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PODUL PRIETENIEI, POARTĂ DE INTRARE A FLĂCĂRII OLIMPICE De pe întreg cuprinsul patriei ne sosesc, în continuare, veștile 
unor remarcabile succese ale clasei noastre muncitoare, care 
— mobilizată de înaltele imperative ale Conferinței Naționale 

□ partidului — își încordează eforturile pentru înfăptuirea cincinalului 
înainte de termen.

La această amplă acțiune patriotică participă cu entuziasm tine
resc și dăruire sportivii, dornici să se afle mereu în pas cu tovarășii 
'or, hotăriți să-și onoreze renumele și pe marele front al muncii.

ÎN 7 LUNI, CÎT INTR-UN AN ÎNTREG!
• MlIHE, CAMPIONUL OLIMPIC LEON ROTMAN PREIA ȘTAFETA

DE LA ULTIMUL SCHIMB BULGAR • SEARA, PRIMIREA FESTIVA A TORTEI

OLIMPICE PE STADIONUL „23 AUGUST" • 593 DE TORTE VOR

STRĂBATE TERITORIUL ROMANESC

Duminică dimineața, la- orele 
11,15, ștafeta purtînd flacăra olim
pică va intra pe teritoriul țării 
noastre prin punctul de frontieră 
Giurgiu. Pe Podul Prieteniei, în 
deschiderea solemnității, grupe de 
pionieri români și bulgari vor în
cinge o horă a’ prieteniei. De ase 
menea, se prevede lansarea unui 
stol simbolic de porumbei. Fanfa
re vor marca momentele festive. în 
cadrul scurtei ceremonii de preda
re și preluare a flăcării olimpice, 
din partea română va rosti o alo
cuțiune Emil Ghibu, vicepreședinte 
al C.N.E.F.S. și membru al Comite
tului Olimpic Român. Apoi, sub bă
taia camerelor de luat vederi ale 
organizatorilor yest-germani (care 
turnează un film despre ștafeta o- 
limpică), primul schimb al părții 
române — dublul campion olimpic 
de canoe Leon Rotman — va porni 
pe traseul stabilit, pe care 593 de

Biletele pentru marile mani
festații polisportive de simbătă 
și duminică, de pe stadionul 
„23 August", s-au pus in vân
zare la casele IEABS, la se

diul CMB-EFS din str. Bise
rica Amzei nr. 6.

învingător in competiția de selecție la pistol v:teză

ION TRIPSA A D03ÎNDIT 
„PAȘAPORTUL" OLIMPIC

Timpul splendid și condițiile op
time organizatorice oferite de fo
rul de specialitate au creat un ca
dru ambiant extrem de favorabil 
competiției de selecție pentru de
semnarea celui de al doilea repre
zentant al României (alături de Dan 
Iuga) la proba de pistol viteză 60 
de focuri pentru J. O. Ambele con
cursuri au revenit maestrului eme
rit al sportului, Ion Tripșa, cu 
două rezultate identice: cite 591 p.

Cîștigătorul s-a dovedit, așa cum 
a demonstrat de altfel în întregul 
sezon competițional din acest an, 
un trăgător complet și foarte con
stant la o valoare bună. Chiar dacă 
c frele obținute acum la poligonul 
Tunari nu se situează la cote prea 
ridicate, nu trebuie uitat faptul că 
reputatul nostru țintaș (medaliat cu 
argint la J. O. de la Tokio, 1964) 

torțe vor lumina calea alergătorilor, 
de la Giurgiu pînă la Stamora Mo- 
ravița.

în aceeași seară de duminică, fla
căra olimpică va beneficia de ono
rurile amplei manifestații polispor 
tive de pe stadionul „23 August". 
După ceremonia din incinta stadio
nului, în cadrul căreia va lua cu- 
vîntul Dumitru Joița, prim vicepre
ședinte al Consiliului popular al 
municipiului București, la orele 20 
atletul Gheorghe Cefan, proaspăt 
campion balcanic în proba de 3 000 
m obstacole, va porni cu torța pe 
drumul ei spre locul unde va fi 
păstrată în cursul nopții,. și anume 
în cupa simbolică montată in 
scuarul din fața Casei Centrale a 
Armatei, într-un decor festiv, stră
juit de drapelele țărilor prin care 
trece flacăra.

Printre cuno6cuții sportivi care 
vor purta torțe pe străzile Capitalei 
se află atlețif Dumitru Tilmaciu, 
Victor Firea, Zoltan Vamoș, Nicolae 
Mustață. Constantin Aioanei, Dinu 
Cristea, Gheorghe Zimbreșteanu, 
Vasile Teodosiu. Ilie Savel și alții.

în scuarul C.C.A„ duminică sea
ra la orele 20.Î10, flacăra va fi a- 
prinsă în cupă de torța ultimului 
schimb de ștafetă, fostul interna
țional de handbal și actualul antre- 

este creditat și cu o performanță 
dg 597 p, al doilea rezultat al anu
lui 1972, după cel înscris de japo
nezul Takeo Kamachi (598 p) și 
alături de punctajul realizat de po
lonezul Josef Zapedzki — campio
nul și recodmanul olimpic (Ciu
dad de Mexico) — tot cu 597 p.

Ceilalți doi concurenți la „pașa
portul" olimpic,' Marcel Roșea (me
dalie de argint în 1968) și Virgil 
Atanasiu, fost campion și record
man al lumii, n-au reușit să trea
că examenul. Ei au manifestat fluc
tuații, dar cel mai important lu
cru i actualele lor rezultate de pe 
ținte nu ating plafonul cerințelor 
pe plan internațional.

Comportarea Iui Dan Iuga titula
rizat de mai multă vreme pentru 
Munchen și a cărui participare a 
constituit doar o probă de control

Moc.ăeta Acvamiid sin fața Casei Centrele a

nor Cornet Oțetea. A doua ii. luai 
dimineață, la orele T. flacăra va C 
preluată de prima torță, cea a cu
noscutului ciclist pistard Florin 
Xegoescu. Cu o gardă de onoare 
formată din cicliști, motociclițti și 
automobiliști (membri ai Automo
bil Clubului Român), ștafeta va 
porni spre Pitești pe traseul: Piața 
Victoriei, statuia Aviatorilor, Arcul 
de Triumf, str. Cîmpina, bd. 1 Mai, 
Calea Griviței, șos. Chitila.

— a reliefat buna pregătire a aces
tui excelent pistolar. Cele două ci
fre înscrise (591 p și 594 p) de
monstrează evidentele posibilități 
ale trăgătorului nostru pentru per
formanțe superioare. De altfel, re
vista de specialitate „Le tir sporțif" 
(ultimul număr) îl consideră pe 
Dan Iuga printre principalii favo- 
riți ai J.O.

C. COMARN1SCHI

(Continuare in pag. a 2-a 
la rubrică)

ECHIPELE DE GIMNASTICĂ

S-a încheiat turneul de handbal de la Ploiești

Olimpicii români s-au 
reabilitai in ultima zi

PLOIEȘTI, 11 (prin telefon, de la ___
trimisul nostru).

^L^
k

Ultima etapă a turneului interna
țional de handbal masculin care se 
desfășoară în sala Victoria din lo
calitate a programat în deschidere 
o partidă în care fțecunzii olimpi
cilor români, invSțind din neplă
cuta experiență a primei garnituri, 
nu au lăsat nici un moment de 
respiro reprezentativei de tineret a 
Poloniei, pe care au întrecut-o cu 
scorul de 25—16 (12—6). Meciul a 
început în nota de dominare a e- 
chipei noastre, care a luptat cu te
nacitate pentru fiecare. minge, stră- 
duindu-se să-și fructifice cea mai 
mare parte a atacurilor. In plus, ti
nerii handbal iști români, foarte ac
tivi în apărare, au realizat cîteva

Călin ANTONESCU

(Continuare In pag. a 4 a)

TG. MUREȘ: Toate întreprin
derile din județ și-au realizat 
și depășit prevederile planului pe 
primele 7 luni. Astfel, la produc
ția globală prevederile au fost 
întrecute cu 109,5%. iar la pro
ducția marfă, cu 112,7%. Rezul
tate de seamă s-au înregistrat și 
la creșterea productivității mun
cii. realizările situîndu-se cu 5,1% 
peste nivelul prevăzut în plan. 
De reținut că importante cantități 
de bunuri materiale au fost puse 
suplimentar' la dispoziția econo
miei naționale, dintre care i 189 
milioane kwh energie electrică, 
3.000 mc cherestea, confecții în 
valoare de 39 milioane lei ele. 
Iată cîteva unități fruntașe în 
economia județului: Combinatul
de îngrășăminte azotoase Tg. Mu
reș, Fabrica de confecții Sighi
șoara, Fabrica de zahăr Luduș, 
I.P.M.S. Reghin ș.a.

PITEȘTI : Muncitorii, inginerii 
și tehnicienii Rafinăriei de țiței

INDUSTRIA TIMIȘOREANĂ ȘI-A DEPĂȘIT

SUBSTANȚIAL ANGAJAMENTELE
In atmosfera de intensă mobili

zare determinată de întrecerea 
socialistă. colectivele oamenilor 
muncii din industria timișoreană, 
sub ir. drumarea permanentă a or
ganelor și organizațiilor de par
tid, au reușit în cele 7 luni ale 
acestui an succese remarcabile : 
PLANUL LA PRODUCȚIA GLO
BALA A FOST ÎNDEPLINIT ÎN 
ACEASTA PERIOADA IN PRO
PORȚIE DE 104» ,. DEȘI COM
PARATIV CU ANUL TRECUT 
NIVELUL SARCINILOR A SPO
RIT CU 14.4%. La producția mar
fă, realizările peste plan însu
mează 320 milioane lei, față de 

din Pitești raportează că și-au 
depășit angajamentul anual Ia 
producția marfă cu 7.500.000 lei. 
Astfel, de la începutul anului și 
pînă acum ei au produs, peste 
prevederile angajamentului anual. 
87.800 tone benzină și 60.000 tone 
motorină. în același timp, con
structorii Grupului de șantiere 
Pitești-Sud, din cadrul Trustului 
de construcții industriale locale 
care lucrează la înălțarea unor 
importante obiective pe platforma 
petrochimică din acest oraș, au 
raportat depășirea cu 3.500.000 lei 
a angajamentului anual

ROMAN: In preajma marii 
sărbători, siderurgiștii din Roman 
autori ai inițiativei „Toată pro
ducția de țevi peste plan destina
tă exportului — cu metal econo
misit" oferă pilduitoare fapte de

(Continuare tn pag. a 2-a) 

angajamentul anual de 400 milioa
ne lei ; indicele productivității 
muncii a fost îndeplinit în pro
porție de 100,9%. în acest inter
val au fost livrate suplimentat 
importante cantități de produse : 
1.481 tone laminate finite. 122.202 
kW motoare electrice, 72.000 mp 
țesături etc.

în bătălia pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan s-au 
evidențiat colectivele de la „Azur" 
„Electromotor", „Electrobanat”. 
„Industria linii’’, „Ciocanui-Nă- 

drag“ ș-a.
P. ARCAN — coresp. județean.

RUGBYȘTII 
DE LA PERPIGNAN 

ÎNVINGĂTORI 
Șl ÎN CEL DE AL 

TREILEA MECI
Vineri după-amiază pe 

stadionul din Parcul co
pilului, XV-lea U.S.A. 
Perpignan și-a încheiat 
turneul pe care l-a în
treprins în țara noastra. 
evoluînd de data aceas
ta în compania fostei 
campioane a țării, Gri- 
vița Roșie. Redutabilii 
sportivi francezi au ter
minat victorioși cu sco
rul de 14—6 Citiți a- 
mănun'e în cronica me
dului din i>agina a 4-a. 
(In fotografia alăturată, 
o fază din acest meci, 
surprinsă de fotorepor
terul nostru. Paul Ro- 
moșan).

din Capitala

La încheierea competiției de selecție pe care a clștigal-o, Ion Tripșa 
schimbă primele impresii cu Dan iuga (mijloc) și antrenorul emerit Ștefan 
Petrescu (dreapta) Fcto i N. DRAGOS

După îndelungate pregătiri în in
timitatea sălilor de antrenament, 
conducerea federației de specialita
te a hotărit ca loturile de gimnas
tică care ne vor reprezenta la Mun- 
chen să se întilnească eu iubitorii 
de sport, in cadrul unei demonstra
ții arbitrate. Duminică, luni și 
marți, după un program care este 
foarte apropiat de cel prevăzut la 
Jocurile Olimpice, gimnastele și gim- 
naștii vor prezenta programul in
tegral al evoluțiilor pregătite pen
tru întrecerile olimpice. Exercițiile
impuse vor fi executate duminică, 
iar cele liber alese luni (fetele) și 
marți (băieții).

LA ARAD-O EXCELENTA INIȚIATIVA
PENTRU RECREAREA Șl SĂNĂTATEA

Publicul bucureștean amator de 
spectacole sportive de înaltă ținută 
va avea prilejul să-i vadă la lucru 
pe cei mai buni maeștri și maes
tre din țara noastră, care peste 
cîteva zile vor fi prezenți la ma
rele examen sportiv de la Munchen: 
Elena Ceampeîea, Anca Grigoraș, 
Alina Goreac, Paula loan. Elisabeta 
Turcu, Marcela Păunescu, Mariana 
Gheciov, Dan Grecu, Constantin 
Petrescu. Gh. Păunescu, Petre Mi- 
haiuc, Mircea Gheorghiu, Nicolae O- 
prescu, Vasile Coșariu. .

Uz

Ședinfa de aseară a Biroului F. R. Fotbal

Biroul Federal F.R.F. a ținut a- 
seară o importantă ședință de lucru 
avînd pe ordinea de zi, in primul 
rind, discutarea măsurilor în vede
rea începerii noului campionat divi
zionar După ce a făcut o retrospec
tivă a acțiunilor întreprinse pînă a- 
cum (consfătuirea cu antrenorii echi
pelor divizionare A, analiza sezonu
lui trecut, indicațiile metodice date 
antrenorilor' in legătură cu actuala 
perioadă pregătitoare, ședința cu 
medicii divizionarelor A. cursul de 
arbitri de la P. Neamț, cu invitați 
de peste hntare, ședința cu vicepre
ședinții consiliilor județene E.F.S în 
atribuțiile cărora sint problemele fot

balului) Biroul Federal 
măsurile ce trebuie luate 
nuare :

• efectuarea unei 
munci de îndrumare și coctrol, 
antrenorii federali, 
tele divizionarelor 
rind la cele care 
cupele europene :

• nrganizarea in __ ____
județe, prin comisiile locale de fot
bal, a unor ședințe cu conducătorii, 
antrenorii, căpitanii echipelor «firi- 
zionare, referitor la obiectivele nou
lui sezon (organizare, caritate, spor
tivitate, disciplină):

a stabilit 
in conti-

sistematice 
prin 

la antrenamen- 
A și in primul 
vor participa in

reședințele de

• omologarea terenurilor echipe
lor noi promovate in Divizia CI

• asigurarea unui cadru festiv 
jocurilor inaugurale din 20 august in 
toate orașele unde sint programate.

Biroul Federal a ratificat delegă
rile de arbitri pentru primele patru 
etape, efectuate de Colegiul Ceniral 
și a definitivat, după o riguroasă 
triere, lista observatorilor federali, 
impărțiți in două grupe (Divizia A 
și Diviziile B—C). In continuare. 
Biroul Federal a făcut o analiză a 
desfășurării Turneului Prietenie <!»- 
niori) și a ascultat o informare a- 
supra cursului de arbitri de la Pia
tra Neamț.

