seniori : Gh. Răchita (Lumina 
Botoșani)

— juniori Gh. Hapenciuc (Zim
bru) Suceava)

• Racheto-plane 10 N/S
— seniori : V. Popovici (Zimbrul 
Suceava).

• Durată cu parașuta

DE RACHETO-MODELE
— seniori 1. Rotoșan (Zimbrul 
Suceava).

— juniori : C. Koroliuc (Zimbrul 
Suceava).

CLASAMENT PE ECHIPE
• Seniori: 1. Zimbrul Suceava,

2. Sanitarul Deva. 3. Voința Deva.
• Juniori t 1. Știința Găești, 2. 

Zimbrul Suceava, 3. Astronautics 
Tîrgoviște.

CLASEMNTUL MACHETELOR
1. Chimia Buzău, 2. Sanitarul 

Deva, 3. Astronautica Tîrgoviște
C. ALEXA-coresp. județean

LOOPING-uri
zent la zborul fără motor consta- 
tîndu-se deficiențe serioase în pre
gătirea viitorilor sportivi de perfor
manță și s-au preconizat măsuri 
corespunzătoare pentru îndreptarea 
acestei situații. Au mai fost discu
tate de asemenea, probleme referi
toare la asigurarea condițiilor ma
teriale necesare unei viitoare acti< 
vități aeronautice mult sporite.

• La Ploiești va avea loc sîm
bătă închiderea festivă a cursuri
lor Școlii sportive de zbor Cu mo
tor. Participanții, elevi de liceu în 
vacanță, au deprins aici primele 
noțiuni ale zborului urmînd ca în 
vara viitoare să-și continue presă ■ 
ti rea.

• De la 15 august la Brașov 
încep antrenamentele piloților spor
tivi care vor participa în luna 
octombrie la concursul național de 
zbor cu motor, primul după o în
trerupere de șase ani.

• Lotul național de parașutism 
urmează să se deplaseze pe litoral 
pentru a executa începînd de luni, 
salturi pe apă (cel mai probabil în 
zona Mamaia), necesare pentru ob
ținerea insignelor F.A.I. de aur cu 
1,2 sau 3 diamante.

• Duminică 20 august iubitorii 
sporturilor aeronautice vor avea pri
lejul să urmărească pe micul ecran, 
tentativele de record (național și 
mondial) ale parașutiștilor. în. 
cinstea Zilei de 23 August, transmi
sie în direct de la aeroportul Bucu
rești Clinceni. Transmisia va mai 
cuprinde și o demonstrație de pi
lotaj de înaltă acrobație a maestru
lui emerit al sportului Ștefan Ca
lotă.
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POLI“ TIMISOARA-IN CĂUTAREA
ELANULUI DE ALTADATA ■ ■■

„CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI", LA A Vl-a EDIȚIE • Dașcu, Mihalcic, Șchiopu, Cova'cic si Gaboraș, „noile arme" pentru viitorul campionat
Pe parcursul cîtorva zile. Poli

tehnica Timișoara a jucat de două 
ori cu divizioriara A Jiul, în ca
drul pregătirilor pentru 
campionat. A cîștigat la

ROȘU SAU NOUA DIVIZIONARA A, SPUR fill STUDENȚESC ?
23 AUGUST“, PRIMELE JOCURIPE STADIONUL

Neagu trimite mingea cu capul spre poarta lui Andrei. Fază din meciul Rapid — Dinamo
ediția de anul trecut a cupei orașului București. Foto D. NEAGU

viitorul 
Lupeni. 

Ușor, afirmă martorii oculari. A 
învins apoi și la Timișoara. La fel 
de ușer. De fapt, jucind bine. Alt
fel decît pînă nu de mult. Jucind 
mai dîrz. mai precis, mai clar, mai 
încrezătoare în forțele sale. Rezul
tatele din actuala etapă de pregă
tire, favorabile studenților ce pe 
Bega. r.asc o firească si legitimă 
întrebare: oare, s-a schimbat ceva 
la resemnata Poli ?

SIGUR, ceva s-a schimbat la a- 
ceastă echipă pe care iubitorii fot
balului de pretutindeni o așteaptă 
cam de mult timp să rev.nă in 
centrul atenției generale. In pri
mul rind. s-a schimba» antrenorul. 
Ion Ionescu. fostul secund ai tex

tier arădeni, s-a reintors in 
ti natal. Cu ambiții mari șt 
urplus de experiență cistigată 
ma colaborării cu Nicolae Du- 

mitrescu. L-am intîlnit dună me
ciul cu Jiul de Ia Timîșoara. 

cumva Poli a intra 
n formă ? — i-am 
d în vedere rezultatele 

registrate in pregătire.
— Posibil. Dar nu mă tem. Și 

despre Î T A s-a spus la fel 
toamna anului trecut, iar U.T.A. a 
cîștigat turul cu trei puncte avans 
fală de a doua clasată. Contează 
e ierni modul cum pleci din start 
Mă gindesc la felul cum s-a lansat 
C S.M Reșița Pină să se dezmeti
cească adversarii, ajungi departe

— Cu alte cuvinte. Politehnica 
zează iarăși Divizia A ?
— Nu. nu vreau să fac aseme

nea afirmație. Nu știu ce va fi 
Altceva mi-ain propus să înfăptu
iesc. împreună cu Nicolae GoJeanu 
Să trezim echipa din letargie, s-o 
scuturăm de complexe. Încercăm

prea

in-

în

tt1
să-i inoculăm mai multă îndrăznea
lă Sau. dacă vreți. AGRESIVITA
TE. Mai ales in jocurile din de
plasare. unde se cîștigă punctele de 
aur Acesta este și motivul pentru 
care, din cele 12 jocuri de verifi
care de pină acum, 9 le-am avut 
in deplasare Fără îndoială nu va 
fi deloc ușor Pentru că trebuie să 
schimbăm un mod de a privi lu
crurile. în tentativa pe care o fa
cem avem insă cițiva aliați de nă
dejde in noii jucători transferați. 
Predecesorii mei la cirma echipei 
au pierdut ani la rind mizind pe 
aceiași jucători. Acest unic motiv ne 
obligă să acordăm toată încrederea 
tinerilor jucători veniți sub culorile 
Politehnicii De altfel. Dașcu a mar
cat multe goluri in Divizia A și 
vre* si se revanșeze față de cra- 
ioveni. devenind golgeterul seriei. 
Despre Covalcic. extrema stingă a 
(rișului s-au spus multe lucruri 
frumoase și la Poli e ferm hotărit 
să le confirme MihaKic, de la 
Mineral Baia Mare, a venit la Ti
mișoara cu dorința de a face un 
mare salt spre consacrare Cit des
pre Șchiopu, mijlocașul divizionarei 
C Chimica Tirnăveni. nu spun de- 
eit că. anul trecut, am fost după el 
pentru a-1 promova la U.T.A. A re
fuzat Nici la Crișul n-a vrut să 
joace. S-au interesat de el si „U“ 
C1«J. și C S.M Sibiu. A vrut să 
devină student la Timișoara și să 
joace la Poli. Șchiopu 
mare perspectivă. Nu 
măgi, sint sigur...

— P.-in:.-e noutățile 
se află și... Gaboraș, mult discuta
tul Gaboraș....

