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TRASEUL FLĂCĂRII 
OLIMPICE
Luni 14 august:

• Ștafeta va porni, la ora 
7, din fața Casei Centrale a 
Armatei, pe următorul tra
seu :

TITU (ora 8,30). PITEȘTI 
(11,38), RÎMNICU VÎLCEA 
(13,56), SIBIU (19,50). unde 
va rămîne peste noapte.

Nu o dată am avut prilejul să 
consemnăm eforturile și rezultatele 
înregistrate în producție de către 
harnicii sportivi de la uzina „Repu
blica". Se știe, de pildă, că în sec
ția laminoare, muncesc cu precădere, 
rugbyștii, cei care reprezintă culorile 
asociației sportive Gloria In prima 
divizie a țării. în aceste zile din 
preajma marii sărbători a aniversă
rii Eliberării, laminoriștii rugbyști 
de la „Republica", printre care Du
mitru 'Mușat, Anton Ciocan, Tănase 
Marian, Florian Curea muncesc cu 
sîrg pentru a adăuga celor 120 de 
tone țevi peste plan, realizate pînă 
la data de 10 august, alte cantități 
importante de produse finite.

In același timp este de subliniat 
faptul că laminoriștii din această 
mare uzină bucureșteană au reali
zat economii de 322 tone metal.

Pe platforma Uzinei

Tot la „Republica" muncește labo
ranta Florica Neguțoiu, maestră eme
rită a sportului, componentă a echi
pei de popice a României, campioană 
mondială. Talentata sportivă se evi
dențiază prin probe de bună calitate. 
Muncitorii de aici au cuvinte de lau
dă și despre felul cum își îndeplinesc 
sarcinile de producție merceologul 
Ana Petrescu, maestră emerită a 
sportului, de asemenea componentă a 
echipei feminine de popice, lăcătușul 
Gheorghe Ursache, din echipa de 
oină a asociației precum și controlo
rul de calitate Ivan Voicu, maestru 
al sportului la oină.

îndrumați cu multă dragoste de 
comuniști, tinerii sportivi de la „Re
publica" fac cinste colectivului lor de 
muncă.

Octavian GUȚU

de alumină din Tulcea
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ÎN DIHM SPRE M INCH EN, FLACĂRA 
STRĂBATE PENTRU PRIMA OARĂ

• înflăcărată manifestație de ieri pe Podul Prieteniei de la Giurgiu
® 0 admirabilă demonstrație polisportivă la stadionul ,,23 August"

în curgerea ei liniștită, Dunărea 
a fost duminică spre prînz martoră 
mută a unui impresionant eveni

ment sportiv. Ceea ce a dat viață 
manifestației de pe Podul Priete
niei au fQst masele de oameni ai

muncii din cele două orașe rive
rane, Giurgiu și Russe, veniți să a- 
siste la emoționantul moment al

TOATE EFORTURILE PENTRU ÎNDEPLINIREA
INTEGRALĂ A ANGAJAMENTELOR

Pătrundem, stăpîniți de o emo
ție firească, pe șantierul Uzinei de 
alumină din Tulcea, acest viitor 
gigant al industriei românești.

O activitate neîntreruptă pulsea
ză pretutindeni. Unul după altul 
încep să capete contur real corpu
rile de beton ale construcției, iar 
turlele de oțel, în care se va fa
brica alumina, strălucesc în soarele 
fierbinte al Deltei.

în cinstea zilei de 23 August și 
în întîmpinarea aniversării Repu
blicii, muncitorii, inginerii și tehni
cienii uzinei raportează partidului 
importante depășiri ale planului de 
investiții, o creștere substanțială 
înregistrată la capitolul producti
vității muncii, economiei conside
rabile obținute la combustibil și 
lubrefianți.

în atmosfera trepidantă a mun
cii, reușim un scurt dialog cu Mir
cea Șuteu, inginerul șef al uzinei, 
un pasionat sportiv și un fer
vent sprijinitor al activităților de 
educație fizică. Subiectul discuției 
nu este, bineînțeles, stadionul, deși 
inginerul nu scapă prilejul de a-și 
manifesta satisfacția pentru promo

varea echipei locale de fotbal „Del
ta" în divizia B. Tovarășul Șuteu 
se referă la marile obiective pe 
care le are de înfăptuit acest co
lectiv.