* Uz Uz Uz Uz U
V ~ zr "zi* V zi
de handbal a

Iugoslaviei : „Primul turneu olimpic al handba
lului aliniază la start 7—8 echipe de aceeași 
forță. Tn ceea ce ne privește, principalii noștri 
adversari vor fi handbaliștii români, in ciuda 
scorului favorabil pe care îl avem cu ei".

lata o neașteptată pregătire psihclogicâ pen
tru echipa noastră I ..

... _. . . u» «Uz «Uz>p zp’ zp zp

• Horvat, căpitanul echipei 
Iugoslaviei :

scris în excepție cu o „cor.tgp* spectoculoosă 
incinte de „europenele" din Italia, in cadrul 
turneului de la Timișoara, echipa de velei a 
României a fost învinsă de Polonia toî cu 3—0, 
pentru ca, la scurtă vreme, in Italia, să obțină 
victoria cu același scor.

Să sperăm că „jocul" se vc repeta

*,«

Legiferate, în țara noastră, ca ac
tivități de interes național, educa
ția fizică și sportul se integrează 
tot mai mult printre mijloacele 
care contribuie eficient la pregăti
rea și fortificarea fizică a tineretu
lui, la întreținerea sănătății și rea
lizarea buneistări fizice a populației, 
la prevenirea și combaterea unor 
boli, la creșterea capacității de mun- 
că,‘ la folosirea plăcută și utilă a 
timpului liber. Explicabil de aceea 
faptul că, pe. zi, ce trece, CREȘTE 
NUMĂRUL TINERELOR ȘI CETĂ
ȚENILOR CARE CONSIDERA A- 
CESTE ACTIVITĂȚI DREPT NE
CESITAȚI PERMANENTE ÎNTIi- 
UN REGIM CIT MAI SAnATOS DE 
VIAȚA și. in consecință, practică 
sistematic exercițiile fizice și dife
ritele forme ale sportului de masă.

Această mental, tate modernă este 
susținută de diferite preocupări 
ale organizațiilor de stat și de masă 
pentru promovai ea largă a educa
ției fizice și a sportului în rîndul 
populației.

Ijy acest cadru, un obiectiv prin-

Se impune generalizarea experienfei pozitive,

a acfiunilor cu eficienfâ deosebită, 
verificată in practica munții sportive

CON-

• Luptătorii români de la categoriile grele 
slăbesc — s-a făcut un calcul in direcția asta 
— cu 120 kg pe lună, in medie ! Aceasta vor
bește despre intensitatea antrenamentului și 
despre dimensiunile metabolismului O altă ci
fră... Tn decurs de două săptămîni, greul Ștefan 
Stingu a coborit în greutate de la 125 de kilo
grame la 112. Această „scădere" s-a făcut 
fără... asentimentul său. A decis numai durita
tea antrenamentului.

• Vești din tabăra luptelor :
1. Antrenorul Ion Corneanu organizează zii-

cipal îl constituie CREAREA 
DIȚIILOR ȘI STABILIREA CELOR 
MAI EFICIENTE MIJLOACE prin 
care să se poată desfășura o activi
tate sportivă regulată, interesantă 
și multilaterală pentru oamenii 
muncii de la orașe și sate. De
osebit de importante ne apar, în 
acest context obiectivele sportive și 
de agrement pe care cetățenii au 
stabilit să le realizeze prin contri
buția în muncă și bănească.

In acest fel, pe lingă continua 
dezvoltare a bazei materiale a miș
cării sportive, rezultat al grijii și 
sprijinului permanent acordat de 
partidul și statul nostru, se des
chide un drum larg inițiativelor 
locale ale Consi'i'lor populare, or
ganizațiilor sportive, sindicatelor,

organizațiilor U.T.C., organizațiilor 
de pionieri, conducerilor unităților 
de stat ș.a.

Este, doar, nevoie de o deplină 
și responsabilă înțelegere a impor
tanței sociale a aaestei acțiuni prin 
care, evident se vine în întîmpina- 
rea pasiunii, entuziasmului și inte
resului cetățenilor, îndeosebi al ti
neretului, pentru practicarea exer- 
cițiilor fizice și sportului.

AȘA CUM, DE PILDA, S-A AC
ȚIONAT LA ARAD — exemplu pe 
care ne propunem să-l înfățișăm 
pe larg în dorința ca el să fie ur-

• Pe adresa lotului olimpic a sosit o scri
soare, semnată de Caius Vancea — București. 
Acest suporter al culorilor noastre nu se limi
tează ia emiterea unor pronosticuri mai mult 
sau mai puțin relative, ci. vrea să-i ajute con
cret pe sportivii români angajați in marea în
trecere. Caius Vancea extrage din presa străină 
cîteva rînduri care, deși aparent neînsemnate, 
pot fi de mare ajutor. Articolul in cauză se 
referă la pericolul insolației in zilele Jocurilor 
de la Mijnchen. Corespondentul atrage atenția 
asupra necesității de a se confecționa pălării 
de paie pentru sportivii olimpici. Ei citează nu
mele citorvc delegații care nu au omis acest 
amănunt tehnic.

prof. CH. VLĂDICĂ

(Continuare in pau. a 2 o}

• Infringerea echipei de volei de către Po
lonia a produs stupoare in .rîndul numeroșilor 
susținători ai „noului val" al voleiului românesc. 
Cei mai înverșunați dintre aceștia s-au și in-

«*z *** ***< v*z **z 
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nic... turnee olimpice pentru oamenii lotului său. 
El „stringe" două categorii, efectuează trageri 
la sorți și notează cu „puncte rele", după sis
temul de concurs. Cei eliminați continuă să 
iupte in afară de concurs.

lată un mijloc de selecție apropiat de... viață 
2. De două ori pe septămină, luntătorii par

ticipă la un cros care, pentru turistul de rind.

pere de-o dreptul inuman. Ei iau startul din 
Poiană si aleargă 7 km in pantă, prnă la Cris
tianul Mare, sub privirile înmărmurite ole turiș
tilor din te'eferic. Să notăm că recordul aces
tei alergări este de 32 de minute I Recordman • 
Petre Poolelungi. După terminarea ccestui urcuș 
foorte rapid, luptătorii revin, tot în alergare, 
pe un traseu de 11 km. la bază.

3. Gheorghe Berceanu, mareo noastră spe
ranță pentru Munchen (22 de ani, 1,50 m înăl
țime și 48 kg) este cel mai rapid și mai rezis
tent alergător al lotului de lupte clasice.

Tn ziua de 20 august, campionul mondial 
Gheorghe 3erceanu va susține un diîicil con
curs preolimpie la„. Craiova. Acest concurs se 
numește Examenul de bacalaureat In zilele Ba
calaureatului, Berceanu nu va întrerupe antre
namentele. El va fi „asistat" de un antrenor 
special afectat

• Casa vest-germană de coafură „Wella" vc 
asigura Io Munchen coafura olimpicilor din în
treaga lume. în saloanele frizeriilor, sportivii 
olimpici vor avea la dispoziție toate ziarele 
sportive din lume. Un reprezentant al casei a 
și luat contact cu administrația redacției noas
tre, pentru a-și asigura abonamente la „Sportul".

• Acum cîtevo zile o sosit in tară luptătorul 
israelian Gadi Sabari, care urmează să par
ticipe la Jocurile Olimpice. El este însoțit de 
antrenorul său Ibrahim 
raelian socotește că cel 
fecționare a formei sale 
de meciuri cu luptătorii 
fan, Ion Arapu și lancu

Un compliment care obligă...

Bcrcovici. Sportivul is- 
mai bun mijloc de per- 
sportive este un triptic 
români Gheorghe Ște- 
Vangheliei,
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• Victoria voleibaliștilor asupra Olandei rea
duce echipa României în tabăra olimpică in
ternațională. Să salutăm această prezență I
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Sportul

POLONEZUL SIGISMUND PITKO un Învingător

DE CLASĂ ÎN CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE
• ...A, I

DIRT-TRACK DE LA SIBIU

REPREZENTATIVA DE

VA EFECTUA UN TURNEU ÎN R.P.

SENIORI

ÎN 7 LUNI, CÎT ÎNTR-UN AN ÎNTREG!
(Urmare din pag. 1)

muncă pentru înfăptuirea înainte de 
termen a prevederilor actualului cin
cinal, în acest sens colectivul mun
citorilor, inginerilor $i tehnicienilor 
din această importantă unitate in
dustrială s-a angajat ca pînă la sfîr- 
șitul anului să diminueze consumul 
de metal cu 1.000 tone sporind pe a- 
eeastă cale volumul producției de 
țevi destinată exportului. Astfel la 
laminorul de 16 țoii s-a reușit ca 
țeava cu pereții de 23 mm pentru 
mufele de îmbinare să fie laminau 
la o dimensiune de numai 18—19 
mm, ceea ce aduce importante eco
nomii de metal. Un fapt demn de 
reținuți tn ultima săptămînă, ritmul 
mediu zilnic al livrărilor la expert 
a fost mai mare cu 200—207 tone

DEVA: Colectivul de la Fabrica 
Chimică din Orăștie a hotărît să în
deplinească cincinalul în patru ani 
ți jumătate. Decizia se bazează pe 
spiritul exemplar de dăruire în mun
că al fiecărui muncitor,' pe aplicarea 
unor măsuri ce vizează utilizarea la 
maximum a potențialului productiv, 
precum și la punerea în funcțiune, 
cu mult înainte de termen, a unor 
noi capacități de producție. Recent 
s-n dat în exploatare — cu 18 luni 
înainte de termen — o mașină pen
tru corpuri din masă plastică, cu o 
capacitate de 600 tone pe an, si pa
tru mașini de injecție pentru navete, 
diferite repere tehnologice (pentru 
autoturismul Dacia-1300) cu o capa
citate de circa 1.000 tone anual, s.a. 
Efectele acestor preocupări s-au con
cretizat tn obținerea In primele 7 
luni ale acestui an, a unor depă
șiri însemnate la producția-marfă 
vîndută și încasată, în realizarea 
unor economii suplimentare la prețul 
de cost, precum și a 2.800.000 lei be
neficii peste plan.

SUCCESELE 
TÎRGOVIȘTENfLOR

în cinstea zilei de 23 August si a 
celei de a 25-a aniversări a Republi
cii, oamenii muncii din orașul Tîrgo- 
viște raportează partidului succese 
remarcabile. în primele 7 luni ale 
anului, la Uzina de utilaj-petrolier 
din localitate S-AU REALIZAT 
PESTE PLAN 62 REMORCI DIFE
RITE, 25 AUTOBASCULANTE DE 5 
SI 7 TONE, 589 TONE BARĂCI ME
TALICE.

O contribuție deosebită la reali
zarea acestor succese au avut-o sec
țiile montaj și prelucrări mecanice, 
evidențiindu-se brigăzile de lăcătuși 
conduse de Dumitru Sîrbu, Dan Un- 
gureanu, Dumitru Gîrboveanu, Petre 
Popa și brigada de sudori a lui Ion 
Șora. Produsele de bună calitate fac 
cinste colectivelor respective.

Mișu AVANU—coresp. județean

BUCUREȘTI: Cunoscuta uzină
„Vulcan" desfășoară o largă acțiune 
de realizare, prin forțe proprii, a 
unor mașini și utilaje de un înalt 
nivel tehnic. Pînă tn prezent s-a în
făptuit 65», din angajamentul anual. 
Serviciul autoutilării este un sector 
puternic al uzinei, avînd — pe lingă 
o secție de producție, unde sînt exe
cutate mașinile și utilajele prin auto- 
utilare — ți un compartiment de 
proiectare. Unele din mașinile con
struite prin autoutilare se evidenția
ză prin performanțe deosebite i ma
șina de tuburi de flacără. mașina 
pentru ogivat țevi, valțul pentru 
ondularea tablelor, preîncălzitorul de 
aer rotativ etc. Ca urmare a aces
tor realizări, investițiile s-au redus 
In acest an cu 13 milioane . Iei, iar 
producția peste plan, pe seama auto
utilării. este — în primele 7 luni ale 
anului — de aproape 4.000.000 lei.

BACAU: întreprinderile județului 
Racău au realizat prin autoutilare 
numeroase instalații ți mașini, a că
ror sumă deoâsește 13.300.000 lei 
Astfel, la Fabrica de postav din 
Buhnți. prin realizarea în atelierele 
întreprinderii a unui număr de 230 
mașini, s-a putut renunța la aduce
rea din import a unui volum de uti
laje în valoare de peste un milion 
le;. La fel, la Uzina chimică de oe 
platforma industrială Borzești. capa
citatea instalațiilor a crescut, ceea 
ce a permis obținerea unei producții 
suplimentare in valoare de 10.000.000 
lei. Este de reținut că volumul uti
lajelor executate tn Intreorinderile 
județului, în cele 7 luni, este aproape 
egal cu acela realizat în 1971 pe în
tregul an.

„CUPA ANIVERSĂRII -
LA ORIENTARE TURISTICĂ

Cu prilejul aniversării a 90 de ani 
de la înființarea Uzinei de pompe 
București, asociația sportivă „Sire
na" a saLariaților de aici, va organi
za în ziua de 20 august, la Predeal, 
un concurs de orientare turistică do
tat cu trofeul „Cupa Aniversării".

Concursul, de gradul I, se va des
fășura numai cu probele individuale 
(masculin și feminin) și este deschis 
tuturor sportivilor din municipiul 
București, indiferent de vîrstâ ți ca
tegorie sportivă.

Au fost invitați membrii tuturor 
secțiilor de orientare turistică din 
Capitală, concursul fiind ți un bun 
prilej, pentru unii sportivi, în even
tualitatea ocupării unor locuri frun
tașe, de a obține o categorie supe
rioară de clasificare.

Pe alte trasee, dar cu sediul tot 
la Predeal, va avea loc, în aceeași 
zi, încă un concurs, tot de orientare 
turistică, organizat de C.E.F.S. din 
sectorul 7 ți dotat cu „Cupa 23 Au
gust".

N. DUMITRU

g = CEI MAI TINERI 

CAMPIONI AI ȚĂRII
Au luat sfîrșit campionatele națio

nale de copii (categ. C și D) desfășu
rate în Capitală. Iată rezultatele teh
nice :

COPII D—50 m delfin (b) : C. Ne- 
grău (Crișul) 44 8 ; 50 m delfin (f) i 
Ildico Zaborski (Crișul) 42,3; 4x50 m 
mixt (b) : Șc. Sp. Reșița 3:17,1 ; 4x50 m 
mixt (f) : Șc. SP. Reșița 3:36,8 ; 50 m 
liber (f) : I. Zaborscbi 37,8 ; 50 m li
ber (b) : S. Plev (Șc. Sp. Reșița) 40,0; 
4x50 m spate (f): Șc. Sp. Reșița 3:16,2; 
4x50 m spate (b) : Dunărea Galați 
3:10,6 ; 4x33 m liber (b) : Șc. Sp. Re
șița 1:49,1 ; 4x33 m liber (f) : Șc. Sp. 
Brăila 1:53,9 ; 33 m bras (b) : E. Șer- 
ban (Dunărea) 31,7 ; 33 m bras (f) : 
Irina Pănulescu (Petrolul) 29,8 ; 4x33 
m delfin (b) : Dunărea 2:06,7; 4x33 m 
delfin (t) : Șc. Sp. Brăila 2:14.5 ț 33 m 
spate (f) : I. Pănulescu 27,7; 33 m 
spate (b) : C. Negrău 28,0 ; 4x33 m

bras (f) : Șc. Reșița 2.32,9; 4x33 m 
bras (b) : Șc. Sp. Reșița 220,0.