— C.S M Reșița ni l-a luat pa 
Filip. Răminind fără portar, am a- 
pelat la Gaboraș Eu cred in acest 
jucător Dacă va prinde o formă 
bună in primele etape. Gaboraș va 
face apoi un sezon excelent

— Dacă azi ar fi meciul cu Elee-

e un tinăr de 
mă va deza-

Politehnicii

Antrenorul

IO.X’

1OXESCV
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MIERCURI 30 AUGUST
0 ETAPĂ DE CUPĂ
Miercuri, 30 august, este progra

mată o etapă în „Cupa României".
Este etapa în care își fac debu

tul divizionarele C și care cuprin
de, în total, 132 de jocuri.

Duminică, la Pitești:
F.C. ARGEȘ-HAPOEL 

BEER-SCHEV A
Echipa Hapoel Beer-S'cheva, cșre 

activează în divizia 
Israelului, își continuă 
țara noastră.

Formația oaspete va

națională a 
turneul în

.4

troputere, adversarul Politehnicii 
dm prima etapă a noului campionat, 
ce formație ați alinia ?

— Gaboraș — Popa, Mehedinții 
Arnăutu. Maier — Mihalcic, Gherga 
(Mafa). Petrovici (Șchiopu) — Be 
gep (Dima), Dașcu (Bojin), Coval-' 
cic.

— Bojin, rezervă ? !...
— Deocamdată. Cînd îi va ajunge 

din urmă cu pregătirea pe ceilalți, 
își va lua 
Surdan, de 
satisfacerea 
terminarea 
caz. concurența va fi destul 
mare și i-am asigurat pe jucători 
că cei mai în formă, cei care se 
vor antrena fără menajamente, vor 
avea Ioc în 11-le de bază. Eu nu 
am prejudecăți, nu ani preferințe. 
Vreau doar ca Poli să recupereze 
din timpul pierdut în anii care au 
trecut. Atît.

evolua du
minică la Pitești, unde va 
pe F. C. Argeș.

Meciul
dionul .,1
ora 11.30

este programat pe 
Mai", cu începere

EXCURSIE LA

întîlni

sta- 
de la

SOFIA

locul in echipă, 
altfel, plecat, 
stagiului militar, 
institutului tn

Ca si 
pentru 

după 
orica 

de

PENTRU MECIUL
UNIVERSITATEA

Laurentiu DUMITRESCU

SERIA

LEVSKI -
CLUJ

Oficiul de turism București organi
zează o excursie. ’ cu autocarul, la 
Sofia în zilele de 26—28 septembrie, 
pentru vizionarea 
bal din 
U.E.F.A.
Levski 
Cluj.

Informații suplimentare și în
scrieri la filiala Oficiului din Calea 
Victoriei nr. 100, precum și la clubu
rile. și asociațiile sportive din Ca
pitală.

A VIII-A

cadrul 
dintre 

Spartak

meciului de fot- 
competiției Cupa 
formația bulgară 

șl Universitatea-

Ce repede trec anii ! Parcă ieri 
asistam la primele jocuri ale unei 
inedite întreceri fotbalistice. Și cum 
orice prilej de a vedea față în față 
echipele bucureștene suscită un in
teres deosebit în rîndurile simpati- 
zanților acestor formații, 
municipiului București' 
rat de un real succes 
prima sa ediție.

Competiția aceasta e 
ncscut folos pentru 
Cu o săptămînă înainte de începe
rea campionatului, cele patru echi
pe au posibilitatea să realizeze o 
utilă verificare a forțelor și poten
țialului de joc.

„Cupa municipiului București" a 
ajuns acum la a Vl-a ediție. In 
acest an, alături de Steaua — cinci 
participări cu prima formație, Di
namo — trei prezențe cu prima 
echipă și una cu cea de tineret- 
rezerve, consemnăm o prezență ine
dită i Sportul studențesc, echipa 
care, după mai bine de 30 de ani, 
revine în Divizia A. Și pentru că 
s-a întîmplaț ca- una dintre bucu
reștene să se afle peste hotare la 
ora „Cupei municipiului" (acum e 
cazul Rapidului, aflată în Spania), 
de participarea la competiție a 
beneficiat o echipă provincială : 
Steagul roșu Brașov.

„Cupa 
i“ s-a bucu- 

chiar de la

de un recu- 
participante.

Deci, la ediția a Vl-a vor parti
cipa (cu cele mai bune forma-i: 
STEAUA, DINAMO. SPORTUL 
STUDENȚESC ȘI STEAGUL ROȘU. 
Și pentru că sir.tem în preajma 
unei noi ediții, să amintim cititori
lor câștigătoarele de pînă acum a-e 
frumosului trofeu : Dinamo (1967). 
Steaua (1968 și 1971), Rapid (19691 
și 1970). Dar să nu uităm că. pe 
lîngă caracterul competitiv, cu în
vingători și învinși, „Cupa munici
piului* constituie o utilă (și ultimă) 
verificare dinaintea campionatului.

Miercuri, toate cele patra echi
pe au susținut meciuri ce verifi
care : Steaua cu S. C. Karl Marx 
Stadt, Dinamo cu C.S.M. Reșița, 
Sportul studențesc cu Ș.N.O.. Stea
gul roșu cu Politehnica Galați, pe 
care a învins-o cu 3—0. Brașovenii 
an manifestat o bună dispoziție de 
joc. și vor .veni la București cu cei 
mai buni jucători din riadul că
rora nu vor lipsi Adamache, Pes- 
caru, Olteanu, GySrfi, și nici noile 
achiziții. Alecu și Popanică.

Ținînd seamă de componența 
turilor celor patru formații, e 
așteptat ca publicul spectator 
asiste la meciuri atractive, de 
bun nivel tehnic, spectaculoase.

TRECfRI DE JUCĂTORI Oh DIIIZH * h MIIIU B... Etapa I — 2O august

ora -0: DINAM 
minică. pe ace 
aceleași ore, s« 
ele. învinsele ș:

Mai puține ca în alți ani. 
rile de transferări la echipe 
Divizia B oferă totuși cîteva 
tăți mai de... rezonanță. Este ver
ba de fotbaliști care au renunțat 
la stagiul în Divizia A (stagiu mai 
lung sau mai scurt) și au preferat

cere- 
din 

nou-
Steagul roșu: Necula la 

Brașov. Drăgoi la Chimia 
și Cojocaru la Corvinul

vagonul Arad — Mureșul DevaMinerul Teliuc — U.M. Timișoara 
Furnirul Deta — C.F.R. Simeria 
Eleerromotor Timișoara — Gloria Arad 
Maier-.il Lupeni — Mineral Ghelar 
Unire» Tomnatic — Progresul Timișoara 
Constructorul Arad — Victoria Călan

„DORIM SA JUCAM UN ROL
MAI IMPORTANT IN DIVIZIA B“
declară Tr. COMAN, antrenorul Ceahlăului Piatra Neamț

lo- 
de 
șâ 
un

ECHIPA OLIMPICĂ A CHANEI SOSEȘTE ASTĂZI IN CAPITALĂ
Astăzi sosește în Capitală, pe ca

lea aerului, reprezentativa olimpi
că a Ghanei.

Fotbaliștii ghanezi vor susține în 
țara noastră trei meciuri, după 
cum urmează : duminică 13 august 
cu C. S. Tîrgoviște, marți 
gust cu Petrolul și joi 17 
cu S. N. Oltenița.

Pentru fotbaliștii ghanezi

15 au- 
august

turneul

din țara noastră constituie un ultim 
prilej de verificare a potențialu
lui lor înaintea participării la tur
neul final al J.O. ce la Munciien.

In tribunele stadioanelor din 
Tîrgoviște, Ploiești și Oltenița se 
vor afla și observatori cin R. D. 
Germană și Polor.ta, ale căror e- 
chipe olimpice fac parte din aceeași 
grupă cu Ghana.