„în lumina documentelor Confe
rinței Naționale a partidului, ne 
spune interlocutorul nostru, sarci
nile ce ne stau in față au crescut 
considerabil. Trebuie să dăm uzina 
în folosință cu o lună mai devre
me. în atenția noastră stau trei e- 
lemente de cea «nai mare impor
tanță : PREGĂTIRILE PENTRU 
PRELUCRAREA MATERIEI PRI
ME ÎNCĂ DIN ACEST AN ; ATIN
GEREA PARAMETRILOR NECE
SARI PENTRU ÎNCEPEREA PRO
BELOR TEHNOLOGICE ȘI INTRA
REA PROPRIU ZISA ÎN FOLO
SINȚĂ A UZINEI.

Colectivul nostru. în marea lui 
majoritate tinăr. dar călit la tem
peraturile muncii, este ferm botărit 
să-și respecte angajamentele luate 
Pe harta industrială a patriei. Tul- 
cea vrea să fie înscrisă cu majuscu
le

Pavel PEANA

cipal Giurgiu al P.C.R. și Ion Pîr- 
vuică, prim vicepreședinte al Con
siliului popular al municipiului 
Giurgiu. Au fost prezenți din par
tea oficialităților bulgare Racio 
Stoianov, secretar al Comitetului 
regional Russe al P.C.B., Peter 
Pencev, secretar al Comitetului o- 
rășenesc Russe al P.C.B. și Todor 
Decev, vicepreședinte al Consiliu
lui popular al orașului Russe. Oas
peții au fost întîmpinați de tinere 
în costume naționale, care au ofe
rit tradiționala tavă cu pîine și 
sare, o ploscă cu vin local și o 
doniță cu apă.

La ora 11,15 a sosit la mijlocul 
podului purtătorul ultimei torțe pe 
teritoriul bulgar, canotorul Atanas 
Jelev (ocupantul locului 4 la J.O. 
de ia Mexico). Cu acest prilej a 
luat cuvîntu) Nikolai Andonov, vi
cepreședinte al U.C.F.S. și secretar

OLIMPICĂ
ROMÂNIA

și înțelegere internațională. Răs- 
punzînd, pjintr-o scurtă alocuțiune, 
Emil Ghibu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S. și membru al Comi
tetului olimpic român, a spus prin
tre altele : „Trăim pe acest Pod ai 
Prieteniei, care leagă popoarele 
bulgar și român, una din clipele 
emoționante premergătoare marii 
sărbători a tineretului lumii, pe ca
re o reprezintă Jocurile Olimpice. 
Cu două săptămîni înainte de în
ceperea lor, sîntem bucuroși să 
primim — pentru prima oară pe 
teritoriul României — flacăra olim
pică. Transmitem salutul nostru 
sportivilor greci, turci și bulgari 
care au adus-o pînă Ia frontiera 
patriei noastre. Vă asigurăm că 
sportivii români, onorați de misiu
nea ce li se încredințează, o vor 
purta în continuare cu grijă și res
pect, pe plaiurile unei țări pornită

CAMPIONATELE EUROPENE FEMININE DE CANOTAJ

ECHIPAJUL DE 44 VÎSLE AL ROMÂNIEI 
A CUCERIT DIN NOU E1EDALIA DE AUR

Schitul de 8+1 s-a clasat pe locul al doilea

Pe Podul Prieteniei, torța lui Leon Rotman preia flacăra olimpică de la torța sportivului bulgar Atanas Jelev 
Foto: Theo MACARSCHI

transmiterii flăcării olimpice, din 
partea sportivilor bulgari către cei 
români.

In așteptarea evenimentului, fan
farele, română și bulgară, au creat 
o plăcută ambianță. Pionieri ai 
Școlii generale nr. 5 și formația 
de dansuri naționale a tinerilor 
muncitori din fabrica „Textila du
năreană" din Giurgiu, precum și 
pionieri ai Școlii generale „Nikola 
Vapțarov" din Russe au intonat 
cîntece populare și patriotice din 
cele două țări și au executat jocuri 
folclorice.

Au fost de față, din partea ofi
cialităților române, Gheorghe Ma
rinescu, secretar al Comitetului ju
dețean Ilfov al P.C.R., Petre Bră- 
tan, secretar al Comitetului muni-

Cu prestanță, Valeria Bufanu și-a îndeplinit misiunea: aprinderea flăcării 
olimpice în cupa de la stadionul „23 August" Foto 1 N. DRAGOȘ

general al Comitetului olimpic bul
gar, care a transmis un salut fră
țesc sportivilor români și și-a ex
primat convingerea că organizarea 
ștafetei olimpice slujește nu numai 
ideile mișcării olimpice, ci și idea
lurile generale de pace, prietenie

pe calea construirii unei vieți lu
minoase".