COPII C—50 m bras (b) : FL Mus
tață (Șc. Sp. Brăila) 43,7 ; 50 m bras 
(f) ■ Viorica Rusu (Dunărea) 462; 
100 m spate (b) : V. Juhas (Crișul 
1:27,9; 100 m spate (f) : Luminița 
Costandache (Șc. Sp. Brăila) 1202; 
50 m liber (f) : Marilena Măglațu 
(Dinamo) 37,6; 50 m liber (b) : R. 
loan (Șc. Sp. Cluj) 33,8; 100 m bra 
(f) I V. Rusu 1:41,3| 100 m bras (b): 
FI. Mustață 1:36,1 >, 133 m mixt
(b) : G. Tănase (Petrolul) 2:01,8 ; 
133 m mixt (f) : Mariana Marin (Șc. 
Sp. Reșița) 1:59,6; G6 m delfin <b) : 
F. Vișan (Șc. Sp. Ploiești) 53.2 ; 66 ir. 
delfin (f) : Mariana Paraschiv (Rapid) 
59,7; 66 m liber (b) : R. loan 1:15,6; 
66 m liber (f) : L. Costandache 121,0; 
66 m spate (f) : M. Marin 55,6; 66 m 
spate (b) : R. loan 57,0; 100 m del-

RÎNDUBI DIN SCRISORILE Dv
• „In ziarul dv. am văzut o 

fotografie a lui Ilie Năstase 
și ni s-a părut că are verighetă. 
Este căsătorit? Cu cine? Căsă
torit sau necăsătorit noi îl iubim, 
ii urăm viață lungă și, în conti
nuare, glorie sportivă" (UN GRUP 
DE ADMIRATOARE). Merită să,-l 
iubiți, bineînțeles. în ceea ce pri
vește căsătoria... n-aveți grijă. 
Deocamdată este n ei n s u r a t.

• „Am nevoie de programul 
turului diviziei naționale A de 
fotbal. Vă rog să mi-1 trimiteți" 
(CAROL MARTIN, str. Mihai Vi- 
’.eazu nr. 30, Lipova). N-avem 
așa ceva. Vă recomandăm să-1 
căutați Ia o bibliotecă, de pildă, 
într-o colecție a ziarului nostru. 
II găsiți în ziarul de vineri 14 
iulie.

• „De ce i se spune Iui Dinu 
de la Dinamo, „procurorul" ?“ 
(GHEORGHE ROȘU. Bistrița). 
Este un fej de poreclă, dată în 
glumă, pornind de la faptul că 
excelentul nostru fotbalist este 
student la Facultatea de Științe 
Juridice din București. Tot atit 
de bine putea să i se spună, pe 
același motiv, judecătorul, avoca
tul ș.a.m.d.. dar poate pentru că 
nu iartă pe nimeni...

• „Am citit în ziarul dv. din 
1 august. într-un material, că in
ginerul Otto Abraham este di
rector general al Centralei Căr
bunelui Petroșani. Or, știu că nu 
este așa" (ION STUJAN. Petro
șani). Aveți dreptate, este o gre
șeală pe care o regretăm. Ingi
nerul pe care îl amintiți este di
rector economic comercial.

• „Vă rog respectuos să-mi 
comunicați unde îl pot găsi pe 
sportivul Șerban Ciochină ?" (DU
MITRU BAJAN, corn Potcoava, 
satul Sinesti, jud. Olt) Simplu 
La clubul Metalul din București

• „Dumitru de la Rapid va 
juca la Steaua. Dezlegarea a fost 
dală cu condiția ca fostul rapidist 
să revină la echipa sa după ce 
își face stagiul militar?" (MA
XIM CONSTANTIN, str Bistriței 
51 bis. Piatra Neamț) Și la Pia
tra Neamț sînt rapidiști. sau vreți 
doar să știți ? Ei bine, dezlegarea 
nu implică nici o obligație vii
toare de reîntoarcere la clubul 
care ți-a dat-o.

« „S-a micșorat simțitor spa
țiul rezervat fotbalului din cea 
de-a IlI-a pagină a ziarului dv. 
De ce ’ (N H.. Brăila) Simplu: 
fiindcă a fost „sezon mort", do 
vacanță O dată cu reînceperea

campionatului lucrurile se vor 
schimba. Fiți fără grijă.

e „în Tg. Neamț, ziarul Spor
tul este distribuit cu totul neco
respunzător la chioșcuri, mai ales 
în centru. Mă jenez de ceea ce 
spun, dar cred că ele sînt „do
site" Nu puteți face nimic ?" (N. 
IOAN, din Tg Neamț) Lăsăm 
totul în scama Oficiului PT.T.R. 
din localitate, dator să ia măsuri, 
cu atît mai mult cu cit „proce
deul" se mai petrece, după cite 
am aflat, și cu alte publicații ce
rute

• ,,La rubrica de tenis de masă 
a apărut numele unei sportive : 
Ildiko, Gyogypall, în loc de Ildiko 
Gyongyosi, Vă rog să faceți cu
venita rectificare. .Sînt tatăl și. 
totodată, antrenorul ei" (EDUARD 
GYONGYOSI, str. Dealul Roșu 3 
Lupeni)- Sîntcți mulțumit ?

• „Doresc să fac schimburi — 
cu cititori ti ziarului — de micro 
fanioane, fotografii (grup sau in
dividual), ecusoane, insigne ale 
echipelor europene și de la noi" 
(COMES AUGUSTIN, str. Reme- 
tea nr 17. Tg Mureș) Numai să 
aveți cu cine! In ceea ce de pri
vește, v-atn ajutat cum am' putut.

Modesto FERRAR’NI

SIBIU, 11 (prin telefon de Ia tri
misul nostru). Specialiști ai vitezei 
pe pista de zgură din Austria, Bul
garia, Polonia, Ungaria șj România 
și-au disputat întîietatea vineri 
după-amiazâ pe stadionul Voința 
din localitate în premiera (dispu
tele se vor repeta duminică la 
București) celui mai mare concurs 
internațional de dirt-track al anu
lui desfășurat în țara noastră. 
Timpul splendid, un stadion arhi
plin (peste 5 000 de spectatori — 
sibienii ‘ 
amatori 
live), și 
gustate
principale ale acestei reuniuni mo- 
tocicliste.

dovedindu-se din nou mari 
de astfel de spectacole spor- 
întreceri palpitante, mult 
de public, iată atributele

seAlergătorii polonezi — care 
bucură de un binemeritat succes 
în arena internațională — și-au o- 
norat cărțile de vizită, fiind prin
cipalii animatori ai cursei. Cei mai 
de temut adversari ai lor au fost 
motoeicliștii Janos Berki (Ungaria) 
și Peter lliev (Bulgaria). în manșa 
a 14-a, decisivă pentru stabilirea 
învingătorului, s-au aliniat la start 
Emerik Zito, Sigismund Pitko (am
bii polonezi), Janos Berki și Peter 
lliev. Confruntarea favoriților a 
satisfăcut pe deplin, cei patru a- 
iergători au făcut uz de întregul 
lor arsenal tehnic, au luptat „corp 
la corp" pe turnante, dispută în 
care a Învins. în cele din urmă, 
grație unui plus de viteză in linie

dreaptă, polonezul Sigismund Pitko. 
Derbyul românesc, care i-a reunit 
pe linia de plecare pe Ion Bobîl- 
neanu, Ion Marinescu, Cornel Voi- 
culescu și Ion Joniță, a dat cîștig 
de cauză campionului țării, Ion 
Bobîlneanu. El a fost, de altfel, 
singurul motociclist al nostru
s-a situat printre animatorii aces
tui reușit concurs.

Organizarea și arbitrajul 
ridicat la înălțimea concursului.
’ CLASAMENT: 1. S. Pitko (Polo
nia) 15 p; 2. J. Berki (Ungatia) 14 
p, 3. Em. Zito (Polonia) 13 p, 4. J 
Bobîlneanu (România) 12 
lliev (Bulgaria) 11 p., 6. 
(Ungaria) 10 p.

Revanșa va avea loc 
dimineață, la București, 
dionul Metalul.

Troian IOANIȚESCU

Reprezentativa masculină de bas
chet a României a plecat, ieri. în 
R.P. Chineză unde va susține, pînă 
la 1 septembrie, în compania re
prezentativei țării gazdă, o serie 
meciuri.

de

care

s-au

p„ 5. P. 
T. Danko

duminică 
pe sta-

RAPID BUCUREȘTI

PARTICIPĂ LA CEA DE A V~a EDIȚIE
Dc azi. tn Capitala

TURNEU INTERNAȚIONAL
A CAMPIONATULUI EUROPEAN FEROVIAR

Intre 14 si 18 august va avea ioc 
în Austria. Ia Viena. cea de a V-a 
ediție a Campionatului european 
feroviar de popice, compet '.je re
zervată furmațidcr masculine, 
trecerile, cere se organizeazS 
patru in patru ani. se vor bucura 
de prezența a 10 echipe sa-: repre- 
ee-itative ferov.are din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Franța. RD Germa
nă. R-F. a Germaniei. Italia. Jugo
slavia, România. L ngana și Au
stria. Țara noastră va fi reprezen
tată de echipa Rapid București, 
care la ediția precedentă, la Ma:nz. 
în R.F.G. a ocupat valorosul loc 
II (titlul a revenit reprezentativei 
feroviare a R-F. a Germaniei). A- 
cum, după calculul hirtiei. marea 
favorită a întrecerilor este Austria.

De menționat că la europene se 
va juca după programul clasic, pe 
echipe formate din cîte șase ju
cători, fiecare lansînd 
bile, la ..izolate" și la

Rapid București va 
Viena. în cursul zilei 
mătoarea echipă : Constantin Ra
dulescu, Alexandru Vrînceanu, Va- 
sile Măntoiu, Ion Petru — maestri 
ai sportului. Constantin Tudor, 
Ion Lupșan și Marin Grigore; 
antrenor: Ion Petru.

di:

caterer:* a campionatului sînt: 
U fe=e : — Frigul București, In- 
stalatorul București (seria Sud), 
Record Cluj s l-T. Arad (s. Nord); 
la bărbat. — Victoria Bod (jud. 
B.-așovj. Laremet București (s 
Sud). Spanac Satu Mare și Jiul 
Petrila (s. Ncrdl

• Tragerea Ia sorți a programu
lui campionatului Diviziei A va a- 
wa loc In rroa de 25 august, la 
sediul F.R. Pcc.ce.

• Perioada de transferări, pen
tru echipele de toate categoriile, 
se încheie ia K august Se pare că, 
în noul cstcjcnat echipele vor 
folosi aceleași efective. întrucît, 
pînă acum la federație s-a înre
gistrat ua r.:ur.ăr foarte 
cereri de transferări. Printre 
și-au manifestat dorința de 
răsi erhîpese se numără 
Rus-Mălan, componentă a e-
chipei nițînuair care vrea să ple
ce de la C-S^t Reș.'.a la I-C. Ora-

DE HANDBAL FEMININ
lncepind de astăzi, timp de trei 

zile, terenul Tineretului din Capita
lă va găzdui un turneu ihternațio- 
nal de handbal feminin, organizat 
de C. S. Școlar București. La com
petiție vor participa următoarele 
formații : Spojnim Varșovia, Spartac 
București, Construcții București și 
C.S. Școlar. întrecerile au loc după 
următorul program : azi, de la ora 
17,30 ; mîine de la ora 9,30 și luni 
de la ora 17,30.

„3 SECUNDE"
• Noul antrenor al echipe! masculine 

Universitatea Cluj este prof. yasiie Ge- 
leriu, care 11 Înlocuiește pe dr. Mircea 
Bugnariu. Prof. Geleriu a antrenat, de-a 
lungul carierei sale, formația de valeți 
Steagul roșu Brașov (preluată de la Gn. 
Roșu) și pe cea de fete Universitatea 
Cluj (preluată de la Alexandru Șerban).

•' Tot la Cluj, un alt transfer, în per
spectivă, și anume cel al echipei femi
nine A.S. Armata, la Universitatea.

• Prin despărțirea de baschet a an
trenorului Traian Constantinescu (timP 
de două decenii a profesat la Crișul 
Oradea, un sezon la Universitatea Timi
șoara, actualmente este vicepreședinte al 
clubului de fotbal, Bihorul), a rămas va
cant postul de antrenor al team-ului de 
băieți Universitatea Timișoara. După 
toate probabilitățile, locul lui Traian 
Constar.tinescu va fi pfeluat de maes
trul sportului Nicolae Viciu, jucător al 
echipei, coșgeter al ultimelor două ediții 
ale diviziei A și antrenor la divizionara 
B, Voința Timișoara.

« Aflați acum în concediu (cu excep
ția celor incluși în lotul reprezentativ 
plecat în R.P. Chineză), baschetbaliștii 
de la Dinamo București se vor reuni în 
ziua de 17 august, pentru a începe an
trenamentele In vederea participării la 
campionatul republican și la Cupa cam
pionilor europeni. Pregătirile vor conti
nua pină în luna septembrie, cînd for
mația prof. Dan Niculescu va susține la 
București, în compania echipei Ruda 
Hvezda Pardubice, citeva Intilnlri da 
verificare.

o Trei talentate junioare ale Școlii 
sportive nr. 2 (antrenor Constantin Di- 
nescu) își vor pune candidatura pentru 
a suplini absența din formația Politeh- 
etnii București, a maestrel sportului Cor
nelia Taflan care, în eurînd, va deveni 
mamă.

CHINEZĂ

Lotul este alcătuit difî' următorii 
jucători : Diaconescu, Popa, Tarău, 
Georgescu, Chivulescu, Pîrșu, Sa- 
vu, Roman. Dumitru, Zdrenghea, 
Barna, Banu. Antrenori : Al. Po
pescu și E. Sarosi ; medic : dr. T. 
Minescu ; conducător al delegației: 
P. Ioviță.

Din selecționata care a participat 
la Balcaniada de la Sarajevo, nu 
au putut face deplasarea Novac. 
Cernat, Oczelak (reținuți de exa
mene școlare) și Ivascenco (acci
dentat)

PROGRAMUL BALCANIADEI
DE JUNIORI DE LA PLOIEȘTI

Comisia de organizare a celei de 
a X-a ediții — jubiliară — a cam
pionatului balcanic de juniori, găz- 

'duită între 19 și 23 august de mo
derna sală Victoria din Ploiești, a 
stabilit ca meciurile să se dispute 
după următorul program :

SÎMBĂTĂ 19, DE LA ORA 14,30: 
România — România II, Iugo
slavia — Turcia, Grecia. —• Bulga
ria ; DUMINICĂ 20, DE LA ORA 
16,30 : România II — Iugoslavia, 
Bulgaria — Turcia, România — 
Grecia; LUNI 21, DE LA ORA 
16,30 : România II —Grecia, Iugo
slavia — Bulgaria, România —• 
Turcia ; MARȚI 22, DE LA ORA 
16,30: România II — Turcia, Iugo
slavia — Grecia, România — Bul
garia ; MIERCURI 23, DE LA ORA 
16: România II — Bulgaria, Tur-

■ Grecia, România — Iugosla-
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de Gh. Zamflrescu la 
Izmir (10,7).

I-iban, obținute 
Att,a — 1

★
la ora 18. va avea loc 
atletic tntre echipele 
și C.A.E.J. Liban, pe 
ș ie ian cel Mare.

CUudiu SECARA

au ocupat un onorabil loc III, 
Brașovului. In imagine, exer- 

Foto i Dragoș NEAGU

Luni 14 august, 
n nou concurs 
Dinamo BueuresU 
ruiXonxl din »os.

DINAMO"
_ ___ _ ia 119 mg (b) Georgeos 
15.5; 200 m (b) Cristian Tonquie 

22.2: 1500 m (b) Nabil chonery — 
3:54.9; 39K m (b) Rabih Fadoul — 8:52,4; 
4x200 m (b) — 1:36,5 și 4x200 m (f) 1:57,6.