Se-nserase cînd antrenorul Traian 
Coman și elevii săi au părăsit te
renul. Era ce] de al doilea antre
nament din acea zi al jucătorilor 
de la Ceahlăul Piatra Neamț. In 
prima ședință, care a avut loc di
mineață, s-a lucrat mai mult pen
tru pregătirea fizică, iar în cea de 
a dcua s-au exersat diferite ele
mente tehnice și scheme tactice, 
totul încheindu-se cu o „m.uță”.

La sfirșit. Traian Coman și-a ma
nifestat satisfacția pentru felul cum 
înțeleg componențij echipei să se 
pregătească în vederea noului se
zon competițional oficial.

— Tați jucătorii sint disciplinați 
și aplică întocmai indicațiile ce le 
dau, ne-a spus Traian Coman. In 
pauza competițională au fost luate 
unele măsuri care au început să 
dea roade. S-a renunțat la cițiva 
jucători mdiscipiinați, care între
țineau o atmosferă necorespunză- 
taare in iot, Zaharia. Baâcu» An- 
drioaîe. iar In locul kr a-j venit 
Fugariu — de la Sport Club Ba
cău, Traian looescu — de la F. C. 
«atați Stănieă — de la Strew 
București, Ghrță — de la Dinam: 

de 1 
Neamț. Pareșcara

LOTOPRONOSPORT
APARE BROȘURA CAMPIONATULUI
DE FOTBAL, EDIJIÂ 1972-1973

* «.S.lOTO PMIIOSmi

J
CAMPIONATUL DE

FOTBAL
■a ediția 1972-1973 m

LICEUL CENTRAL EXPERIMENTAL DE ATLETISM
CIMPULUNG

Str. Negru Vodă nr. 185,

ANUNȚA

la Delta Tulcea și Alecu — 
la Chimia Rm. Vîlcea. Acum, 

simte mai mult sprijinul secției, 
fruntea căreia a revenit, ca pre-

de 
de 
se 
în 
ședint-e. tovarășul Eugen Oprea.

— Din cine se mai compune lotul 
Ceahlăului 9

— Munteanu — portar, leneși. 
Gheorghe Aurel — căpitanul echi
pei, Diță, Ungureanu — fundași, 
Contardo, Darie — mijlocași, Ște- 
fănescu, Mihalache, Mustață, Ștîn- 
gaciu — înaintași.

— Ce program aveți pină la în
ceperea campionatului ?

— In afara antrenamentelor zil- 
am perfectat cîteva meciuri 

Constructorul Galați. 
Iași, și Unirea Piatra

nice, 
amicale cu 
Politehnica 
Neamț

— Cu ce
tul in întrecerea divizionarelor B ?

— Atît eu. ci. si jucătorii, dorim 
vă jucăm un ral mai important In 
stabmrea ierarhie: în seria I a di
viziei R

ginduri așteaiați star-

Si

să... destindă in eșalonul secund. 
Dintre numere mai cunoscute no
tăm :

De la
Metrom
Făgăraș
Hunedoara.

De la Dinamo București: Andrei 
și Haidu la Chimia Rm. Vîlcea.

De la Farul : A'. Constantinescu
la Delta Tulcea și Goleac (înapoi) 
Ia Politehnica Iași.

De la Rapid București:
Iosif. Xiță și Adam la FC. Galați.

De la C.F.R. Cluj : Petre Gheor
ghe la 
nici la

De
Tacoi 
Craiova.

De la U.T.A.:
Satu Mare (dar 
avînd dezlegare).

Straț

Etapa a n-a - 27 august
Gloria Arad — Unirea TomnaticVictoria Călan _  Minerul Lupeni
U.J5. Timișoara — Vagonul .Arad 
Progresul Tim. — Constructorul Arad 
C.F.R. Simeria — Electromotor TimLșoara 
Mureșul Deva — Furnirul Deta
Minerul Ghelar — Mineral Teliuc -

Etapa a in-a — 3 septembrie

Gloria Arad — Vagonul Arad Electromotor Tim. — U.M. Timișoara 
Progresul Timișoara — Mureșul Deva 
Minerul Lupeni — C.F.R. S i m eria 
Minerul Teliuc — Constructorul Ara $

Etapa a VIII-a — 8 octombrie.
Constructorul Arad — Electromotor Tim, 
C.F.R. Simeria — Vagonul Arad 
U.M. Timișoara Unirea Tomnatic 
Minerul Ghelar — Mureșul Deva 
Minerul Teliuc — Minerul Lupeni 
Fumirui Deta — Victoria Călan.Gloria Arad — Progresul Timișoara

Etapa a IX-a — 15 octombrie

Progresul București, și Do- 
F. C. Galați, 
la Universitatea
și Bitlan

Craiova :
la Electroputere

Both la Olimpia 
cu carantină, ne-

TURNEUL ECHIPEI RAPID

In ultimul joc al „patrulaterului" 
de fotbal de la Valencia, echipa 
bucureșteană Rapid a jucat cu for
mația Levente, în fața căreia a 
pierdut cu scorul de 0—1. In con
tinuarea turneului lor in Spania, 
giuleștenii vor 
12 și 13 august, 
ț iilor Etche s: 
in cadru

zar de

evolua. în zilele de 
în compania forma- 
Hcnved Budapesta.

ar. orga

U.M- Timișoara — Progresul Timișoara Vagonul Arad — Electromotor Timișoara 
Furnirul Deta — Gloria AradVictoria Călan — -Minerul Teliuc 
Constructorul Arad — Minerul Lupenl 
Unirea Tomnatic — Minerul Ghelar 
Mureșul Deva — C.F.R. Simeria

Etapa a IV-a — 10 septembrie
C F.R. Simeria — Victoria Călan 
Minerul Ghelar — Gloria Arad Minerul Lupenl — Progresul Timișoara 
Furnirul Deta _ U.M. Timișoara 
Minerul Teliuc — ' Mureșul Deva 
Vagonul Arad — Constructorul Arad 
Electromotor Tim. — Unirea Tomnatic

Etapa a V-a — 17 septembrie
Minerul Lupeni — Furnirul Deta 
Unirea Tomnatic — C.F.R. Simeria 
U.M. Timișoara — Constructorul Arad 
Victoria Călan — Minerul Ghelar 
Progresul Timișoara _ Vagonul Arad 
Mureșul Deva — Electromotor Timișoara 
Gloria Arad — Minerul Teliuc

Etapa a Vl-a — 24 septembrie
Electromotor Tim. — Minerul Teliuc 
Minerul Ghelar — Progresul Timișoara Mureșul Deva — Unirea Tomnatic 
Vagonul Arad — Minerul Lupeni 
Victoria C^lan — Gloria Arad 
Constructor Arad _  Furnirul Deta
C-FJL Sm-.eria — U.M. Timișoara

Vagonul Arad — Minerul Ghelar Minerul Lupeni — Gloria Arad 
Mureșul Deva — Constructorul Arad 
Victoria Călan — U.M. Timișoara Electromotor Tim. — Furnirul Deta 
Progresul Tim. — C.F.R. Simeria 
Unirea Tomnatic — Minerul Teliuc

Etapa a X-a — 22 octombrie
Constructorul Arad _ Gloria Arad
Minerul Ghelar — Electromotor Tim. 
Unirea Tomnatic Vagonul Arad Minerul Teliuc — C.F.R. Simefria 
U.M. Timișoara — Minerul Lupeni 
Mureșul Deva — Victoria Călan Furnirul Deta — Progresul Timișoara