Apoi, în timp ce un stol de po-

Victor BANCIULESCU

(Continuare în pag a 4-a)

BRANDENBURG, 13 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Pe pista lacului Beetz, din loca
litate, s-au - desfășurat duminică 
după-amiază finalele celei de a 
XîX-a ediții a Campionatelor eu

Echipajul român de 4-f-l visle, campion european (de la stingă la dreapta): Ileana Kondorossi, Maria Micșa, 
Marioara Sîngeorzan, Teodora Untaru + Maria Gheață

ropene feminine de canotaj. La a- 
ceastă importantă competiție, în 
cadrul căreia și-au disputat întîie- 
tatea vîslașe și ramere din 21 de 
țări, de pe trei continente (Europa, 
America și Australia), schifistele 

românce — prezente cu trei echi
paje (4 + 1 vîsle, 8 + 1 și 4 + 1 rame) 
— s-au menținut în plutonul frun
taș al canotajului, impunîndu-se 
îndeosebi în proba de schif 4+1 
visle, unde au cucerit din nou titlul 

continental și medalia de aur. Este 
pentru a patra oară în ultimii cinci 
ani (Griinau 1968, Tata 1970, Co
penhaga 1971 și Branderburg 1972) 
cînd vîslașele românce își confir
mă înalta lor clasă, dovedindu-se 
cele mai bune din Europa și chiar 
din lume, avînd în vedere că aces
te campionate au fost declarate 
deschise tuturor fruntașilor schitu
lui. Noile campioane europene sînt: 
TEODORA UNTARU (23- de ani, 
profesoară de educație fizică, Clu
bul Nautic Universitar), MARIOA
RA SÎNGIORZAN (23 ani, profe
soară de educație fizică, C.N U.), 
MARIA MICȘA (19 ani, muncitoa
re, C.F R. Timișoara), ILEANA 
KONDOROSSI (25 ani. muncitoare. 
U.T. Arad) și cîrmacea MARIA 
GHEAȚA (C.N.U). Antrenorii aces
tui echipaj reprezentativ : Ion Boicu 
și Petre Milincovici. Merită a fi 
subliniat faptul că aceste noi per
formere au preluat ștafeta de la 
vechile campioane (ioana Tudoran, 
Mitana Botez, Elisabeta Lazăr, Doi
na Bărdaș + Ștefania Borisov), fa
ță de care, în ultima perioadă de 
pregătire, pe Snagov, s-au dovedit 
superioare, cîștigîndu-și astfel drep
tul de a participa la C.E. în plus 
faptuj că tînăra Maria Micșa se 
află la prima ei participare la „eu-

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. a 4 a)

ÎNVINGĂTOARE CU 1-0 (0-0) ÎN FINALA CU STEAUA

STEAGUL ROȘU BRAȘOV A ClȘTIGAT 
„CUPA MUHICIP1ULUI BUCUREȘTI” LA FOTBAL

în atmosfera festivă de aseară, 
de pe stadionul „23 August", s-a 
desfășurat a doua zi a tradiționa
lei competiții „Cupa Municipiului 
București". Finala a adus față în 
față pe STEAUA și STEAGUL RO
ȘU BRAȘOV. Favorită apărea e- 
chipa bucureșteană — recoman
dată nu numai de lotul său foarte 
valoros, dar și de partida din ajun, 
din întrecerea atît de reușită, cu 
Dinamo. Pe teren lucrurile s-au 
petrecut cu totul altfel. Brașovenii 
s-au ridicat cu o clasă peste nive
lul întîinirii cu Sportul studențesc, 
în vreme ce Steaua a fost o palidă 
apariție față de unsprezecele din 
ajun. Astfel, Steagul roșu a repur
tat o meritată victorie cu 1—0 
(0—0), obținînd trofeul pus în joc.

Am admirat, aseară, la echipa 
brașoveană unitatea ei de acțiune, 

o funcționare constantă pe durata 
întregului meci. Linia de fundași, 
cu un Olteanu care n-a știut ce-i 
greșeala, a dejucat cu regularitate 
intențiile tehnicilor adversari. Linia 
care a dat tonul excelentei com
portări a fost compartimentul me
dian, unde jucătorul nr. 1 ni s-a 
părut, ieri, Cadar. In atac, am re
marcat lupta fără menajamente a 
lui Florescu și țîșnirile, recunoscu
te, ale lui Gybrfi. Și. peste toți, 
calmul și siguranța lui Adamache, 
conducător atent (cu vorba bună...) 
a întregii echipe.