La aceste performanțe se adaugă Și 
ctteva rezultate, care merită a fi sub
limate. obținute de atleții români : șta
feta 4x100 m (b) a realizat un timp bun 
de 41.2: Sandu Mitrofan a terminat 200 
m in 21,6; tar Alexandra Munteanu ob- 
ț.ne cu 18.6 la 100 m un rezultat supe
rior celui Înscris “
Balcar-cda de la

• Ediția 1972—1973 a campio
natului Diviziei A, la bărbați șj fe
mei. se va desfășura după siste
mul ultimei ediții, adică 20 de for
mații la femei si tot 20 la bărbați. 
Echipele sînt împărțite, după 
rii geografice. îa cite ccuă 
Sud și Nord. întrecerile ai 
cepe la «mbeTe. Beai
ci echi promcvaie te pri-

■eepot 
sapoGale 

rezervate copcîtoe d.n c 
(11—12 ani) M A (U—U 
primele rezultate :

COPII A !«• m liber (b) : AD 
POPOVICI (Petrolul) 60 7. C. Chia- 
aru (Șc. sp 2) 64-2: 100 tn liber 
(fi : DANIELA GEORGESCU (Di- 
namo)'6&ă. Jubeta Mirosu (Șc. so 
Reșița) 68 7; IM m bras (b) : D. 
ALDEA (Petrolul) 1:16A. Cr. Coo- 
stantinescu (Petrolul) 1^1.®. IM tn 
bras (fi : CAMELIA EOTESCU 
(Petrohi!) 12S.0. Ana Georgia (Sc. 
sp. Reș ța) Ii24x5 : 200 m mixt Ca): 
D. GROPȘAN (Șc. sp. Reșița) 
2:34,1, E Tschi’tsche (Progresul) 
<2:36.4 ; 200 m mixt (fi : DANIELA 
GEORGESCU (Dinamo) 2:49 8. Ma
riana Giurcă (Șc. sp. Reșița) 230.0; 
4x100 m mixt (b): PEÎ' ROLUL 
4:49.8 : 4x100 m mixt (f) : ȘC. SP 
REȘIȚA 5:22,6.

COPII B — 100 m liber (b) : H 
HABETLER (Șc. sp. Timiș) 67.0. M 
Mandache (Petrolul) 68.3 ; IM m 
liber (fi : ANA VAMOȘI (CrișuU 
1:11.0, Daniela Roșea (Șc. sp. Ti
miș.) 1:14.8. 100 m bras (b) : L. 
ENE (Rapid) 1:26.7. Al- "Szabo 
(C.S.M. Cluj) 1:29.7 ■ 100 m bras 
(fi : JUDIT HUNIADI (Șc. sp Re
șița) 1:29.4, Carmen Bendciu (C SSJ 
1:29,8, 200 m mixt (b) : ȘT MiTU 
(Dunărea) 2:48.3. I. Meder (Șc. sp 
Tg. Mureș) 2:56.0; 200 m mixt (fi: 
MARIANA COSTEA (C.SS Buc.) 
2:54,4. Mihaela Georgescu (Petro
lul) 2:55,0 ; 4x100 m mixt (b) : PE
TROLUL 5:27.8 : 4x100 m mixt (f): 
PETROLUL 5:40,6.

Doru GLAVAN
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amptoare ca;*=er.- 
zeazâ actual

______ ________ de juniori U eaaou) a- 
eademie. ale căror ir.irecen au- y. pe acul Serbănețti II Bacău. — 
pre arattoJ concursului figurează aa =ai 
pația de ti de probe, rezervate ronio- 

—-ci (1Ș—16 am), juraon.br mar. 
<17—m. categoriei tineret (1») și pentru 
a doua oară copiilor de 13—14 ani. Or- 
■ar-rarea fntrecerilor face fată cu sur
cea tKgare-, participări a celor pe>:e 888 
de vistați și ramen, din 23 de dubiiri 
ș: asnciaiU. dar concurent:' au avut de 
mirunta: valuri mari ridicate de vlntuî 
puternic, fapt care a tăcu: mai difleuă 
ttșpu-area curselor. Iată care sirtt 
primii medaliațf ai acestei compel ui de 
oersoeciivâ : 2 visle (b) 580 m copii: 1- 
U.T. Arad (Ion Vifor, Ștefan Szfahotka) 
1:4».I X C.S. Buc. (A. Frost. M. Bcrde- 
iasu) 1:53.8. 3. C.S.S. Buc. (C. Burmuz,

a eisptcnateior

e eompetifii internaționale („Cupa Prietenia", unde 
bc.rcn:- de la Floiești/, juniorii României se pregătesc la Poiana 
re i* coș de sub panou

CONCURS

Dinair.o 
ă im 
D-sa.r.o 
C-xi’.a- 
xsmulul 
gat net 
ntfi la

STARTURI FOARTE POPULATE ÎN CAMPIONATELE JUNIORILOR

But.) 
1:58.2. 
î^XS: 
C.N.U.

(f) SM m copU : L C.S.S. Buc. (Emilia 
Niederkorn, Iuliana Iosif) 237,6. 2. Sc. 
sp Arad «Helga Biringer. Lotte Eich
man) 2:183. X CS.S Buc. (Sabina Cior
nei. Dana Gu.’âu) 2:17,8: 4-1 rame ju- 
noare mart GS4 m) L C.N.U. (Mariana 
Ssavir, Carmen Consunli.itscu, George- 
la Militam. Stela Sandru T Steîania 
Nițeseu) 2;*SX X Șc sp. 1 Buc (A. Go- 
rotXov. L Marton, D. Tudor, D. Eie + 
L GhlUi 1:44.5. «. C.F.R. Timișoara (C. 
Schmtdî. A Stoica. F. Stoica. D. Cimbru 
— L Korosî) 2:47,8; simplu junioare 
man (75* m) : L Codruța Blidaru (CXU) 
3t$L8, L Recatte Muller (Voința Timiș) 
8:12,8. *. Valeria Goncearenko (Șc. sp. 1 
Buc) l:iij (T1 visle junioare mari 
<7S» —ti; 1. Șc. sp. Timișoara (Elena Ka- 
kică. Dorothea Popovici, Doina Leșin, Iu
lian* Lețiu + Marta Redl) 3bM 5, 2. O- 
limpta B-uc. (R. Caram&L A V'.ad, ». 
Gttgure. iL Gyo.-gy 4- M. Duică) 3:51,8, 
X bietaiul Buc. (B- Gheorghiu, F. So- 
frorue. I. Bat a ban. F. Budică u. E. Tor
cătorul 3:53.8.

LA ARAD
(Urmare din pag. 1)

- 0 EXCELENTA INIȚIATIVA
mat în cit mai multe din orașele 
și județele țării.

La Arad, organele locale de par
tid și de stat, răspunzînd interesu
lui cetățenilor și cu sprijinul aces
tora, au realizat, un splendid 
ștrand pe malul Mureșului. Iată 
cum a fost începutul...

Vechea doleanță a arădenilor a 
început să se concretizeze în cadrul 
comisiei de sistematizare a Consi
liului popular municipal. In anul 
1969 au început primele lucrări care 
au continuat mai intens în anii ur
mători Ștrandul arădean are o e- 
chipare dintre cele mai complexe și 
moderne pe.itru practicarea exer- 
cițiilor fizice, sporturilor, activități
lor distractive și oferă o gamă lar
gă de modalități și forme de re
creare. odihnă activă, destindere și 
petrecere plăcută și folositoare a tim
pului liber. Aici se află peste 500 
cab'ne. difpțite vestiare, dușuri cu 
apă caldă și rece, chioșcuri cu

răcoritoare, cofetărie, punct farma
ceutic, restaurant cu grădină de 
vară, dotări fgenico-sanitare etc. 
La dispoziția cetățenilor se află 
un bazin de înot pentru copii, unul 
pentru adulți, plajă, locuri de odih
nă la umbră, 5 terenuri de mini- 
fotbal, terenuri de volei, baschet, 
popicărie, stand de tir, spații pen
tru jucat șah, table. 11 mese pentru 
tenis de masă, locuri de joacă pen
tru eopii, centre pentru închirierea 
eontra cost a unor articole de pla
jă și sport. Ambianța plăcută a 
ștrandului este întregită de o mi
nunată zonă de verdeață, plantații, 
alei, fiori (totul datoritul spiritului 
gospodăresc în care este întreținut 
ștrandul prin grija Consiliului popu
lar Municipal).

Ștrandul din Arad, oferă o do
vadă elocventă a faptului că ce
tățeni de diferite vîrste simt ne
voia ca după programul de muncă 
să iasă individual, în anturajul fa
miliilor sau al prietenilor, din me
diul obișnuit al biroului, atelierului

sau școlii, din aerul poluat al ora
șului și zgomotul străzii, spre zone 
de agrement unde să aibă la dis
poziție condiții și posibilități pen
tru recreare, distracție, mișcare, e- 
fort fizic și pentru practicarea spor
turilor preferate.

Cît reprezintă ștrandul din Arad 
pentru cetățenii orașului putem de
duce din solicitarea intensă a aces
tuia în timpul zilelor călduroase, 
cînd el ESTE VIZITAT DE 8 000— 
10 000 DE TINERI ȘI VÎRSTNICI. 
O reflectare a interesului crescînd 
pentru sport, a pasiunii și partici
pării cu plăcere la activitățile a- 
tractive o dovedește și faptul că 
amenaj'ările pentru sport și cele de 
joacă rezervate copiilor sînt în per
manență deosebit de populate. Nu 
este, desigur, lipsit de importanță 
nici faptul că unele din aceste 3- 
menajări cum sînt standul de tir, 
popicăria, cabina pe bază de abo
nament, puse la dispoziția vizita
torilor se dovedesc a fi și de re
marcabilă rentabilitate economică.

în preocuparea Consiliului jude
țean pentru educație fizică și sport 
Arad de a stimula activitatea la 
ștrand se înscrie inițiativa orga
nizării unei competiții, la minifot- 
bal denumită „CUPA ȘTRANDU
LUI". Participă trei serii, cu 36 
echipe. Aceste echipe sînt consti
tuite după preferințele jucătorilor, 
ca reprezentative de străzi, cartie
re. blocuri, locuri de muncă etc.

Acum citeva zile s-au încheiat 
întrecerile desfășurate sistem tur
neu pe serii, turneul final cu par
ticiparea primelor 4 echipe clasate, 
precum și turneul de consolare, cu 
echipele clasate pe ilocurile 5—8. 
Deși se joacă pe nisip, cu mingi 
din material plastic, competiția a 
luat amploarea unui adevărat cam
pionat. Pe avizierul din incinta 
ștrandului se pot citi la zi regu
lamentul competiției, programarea 
jocurilor pe etape, a arbitrilor, cla
samentele pe serii, regulamentul de 
transferări, diferite comunicări etc.

Este un fapt cunoscut că tinerii 
și vîrstnicii manifestă o largă ade
ziune pentru sport. Aceasta, însă, 
nu este suficient pentru că în des
tul de multe localități lipsește o 
activitate- sportivă de masă cores
punzătoare, sistematică și eficientă.

crieri 1/7

în sfîrșit, referindu-ne Ia evoluția 
generală a țintașilor noștri la pis
tol viteză, am dori să facem o ul
timă remarcă. Aceea că se pierd 
încă puncte prețioase Ia seriile de 
8 și 6 secunde. Faptul este fără 
îndoială surprinzător dacă ne gin-A 
dim că este vorba de sportivi de 
certă clasă internațională. Dar. zi
lele de antrenament care au mai 
rămas pot aduce ameliorările ne
cesare.

Rezultate și clasamente, concur- 
lul 1: 1. Ion Tripșa 591 p (manșa 
1 : 295 p, manșa a II-a: la 8 se
cunde ; 50 + 50 ; 6 s : 50 + 50 ; 4 s i 
48 + 48 = 296 p), 2. Marcel Roșea 
586 p (manșa I i 292 p, manșa a 
II—a i 8 s : 50+50 ; 6 si 50 + 47 ; 
4 s î 48+49 = 294 p), 3. Virgil Ata- 
nasiu 583 p (manșa I i 292 p, man
șa a II-a i 8 s i 50+49 ; 6 s i 49+50; 
4 s : 47+46 = 291 p). Dan Iuga a 
înregistrat următoarele rezultate i 
591 p (manșa I : 296 p, manșa a 
II-a : 8 s : 50+50 ; 6 s i 50 + 50 ; 
4 s : 47 + 48 = 295 p).

Concursul al II-lea : 1. Ion Tripșa 
591 p (manșa I : 294 p, manșa a 
II-a: 8 si 49+50 ; 6 si 50+50 ; 
4 s : 49+49=297 p), 2. Virgil Ata- 
nasiu 589 p (manșa I i 296 p, man
șa a II-a : 8 s i 50+49 ; 6 si 50+50; 
4 s : 46+48 = 293 p), 3. Marcel Roș
ea 585 p (manșa 1: 291 p, manșa 
a II-a; 8 si 50 + 50 ; 6 si 47 + 50 ; 
4 s i 49+48 = 294 p). Dan Iuga a ob
ținut 594 p (manșa I i 297 p, man
șa a II-a 8 s : 50+-49 ; 6 s : 50-J-50 ; 
4 s: 494-49= 297 p).

Aceasta este și urtifkrea faptului că 
ÎN TIMP CE ÎN UNELE LOCALI
TĂȚI SE ÎNMULȚESC EXPERIEN
ȚELE POZITIVE pentru dezvoltarea 
condițiilor materiale necesare a- 
tragerii maselor largi în practica
rea exercițiilor fizice Și a sportu
lui, ÎN ALTELE NU SE REAL.Î- 
ZEAZA O ÎMBINARE DORITA ÎN
TRE CERINȚELE CETĂȚENILOR 
— mai ales ale tineretului — ȘI 
PREOCUPĂRILE CELOR DATORI 
SA LE DEA CURS. Consecințe i 
slaba dotare cu baze sportive a 
unor municipii, orașe, comune, școli, 
mari întreprinderi. Situația, din a- 
cest punct de vedere înregistrează 
o evoluție puțin mulțumitoare în 
noile cartiere și școlii Mai sînt și 
alte probleme încă" net-ezolvate i in
suficienta folosire a bazelor spor
tive existente ; continuă șă se des
ființeze baze sportive fără a se re
aliza altele în Ioc ; repartizarea ne- 
judicioasă a bazelor sportive in ca
drul localităților etc.

Aceste carențe ar ptitea fț pre
venite dacă peste tot s-ar acorda 
atenția cuvenită educației .fizice și 
sportului ca o problemă de interes 
național, o problemă cu implicații 
importante asupra formării tinere
tului și sănătății populației.

juraon.br


4

r-

Mr. 7144

ședlnță de lucru, 
acestei săptămlni

UAQTĂ7I 1 A ODA 1Q CTH

1- c

PI ID A UIIMIPiniiiii 111 DiiPiînrOTiAolAZI, LA UnA Io, 01Pini in j.LUrA MuNILIr1ULUI BUlUKEdTI
® Prima partidă: Sportul studențesc - Steagul roșu # Ora 20: Dinamo - Steaua

Tradiționala competiție fotbalis
tică dotată cu „Cupa Municipiului 
București" debutează azi
de a Vl-a ediție a sa — pe 
nul 23 August.

începînd de la ora 18 
disputa un meci inedit în 
divizionarelor noastre A, 
studențesc — Steagul roșu 
noua promovată pe prima scenă 
fotbalistică a țării întîlnind team-ul 
de la poalele Tîmpei, invitat la 
competiție în locul Rapidului, care 
se află în aceste zile în turneu în 
Spania.

Partida se anunță echilibrată, ex
perienței și forței de joc binecu
noscute ale echipei brașovene, „11“- 
le studenților bucureșteni opunîn- 
du-le elanul și ambiția, principalele 
atuuri ale proaspetei divizionare A.