Etapa a XI-a — 29 octombrie
Progresul Tim. — Electromotor Tini. Gloria Arad _  U.M. TimișoaraConstructorul Arad — Unirea Tomnatic 
Victoria Călan — Vagonul Arad Minerul Lupenl — Mureșul Deva 
Minerul Teliuc — Furnirul Deta' ,
C.F.R. Simeria — Minerul Ghelar

Etapa a Xll-a — 5 noiembrie
Unirea Tomnatic — Minerul Lupenl 
Progresul Tim. — Minerul Teliuc 
C.F.R. simeria _ Gloria Arad 
Minerul Ghelar — Constructorul Arad 
Vagonul Arad — Furnirul Deta 
Electromotor Tim. — Victoria Călan Mureșul Deva — U.M. Timișoara

Etapa a XtII-a — 12 noiembrie
U.M. Timișoara — Minerul Ghelar 
Gloria Arad — Mureșul Deva ă'ictoria Călan — Progresul Timișova 
Fumirui Deta — Unirea Tomnatic 
Constructorul Arad — C.F.R. Simeria 
Minerul Teliuc — Vagonul Arad 
Minerul Lupeni — Electromotor Tim.

O veste bună pentru iubitorii 
fotbalului și Pronosportului. In 
curînd va apare broșura „CAM
PIONATUL DE FOTBAL" ediția 
1972—1973, lucrare realizată de 
Loto-Pronosport care cuprinde pro
gramul campionatului diviziilor A 
și B. In afara acestui program, 
broșura prezintă și un bogat sumar 
de materiale fotbalistice : echipele 
campioane ale României, cîștigă- 
toarele cupei, cîștigătorii trofeului 
„BALONUL DE AUR", cîștigătoa- 
rele competiției „CUPA UEFA", 
cîstigătoarele „CUPEI INTERCON
TINENTALE". „TURNEUL OLIM
PIC DE FOTBAL", C. M. de FOT
BAL, scheme Pronosport și alte 
informații fotbalistice la zi. .

Broșura se va găsi de vînzare în 
toate agențiile Loto-Pronosport. 
Lucrarea 
și costă 1

agențiile 
însumează 64 de 
leu.

pagini.
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Etapa a vn-a — 1 octombrie
Forsurul Deta — Minerul Ghelar 
Cr.irea Tomnatic ora CălanPompiliu VINTILA

ARGEȘ
telefon 1638

au

cartă oe

4 scrs ora

a

ere on

DE LA NORRKOPING Șl LANDSKRONA

1. CONCURSUL DE ADMfȚERE IM ANUL I — sesmnea de 
toamnă pentru anul școlar 1772—'r~’3 ce ac --e -S a-ș.r — 5 
septembrie 1972.

Exo’ne.n teoreme : motor-a» ci și 
torie oral.

Ac*e: adeverință cbsotv’»e 8 : 
gi.no- și copie.

Se primesc candidați născu" ân anul Î956 șl "'ri t-neri.
28 august: controlul med-cc! s exc—e'- P'Sri c a o-aoă a 

alegere din probele juniorilor de ririego* a a -a s orabe a® -
gotorii : 60 m, lungime de pe loc, ar-ticorea —g r- c. *: _

Candidatele posesoare a categoriei a B-a_de clasritear» sportȚ»o 
la atletism și candidații posesori ci categoriei a HN-a obtiaatâ in
tr-un concurs oficial, au nota 10 la examenul pracric.

Media la examenul ce cs— *e*e se cclcu ează odun"-»d -ec a exa
menului teoretic cu media examenului pracric si pnpd>t-na ’□ do..

2. EXAMENUL DE DIEERENȚA pmrtm «tootvmrtâ d—eior a H-a
și a X-a a Școlii Generale a;'»'? ce ri pentru c- a*e ac
în perioada 6—10 septembrie

Acte: situația școlară 
și copie.

Excmen teoretic: anui II: o doua l^aă 'node**o, ! 
istorie. Anul III umo.n : a doua ~~odemâ an ‘ I 
latină (anii I și II), geografa eccra-că și politics o 
istor a (anii I și II). Anul lil rec’ : a doua I mod r 
și II), matematica algebră (an H), fa ca (an II), isfor

Se primesc candidați ndscuți în 1956 și 1955.
Controlul mea cal și exc — e*. p'ocfc (o prebă

a cotogoriei de vîrsto

d n u - —o das4; act de -as’ere O'gncl

probele oficiale de concurs 
eliminatorii.

1 EXAMENUL PRACTIC 
absolvenții anului I și II ai 
ziua de 7 septembrie 1972. 
bele ofic-aie de concurs o «rega- e. se vîrsto reșce

la c’e-ge-e din 
respective sînt

pentru transfer în unii II și III pentru 
liceelor de cuitură generală, ore loc in 
Se trece o probă la alegere din pro 

_ - tvâ.
Acte se cer după susținerea exomenului, celor admiși.
4. EXAMENUL PRACTiC pentru clasele a V-a 32 locuri) și a 

Vl-a (8 locuri) are loc z ele de 2—3 septembrie iar pentru clasele 
a Vll-a (17 locuri) și a VIII-o (8 locuri) in zilele de 4—5 septembrie.

înscrierile se fac in ziua prezentă’- i Ic examen.
Acte e se cer după susținerea examenului.
LICEUL CENTRAL EXPERIMENTAL DE ATLETISM este liceu de 

cultură generală, cu secțiile real și umon care oferă cele mai bune 
condiții de pregătire tineretului școlar pentru obținerea unor per
formanțe înalte, paralel cu asigurarea unei bune pregătiri de cul
tură generală.

PE TOATĂ DURATA ȘCOLARIZĂRII, SE ACORDĂ INTERNAT SI 
MASĂ GRATUiT ELEVILOR ADMIȘI, DE LA CLASA a V-a PÎNA LĂ 
a Xll-a.

r

Xorrkoping 11 >4 2 16—13 14 
l-andskroaa 11 3 5 3 14—15 11 
atee ui de duminica trecută cu 

tze-:a: va V R.S.S.. în naționa- 
ue-a.e; au evoluat trei jucători 
•-> : i echipe : Huit ș: Kind-

_ I,.::.-, ling și KronquistF*11
de la Landskrcna.

Coresoondentul
Si : m. Sven Markusson, a fă
cut următoarele 
celor trei jucători

nostru din

caracterizări ale 
; „Huit a reve

nit in echipă după o lungă absență. 
Ajutat fundaș de margine (dreapta), 
fiind la înălțimea încrederii acor
date. Și celălalt fundaș lateral. 
Kronquist de la Landskrcna a ju
cat foarte bine. Spre deosebire de 
Huit. Kronquist este un fundaș 
ofensiv, în genul lui Facchetti sau 
Sătmăreanu. A venit deseori în 
atac surprinzînd apărarea sovietică. 
Selecționarea acestuia în locul 
Nordquisț (angajat în prezent 
Olanda, la Eindhoven) a fost 
bun augur și se pare că el va 
mine titular al echipei naționale. 
Cit despre Kindvall — altă dată 
celebru — nu se pot spune cuvinte 
de laudă. EI a jucat pe postul de

SÂPTÂMÎNA F.I.F.A. LA

lui 
în 
de 

ră-

PARIS
La 18 august, la Paris, 

începe lucrările diferite 
din cadrul F.I.F.A. Este vorba de 
comisia de disciplină, cea de 
ganizare 
etc. 
loc 
re 
va 
probleme ale fotbalului internațio
nal,

își vor 
comisii

or- 
a viitoarei ediții a C.M. 