Steaua n-a reeditat, cum spu
neam, spectacolul din prima zi. 
Strînsă intr-un marcaj atent, ea a 
cedat treptat și am ajuns să ve
dem, în a doua parte a întîinirii, 
stăpînirea centrului terenului de 
către brașoveni. Doar Voinea a fă
cut eforturi neîncetate de a da 

de. inspirație. Poate că nici rezer
vele fizice ale Stelei, rezervele de 
moment, nu-i permit să joace în 
același ritm două meciuri în tot 
atîtea zile.

Unicul gol al partidei l a înscris 
Pescaru (min. 75) dintr o lovitură 
liberă, de la aproximativ 20 de 
metri, specialitatea lui.

A arbitrat bine, Aurel Bentu 
(București) formațiile :

STEAGUL ROȘU : Adamache — 
Anghelini (min. 46 — Ivănceseu), 
Jenei, Olteanu, Hîrlab — Pescaru, 
Balint, Cadar — Anghel (min. 46 
— Șerbănoiu), Florescu, Gyorfi

STEAUA : Iordache — Sătmârea- 
nu, Ciugarin, Hâlmăgeanti, Crista-

Eftimie lONESCU
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fi Astăzi, Ia orele 16,30, în sala Flo- 
reasca, programul muzical cuprinde, prin
tre altele : „Noaptea Valpurgiei" din Faușt, 
parofrazâ la „Dansul lui Zorba", „Bolero - 
ul, de autor spaniol necunoscut, „Dansul 
roții" din folclorul rus și altele... Dacă vă 
tentează, sînteți așteptați în sala Floreasca. 
Aceste piese muzicale vor acompania „co
regrafia" solului gimnastelor noastre olim
pice, la ultimul test preolimpic.

■ Presa străină ne relevă faptul că Fe
derația de fotbal a Danemarcei a întîmpi-

nat greutăți neașteptate în alcătuirea 
echipei pentru turneul olimoic. Și acestea 
au avut ca punct de plecare „victoria sur
prinzătoare" asupra reprezentativei Româ
niei, pentru că — în zilele următoare suc
cesului de la București — și-au făcut apa
riția în Danemarca emisari ai unor cluburi 
belgiene și vest-germane, pentru a-i achi
ziționa pe cei mai mulți dintre componenții 
lotului olimpic, intr-adevăr, au fost cum
părați opt jucători, printre ei oflîndu-se 
căpitanul echipei, Thorben Nielsen, și exce- 
lenții atacanți Peter johansen și Hening 
Jensen.

S-ar putea spune că i-a costat cam 
scump pe danezi eliminarea echipei noas
tre din turneul olimpic...

■ „Olimpicii" fotbalului nostru au drep
tul să fie necăjiți, intr-adevăr, apropiatul 
turneu de la Munchen se anunță a fi deo
sebit de interesant. După toate probabili
tățile, echipele U.R.S.S., Ungariei, R. D. 
Germane și Poloniei vor fi echivalente cu 
reprezentativele naționale. Brazilia se va 
prezente la start cu o puternică echipă de 
tineret, iar echipa țării gazdă va fi alcă
tuită din jucători din prima ligă. Printre 
aceșia se numără și binecunoscutul Honess.

lată ratat un excelent prilej de afirmare.

B In ajunul meciului de volei din tur
neul de calificare pentru Jocurile Olimpice, 
cronicarul ziarului L'Equipq" scria : „Volei

baliștii francezi vor mînca pîine neagră in- 
fruntîndu-i pe români". Cronicarul ii văzuse 
pe sportivii noștri în faza anterioară a tur
neului de calificare, la Nisa. El nota cu 
acel prilej : „Talentata formație a României 
a dispus cu o încintătoare măiestrie de 
echipa Italiei".

De ar ști Udisteanu, Stamate, Codoi și 
ceilalți cit de mult dorim să consemnăm 
asemenea aprecieri și de la MOnchen.