De la ora 20 — o partidă cu 
veche și frumoasă tradiție în socce- 
rul românesc, un etern „cap de a- 
fiș“ care, indiferent de condiția 
celor două echipe — în fruntea 
sau pe la mijlocul clasamentelor, 
campioane, cîștigătoare de cupe sau 
deținătoare ale unor modeste locuri 
(în acest an locul 7 — Dinamo, lo
cul 9 — Steaua ; se mai întîmplă 
și asemenea lucruri în viața unor 
formații) a polarizat maximum de 
interes în jurul său.

Dinamo, cu a sa jumătate de e- 
fectiv din echipa națională — Di
nu, Deieanu, Radu Nunweiller. Lu- 
cescu, Dumitrache, fost și dorit vîrf 
al reprezentativei noastre — este 
așteptată cu legitim interes, spec
tatorul urmărind în evoluția sa 
descifrarea viitoarelor performanțe 
nu numai ale multiplei campioane, 
ci și ale titularilor care ne vor re
prezenta în preliminariile viitorului 
campionat mondial.

La rîndul său. Steaua se prezintă 
în acest debut de sezon întărită cu 
cîteva elemente care nu mai au 
nevo’e de o recomandare specială ; 
Dumitru — titular al echipei na
ționale, Voinea — fost titular în a- 

.tacul echipei reprezentative, golge- 
ter a numeroase campionate, Ior- 
dache — o mare promisiune a fot-
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Seccență din finala „Cupei Munidșuui..
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balului no6tru, pe care 1 
văd ..moștenind" locul in poarta 
„ll“-lui tricolor. în fine, un tinăr 
mijlocaș de viitor, Dumitri* rîost 
la Progresul). In care 
Stânescu și Constantin îți pun 
speranțe. Firește, noua „distrib 
a Stelei stimește multe spet 
în rindul suporterilor săi și n 
curiozitate în rindul numere 
iubitori ai fotbalului din țara : 
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ECHIPA RAPID EVOLUEAZĂ ASTAZI Șl MiINE LA ELCHE

par- 
Hon-

vor
Hon-

Continuindu-și turneul în Spania, 
echipa Rapid va evolua astăzi și 
miine în localitatea Elche, în cadrul 
unui triunghiular la care mai 
ticipă formația gazdă, Elche, și 
ved Budapesta.

Astăzi, feroviarii bucureșteni 
întîlni pe Elche, iar miine pe
ved și — așa cum ne spunea antre
norul Bazil Marian în convorbirea 
telefonică purtată cu el — vor de
pune toate eforturile ca printr-o com
portare corespunzătoare să șteargă 
slaba impresie lăsată în precedentul 
turneu, de la Valencia.

De altfel, in tot cursul acestei săp- 
tătnjni Rapidul a efectuat antrena
mente zilnice cu caracter fizic și teh- 
nico-tactic. în aceste două partide

de la Elche (ambele 
șura în nocturnă cu ___,__  _
ora 20,30 — ora României), Bazil Ma
rian îi va utili>a, «e pare, si pe Co- 
drea și pe Petreanu care, după cum 
se știe, au i.-iceput mai tirzij decit 
colegii lor perioada de pregătire.

Iată și formația probabilă a Rapi
dului pentru meciul de azi : Rădu- 
canu — Pop, Boc, Mu?at, Ștefan <Co- 
drea) — Naom, Angelescu — Năstu- 
rescu (Petreanu), Marin Stelian, Nea- 
gu, Dunlitriu III.
.. Turneul de .la Elche va lua sfirșit 
luni cu partida Elche—Honved.

Marți rapidiștii vor pleca la Bar
celona, urmînd să se întoarcă în pa
trie miercuri la amiază.

se vor des 
începere de
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în rîndurile de mai jos vă pre
zentăm pe cei mai importanți cîș- 
tigători din săptămîna trecută.

Astfel, la tragerea Pronoexpres 
din 2 august a.c., participanții Ma
nea Gheorghe și Gheorghe loan din 
București au obținut fiecare cite 
160.000 lei. De remarcat că aceste 
două premii au fost obținute pe 
variante jucate 25%.

La tragerea Loto din 4 august a.c., 
cel mai important premiu a reve
nit participantei Ianov Eugenia 
Baia Mare — 100.000 lei, pe o 
riantă jucată 10%.

Participînd la sistemele de
Loto — Pronosport, oricine poate 
obține asemenea premii.

• Astăzi este ULTIMA ZI în care 
vă mai puteți depune buletinele 
pentru concursul Pronosport de du
minică 13 august 1972, al cărui pro
gram este alcătuit în întregime cu 
meciuri din CUPA DE VARA. îna
inte de a vă 
recomandăm 
mul Loto — 
tă săpămînă,

nunte asupra echipelor incluse în 
programul de concurs.

LOTO

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

DIN 11 AUGUST 1972

FOND GENERAL DE
877 845 lei din care 3 267

din
va-

joc

fixa pronosticurile, vă 
să consultați „Progra- 
Pronosport" din aceas- 

care cuprinde amă-

EXTRAGEREA

42 44 87 23 11

EXTRAGEREA

32 64 56 22 37

I:

26 81

In recenta sa 
de la începutul 
comisia de competiții și disciplină 
a F.R.F. a avut de soluționat, prin
tre alte probleme 
memoriul jucătorului Filip, 
solicită transferul 
nica Timișoara la 
zionară A, C.S.M.

Legal, cazul tn 
nici o problemă deosebită. Și asta 
pentru că. înainte de toate, condi
țiile trecerii de la o echipă la alta 
erau integral îndeplinite. Ceea ce 
presupunea, deci, o rezolvare sim
plă și o hotărîre ce putea fi consi
derată. în consecință, drept o for
malitate. Și totuși, comisia a In- 
tirziat să dea un răspuns pe loc, așa 
poate cum cei în cauză s-ar fi 
așteptat. De ce acest lucru ? Inten
ția unei analize mai profunde și 
mai ales obligația morală de a 
preveni o greșeală, greu reparabilă 
mai tîrziu, ni se par explicațiile 
cele mai firești.

Și acum, să vedem despre ce 
este, de fapt, vorba. Liviu Filip, 
originar din Reșița și jucător, in 
urmă cu trei ani. la C.S.M. — do
rind să-și făurească un viitor fru
mos, așa cum a visat, desigur, în 
anii liceului — a devenit. în toam
na anului 1969. student la Facul
tatea de construcții din Timișoara. 
Normal, în această situație. între 
cele două cluburi, C.S.M. Reșița și 
Politehnica, a intervenit o înțele
gere în baza căreia Filip, un portar 
talentat, în vîrstă atunci de 19 
ani, urma să se transfere și pe li
nie sportivă în orașul de pe Bega 
și să joace la Politehnica, pînă la 
terminarea studiilor sau pînă în 
momentul întreruperii acestora.

Lucrurile au mers bine și fără 
complicații, pînă în vara acestui 
an. cînd Filip, student 
III. a renunțat, dintr-o 
facultate — concomitent 
eu DTomovarea în D vizia 
tei sale echipe. C.S.M. - 
m-nru-si dorința să revină 
la Res.ța. acolo unde sint 
riatu lui. fată de care are obli
ga—- are prieteni mai mulți
Si sâe — *sa după cum mai nune 
ei — se iaz Intr-adevăr bine. 
Așadar, de o oarte {ar„.-„â:ea si 

j ce lueător îs Dtvtzia B 
de ceaWrd perre revelarea acasă 
* coed-Z * de rcmpooe. 
fcrsnad; de Dr«a A. F 
jenfc- . rea ăe a dc&a

— T* ai CktoKt bme? — j-w !■- 
ttvtae neoL-acde eom-

a arroc va mzment de e- 
Edare. de parcă nănă arjaci ni- 
■n. BO.-1 zafc tstredane Ka cev*. 
t « ră»_ J seci es as glas in 
care r-vt.-rge o coens-
Bere decLsă: -Ar*. £>_pă care a 
rorf nr tr. iaeerriad pertă a se 
cnșvat* ma mit pe s ne insrjs: :

«a toarte mare mmăr de absente 
*~3e 1 oe vzrâ. FBSp Tș. Apoi. 
ritttauO. de «ai de iile, te chi-

«nae. ta na* ce îom« mea echipă 
a taitt ți îmi oferă posibili
tatea sori reale afirmări*.

i primit drept 
regulamentului

curente, și 
' care 

de la Politeh- 
proaspăta divi- 

Reșița. 
speță nu ridica

in anul 
dată, la 
insă și 

A a fos- 
expri- 
acasă, 

Și pă-

Kb

L>_

CUVINTE PENTRU TROI SI ALȚII

btan

CUPA

Cojocam
I.L Gherla) (.««e 
(C.S.M. Sibiu-.

Roszaai

(prin telefon, de la 
nostru).
fruntașa ciclismului 
prezenți vineri dimi- 

,Cupei

lonescu 
(Gaz -

Cărei» 
Duha 
Stoic eseu

zi a primăverii 
tricouri de B sa 
intrat în loturi 
Și i-sm numit d< 
situația limpede, pentru 
există și o grupă a - 
ților", sau a celor In 
scurgerii timpului de 

Bun sosit In A grup 
nere talente ! Și, toto<

i
PREMII : 

report.lei

61 47

a Il-a :

în Câ

52 90 1
Plata premiilor va începe

pitală de la 19 august pînă la 25
septembrie ; în țară de ia 24 au
gust pînă la 25 septembrie 1972 
inclusiv.
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MICUL ECRAN

soluția a-

mai
am

bună 
ales.

— pentru C-S.M. Reșița. A doua 
zi, după hotărîrea F.R.F., l-am re- 
întilnit în vestiarul stadionului din 
șoseaua Ștefan cel Mare, cu pu
țin înaiante de a intra pe teren 
să apere poarta formației sale în 
meciul cu Dinamo. $i l-am între
bat dacă crede, totuși, că 
leasă este cea mai bună.

— Poate că nu este cea
— mi-a răspuns — dar
M-am întors acasă ți joc în Divi
zia A...

Acum este bine Filip, nimic de 
zis. Te-ai întors acasă, joci în Di
vizia A. Dar te-ai gîndit, oare, că 
peste doi ani ai fi putut să faci a- 
celașl lucru, dar cu o calificare pro
fesională superioară ? Astăzi este 
bine și ești se pare, mulțumit, Fi
lip. Dar miine? Miine nu vei avea 
oare motive întemeiate să regreți o 
hotărîre pripită, care te-a îndepărtat 
de adevăratul sens al realizării tale 
in viață ?

Mihai IONESCU

Etapa I — M august

Industria s. Cimpia T. —

SERIA

Industria s. Clmpla T. — Min. Zlatna 
Minerul Bihor — Tehnofrig Cluj 
Arieșul Turda — C.I.L. Gherla 
C.I.L Blaj r- Soda Ocna Mureș 
Unirea Alba Iulia — Aurul Brad 
Met. Aiud — Arieșul Cimpia Turzii 
Dermata Cluj — Unirea Dej

Etapa a n-a — ti august

Aurul* Brad — C.I.L. Blaj 
C.I.L. Gherla — Industria s. Cimpia 
Arieșul Cimpia T. — Dermata Cluj 
Tehnofrig Cluj — Unirea Alba Iulia 
.Minaur Zlatna — Arieșul Turda 
Unirea Dej _ Minerul Bihor
Soda Ocna Mureș — Metalul Aiud

Etapa a rn-a — 1 septembrie

Soda Ocna Mureș — Tehnofrig Cluj 
CJL- Blaj — Arieșul Cimpia Turzii 
Industria s. Clmpla T — Aurul Brad 
Dermata Cluj — Minerul Bihor
CIL Gherla — Unirea Dej 
M^saur Zlatna — Metalul Atud 
Um-eo Alba Iuăa _ Arieșul Turda

Etapa a TV-a — 1» septembrie
*_-.cpi' Turda — Dermaxa Cluj 
A—rx Brad — CXL. Gherla

Cluj — Minaur Zlatna 
M-car-1 A.-H — Umrea Alba Iulia 
se- a.hor — Ir.d-ștr.a s. Cimpia ~ 
Vsjvo Dej — C-LL. Blaj
Aneșul clvpta Tenii — Soda Ocna M.

Eu» a V-a — 11 sepeeaabria

T.

T.

Muterul Bihor — Unirea Alba Iulia 
Soda Ocna M — Industria s. Cimpia 
CIL. Blaj _ C.I.L. Gherla

T.

TIBERIU
BRAȘOV, 11 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). — în aceste zile 
in orașul de sub Timpa are loc 
una dintre cele mai interesante și 
reușite manifestări ale sportului cu 
pedale: „Criteriul _ tineretului*, 

co"npeu;:e cu caracter internațio
nal si tradiționala cursă „Cupa 
CIBO*.

Iată un caz (din fericire din re> re
me), de „pasăre călătoare*: Cornel P» 
dăm fișa personală, aflată in arh;- a fec^

’ le comentară, e: 
omottva iRap-z 

primăvara 1 transferat > 
vara : transferat Ia Re xta Cart 
primăvara : transfera: la 
vara : transferat la ASM Di a—j 

1961, iarna : transferat la Jiu! Pe:.-osaa . 
19Ș2 : transferat la Viitorul B_:ures-.: ; 
1963 : transferat la Steaua Bj: .
1966 : transferat la AS.A. Tg M-re; : 
1968 : transferat Ia F. C. Argeș P.’.e--: 
1969, iarna: transferat la P. r !u. p. 
1969, vara : transferat la Progresul Bu ;
1970: transferat la Metalul T!rg; . .<e : 
1972, iarna : transferat la Steag -Ir . S-a|«>r ; 
1972, vara, transferat la Metalul Dr-ce-^ Țr. Sr «r-t ’
Așadar, în 15 ani — 15 cluburi ! Rareori torta a cat naai mult la 

o echipă. Dorul de ducă l-a tot minat să-și aetotodto edNna ai toctd. Ce 
am mai putea adăuga citind și răscitind fisa de set Poate doar o
întrebare, una singură : cînd și unde ai să te e*regtL f*vtovici ?

Că tot așa nu mai merge ..

să fie nevoie de prea mu! 
1957 : legitimat la Lc 
1960, ' ’
1960,
1961,
1961,

t

V

I RESPECT PENTRU TELESPECTATORI!

AZI

ergem
CAIAC.-CANOE. Lacul Sna- 

gov, de la ora 10 și de la ora 
17 : finalele campionatelor 
republicane pentru juniori și 
tineret.

FOTBAL. Stadionul „23 
August", ora 18 : Steagul ro
șu — Sportul studențesc ; 
ora 20: Dinamo — Steaua, 
meciuri în cadrul „Cupei 
Municipiului București".

MIINE
FOTBAL. Stadionul 

August", de Ia ora 18 și de 
la ora 20 : jocurile finale ale 
„Cupei Municipiului Bucu
rești".

GIMNASTICĂ. Demonstra
ția loturilor olimpice: sala 
Floreasca (de Ia orele 13,30 
și 17).

MOTOCICLISM. stadionul 
Metalul, de Ia ora 10 : con
curs internațional de dirt- 
track.

în coloanele ziarului „SOVETSKI 
SPORT-1 a apărut un articol privi
tor la o problemă care procură mul
tor telespectatori, destule necazuri. 
Conducerea sportului sovietic a luat 
recent, în respectiva problemă o 
măsură radicală.

„Nici o statistică din lume nu este 
capabilă să ne dea o cifră exactă cu 
privire la numărul celor care ur
măresc un meci de fotbal, la televi
zor. Cifrele care însoțesc relatarea 
partidelor importante, trebuiesc 
multiplicate de sute de ori la capi
tolul spectatorilor, în cazul în care 
sînt prezente pe stfidioane și came
rele de luat vederi. E adevărat că 
societățile de televiziune din lumea 
întreagă se străduiesc (chiar se în
trec) pentru a face transmisii cit 
mai dinamice, mai interesante. Re
luări de faze, rezumate filmate, tot 
soiul de procedee tehnice fac ca, a- 
deseori, cei ce urmăresc un meci 
pasionant, stînd liniștiți în confortul 
și calmul căminului, să fie avanta
jați față de cei prezenți pe stadion.