La 23 și 24 August va avea 
Congresul F.I.F.A. Prin urma- 
o saptămînă întreagă F.I.F.A. 
dezbate cele mai importante

extremi dreaptă- dar nu a co
respuns. si. ca urmare a fost schim
bat la pauză--

Ce a . făcut cele două formații 
în timpul verii ? Ambele au par
ii ipat in Cupa Inter-Toto. Norr- 
iscong a cîștigat grupa din care a 
făcut parte Austria Salzburg și 
W interthur (Elveția), iar Landskro- 
r.a s-a clasat ne locul III în aceeași 
grupă cu Eintracht Braunschweig, 
Banik Ostrava și Weilee (Danemar
ca).

Trebuie menționat <ă aceste 
jocuri desfășurate în vacanță nu 
constituie criterii valorice prea edi
ficatoare, deoarece în Cupa de vară 
Inter-Toto. 
aliniază 
rezerve.

majoritatea echipelor 
garnituri cu numeroase Kindvall — vedeta nr. 1 a echipei 

gol in meciul internațional

NUMEROȘI JUCĂTORI STRĂINI IN AUSTRIA

Norrkoping — înscrie din penalty un 
cu Franța desfășurat in 1968.

Nu de 
de fotbal 
a jucătorilor de peste hotare care 
vor activa în actualul sezon în e- 
chipele austriece. Federația a fă
cut cunoscut că în cluburile aus
triece cei mai

mult, Federația austriacă 
a dat publicității o listă

mulți jucători au

fost contractați din R.F.G. (25) și 
din Iugoslavia (13). Printre noile 
achiziții valoroase din R.F.G. se 
află fostul internațional Lothar 
Emmerich, care va 
tria Klagenfurt.

ȘTIRI... REZULTATE..

activa la Aus-

ÎNCEPE CUPA ITALIEI
Italiei va 
duminică 

pină

Campionatul 
abia în ultima 
septembrie. Dar 
echipele se vor „roda" în

Italiei. Cele 35 de 
împărțite în 7 gru-' 

Acestea își vor dis- 
după sistemul obiș-

diție a Cupei 
echipe au fost 
pe de cîte 5.
pută meciurile

începe 
a lunii 

atunci 
noua e-

nuit în campionat: 
care. Cea de a 36-a 
pantă în Cupă, MILAN 
toarea ultimei ediții — va participa 
direct în turneul final. în total, 
vor avea loc nu mai puțin de 70 
de partide. Excelentă încălzire îna
inte de începerea campionatului I

fiecare cu fie- 
echipâ partici- 

cîștigă-

FINALA CUPEI CEHOSLOVACIEI
Cele două meciuri din finala Cu

pei Cehoslovaciei dintre Sparta 
Praga și Slovan Bratislava au fost 
deosebit de dramatice. Tn primii] 
Slovan a dispus cu 1—0 de Spar
ta. în al doilea a cîștigat Sparta 
cu 3—2. Deci, scor general egal 
(3—3) și conform regulamentului,

au urmat prelungiri. Ambele -echi
pe au mai marcat cîte un gol 
(4—4). Au urmat loviturile de la 
11 m. în care Sparta Praga a 
transformat 4, în timp ce Slovan 
doar unul Așadar, Sparta Praga 
a cîștigat trofeul,

• într-un meci amical disputat la 
Caen, formația franceza Stade Malherbe 
a învins cu scorul de 3—0 (0—0) s echipa 
UT Arad.

• Mîine. la Moscova, are loc finala
„Cupei U.R.S.S.“ ~ ~
Torpedo, ambele

Nottingham
County studiază unui nou 
struit cu

9 Italo Juventus 
Comitetul ___ ,__ ____ _
facă să compară în fața comisiei de dis
ciplină pentru declarații „neconforme cu 
regulamentul" făcute presei.

• Se pare că echipa olimpică 
a Germaniei nu calcă pe urmele 
reprezentative. In ultimele două 
olimpicii au pierdut cu 1—5 la 
B și 0—1 în fața Finlandei A.

• Echipa spaniolă Belenenses . „_
neficia, din această toamnă, de serviciile 
a doi jucători din Guineea : Jullo și 
Leandro, acesta din urmă anuntîndu-se 
ca avînd perspective dintre cele mai frumoase.

pe 1972 : Spartak — 
clin Moscova.

Forest șl Nottingham 
posibilitatea construirii 

stadion. Actualul a fost eo-n- 110 ani în urmă !
Alodi. manager general al lui Torino, vorbește prea mult, 
director al ligii a decis să-l

a R.F 
primei 
partide 
Suedia

va be-

• Revoluție la Coventry ! Lovitura de 
începere a meciurilor de campionat, 
care era fixată de 10 ani ia ora 15.15 in 
fiecare sîmbătă. a fost avansată la ora 
15 pentru sezonul care începe. De ase
menea, a fost schimbați șl ținuta jucă
torilor : tricou bleu, chilot negru si guler negru



TURNEUL’ PREOLIMPIC

SWLLf DL CALIFICARE PERSISTA,

MONTPELLIER, 10 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

Partida derby a calificărilor pen
tru Olimpiadă, dintre România și 
Polonia, programată miercuri seara, 
s-a jucat, de fapt... joi. deoarece 
întîlnirea anterioară dintre Olanda 
și Franța s-a prelungit excesiv de 
mult (a durat aproape trei ore), 
soldîndu-se cu victoria voleibaliștilor 
olandezi cu 3—2 (—6, 11, 14, —13, 9).

De data aceasta, echipa noastră 
s-a comportat sub orice critică, 
lăsîndu-se depășită categoric de cea 
poloneză cu 0—3 (—13, —3. —9). 
Prin urmare, ceea ce semnalam ieri, 
în legătură cu jocul voleibaliștilor 
noștri in fața celor francezi, a 
devenit șj mai evident în derbyul 
din noaptea de miercuri spre joi. 
Formația României a evoluat fără 
orientare de la început și pînă ia 
sfîrșit.

Polonezii au început jocul cu 
mult aplomb, foarte deciși în tot 
ceea ce făceau și cu dorința fermă 
de a cîștiga, în timp ce sextetul 
nostru nu izbutea să realizeze nimic.

„TURNEUL
PRIETENIA"

Fără să facă vreo rotație, formația 
Poloniei a obținut cu ușurință 5 
puncte, dar cîteva reușite ale lui 
Udișteanu și Oros. reduc din han
dicap (5—4). In continuare, însă, 
preluările sînt (și vor rămîne pînă 
la sfîrșitul partidei) defectuoase, 
Dasele imprecise. După ce obțin cu 
greu egalarea la 8, voleibaliștii noș
tri permit formației luj Tadeusz 
Slagor să se distanțeze și să cîștige, 
îri final, la limită. A fost, de altfel, 
cel mai puțin dezechilibrat set, însă 
el lăsa deja impresia că totuși po
lonezii sînt mai buni. Blocajul lor 
prompt și mobil pe fileu era greu 
de depășit de atacurile lipsite de 
forță și steriotipe ale voleibaliștilor 
noștri, apărarea pe zona din spate 
era foarte sigură și bine orientată, 
iar atacul surprindea prin varietate 
un blocaj defectuos. In plus, spiritul 
de echipă se manifesta la fiecare 
acțiune.