■ Lotul nostru de gimnaste pentru Miin- 
chen cuprinde cinci eleve. Nu este exclus 
ca echipa română de gimnastică să fie cea 
mai tinără formație a turneului olimoic. 
Mezina echipei este campioana națională 
Anca Grigoraș, care va împlini 15 ani în... 
noiembrie. In legătură cu Anca Grigoraș, 
o precizare. Ea a obținut premiul intii în 
toate clasele. In luna iunie. Anca Grigoraș. 
deși in plină campanie preolimpicâ, a re
nunțat la turneele din Olanda și Anglia, 
pentru a-si apăra titlul de premiantă. Re
zultatul ? Eo s-a clasat pe primul ioc la 
examenul de admitere pentru clasa a IX-a, 
cu media 9,64.

i
■ La cuplajul de fotbal de sîmbătă, în 

tribună se afla campionul și recordmanul 
nostru la triplusalt, Carol Corbu. întrebat 
de ce nu este la Poiana Brașovului, îm
preună cu ceilalți atleți ai noștri, Carol 
Corbu a răspuns : „Buletinul meteorologic 
prevedea ploaie ia munte. N-am vrut să

risc, pentru că nu-mi pot permite luxul de 
a sta pe tușă cîteva ore. Acesta e motivul 
pentru care am preferat Capitala. Și ani 
avut dreptate". Carol Corbu a văzut un sin
gur meci din cele două. Asta, tot în nu
mele... crizei de timp.

■ Rinduri din jurnalul unei antrenoare 
de gimnastică : „Ceampelea reprezintă ta
lentul, Anca Grigoraș — inteligența, Paula 
loan — temperamentui, Ștefania Bacoș — 
tenacitatea interiorizată, Marcela Păunescu 
— modernismul, Alina Goteac — 15 ani de 
gimnastică... Sper să ne batem pentru me
dalia de bronz, la Miinchen. Va fi, insă, 
greu : un meci in patru, cu Cehoslovaciă, 
Ungaria si Japonia. Indiferent de rezultat, 
sînt optimistă. La Olimpiada de la Mont
real, Nadia Comanici sau Mariana Cojanu 
vor lupta pentru medalia de aur. După ma
rea echipă de la Melbourne, gimnastica 
feminină din țora noastră a făcut pași im
portanți. Pentru noi, Miinchenul este un mo
ment vital".

■ In aceste ultime zile, prof. Emilia Lită. 
fostă componente a lotului olimpic de la 
Melbourne, se antrenează intens, pentru a 
le putea asista pe gimnastele noastre, la 
MOnchen. Regulamentul olimpic interzice 
prezenta antrenorilor in calitate de asistenți 
ai fetelor...

O misiune deloc ușoară pentru Emilia 
Liță...
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cursivitate și, mai cu seamă, dina
mism jocului echipei lui, lipsită (Continuare în pag. a 4 a)

ECHIPELE DE GIMNASTICĂ -
EA OLTIMOL

TEȘI PMIMPIC
Așadar, cu mai puțin de o săptă 

mînă ..înainte de plecarea spre Mun- 
chen, ne-am întîlnit cu echipele de 
gimnastică ale României într-un 
inedit concurs-demonstrație. S-au 
luat toate măsurile — pînă în cele 
mai mici detalii — ca sala Floreas
ca, care va găzdui ultimele antrena
mente ale loturilor noastre, ca și 
acest ultim concurs de verificare 
arbitrat, să asigure condiții cît mai 
apropiate de cele ce vor exista la 
Jocurile Olimpice.

La ora 16 - fix, antrenoarea fede
rală Maria Simionescu, în postură 
de secretar de concurs, a chemat 
pe podium (un podium de lemn, 
înalt de 1 metru, construit special

pentru antrenamentele loturilor de 
gimnastică) pe cele șapte sportive 
apte de concurs. Elisabeta Turcu s-a 
accidentat ușor la antrenamentul 
de sîmbătă, medicul fiind obligat 
să-i pună cotul drept între două 
ațele speciale, spre a rămîne imobi 
lizat timp de cîteva zile Astfel 
că ea a urmărit concursul din tri
bune. Rînd pe rînd, gimnastele an 
fost prezentate, așa cum se va face 
și la Miinchen: Elena Ceampelea. 
Anca Grigoraș, Paula loan. Alina 
Goreac, Mariana Gheciov. Marcela

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 2-a) ,
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După turneul preolimpic de volei

CALIFICAREA A FOST OBȚINUTĂ
DAR OREUL ABIA ÎNCEPE

MONTPELLIER (prin telefon, de ia 
trimisul nostru special).

Echipa masculină de volei a Ro
mâniei și-a îndeplinit obiectivul pro
pus : calificarea la Jocurile Olimpice 
de la Milnchen. Acest succes readuce 
voleiul românesc (dacă ținem seama 
si de comportarea foarte bună avută 
ca un an in urmă la campionatele 
europene din Italia) printre valorile 
incontestabile ale voleiului mondial.