Un singur — și repetat — prilej 
de nemulțumire; atunci cînd echi-

pațnentele. celor două formații apar 
pe micul ecran absolut identice da
torită culorilor folosite. Telespecta
torii au, in acest caz, adevărate pro
bleme de rezolvat pe parcursul 
transmisiei. Este vorba, deci, de n 
totală lipsă de respect față de tele
spectatori.

Cine sînt vinovății ? Oricit ar pă
rea de straniu, chiar acele cercuri 
atit de interesate în propaganda 
fotbalului — conducerile echipelor

ORA 14 : FOTBAL : Steagul 
roșu — Sportul studențesc (as
pecte înregistrate) ; ORA 14.50 : 
FOTBAL : Steaua — Dinamo 
(aspecte înregistrate) ; ORA 16 : 
CAMPIONATELE EUROPENE FE
MININE DE CANOTAJ ACADE
MIC : 4+1 rame (finală) — 
transmisie directă de la Bran
denburg (R.D.G.) ; IN JURUL 
OREI 16.15 : NATAȚIE : Cam
pionatele balcanice (transmisie 
directă de la Sofia) ; IN JURUL 
OREI 16.30 : Prezentarea echi
pei de fotbal C.S.M. Reșița ; 
ORA 17 _ CANOTAJ ACA
DEMIC : 4+1 visle_ (finală) — 
transmisie directă de la Bran
denburg : ORA 18 : CANOTAJ 
ACADEMIC : 8+1 (finală) — 
transmisie directă de la Bran
denburg.

A IX-a
Cimpia T — Arieșul Turda 
Alud — Unirea Dej 

______ Zlatna — Dermata <3uj 
Tehnofrig Cluj — Aurul Brad.

Arieșul 
Metalul 
Minaur

Etapa a VIII-a — a octombria

Dermata Cluj — Metalul Aiud
Aurul Brad — Minaur Zlatna
Soda Ocna Mureș — Minerul Bihor
Unirea Dej — Tehnofrig Cluj
Arieșul Turda — C.I.L. Blaj
Unirea Alba Iulia - Industria a. C. T.
Arieșul C. T. — C.I.L. Gherla .

Etapa a IX-a — 15 octombrie

Industria s. Clmpla T. — C.I.L. Blaj 
Tehnofrig Cluj — Arieșul Clmpla Turzii 
C.I.L. Gherla — Dermata Clu;
Aurul Brad — Soda Ocna Mureș
Metalul Alud — Arieșul Turda^ 
Unirea
Minaur

Alba Iulia — Unirea Dej 
Zlatna — Minerul Bihor

Etapa a X-a — 22 octombrie

Cimpia T. — Unirea Alba Iulia 
--j—j _ Arieșul Turda 
— Tehnofrig Cluj

— Metalul Âiud
— Aurul Brad 

Industria s. C. T.

Arieșul
Soda Ocna Mureș 
C.I.L. Blaj ~ *
Unirea Dej — -Minaur Zlatna 
C.I.L. Gherla ' * ""
Minerul Bihor 
Dermata Cluj

Etapa a Xl-a — 29 octombrie

Tehnofrig Cluj — C.I.L. Gherla 
Metalul Aiud — C.I.L, Blaj
Unirea Alba Iulia — Soda Ocna Mureș 
Aurul Brad — Dermata Cluj
Minaur Zlatna — Arieșul Cimpia Turzii 
Industria slrmei C. T. — Unirea Dej 
Arieșul Turda — Minerul Bihor

Etapa a XII-» _ 5 noiembrie

Unirea Dej — Aurul Brad
Dermata Cluj — Soda Ocna Mureș 
C.I.L. Gherla — Mlnaur Zlatna _ 
Arieșul Cimpia Turzii 
Arieșul Turda 
C.I.L. Blaj 
Metalul

. T“z:i — Mln. Bihor * 
— Industria s. Cimpia T« 
Unirea Alba Iulia

Alud — Tehnofrig Cluj

a XlII-a — 12 noiembrieEtapa

Mlnaur ____
Tehnofrig Cluj . .
Soda Ocna Mureț — Unirea Dej 
Industria s. Cimpia T. — Metalul Aiud 
Minerul Bihor — C.I.L, Gherla
Aurul Brad — Arieșul Cimpia Turzii 
Unirea Alba Iulia — Dermata Cluj

Zlatna — C.I.L, Blaj
Arieșul Turda

întreceri palpitante In „Criteriul tineretului“

TORO CIȘTIGATOR IN
Anul acesta, în prima etapă a 

Criteriului au luat startul 80 de a- 
lergători (3 din Bulgaria, 5 din 
R. D. Germană și 72 de cicliști ro
mâni din nu mai puțin de 16 clu
buri și asociații sportive).

După 80 km parcurși pe șoseaua 
Brașov—Făgăraș (între bornele ki
lometrice 172—212, dus-întors) vic-

CIBO", O COMPETIȚIE MONOTONA
BRAȘOV. 11 

corespondentul
Unii 

nostru 
neața 
CIBO*. 
la a IX-a ediție. Cei 
care au luat startul, 
măsură s-au achitat 
mată prin adeziunea 
la această întrecere, 
cut doar cițiva, 
vid. ..evadat * .
și Vasile Teodor, in partea finală, 
mai ales la intrarea in orașul Bra
șov și pe serpentinele de la Poiana 
Brașov. Cursa a fost destui de mono
tonă pită la marginea orașului Bra
șov, unde pavajul dur al străzilor, 
piatra cubică, a dat, parcă, un sem
nal de Înviorare. Etapa a măsurat 
147 km (Brașov—Făgăraș—Brașov— 
Poiana Brașov) cu două sprinturi la 
Codi ea.

Ciștigătorul etapei : V. Teodor (Di
namo București) cronometrat în 
3te53:lS. care a dispus la linia de so
sire de un pluton de cinci alergători 
(V. Ră;oi — Voința Buc.. C. Tudo-

dintre 
au fost
la prima etapă a 
corr.petiție_tradițicnaiă. aflată 

~ ’ 3» de alergători 
numai ia mică 

de sarcina asu
de participant 

Excepție au fă- 
printre care N. Da- 

in prima parte a cursei

ran — Steaua, C. Popescu — Voința 
Buc.. I. Cernea — Olimpia Buc. 
P. Gerea — Olimpia Buc.).

Simbătă dimineața va avea 
etapa a doua, la seniori și tineret, pe 
ruta Brașov—Rupea—Brașov—Poiana
Brașov (144 km).

Și

loc

Carol GRUIA

ETAPA I
toria în prima
șoveanului Tiberiu Toro (CIBO). 
S-a rulat cu 45—46 km pe oră și 
plutonul s-a menținut compact pe 
aproape tot parcursul

etapă a revenit bra-

Clasament: 1. T. 
Brașov) — 80 km în 
die orară 40,450 km); 
(C.S. 
4. D. 
gând 
sp. 3
cu învingătorul.

Sîmbătă. etapa a doua, 80 
pe șoseaua Brașov—Sighișoara.

întrecerii.

Toro (CIBO 
lh58:40 (me-
2. C. Hianu 

Brăila); 3. I. Nagy (Steaua);
Ilie (C.S. Brăila); 5. M. Wein- 
(R.D.G.) ; 6. N. , Voi can 
Buc.) — toți în același

(Șe. 
timp

km,

Gheorghe ȘTEFANESCU '

LICEUL CENTRAL EXPERIMENTAL DE ATLETISM
CIMPULUNG JUDEȚUL ARGEȘ

Str. Negru Vodă nr. 185, telefon 1638

ANUNȚĂ
sesiunea de
august — 5

BEDFORD ȘI AURUL OLIMPIC

nord-ve
19-19

londc 
băiat □

fruntașe. Oricîte încercări s-au făcut 
spre a șe pune ordine în această 
problemă, pînă de curînd nu s-a 
putut rezolva nimic. Deși fiecare e- 
chipă are în garderoba sa mai multe 
rinduri de tricouri, totuși auzim a- 
desea pretexte de genul „echipa ciș- 
tigă numai cînd este îmbrăcată în 
culorile acestea".

O dispoziție dată recent de Comi
tetul pentru Educație Fizică și Sport 
din U.R.S.S. spune: „în toate me
ciurile de campionat unional, echi
pa gazdă este obligată să joace in 
echipament complet deosebit de ace', 
al oaspeților (culoare deschisă sau 
închisă, după situație).

Arbitrii sînt obligați, sub sancțiu
ne, să asigure executarea prezentei 
decizii".

st» se afla un 
rge o se- 
letri» în- 
E David 

tscut la Hen- 
populală din 

30 decembrie 
metrului în 

cursă de 
1:24,4. Cel mai 
codată în isto- 

de un alergător

După ce arată că Bedford s-a a- 
fîrmaț ..ca o stea de prima mări
me* a pistelor de atletism in anul 
19*0. articolul subliniază faptul că 
in 1971. atletul englez devine un 
„cal nărăvaș* care face risipă de 
energie și la antrenamente (cite

1 Unită
km pe zi) și in concursuri 

ambiția U conducă alergări- 
«tart și piuă 1a sosire. Eșe-

M 
avind 
I* din 
rol din campionatele europene il 
determină pe Dave să-și spună : 
„Bun. N-am să mai fiu un cal nă
răvaș!-.

In 1972 ooncurează puțin — con
tinuă articolul. Absentează de la 
.Crosul Națiunilor" mulțumindu-se 
să ciștige crosul „Cinci mori" (N. 
R. disputat in Italia). Se duce apoi 
in Kenia și, în fiecare zi. parcurge, 
la acele altitudini ideale, 40—50 
km. Revine acasă și explodează. 
La 14 iulie, pe pista de la Crystal 
Palace, stabilește noul record eu
ropean pe 5 000 m în 13:17,4. O zi 
mai tîrziu, la 15 iulie, doboară și 
recordul pe 10 000 m cu 27:52,8! 
Pentru a dovedi că și-a ameliorat 
viteza de bază, el stabilise cu o 
săptămînă mai înainte, tot la Crys
tal “ ' 
pe 
el 
De 
tur de pistă în 55 sec. și ultimii 200 
m în 26 sec. Acum, Bedford vor
bește puțin și se antrenează mult 
La Miinchen, el va fi principalul 
favorit atît pe 5 000 m cit și pe 
10 000 m.

Palace, un nou record britanic 
2 000 m cu 5:03,2. în acest an 
a învățat foarte multe lucruri.
exemplu, să parcurgă ultimul

1. CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ANUL I — 
toamnă pentru anul școlar 1972—1973, are loc între 28 
septemorie 1972

Examen teoretic : malematicâ 
tone oral.

Acte : adeverință absolvire 8 
ginal ți copie.

Se primesc candidați născufi
28 august: controlul medical și examenul practic (o probă la 

alegere din probele juniorilor de categoria a ll-a și trei probe obli
gatorii : 60 m, lungime de pe |oc, aruncarea mingii de oină).

Candidatele posesoare a categoriei a ll-a de clasificare sportivă 
la atletism și candidații posesori ai categoriei a llll-a obținută în- 
tr-un concurs oficial, au nota 10 la examenul practic.

Media la examenul de admitere se calculează adunînd media exa
menului teoretic cu media examenului practic și împărțind la doi.

2. EXAMENUL DE DIFERENȚA pentru absolvenții claselor a IX-a 
ți a X-a a Școlii Generale cursuri de zi pentru anii II șj III are loc 
în perioada 6—10 septembrie.

Acte : situația școlară din ultima clasă ; act de naștere original 
și copie.

Examen teoretic : anul I) : o doua limbă modernă, limba latină, 
istorie. Anul III uman : a doua limbă modernă (anii II și III), limbo 
latino (anii I și II), geografia economică și politică a lumii (an II), 
istoria (anii I și II). Anul III real a doua limbă modernă (anii I 
și II), matematica algebră (an II), fizica (an II), istoria (anii I și II).

Se primesc candidați nâscuți în 1956 și 1955.
Controlul medical și examenul practic (o probă la alegere din 

probele oficiale de concurs a categoriei de vîssfă respective) sint 
eliminatorii.

3. EXAMENUL PRACTIC
absolvenții anului I ți II ai y«..c.UIU, urB ioc in
ziua de 7 septembrie 1972. Se trece o probă la alegere din pro
bele oficiale de concurs o categoriei de vîrstă respectivă.

Acte se cer după susținerea examenului, celor admiși.
4. EXAMENUL PRACTIC pentru clasele a V-a (32 locuri) și a 

Vl-a (8 locuri) are loc în zilele de 2—3 septembrie iar pentru clasele 
a Vll-a (17 locuri) ți a VIII-a (8 locuri) în zilele de 4—5 septembrie

înscrierile se fac în ziuo prezentării la examen.

ți limbo română scris

clase, certificatul de

și oral; is-

naștere ori-

în anul 1956 și mai tineri.

pentru transfer în anii II ți III 
liceelor de cultură generală, are

pentru
loc în

Actele se cer după susținerea examenului.
LICEUL CENTRAL EXPERIMENTAL DE ATLETISM este liceu de 

cultură generală, cu secțiile real ți uman 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.
u.e. J9.ATA DURATA ȘCOLARIZĂRII, SE ACORDA INTERNAT Șl 
MASA GRATUIT ELEVILOR ADMIȘI, DE LA CLASA a V-a FINA LA 
a Xll-a.



J. B. DE NATAȚIE DE LA SOFIA

ANCA GROZA Șl MARIAN SLAVIC
LA AL DOILEA TITLU BALCANIC

SOFIA, 11 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). întrecerile ce
lei de a doua zile a Balcaniadei de 
natație ce se desfășoară la bazinul 
Spartak au fost dominate de sporti
vii iugoslavi și bulgari, care au cu
cerit cîte trei titluri. Reprezentanții 
țării noastre au înregistrat două vic
torii prin Marian Slavic și Anca 
Groza, iar înotătorii greci au obținut 
un succes.

Extrem de disputată a fost finala 
cursei de 400 m liber. La capătul 
unui pasionant duel, Marian Slavic 
a repetat figura de anul trecut de la 
București, întrecindu-1 pe Eugen 
Aimer pe ultima lungime. Timpul 
învingătorului, 4:18,7, reprezintă un 
nou record balcanic. Anca Groza a 
cîștigat fără dificultate proba de 200 
m delfin. Cele mai bune perfor
manțe ale reuniunii : Vasil Dobrev 
2:11,3 la 200 im delfin și Zder.ka 
Gasparac 1:09,7 la 100 m spate. Re
zultate tehnice i

în ultimul meci ce l-a disputat 
in România

PERPIGNAN-GRIVITA ROSIE

400 m liber (b) : 1. MARIAN SLA
VIC (R) 4:18,7 (rec. balcanic) — cam
pion balcanic, X E. Aimer (R) 4:19,1 
3. K. Encev (B) 4:24,0 (rec.); 400 m 
liber (f): G. AVLONITOU (G) 4:54.6 
— campioană balcanică, 2. H, Peiceva 
(B) 5SI,4, 3. E. Cristescu (fi) 5:03,0,... 
8. A. PuDăzan (R) 5:26,6 ; 100 m spa
te (b) t 1. P. MILOȘ (I) 63,0 — cam- 
pion balcanic, 2. N. Miloș (I) 63,2, 
3. D. Kolarov (B) 63.8, 4, Gh. Lupu 
(R) 63.9. _7. T. Nuțeanu (R) 66.9( 
100 m spate (f) : 1. Z. GASPARAC 
(I) 1:017 (rec. balcanic) — campioană 
balcanică, 2. Lavinia Dor.ea (R) 
1:13,6, 3 S. Ignatova (B) 133,7, -7- 
K. Parutsch (R) 1:17,0 ; 100 m bras 
(b) : 1. A. CEAKAROV (B) 1:10,0 — 
campion balcanic. 2. Kotoumanis (G) 
1:11,0, 3. Lanaras (G) 1:11,0, 4. O. 
Resler (fi) 1:11 J, _7. A. Șoptereanu 
(R) 1:14,0 100 m bras (f) L. SVARC 
(C 1:21,2 — campioană balcanică, 2. 
Anca Georgescu (R) 121,8, 3. J.
Mondelic (I) 1:21,8, ...5. L. Burlacu 
(R) 12X8; 200 m delfin (b) 1 1. V. 
DOBREV (B) 2:113 (rec. national, 
rec. balcanic) — campion balcanic, 
2. E. Aimer '.T) 2:16,7, 3. D. Wetter- 

_ 2^ m delfin (f) : .1
(R) 2323 — campi-
2. J. Slavceva (B)

La ora convorbirii telefonice este 
in curs de desfășurare meciul de polo 
România tineret — Grecia.