Pierderea primului set a demo
ralizat și mai mult pe jucătorii ro
mâni, care la începutul părții a 
doua a întUnirii nu reușesc să cîș
tige decît de două ori serviciul pînă 
ce polonezii realizează 9 pun 
consecutiv !! Modificările efectu. 
de antrenori nu aduc nimic e 
«adică nimic bun) și, firește. . 
versarii ciștigă setul in 30 minu 
Ia cel ce al treilea, reprezeEtati 
noastră se află ia conducere pre 
prima oara {2 2) si <

al echipei 
primul rînd, 
tot timpul 

influențîndu-se

nevralgic 
fost în 
aproape

Corespondență specială pentru SPORTUL

prin 
negativ distribuirea pa- 

Ri-

' încă vreo cîteva minute. Echipa 
Poloniei egalează, însă, la 5 șj ia 8. 
apoi se distanțează decisiv (12—8) și 
pune capăt partidei, pe care unii o 
văzuseră inițial la discreția echipei 
române...

Punctul 
noastre a 
preluarea, 
defectuoasă, 
aceasta,
selor și eficacitatea atacului, 
dicătorii au fost, din nou, punctele 
slabe ale echipei, pentru că nicj in 
cazul unor preluări bune, nu au 
reușit să realizeze în tot meciul de- 
cît două, trei combinații. Și. poate, 
mai trebuie menționat faptul că 
uneori schimbările au fost necon
cludente, că echipei noastre i-a lip
sit, de data aceasta, capacitatea 
integrală de luptă.

Aseară s-au disputat ultimele par
tide din cadrul turneului de cali
ficare. în prima intîlnire. echipa 
Poloniei a invir.s fără dificultate 
reprezentativa Franței cu 3—0 (12. 
5. «) calificlndu-se pentru Jocur 
Olimpice de U Muacben.

ACESTE ZILE

BĂIEȚII ÎN R.D.G—
Turneul „Prietenia' la volei mas

culin se va disputa între 12 îi 11 
august în R. D. Germană. Jocurile 
din serii sînt programate a avea 
ia Dessau și Kothen, iar turneu; fi
nal la Neuestadthalle. Și-au anun
țat participarea 10 echipe : U.L..S.S.. 
România, Bulgaria. Polonia, Unga
ria, Cehoslovacia, Iugoslavia, Cuba 
și R. D. Germană <cu 2 echipe).

r

...FETELE LA BOTOȘANi
Turneul rezervat echipelor fe

minine va fi găzduit în acest an de 
țara noastră. Partidele se vor des
fășura în municipiul Botoșani, între 
18 și 25 august. Cele zece echipe 
înscrise au fost înpărțite prin trage
re la sorți în două serii 1 Cuba, 
România I. Ungaria, Bulgaria, R.D. 
Germană (seria I), și R.P.D. Co
reeană. Cehoslovacia. Polonia, 
U.R.S.S. și România II.

AL ZIARULUI
Duminică va avea loc in 

Capitală tradiționala competi
ție de marș „Marele premiu 
al ziarului Munca*, aflată la 
cea de a XIII-a ediție.

Tn program figurează pro
be pentru juniori III (3 km. . 
juniori II (5 km.}, juniori I 
și seniori (3x10 km.). Startu
rile $i sosirile se vor face, 
pe calea Victoriei, tn fața Pa
latului Telefoanelor.

Tn afara celor mai buni 
’dintre mărșăluitorii români la 
competiție sînt anunțați și 
mai muiți coneurenți de peste 
hotare.

rostit de Mihail Kolev, președintele 
Comitetului de organizare pentru 
trecerea flăcării olimpice pe teri
toriul Bulgariei, prim-vicepreședin- 
te al Comitetului pentru cultură fi
zică și sport din R-P. Bulgaria.

în sunetele unui marș sportiv. 
Boris Haralambiev, în vîrstă de 64 
de ani, participant în proba de ma
raton a J.O. de la Berlin (1936) a 
preluat fiacăra olimpică, fiind pri
mul purtător al torței olimpice pe 
pămînt bulgar.

Seara, ștafeta a sosit în orașul 
Barmanii unde a rămas pînă joi 
dimineața. Pe ruta de la frontieră 
și pînă în acest oraș, flacăra olim
pică a fo6t purtată de 188 de atleți, 
cicliști șj motociclișii.

Joi seara ștafeta flăcării olimpice 
a sosit în orașul Burgas, după ce 
a trecut prin orașele Stara Zagora. 
Sliven. Iambol și altele. Pe tot 
parcursul străbătut, sportivii bulgari

Miercuri seara la frontiera dintre 
Bulgaria și Turcia a sosit flacăra 
oiimpică, purtată pe ultima porțiu
ne a teritoriului turc de atletul 
Juner Ghiultekin. Cu acest prilej a 
avut loc o festivitate pe ambele 
părți ale liniei de frontieră unde 
au fost arborate drapelele de stat 
ale Bulgariei ș- Turciei, precum și 
steagurile olimpice. Pe traseul efec
tuat de purtătorii ștafetei olimpice 
se puteau citi numeroase lozinci, 
printre care una avea următorul 
text: JTacăra Otimpică — simbol 
al părți M prieteniei'.

Pe teritoriul turcesc o orchestră 
a iMouut it» de stat ale Bul-
-srei si Turcie.. A avut loc apoi 
1 scttu. solemnitate în cadrul câ
rma. te mantie Cosnîtetului olim
pic tare a luat cnvtntul Turguki 
ttakoL vkcpreiecinte al Comitetului 

. în continuare, salutul 
n RP. Bulgaria a fost

»
TOMA HRISTOV

Sofia, 1G august

TENISMENI9 ROMÂNI
LA BUDAPESTA

FL. GHEORGHIU

M3 VOt JUCA $4 rOLOlȘTU ROMANII

(Agerpres). — tn 
turneului zonal de

care au purtat flacăra au fost acla
mați de sute de mii de spectatori.

Vineri, flacăra olimpică își con
tinuă traseul pe litoralul bulgar și 
va poposi în cursul serii în sta
țiunea „Nisipurile de aur" de lîngă 
Varna.

ECHIPAJUL ROMAN DE 4+1 VISLE
S-A CALIFICAT DIRECT IN FINALA

BRANDENBURG, 10 (ptin itieAoo. 
de Io trimisul nostru specia.}.

Joi după -amiază pe lacul Beesz. cin 
localitate, In prezența unui pcoLr foar
te numeros au început întrecerile 
celei de-a 19-a ediții a Caaepiesate- 
lor europene feminine de canotaj. Au 
fost prezente Ia start vislațe :: raste
re din 21 de țări, reprezertinc trei 
continente. In cursele de deset, 
ficăriie, desfășurate pe vint 
ajutător, România a fost peezeot 
două echipaje i schif 4+1 viLe 
schit 4-1-1 rame. La prima probă re
prezentativa noastră, akr'—” 
Teodora Unxaru. .Marioara 
Maria Micșa. Ileana K<n 
Maria Gheață, a a»ut o ev 
lentă, cîștigind primul lac ia «e.-u a 
doua și calilicindu-se astfel, direct in 
finala de duminică. Iată, de sTfei. 
rezultatele celor două serii de ca - - 
care la schif 4—1 visle: seria ■ L 
L.R.S.S. 3:15,64, 2 RF. a C-e 
3-J93â. 3. Cehoslovacia 34R35. 
Germană 321X, 5 Ncrtegia 
& Dazietaarca 33KX ; seria a U-a L 
Kmuuu 3 KJP. 2 Ginr-a X3I-4. 1 
&U-A A Fracșa «i i
Bulgaria 3;M.“ S-az t-a rei.if.~ae 
dirert In fitajă scafiste^e sc-. o* ;* 
restul echipaSelor vor irige rfrse 
(tar. astăzi) ta recai-ftă—- 
două din fiecare serie iserit 
nală.