Desigur, înfrîngerea suferită în 
cea mai dificilă partidă (cea cu Po
lonia) ridică o serie de probleme 
care trebuie să stea în fața colecti
vului de antrenori. In ansamblu, însă, 
echipa a practicat un joc bun, va- 
r:at, cu combinații spectaculoase și 
ef!cace la fileu, a dat dovadă de o 
hună mobilitate în teren, aceasta da
torită și pregătirii fizice superioare 
subliniată, de altfel, de toți specia- 
l'stii prezenți la întrecerile de la 
Nisa și Montpellier.

Fără a diminua cu nimic meritele 
voleibaliștilor noștri, care trebuie, 
desigur, felicitați pentru performanța 
realizată, se impune a privi cit mai 
realist evoluția lor în turneul de ca
lificare, deoarece s-au manifestat și 
o serie de lipsuri, ce pot fi totuși în
lăturate în perioada care ne mai 
despart de Jocurile Olimpice.

DIN NOU, PRELUAREA

Evident, meciul 
polonezi a arătat 
efectuate și unele îmbunătățiri , 
planul tehnicii individuale. Ne refe
rim, în special, la preluare, capitol 
cure i. creat numeroase dificultăți 
în unele partide, deoarece o echipă
cu un joc
permită fluctuații în această direc
ție O defecțiune la acest capitol,
dereglează întreg mecanismul forma
ției, reduce din forța de atac și per
mite adversarilor sa-și impună ma
niera de joc.

De asemenea, trebuie menționat 
că, într-o echipă al cărui stil de joc

cu voleibaliștii 
că mai trebuie 

pe

variat nu trebuie să-și

PROGRAMUL VOLEIBALIȘTILOR 
ROMÂNI LA J. O.

PREGĂTIREA PSIHICA 
ESTE ÎNCĂ DEFICITARA

28 august, ora 10 : R.D.G.— 
România

30 august, ora 19,30 : Cuba— 
România

1 septembrie, ora 
ponia-—România

3 septembrie, ora 
lia—România

5 septembrie. 
R.F.G.—România

După întrecerile 
urmează partidele

19,30: Ja-
14 :

ora

Brazi-

21 :
serii.din 

finalelor.

poete să dea consistență 
prin pasele sale derutante, 
manifestat 
partidelor

BARTHA : nu a atins, încă, for
ma manifestată la campionatele eu
ropene de &nui trecut, dar a arătat 
că este în creștere valorică, 
util, mai cu seamă. în atac.

OROS : a fost jucătorul cel mai 
mult solicitat. în special, in ___
Foarte bun, de asemenea, și la blo
caj. Este în revenire de formă.

CODOI : a făcut un salt consistent 
în ceea ce privește forța de atac, 
arătîndu-se totodată și mai flexibil 
în apărare.

In rest, DUMANOIU — a fost me
najat după accidentul anterior, dar 
atunci cînd a fost utilizat s-a dove
dit un bun atacant. EXESCU — sub 
valoarea lui. CRISTIAN ION, MO- 
CULESCU si BALAȘ — neconclu- 
denți în evoluțiile lor.

★
Echipa României se află. deci, din 

r.ou. în rîndul participantelor ia tur- 
reul olimpic de volei. Duoă apre
cierile multor specialiști, voleibaliștii 
r.ostri pot cuceri un loc fruntaș In 
îi "recerea olimpică. Posibilități există 
suficiente, deși rsndamentul In me
ciul cu Polonia. care reprezintă 
aproximativ nivelul valoric Ia care 
se vor prezenta echipele participante 
la Olimpiadă, ne-a erect și motive 
de incertitudine.

atacului, 
dar a 

inconstanță în timpul

fiind

atac.

Nr. 7146

CUPA SPERANȚELOR

Foto : N. DRAGOȘ

ri-
tur-

SC. GEN. TURNU ROȘU 
’ — ÎNVINGĂTOARE

e- 
de-

S:art în curia seniorilor

oină, afirmăm 
exagera — că

" la prînz, 
spectacular 

concursurilor

SLATINA^ 13 (prin telefon, de Ia tri
misul nostru).