Clasamente Ia înot după două zile: 
FEMEI : 1. România 73 p, 2. Iugo
slavia 64 p, 3. Grecia 60 p, 4. Bul
garia 59 p, 5. Turcia 2 p5 BĂRBAȚI: 
L Bulgaria 92 p, 2. România 89 p. 
X Grecia 70 p, 4. Iugoslavia 61 p, 
5. Turcia 9 p.

Campionatele europene feminine de canotaj

Toma HRISTOV
Anca Groza, dublă campioană bal
canică la 100 m și 200 m delfin

14-6 (0-3)
Din nou pe „Parcul copilului" 

pentru a-i urmări pe rugbyștii de 
la Perpignan. Adversari în al treilea 
(și ultimul meci) din cadrul tur
neului întreprins în România de 
această redutabilă echipă france
ză, XV-le Griviței roșii. A fost cel 
mai frumos meci din cîte am văzut 
în ultimul timp, chiar dacă victo
ria a surîs și de data aceasta oas 

.pețitor, cu 14—6, după ce la pauză 
scorul a fost favorabil grivițenilor 
(3—0).

Perpignan a făcut iarăși dovada 
unor calități specifice școlii înalte 
ce o reprezintă, o excelentă tehnică 
individuală și de compartiment, un 
foarte dezvoltat simț al buturilor 
adverse, o mare fantezie, precum și 
capacitatea de a se regrupa spon
tan și de a contraataca prin acțiuni 
explozive. De partea cealaltă, Gri- 
vița Roșie a avut unele momente 
de joc foarte lucid, cînd a și con
trolat destul de bine baloanele, dar 
o pregătire fizică încă nepusă la 
punct și unele indisponibilități în 

■ lot au făcut-o să se comporte ine
gal.

Realizatori: Țîbuleac (min. 12 — 
Iov. ped.) și V. Marinescu (min 
73 — drop), respectiv Sobraques 
(min. 52 — essai), Fontana (min. 
70 — essai) și Kos (min. 78 — essai 
transformat de Sobraques). Partida 
a fost condusă de P. Niculescu.

r.eck (R) 2:18.4 ;
ANCA GROZA
oană balcanică.
2:25.4, 1 Agneta Șterner (fi) 2:37,0: 
Sărituri de la platformă (b) : 1. A. 
SARACINSKI (B) 15«39 p 
bion balcanic. 2. I. Ganea (R) 136.23 
p. 3. I. Andonov (B) 130,83 p, 
Ilieș (R) 108,47 p.

cam-

:aad de «rpt-u pwP două zile

PREOLIMPICDUPĂ

MONTFELLIER, 11 (prin telefon de 
la trimisul nostru special).

Joi noaptea, în sala „Lycee Joffre" 
din localitate, s-a încheiat turneul 
preolimpic, care a desemnat ultimele 
două echipe calificate pentru Jocu
rile Olimpice de la Miinchen : POLO
NIA și ROMANIA.

Așa cum era de așteptat, în întil- 
nirea decisivă pentru calificare, volei
baliștii români au depășit în trei se
turi formația Olandei. Partida, în
cheiată tîrziu după miezul nopții, a 
avut darul să refacă bunele aprecieri 
privind jocul sprotivilor noștri, de 
care s-au bucurat pînă la meciul cu 

incredibil

trat de echilibrul de la Începutul se
tului intîi. Dar. după o perioadă 
scurtă de tatonare, cu schimbări dese 
de serviciu și puncte realizate de 
ambele părți, românii au impus un 
ritm mai rapid, trecind la spectacu
loase combinații, la atacuri variate, 
prin pase scurte, întinse pe fileu, in 
cruce sau cu simulări. Astfel, ei au

a creat

care s-au bucurat pînă la 
Polonia, cînd au pierdut 
de sever.

De data aceasta, echipa 
a practicat jocul obișnuit,

României 
ca [jiuutivat juuui uui^uuii, variât și 
spectaculos, care i-a asigurat o vic
torie netă. Olandezii, care ținteau și 
ei calificarea (și în caz de victorie ar 
fi putut să o obțină) au început în- 
tîinirea cu multă ambiție, fapt ilus-Tiberiu STAMA

AU FOST STABILITE 
SERIILE TURNEULUI 

OLIMPIC
Joi, după «cehe erea parti

delor din turneul de calificare, 
in prezenta dL Paul Libaad. 
președintele 1J.V, s-aa 
la sorți seriile turneolm o 
pic de la Munchen. Cele < 
(rupe au următoarea eon 
nență :

SERIA 1 : l.R-S.S_ Ceb< 
varia. Bulzaria. Coreea de Swd- ȚițimiA rplOMIl

SERI A a O-a : R-D G. jp- 
poaia. R_FXk_ C«*a. 
ROM.tNlA

Un final excepțional
cîștigat de Fischer

va- 
din

TOATE ECHIPAJELE ROMÂNEȘTI IN FINALE
3:31,29, 2. R.F. a Germaniei -3:31,60,
3. S.U.A. 3:32,51, 4. Danemarca
3:45,57, 5. Norvegia 3:45,81, seria II-a 
1. R.D. Germană 3:28,05, 2. Ceho
slovacia 3:31,83,/ 3. Olanda 3:33,74,

4. Bulgaria 3:42,55 ; 2 visle, seria I
1. U.R.S.S. (Suslina, Kondrașina) 
3:34,76, 2. R.D. Germană (Jăger,
Schmidt) 3:37,88, 
3:39,29, 4. Anglia 3:47,18, 
3:50,62 ; seria II-a 1. R.F. a Germa
niei (Hohl, Baumann) 3:39,71, 2. Bul
garia (Ozetova, Alexieva) 3:40,40, 3. 
Ungaria- 3:43,16, 4. Polonia 3:43,96,
5. Danemarca 3:45,57.

Deoi, pentru întrecerile decisive 
de duminică sînt cunoscute echipa

(prin telefon, 
special)

BRANDENBURG, 11 
de la trimisul nostru

Pista nautică de pe Lacul Beetz, 
din localitate, a găzduit vineri după 
amiază cea de a doua „rundă" a 
campionatelor europene feminine de 
canotaj, ediția a XlX-a. Conform 
programului au avut loc recalifică
rile pentru patru din cele cinci pro
be clasice, și anume : 4-t-l rame, 
simplu, 4-|-l visle, 2 vîsle (se știe 
că schiturile de 8-pl, fiind numai 
șase înscrieri, au intrat direct în 
finală)

De la început trebuie spus că și 
cea de a treia ambarcație româneas
că, care a vizat întrecerea decisivă 
de duminică, a reușit să se înscrie 
printre finaliste. Este vorba de echi
pajul nostru de 4-4-1 rame, care — 
deși s-a situat pe poziția a 3-a în 
seria de recalificare — a cîștigat a- 
cest drept (regulamentul prevăzînd 
ca primele patru clasate în recalifi
care .alături de cîștigătoarele seriilor 
de joi, să participe la finală). Iată 
de altfel, rezultatele acestei recali
ficări :
Franța 
Bălașa, 
perzer, 
Naidin) ____ , _ ___  _
3:45,41. 5. Polonia 3:46,01, 5. Bulga
ria 3:49,58. Astfel toate cele trei echi
paje românești prezente la actuala 
ediție a C.E. au reușit să fie pre
zente în finalele de duminică. Tot
odată trebuie să subliniem succesul 
de pină acum al vîslașelor și rame- 
relor din R.D. Germană, U.R.S.S. și 
R.F. a Germaniei, care nu au ratat 
nici o calificare.

Iată și celelalte rezultate ale re
calificărilor, cu mențiunea că pri
mele două din serii au realizat op
țiunea pentru întrecerile de dumi
nică : 4—1 visle, seria I, 1. Franța

3. Cehoslovacia
I, 5. Suedia

jele la 4 probe, care vor lupta pen
tru supremația continentală pe cele 
6 culoare : 4-j-l rame : U.R.S.S., O- 
landa, R.D. Germană, Franța, Ro
mânia, R.F. a Germaniei; 4-j-l vîsle 
România, U.R.S.S., Franța R.F. a 
Germaniei, R.D. Germană. Ceho
slovacia ; 2 vîsle : Olanda, Franța
U.R.S.S., R.D. Germană, R.F. a Ger
maniei, Bulgaria ; 84-1 :
Olanda, R.D. Germană, 
Cehoslovacia, U.R.S.S. 
cursei de simplu vor fi 
după disputarea 
simbătă.

Ungalria, 
România, 

Finalistele 
cunoscute 

semifinalelor de

Vasile TOFAN

S-A ÎNCHEIAT turneul DE HANDBAL DE LA PLOIEȘTI
9

(Urmare din pag. 1)

1. R.D. 
3:43,18, 

Georgeta 
Georgeta

3:44.16,

Germană 3:42,73,2.
3. România (Doina 
Funariu, Maria To- 
Ionescu 4- Mariana
4. R.F. a Germaniei

inspirate intercepții, urmate de 
contraatacuri fulgerătoare încheiate 
cu goluri spectaculoase. în felul 
acesta, ei s-au desprins de adversar 
încă din prima repriză (6—2 : miri. 
16, 11—5 : min. 26).

Au marcat: Schobel
(7), Capră (4), Popescu (2), Willisch, 
Ștef și Roșu pentru

(9), Birtalan

Ștef și Roșu pentru România B, 
Cagota (3), Novac (5), Gacziorek (4), 
Sobczak (2), Nowiarsz și Rolewski 
pentru Polonia tineret.

Au arbitrat Gh. Lungu și P. Rad- 
vani (România).

In ultimul meci al turneului, se
lecționata olimpică a țării noastre 
a surclasat formația vest-germană 
Grosswaldstad cu scorul de 29—8

(13—4), ocupînd în acest fel primul 
loc în competiție.

Chiar dacă ținem seama de valoa
rea . medie a adversarului, victo
ria handbaliștilor români a lăsat, 
totuși, o frumoasă impresie, nu 
prin diferența.. de scor, cit, 
ales prin maniera îp care au 
ționat de-a lungul celor 60 de 
nute de joc. Deciși să nu mai 
țească ce au pățit miercuri, ei au 
evoluat tot timpul partidei intr-un 
ritm excelent, s-au apărat ’foarte 
bine (de menționat că în repriza 
secundă oaspeții n-a’u înscris nici 
un gol timp de 14. minute !) și în 
atac au realizat faze frumoase, 
prin acuratețe și viteză, cît și prin 
eficacitatea lor. Cu acest prilej, 
handbaliștii români au dovedit din 
nou că, atunci se concentrează,
cînd vor și joacă decis, pot să-și 
pună în valoare cu succes nume
roasele lor calități.

Au marcat; Kiesid (7), Gunesch 
(6), Dan Marin (5), Gruia (4), Gatu 
(3), Cosma (2). Lieu și Voina pentru 
România A, 
Sauer (2) și 
swaldstad.

Au arbitrat 
jocaru (România).

atît 
mai 
ac- 
mi- 
pă-

4

K. Kluchspiesș (o),
Oberle pentru Grbs-

T. Cureleâ și VI. C o

După ce în partida a 11-a 
rianta preferată a lui Fischer 
apărarea siciliana n-a rezistat nou
lui sistem de atac aplicat de cam
pionul mondial, în partida a 13-a șa- 
langerul a ales, oarecum surprinză
tor, Apărarea Aiehin. Am spus 
„oarecum", deoarece Fischer a mai 
jucat această dificilă 
numai 
slabi.

încă 
jată o 
ficat un pion, pentru a obține a- 
vantaj de spațiu în centru și o 
dezvoltare mai armonioasă a figu
rilor. Se părea că albul are com
pensație suficientă pentru pionul 
sacrii fcat, dar se punea problema 
găsirii unei căi concrete de valo
rificare a inițiativei. Fischer s-a 
apărat cu mare tenacitate, punînd 
mereu probleme adversarului și — 
în complicațiile jocului de mijloc 
— a profitat de unele inexactități 
ale lui Spasski pentru a trece 
tr-un finai avantajos, pe care 
jucat cu obișnuita lui tehnică

contra unor
apărare, dar 
jucători mai

a fost anga-din deschidere
luptă dîrză. Spasski a sacri-

în-
1-a

APARAREA ALEHIN 
ALB : Boris SPASSKI 
NEGRU : Robert FISCHER 
Reykjavik, 10 și 11 august

l.e4 Cf6 2.e5 Cd5 3.d4 d6 4.Cf3 
g6 (Sistemul acesta de apărare a 
fost multă vreme considerat mai 
slab din cauza răspunsului 5.Cg5. 
O serie de partide prin corespon
dență au arătat, însă, că negrul nu 
numai că are resurse suficiente de 
apărare, dar poate obține chiar a- 
vantaj) 5.Nc4 (Continuarea aceasta 
liniștită este, probabil, cea mai bu
nă) 5,..Cb6 6,Nb3 Ng7 7.Cbd2 (Ke- 
res a încercat în această poziție, 
într-o partidă cu Jansa, planul
7.a4 aâ 8.e:d6 c:d6 9.0—0 0—0 10. 
Cc3 Ng4. Mai tîrziu el a considerat 
necesarii intercalarea mutării h2-h3. 
Spasski renunță la schimbul pe d6 
și partida se dezvoltă pe altă linie 
strategică) 7...0—0 8.h3 (Ia nebunu
lui negru cel mai bun cîmp, dar 
cu prețul unui tempo) 8...a5 9.a4 
d:e5! 10.d:e5 Ca6 11.0—0Cc5 (Se 
noate spune că negrul a rezolvat 
cu succes problema deschiderii. 
Pionul a4 este slab și Spasski se 
decide :să-l sacrifice pentru a-și 
mobiliza rapid forțele și a obține 
preponderența în centru) 12.De2 
De8 ! (Fischer se decide să ia pio
nul. Aceasta costă 3 mutări, timp 
în care albul își realizează inten
țiile în centru) 13.Ce4 Cb:a4 14. 
N:a4 C:a4 15.Tel Cbfi 16.Nd2 ! ? 
(Poate că această atacare a pionu
lui a5 nu era necesară) 16....a4 
17.Ng5 h6 18.Nh4 Nf5 19.g4 (Albul 
nu are altă 
să atace cu 
20.Cd4 Nc4 
pionului e5
Cc5 la un atac decisiv al albului) 
22.Tadl Tfe8 23.f4 (La prima ve
dere, albul a obținut un atac des
tul de puternic pentru pionul sa
crificat. Poziția negrului n-are, 
Insă, slăbiciuni și este foarte greu

alternativă, el trebuie 
orice preț) 19...Ne6 

21.Dd2 Dd7 ! (Luarea 
ar fi dus, după 22.