In preta de schif 4—1 
pa^jl român a avut o 
difiefiă și — riasindo-se pe Locs» 
— ti urmeuă si svțteă • ««te te- 
trecere in recalificări, cu șacse tasse

BUDAPESTA, 10 (Agerpres). — 
La Budapesta au început campio
natele europene de tenis rezerva
te amatorilor, la care participă și 
jucătorii români.

în primul tur al probei de sim
plu bărbați, Ion Sântei l-a învins 
în două seturi cu 6—4, 6—2 pe 
vest-germanul Gottschalk. Ceilalți 
doi tenismani români au suferit 
înfrîngeri : Mureșan a pierdut cu 
6—4, 1—‘6, 0—6 la polonezul Nied- 
zwicki, iar Ovici cu 4—6, 6—3. 4—6 
la Rybarczyk (Polonia).

în proba de dublu masculin, pe
rechea Mureșan — Sântei a dispus 
cu 6—4, 4—6, 9—7 de cuplul egip
tean Hassan — Mahmoud.

în campionatele europene de tenis de masa al< JMoiior

ECHIPA FEMININA A ROMÂNIEI Aimer

Acescx «te ^cscsm tijiyăni din Mkncire rărind tn planul din fund 
sad it Mr -Sari aade im-e 27 «ayart j. 4 septembrie se vor decerna 

2» âe r.i x.-’n ft M2 yeriaâi. Ls are o hotgime de 50 m, o lățime de 21 m 
asăvr-cwa «per de 2iO aa. f* ywul ei — triincie ce pot găzdui pînă 

ce rnct. cxrintd olimpic va găzdui 
fă Lzraz parade supertax^ de polo.

HELSINKI 10 
runda a 12-a a 
șah (pentru campionatul mondial) 
de la Helsinki, marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu l-a învins 
pe austriacul Robatsch. Matulovici 
a cîștigat la Jacobssen, Matanovici 
la Szmidt, Timman la Vesterinen 
și Radulov la Andersson. A fost 
consemnată remiza în partidele 
Riblv — Ergaard si Hecht — He
nnings.

In clasament conduce Radulov 
(Bulgaria) cu 9 puncte, urmat de 
Gheorghiu (România) și Hecht 
(R.F.G.) cu cîte 8‘/i p, Matanovici 
(Iugoslavia) 7‘/t p, Szmidt (Polonia) 
— 7 p, Ribly (Ungaria) — 6V2 P-

MECIUL PENTRU TITLUL MONDIAL DE ȘAH

Fischer contraatacă din nou, cu negrele!

sori v »

ILDYKO GYONGYOSILIANA MIHUȚ

liber

de
free. k X AL 

X M Slave 
tR) MJ;

tul mondial și-a recă- 
ederea In forțele sale, nuăs ? i

A

1 • ■ rv V IX X XI xw

SPASSKI 1 o % o o % O % O 1 7z
nscMCR, 0 - 1 X 1 1 % % 1 °

(șalanger) îl conducea cu un punct 
pe Capablanca (campion), învin- 
gindu-1, in cele din urmă, cu 6—3 
(și 25 remize).

$i o ultimă remarcă 1 atrage aten
ția marele număr de partide de
cise (7 din II efectiv jucate, față 
de numai 4 remize, și acestea de 
mare luptă), ceea ce demonstrează 
spiritul creator și ofensiv care îi 
animă pe ambii competitori și con
feră nasionatei lor înfruntări ga
loanele unei 
tive.

desăvîrșite lupte spor-

VEJLE, 10 (prin telefon). Cu o 
participare record — 300 de jucă
toare și jucători din 24 de țări — 
luni au început în această localitate 
daneză campionatele europene de 
tenis de masă ale juniorilor. O fru
moasă comportare a avut echipa de 
junioare (mici) a României, cîștigă- 
toare a medaliei de argint. Forma
ția noastră a fost alcătuită din Lia
na Mihuț și Ildiko Gyongyosi.

Rezultate mai importante, echipe ju
nioare (mici) — 12 formații împărțite în 
natru grupe — gr, 8 13 România cu 
Belgia 3—0. Franța 3—1, grupa semifi
nală : România — Polonia 3—0, finalele 
pentru loc 1—2 : Ungaria — România 
3-0: Evașko - Mihuț 2—0 (20, 19), Rus- 
Seski — Gyongyosi 2—0 (14. 14), Ivașko, 
Russeskl — Mihuț, Gyongyosi 2—0 (17. 
9), 3—4 : iugoslavia — Poionla 3—0, 5—6: 
U.R.S.S. — R.F. a Germaniei 3—0, 7—Șj: 
cehoslovacia — Franța 3—0; juniori 
(mici) — 16 formații ta patru grupe — 
gr. A 2 : Franța — România 3—2: Hatem.
— Cuc 2—1 (19. —11, 19). Balland — Ko- 
ntanescu 0—2 (—14, —19). Hatem, Ballandl
— Cuc, Romanescu 1—2 (20. —16, —17),. 
Hatem — Romanescu 2—0 (13, 14), Bal
land - Cuc 2-0 (17, 21). A fost o întîlnlre 
foarte pasionantă, cu multe răsturnări - 
de scor, încheiată la Urnită in favoarea, 
jucătorilor francezi. România eu Danemarca 3—2,, Austria 3—0 Grupa semi
finală : România — Ungaria 3—1. Fi
nalele pentru loe. 1—2: U.R.S.S. — R.F.
a Germaniei 3—2, 3—I: Suedia — Franța. 
3—0, 5—6: Cehoslovacia — România S—1.- 
7—8: Ungaria — Anglia 3—1.

Junioare (mari) — 18 echipe în șase 
grupe — gr. B 1 : Ungaria — România^ 
3—0. România — ’Elveția 3—1. Finalele» pentru loc. 1—2 : U.R.S.S. — Ungaria 
J-i. 3—4: R.F, a Germaniei — Iugoslavia.
. ........ ......  '!'■■> ..... . ... ....... *

f

5—S : Cehoslovacia — Anglia 3—*. 
7—8 : România — Suedia 3—î: tae — 
Hellman 1—2. Lupu — Johansson 1—3. 
Ble, Lupu _  HeLman. Johansson 3—4.
Die — Johansson 2—0. Lapu — Herman 
2—1. Juniori (mart) — 24 de eccipe ta opt grupe — gr. B 4 : lugosia'.h* — Ro
mânia 5—3, România _ Danemarca 5—2 
Finalele pentru loc. 1—3 : Franța — Cehoslovacia 5—4, 3—4l Suedia — U.
5—4, 5—6: R.F. a Germaniei _ ABgna 
5—2, 7—8 : Iugoslavia — liana i—* 11—12: meciul România — Austria ur
mează să fie programat.

In meciurile susținute pînă acum rtr.t 
de menționat evoluțiile sporUvnor nor--- 
Liana Mihuț, Hdiko Gyongj’osi, Adrian 
Cuc, Cristinel Romanescu (juniori miei). 
Lldla Iile, Llgîa Lupu și Cornel popovici 
(juniori mari).Competiția continuă cu partidele in
dividuale cars se var termina sîmbâtâ.

îx crxă'kiareje paruoe. adică 
srejxae să reai-rere ca nrocectaj 
de 4L3 !a ntt. Spre a-s păstra t»- 
t-^i. ixii Spasski E sini ceresare 
7 pczDcte (5313 la satâ). Așadar, șan
sa zzaidsi maestru americso este 
cu 123 la sută superioară cele, a 
adversarului afa.