Asistând la întâlnirile j 
■buror celor cinci ediții ale 
ranțelor" la ’ =
teama de a 
încheiate duminică 
cat la un nivel 
net superior —---------------
trecuți. Actul final, al actualei 
petiții,. rezervată viitorilor 1

ECHIPA P.T.T A CÎȘTIGAT

MARELE PREMIU AL ZIARULUI „MUNCA" LA MARȘ

Cel mai mulți dintre specialiștii 
care au asistat la partida cu Polonia 
an fost contrariați de căderea inex
plicabilă a voleibaliștilor noștri. Este 
foarte probabil că ei și-au concen
trat toate eforturile doar pentru ob- 
ț’-erea calificării. Căpitanul repre- 
zer.tativei noastre, W, Schreiber, re- 
ferindu-se la partida amintită spu
nea. printre altele, că : „Cea mai 
importantă cauză a înfrîngerii a fost 
autoliniștirea, care s-a instalat în 
echipă, avînd în vedere că aveam 
asigurată calificarea, partida cu O- 
11'nda neconstituind un obstacol deosebii".

De altfel, această fluctuație pe 
plan, psihic s-a făcut simțită și cu 
ocazia altor partide, fapt care a de- 
te-minat, și în acele ocazii, o evo- 
lu'ie neconcludentă. Dar, așa după 
cum ne spunea antrenorul Paul Bra- 
șoveanu : 
plămădit 
noastre 
așteptat 
snor de 
deoarece 
există suficiente".

Sperăm ca aceste deficiențe, care 
au creat multe probleme echipei și 
antrenorului, să fie /înlăturate pînă 
la Olimpiadă. /

se bazează pe combinații derutante 
și în viteză la fileu, rolul ridicâto- 
rului-coordonator este decisiv. în 
momentul de față .insă. in formația 
noastră totul depinde. In mare mă
sură, de un singur ridicător, de dis
poziție sau indispoziția iui Stamate.

CÎTEVA CUVINTE DESPRE FIECARE...

Aurslicn BREBEANU

Clasamentul final tl turneului de 
calificare are următoarea 
rație :
1. Polonia
2. România
3. Olanda
4. Franța

ccr.figj-
3
3
3
3

3 0 9:0
2 1 6:3
1 2 3:8
0 3 24

6
5
4
3

tal dimineață pe străzile Bucu
re--. s-a desfășurat a XII-a 
ediție a Marelui premiu al ziarului 
„Munca* la marș, competiție orga
nizată de acest cotidian cu spriji
nul Consiliului central al U.G.S.R., 
al Federate; române de atletism 
și al Administrației de Stat Loto- 
Pronosport.

Proba z .e.. ștafeta de 3x10 km 
(senior: ș. juniori I) a avut o des-

fășurare extrem de interesantă. în 
primul schimb s-a impus C. Stan 
(P.T.T.) care a obținut 46:43,4, de- 
vansîndu.-i serios pe dinamoviștii 
D. Anghel și S. Odobasian, care au 
obținut 48:30,8 și, respectiv. 48:37,0. 
în cel de al doilea schimb, din nou 
un atlet de la P.T.T. pe primul loc 
(C. Staicu cu 49:49,0). El a fost 
urmat de I. Găsitu (Combinata) cu

„Aici la Montpellier s-a 
intrarea in formă a echipei 

pentru Olimpiadă. Este de 
ca să se înregistreze un 
concentrare și seriozitate, 
resurse fizice și psihice

Priviți ca Individualități, cei mal 
niulți dintre componenții lotului au 
făcut dovada unor calități incontes
tabile. Din 
ori, ei nu 
totdeauna 
avînd 
tiv sau

Vom 
mează, 
asupra 
randamentului pe care el l-a dat in 
acest turneu de calificare :

UDdȘTEANU t a fost cel mai buiî 
atacant, cu destule reușite și în linia 
a doua.

SCHREIBER i util în apărare, pre
cis în execuții, bun plasament în te
ren. La acestea am mai putea adăuga 
și faptul că el s-a dovedit a fi ex
trem de muncitor.

STAMATE i este jucătorul care

păcate, insă, de multe 
au format un ansamblu 

omogen și bine sudat, 
randament, dintr-un mo-un

altul, mai scăzut.
încerca, în rîndurile ce ur
să facem o scurtă apreciere 
fiecărui jucător utilizat, a

nCRITERIUL TINERETULUI" S A ÎNCHEIAT

CU VICTORIA CAMPIONULUI
BRAȘOV, 13 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). După o luptă strînsâ, 
dusă de-a lungul a două etape pe 
parcursul cărora nici unul din cei 8C 
de participanți la „Criteriul Tinere
tului" nu a putut lua un avans mai 
substanțial care să-l scutească, oare
cum, de griji, iată că a venit și e- 
tapa a IlI-a și ultima a competiției 
care a tranșat definitiv rivalitatea 
sportivă de o încîntătoare frumu
sețe. Ultima etapă a „Criteriului"