de găsit un plan concret de ampii- 
................., mai ales că 

loc) 23„Nd5
ficare a inițiativei,
Fischer nu stă pe . ______
24.Cc5 Dc8 25.DC3 e6 26.fih2 Cd" ! 
(începutul unui contrajoc energic) 
27.Cd3 c5 28.Cb5 ? (Mai bine era 
Ce2) 28... Dc6 29.Cd6 ! ? (Urmarea 
greșelii de la mutarea precedentă. 
După 29.Ca3 b5 negrul stă la cîștig) 
29...D:d6! 3O.e:d6 N:c3 31.b:c3 t6 ’ 
(Este clar că pionul liber „a“ 
mai periculos decît pionul „d“. 
criză de timp urmează o serie 
lovituri tactice) 32.g5 h:g5 33.f :g5 
34,Ng3 Rf735. Ce5+C:e5 36.N:e5 
(Pionii negri se pun amenințător în 
mișcare) 37.TH Th81 (O replică 
excelentă, îndreptată împotriva 
manevrei albului Tfl-f4-h4. Dacă 
albul ia turnul, atunci, deși are ca
litatea în minus, negrul cîștigă 
ușor datorită celor doi pioni în

este
In 
de 
f5 
b5

Continuarea partidei a fost pasio
nantă. în urma analizelor efectua
te, adversarii au efectuat foarte 
repede primele 10 mutări; Fischer 
a sacrificat nebunul pentru a ob
ține 3 pioni liberi legați și s-a a- 
juns la un final de excepție, în 
care Fischer avea un turn închis, 
iar pionii săi și regele au luptat 
cu regele și turnul advers. Iată 
cum s-a desfășurat jocul :

42.Rg3 (mutarea secretă) 42...Ta34- 
43.C3 Tha8 44.Th4 e5 45.TI174 
46.TC7+ Rd6 
T<2-J- 49.Rel 
51.Td64- Rb7 
T:d2 54.R:d2
57.Tal g:h5 58.g6 h4 59.g7 h3 6O.Se7 
(La această mutare Spasski a gîn- 
dit 18 minute) 6O...Tg8 61.Nf8 h2 
(O poziție de studiu I) 62.Rc2 Kc6 
63.Tdl i>3-}- 64.Rc3 hlD (Pentru a 
permite înaintarea regelui, negrul 
sacrifică pionul ,,h“) 65.T:hl Rd5 
66.Rb2 f4 67.Tdl-F Rc4 68.TC1 Rd3 
69.T<I1+ Re2 70.Tcl f3 7LNc5 T:g7 
72,T:c4 Td7 73.Te4+ Rfl 74.Nd4 f2 
și albul a cedat. La 75.Tf4 urmează 
T:d4 76.T:d4 Re2 și negrul cîștigă.

Astfel, după partida a 13-a, Ro
bert Fischer conduce cu 8—5. Parti
da a 14-a se joacă duminică după 
amiază.

ReS 
47.T:e5 T:e3-f- 48 Rf2 
R:d7 5O.Te:d5— Rc6 
52.Td7+ Ra6 53.T7d2 

b4 55.h4 Rb5 56.h5 c4

Sergiu SAMARIAN

BREVIAR

ră f»r-

mexican de .juariachis"
două repetiții la 23 £ 24 1 
După cum se știe, la ceren 
de la Munchen focurile 

înlocuite cu
Acesta va

ÎN VEDEREA ceymncie, pe des
chidere a Jocurilor Obrnpece de ia 
Munchen nu vor avea ioc ~peiț:i 
generale, ci o serie de reoet-L: se
parate care se vor raececa t.-p 
de 10 zile. La 9 august, acest ciriu 
de repetiții a începu: cu def erea 
delegațiilor participante, reprezen
tate de citeva compar.:: de nulitar. 
Vor urma grupele de copii și an
sambluri folclorice «ocale. Ansam
blul 
face 
gust 
nia
artificii vor fi 
curcubeu artificial.
supus probelor la 16 august

★
FEDERAȚLA italiană de box a 

definitivat lotul pug'liștilor care 
vor fi prezenți la întrecerile olimpi
ce de la Munchen. Din echipă fac 
parte Circetti (semimuscâ), Udella 
(muscă), Morbidelli (pană), Capretti 
(semiușoară), Bergamasco (ușoară). 
Lassandro (semimijlocie), Castellini 
(mijlocie mică) și Spinello (semi
grea). Italia nu va fi reprezentată 
la categoriile cocoș, mijlocie $î 
grea.

BUDARESTA, 11 (prin telefon, de 
k> trimisul nostru).

In prima zi a concursului inter
national de atletism pentru juniori, 
_Cupa Prietenia", orașul de pe ma
lurile Dunării a fost învăluit de o 
căldură copleșitoare. Acesta a fost, 
ce altfel, singurul impediment aflat 
:- fa;a oaspeților capitalei ungare, 
care găzduiește competiția, căci con- 
drșSle excelente de concurs și orga
nizarea perfectă au venit din plin 
fa ajutorul concurenților.

Fără îndoială, prima cursă a fost 
doeaiaată de către cubanezul Ale- 
aadro Casona. ciștigător detașat al 
tnaSef de 110 m g cu un rezultat 
■■arte boa. OUL Timpul realizat de 
sport.itzi csbaâez constituie un nou 
•er: a; coecorsurilor „Prietenia" 
<r_r. >4.4 9-

Atăețc da Uniunea Sovietică și 
OM *b KDl Genaa*. care se anun
ță fzempa— nc-e-eofenți la iocu- 

e ie oe pofi-—rul'de premiere, au 
*cj».z oe jr-tgcT pi»~ al reuniunii de 
a*. AsAL Ba proba de aruncare a 
peinătu tarat, ce primele trei locuri 
sa dbd aakM sovietic Hmeridze, 
3r-»- Gd s Ttsenko (U.R^.S). 
La oecai.ce. fcseie de rezultate după 
ooETs evoce arară că l'-tre atleții so- 
.eetăd s. ce art 5LD.G. s-au intro-

și doi sportivi bulgari : R. Mar-dus și doi sportivi bulgari : R. Mar
kov și S. Delinski. Lupta va fi strînsă. 

în ceea ce îi privește pe sportivii 
românj ej s-au comportat modest 
azi (cel puțin pină la efectuarea 
convorbirii telefonice), neclasîndu-se 
pe primele locuri in nici o probă. 
De pildă, la 100 m, ei au ratat califi
carea pentru finală: V. Dumitrescu 
(11,0), V. Ciurea (11,1), D. Cristudor 
(11.4). si Adriana Surdu (12,4).

REZULTATE: 1 500 m (b.) 1. 
perth (R.D.G.) 3:50,9, 2. A. ~ ’
sev (U.R.S.S.) 3:51,5. 3. F. 
(R.D.G.) 3:53,8 ; greutate
Hmeridze (U.R.S.S.) 16,82 
Beyer (R.D.G.) 16,44 m, 3 G. Tisenko 
(U.R.S.S.) 16.09 m ; 100 m (f) finală: 
1 Doris Naumann (R.D.G.) 11,9, 2.
Natalia Netreveli (U.R.S.S.) 12,1 3. 
Ildico Szabo (Ungaria) 12,1 ; greu
tate (f.) 1. Ruska Djenova (Bulgaria) 
15.22 m, 2. Marina Hein (R.D.G.) 
14,58 m, 3. Bridgitte Griessing 
(R.D.G.) 14,40,m.; la decatlon (după 
patru probe): KaksanOv (U.R.S.S) la 

la lungime — 6,72 m. 
11,10 m, la înălțime

M'tUl
OL

1. K. Wei-
Bekleme- 

Baumgartl
(b) 1. V. 
ill, 2. U.

0L LA BAIA MARE
BAIA MARE, 11 (prin telefon, de 

la corespondentul no)tru județeans) 
Azi a început în orașul nostru un 
turneu internațional de handbal mas
culin. la care participă formațiile 
Melaloplastica Sabat (Iugoslavia); 
dependența Sibiu. Timișul Lugoj și 
Minaur Baia Mare. Iată și rezulta
tele primelor meciuri :

Independența Timișul
(14—9). Au marcat cele mai
puncte : Pangert (10) pentru lugo
jeni, respectiv, Savu (10) pentru In
dependența.

Minaur — Metaloplastica 21—16 
(11—8). Cele mai multe galuri le-au 
înscris: Palko (8), Panțtru (7)’‘peru ’ 
tru băimăreni, iar pentru oaspeți 
Tvalnici~<5) și Damianovicj (3)

T. TOHATAN

26—23
multe

patru probe):'
100 m — 11,2,
la greutate — , _ __ __  ,...
— 188 m, R. Markov (Bulgaria) la
100 m - 11,2, ■ •
la greutate —
— 1,82 m.

la lungime —.6,86 m,
12,32 m, la înălțime

Radu TIMOFTE

• te V

> <r

Jesi »-

■a ce la atletul turc
Telefoto : A.P.-AGEKPRES

oumpic
ULTTMUL schimb al ștafetei 

olimpice, tinărul atlet vest-ger
man Gunther Zahn, care va du
ce flacăra olimpică pe mareăe 
stadion in ziua deschideri: Jncu- 
nlcr. va Q insolit probabil de 
al|i patru atlefi: un asiatic, ua 
african, un american și un aus
tralian. Această prop-ne-e a 
fost făcută de președintele Co- 
nutetnlui de organizare, Wi jr 
Daume. care dorește ca toate 
cele cinci continente să fie re
prezentate in acel moment so
lemn. Propunerea trebuie să pri
mească însă avizul Comitetul 
diternaponal olimpic.

★
LA TURNEUL olimpic de lupte 

greco-romane. S.U.A. vor prezenta 
o echipă completă. In ordinea cate
goriilor de greutate vor evolua ur
mătorii
J-m
J:m Hazenwinkel (fratele lui Da- 
rek Bob Buzzard, Gary Neist, Jay 
R . ij nscr.. Duane Baughman, Butch 
Dietrich și Chris Taylor.

★
NOILE „super-prăjini" din ma- 

terai plastic, utilizate de america-

sportivi : Wayne Holmes. 
Steiger. Dave Hazenwinket

a* ta

ACTUALITATEA FOTBALISTICA 
INTERNAȚIONALĂ

• S.C. Bacău in U.R.S.S. • Datele finalei Cupei Inter
continentale • A început campionatul Franței

• Meciuri amicale
• Aflată în turneu în U.FLS.S.. 

Sport Club Bacău a intîtnit, la Ku
taisi, formația locală Torpedo cu 
cere a terminat la egalitate 2—2 
(0—0). Golurile echipei i octane au 
fost marcate de Florea și Rugîubei.

• Din Amsterdam se anunță că 
au fost definitivate datele de dispu
tare a finalei -Cupei intercontinen
tale* dintre Ajax Amsterdam și 
Independiente Buenos Aires : 6 sep
tembrie la Buenos Aires și 28 sep
tembrie la Amsterdam.

• Turneul de la Cadiz a fost 
cîștigat de echipa iugoslavă Olim
pia Liubliana. In finală, fotbaliștii 
iugoslavi au învins cu scorul de 2—1 
(1—I) formația lecală Sar Fernando. 
Au marcat : Oblak (min. 14), Bece-

jac (min. 62), respectiv Chicha 
(min. 72).

• A început noua ediție a cam- 
pii -.aiului francez. în etapa inau
gurală s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Metz — Red Star 3—0 ; 
Angers — Ajaccio 4—0 ; Bordeaux 
— St. Etienne 1—1 ; Strasbourg — 
Reims 4—1 ; Nice — Sochau.x 4—1 ; 
Nimes — Valenciennes 1—1 ; Bas- 
tia — Nantes 0—0 ; Lyon — Rennes 
3—1 ; Sedan — Marseille 0—2 ; F. C. 
Paris — Nancy 3—2.

• în primul meci al turneului 
de Ia Valencia s-au întîlhit forma
țiile Feynoord Rotterdam și Valen
cia. Partida s-a terminat la egali
tate : 1—1 (0—0). Au marcat Val
dez, respectiv Kristensen.

TELEX • TELEX* TELEX 'TELEX* TELEX* TELEX

La Budapesta au e—rtuuM tasreeeeGe 
eamptoaanM con*uaa 4e muu» reze 
cate amatonlar. Z-zt cru; rocrăa Du
mitru Hkrâdâts *-a euxaeat peer..-. oy_- 
mile de fuuli tauMMtad es *—L *—- 
pe Tomovlcl (tacodavial. km Saatei a 
fost dlminat de potonem Nov - eu 6—4. 6—l. A Le rezultate : Metre.e :
(URSS) — Bace» (fa .5 1—: «—3: S - 
ke (Ur.gana) — HsacM fOtlUMlrturl») 
4—6, 6—3, C—l: Korotkov (VRSS) - 
nar (Cehoslovacia) *—*. •—î: Selcs;:< 
(Cehoslovacia) — KakuHa (URSS) S—2- 8—6; Leman (Brariila) — Burgente:s:er 
(R.F. a Germaniei C—î. 6—2. Baranyi 
(Ungaria) — Sa-.ici (Iugoslavia) 6—1 
6—3.

de tenis -a care snt prezenți 
valoare tn mai multe țâri 

dseva dintre rezultatele 
tei pr_m.il 'ur al probei de 

j-i n : Kodes (Cehoslovacia) 
;VA) «—X. 6—1: Belkin (Cana
lia tlta.-a> *-Z. 6—2: Sakai 
- Pm-.o Bravo (Chile) 6—2. 

Zev’andă) — Graeb- 
ner S_ Â) v-î. î_t. 6-4: Hewitt (RSA) 
— Tanner (SUA) 6—’. 6—*: Proisy (Fran
ța) — De:: (SUA) 6—2, 3—6, 6—3

K.

■Ja
(Ni

în ziua a doua a concursului internațio
nal de atletism care se desfășoară la 
Varșovia intre reprezentativele Poloniei 
$•_ Franței, atletul polonez Bronislaw Ma
linowski a egalat recordul european 
proba de 3W0 m obstacole deținut 
soortivul sovietic Vladimir Dudin 
8:22.2

în 
de 
cu

la

La Indlaaopohs a continuat turneul in-

în turneul international de tenis de 
Columbus, jucătorul olandez Tom Okker 
i-a Învins cu 6—3. 6—3 pe americanul 
Tom Leonard, iar australianul Ken Ro- 
setvaii a dispus cu 6—1, 6—2 de englezul 
Graham Stilwell Alte rezultate : Cox
(Anglia) — Froehling (SUA) 6—3, 6—4;

Ashe (SUA) — Addison (Australia) 7—6.
6—3; Pasarel (Porto Rico) — Fairtie (Noua Zeeîandă) 6—3, 6—4.
După desfășurarea a trei regate, în cam- 
pionatu! mondial de yachting (elasa 470), 
care se dispută la Vaudreuil (Canada), 
conduce francezul De Martial cu 18 puncte, urmat de compatriotul său De- 
vîllard — 24,7 puncte. Regata a treia a 
fost cîștigată de olandezul Vollbregt, secundat de canadianul Casaubon.
3
După disputarea a 4 runde, in turneul 
international de șah de la Olomouc (Ce
hoslovacia) conduce maestrul bulgar tanasov —
slovacii 
fiecare.

__ ______  ______ A-cu 372 puncte. 11 urinează ccho- 
Kriz și Kubicek cu cite 3 puncte

vest-german Karl Honz,- noulAtletul
recordman european in proba de 400 m 
plat, preferă cursa de 200 m in care a 
obținut rezultate bune dar nu a putut dobori recordul întrucit nu-i place să 
alerge pe culoarul nr. 1. Ghinionul a 
făcut ca la ultimele-campionate de se
lecție să aibă culoarul nr. 1. Același 
lucru s-a întîmplat și la campionatele 
europene, cînd a fost eliminat in serii, 
creditat doar cu timpul de 21:5,1.

pr_m.il