Dar. șahul — în ipos^za sa de 
Luptă și de întrecere — s-a supus 
arareori calculului aritmei.c rece. 
Dacă ar fi redus la acesta, jocul 
care pasionează acum pe unul din 
fiecare al șanteiea locuitor al pla
nete: noastre și-ar pierde — indiscu
tabil — valoarea și forța de atrac
ție. devenind un simplu exercițiu 
de algebră sau un element ce c®n-

★
amiază, odată cu par- 
meciul a pășit In cea

Jeri după 
tida a 13-a, 
ce a doua jumătate a desfășurării 
sale.

Pentru prima dată. Fischer (cu 
negrele) a jucat Apărarea Alehin. 
Campionul mondia] șe pare că a 
fost surprins de această aieg^re 
a adversarului său Și nu a adoptat 
varianta cea mai bună. La mutarea 
a 14-a șalangerul a cîștigat un pion, 
avantaj pe care ii păstrează după 
21 de mutări, cîte r.e-au parvenit 
nînă la închiderea ediției.

Valeria CHIOSE

I

POLOISTII DE LA RAPID ÎNVINGĂTORI IN BELGIA

TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX
(Franța) 13.5: 1 5M ra — Pitaesce <Fran- 
ța) 3:38.8; ștafeta «xi« = : 1,
(Wagner. Sab. Cze.-i.-_at Nctcmp NJ 
(nou record național): X Frasa »«: 
feminta : «M m — Oactas (Frama) SX1: 
100 m p’at — Szetrutska (Potar a» 113: 
800 m _ skovronska — Irit re
cord al Poloniei); ștafeta «13» m — L 
Polonia 43.8; t Frar.a 44.»

Prima etapă a turului ciclist al Slovaciei, 
desfășurată pe ruta Trencin — Rujom- 
berg (164 km), a revenit cehoslovacului 
Jan Vlczek cu timpul de 4b 12:09. Pri
mul dintre cicliștii români a sosit T. 
Puteritl, pe locul 26, la " • *
Andronacbe, Tănase și 
cut linia de sosire cu

6:34 de cîștigător. 
Hrlsoveri au tre- 
ultlmul pluton.

a început întâlnirea int'sr- 
atletism dintre selecționa-La varșovia 

națională de ____ ____ . .lele Franței și Poloniei. După prima zl 
de întreceri scorul este favorabil gaz
delor cu 31—20 puncte la feminin șl cu 
107—93 puncte la masculin. Iată cîteva 
dintre cele mal importante rezultate în
registrate : masculin : 100 m — Novosz (Polonia) 10.2: triplusalt — Joachlmowski 
(Polonia) 13.70 m ; 110 m garduri — Drut

După consumarea a trei runde, ta 
neu] International de șah „Memoria-ul 
A. Rubinstein", de la Varșovia, conduc 
Zuckermann (SUA1 și Sme’kal (Ceho
slovacia) cu cîte 2’.a puncte fiecare, ur
mați de Cobo (Cuba), Uutikov șl Vaslu- 
kov (ambii URSS) cu cîte 2 puncte, ta 
runda a 3-a, Zuckermann a cîștigat la

- i *e.~peu S—2 ; Rapid — 
ZC 2—1: Scalds Ant- 

tt-rx* — De_-.se SV 6—4.
C_as®=>e=x C=ai1 1- Rapid Bucu

rești 6 c- 2. Anțwemse ZC 3 p, 
: Sreic s Antwerpen 2 p. 4. Deiftse
r; î

de algebră sau un element 
puter—

Nu este așa! Și meciul 
— Fischer demonstrează 
acest lucru. După marea 
a candidatului. în primele 
tide (pe care comentatorii pripiți au 
socotit-o hotărîtoare). purtătorul co
roanei supreme a arătat că teribi
lul său adversar a cîștigat. Intr-ade
văr, o bătălie, dar nu Si războiul.

Riposta lui Spasski din partida 
a 11-a. în care Fischer a căzut în 
undița unei foarte rafinate analize

Spasski 
elocvent 
ofensivă
10 par

AZI ÎNCEPE PE NEPSTADION

CONCURSUL ATLETIC ..PRIETENIA"n
d«

din 
va

TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX 9 TELEX

ia sprint de ne distanta 
SI:».

desfășuratăCurs* dcllstă Internațională
în rece etane pe șoselele din RF * Ger
maniei s-a încheiat la Kaiserslautern cu 
victoria rutierului vest-german Kar)

Heinz Kuester. învingătorul, tn vîrstă 
de 23 de ani. este membru al selecțio
natei R.F. a Germaniei pentru J. O. de 
la MUnchen. Pe locurile următoare în 
clasamentul final al cursei s-au situat 
Troclîe Șl Tischler iambii R.F.G.), Schuer 
(Olanda). Tarslguel (Franța) etc. Ultima 
etapă a competiției (Landau — Kaiser
slautern) a revenit vest-germanului Wil
fried Trott, cronometrat pe distanța de 
143 km ta 3b 55:26.■ Augsburg, în cadrul competiției in
ternaționale de hochei pe gheață „Thurn 
und Taxls“, selecționata Poloniei a ta- 
tîlnlt formația locală „Elslaufvereta”, pe 
care au tavins-o cu scorul de 13—3 
(3—0. 3—0, 7—3).

BUDAPESTA, 10 (prin telefon, 
la trimisul nostru special).

Gazda întrecerilor atletice 
cadrul concursului „Prietenia' 
fi elegantul Nepstadion. Să reamin
tim că rekortanul pistei este exce
lent șl deci favorabil obținerii u- 
nor rezultate foarte bune. Aceasta 
a fost, de altfel, prima constatare 
făcută cu ocazia antrenamentului 
de acomodare din după-amiaza zi
lei de miercuri a atleților din lotul 
român.

Trebuie spus, de la început, că 
la acest concurs misiunea atleților 
noștri este foarte dificilă, dacă ne 
gîndim la valoarea sportivilor par- 
ticipanți. Ne referim la faptul că, 
începînd de mîine (n.r. azi) vor lua 
startul reprezentanți ai generații
lor de atleți de perspectivă din 
R. D. Germană, U.R.S.S., Polonia, 
Cuba — țâri recunoscute pmtru 
nivelul valoric ridicat al atletis
mului. Mai mult, înseși gazdele e- 
mit pretenții în uneie probe 
locurile de pe podium. Vor

la 
mai

participa, de asemenea, atleți din 
Bulgaria, R. P. Mongolă și R.P.D. 
Coreeană. Tocmai de aceea, mem
brii delegației noastre s-au mobili
zat la maximum și sînt hotârîți 
să aibă o comportare bună, la ni
velul maxim al posibilităților, ma
terializată în obținerea unor re
zultate de valoare. Speranțele 
noastre se îndreaptă în primul rînd 
către Liliana Leau, Doina Spînu, 
Adriana Surdu și Gheorghe Mege- 
lea. Din păcate, Gheorghe Ghipu, 
considerat principalul favorit al 
probei de 800 m, nu a făcut depla
sarea la Budapesta. El a avut un 
sezon încărcat și — pentru a se 
evita o oboseală excesivă — Ghipu 
va concura la J.O. de la Munchen, 
dar nu va participa la concursul 
de aici

Primele 
dimineața, 
în „plin“ 
prevăzută 
chidere.

întreceri încep vineri 
programul va intra însă 
după-amiază, cînd este 
și festivitatea de des-

Radu TIMOFTE
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