R. D. G.z MATTHIAS WEINGAND

ÎNVINGĂTOR

în al doilea concurs internațional de dirt-trak

SPORTIVUL POLONEZ HENRIK
tulul său, Sigmunt Pitka care ieșise 
învingător în reuniunea de la Sibiu. 
Doar în două manșe Zito a fost so
licitat serios, dat fiind faptul că a-

ZITO

s-a desfășurat pe șoseaua Brașov — 
Harman, oe-a lungul a numai 25 km. 
O distanță scurtă, adevărat, în 
schimb, dat fiind faptul că s-a a- 
lergat contratimp individual, întrece
rea cicliștilor de duminică dimineața 
a fost cea ma: di-putată dintre toate 
cele 
tieri 
țele.

De 
treia 
lui R. 
gând, un spot 
cărui carte < 
tat : campion 
proba de < 
campion al 
cane; camp: 
Weingand și- 
zită, reușind 
să obțină cel mai bun timp, o 
die orară de 41.165 km.

O comportare frumoasă au 
în această cursă reprezentantul 
tru Zoltan Elekeș (Steaua) și 
chim Nartnick (R.D.GJ, care au

trei prece. în care tinerii ru
și-a.. măsurat barbă tește for-
astă-datâ victoria în această a 
etapă a revenit reprezentantu- 

. D. Germane, Matthias Wein- 
rtiv de 18 ani, dar pe a 
de vizită am găsit no

pe 1972 al R.D.G. în 
: r.tratimp individual ; 
Spartachiadei republi- 
1C-.. Și într-adevăr, 

onorat cartea de vi- 
pe cei 25 km parcurși 

me

, Căldura toridă de ieri dimineață 
nu i-a împiedicat pe iubitorii spor
tului cu motor din Capitală să fie 
prezenți, ’ număr mare (aproape

mânia) 9 p, 6. I. Berki (Ungaria) 9 p. 
Se impune a

încheiere, 
cursului.

fi menționată, în 
buna organizare a con- 

girată de F.R.M. și clubul

Dragoș NEAGU

pentru

nu-
(5) 

Tra- 
disputindu-fi 

tur-

.sportiv 
tența arc 
de oficial

printre adversari 
neanu (în manșa I) și pe 
I. Berki și P. Iliev (în 
XlV-a), dar clasa pe care

Bobilneanu (cu 
lărul l), Gh. Sora 
i austriacul .41. 
udtmcn 
intiietatea la o 
r.antă, in cadrul manșei 
a cincea.

MARIN

ULTIMEI

avut 
nos- 
Joa- 
rea-

Uzat al doilea timp al zilei, la nu
mai 11 secunde de învingător. Ele- 
kes a trebuit însă să se mulțumească 
în clasamentul etapei, ca de altfel 
si în cel general, cu locul 3 întrucît 
la egalitate de timp cu Nartnick s-a 
dat întîietate 
considerentul 
mentul etapei 
mai bună.

Clasamentul 
gând (R.D.G.) 
(R.D.G.) 34:56. 
34:56, 4. V. Ilie (C. S. Brăila) 35:16, 
5. I. Nagy (Steaua) 35:37, 6. V. Hoța 
(C. S. Mureșul) 36:05.

Clasamentul general : 1. M.
gând 4h33:10, 2. J. Nartnick 

Z. Elekeș 4h33:16, 4. V. Ilie 
I. Nagy 4h33:57, 6. V. Hoța 
T. Toro (CIBO Brașov) 
A. Ciobanu (Voința Ploiești) 4h

D. Drogan (R.D.G.) 4h35:04, 
Cîrstea (Metalul Plopeni)

ciclistului oaspete pe 
că deținea în clasa- 
a doua o poziție ceva
etapei : 1. M. VVein- 
34:45, 2. J. Nartnick 
3. Z. Elekeș (Steaua)

49:54.0 și de R. Csunderlich (Dina
mo I) cu 52:53,0. Astfel, după două 
schimburi, P.T.T. avea 1,36:32,4, 
Combinata 1.38:41,8, iar Dinamo I 
1.41:30,0. în ultimul schimb a în
vins categoric L. Caraiosifoglu (Di
namo II) în 43:46,2, urmat de C. 
Nichel ~ 
44:27,4 
44:37,0. în această ștafetă au par
ticipat 
Paraschivescu, î. 
etc.

Clasament: 1.
2. Combinata 2h25:53,4 ; 3. Dinamo 
II 2h26:02,0.

în deschiderea programului au 
avut loc și alte curse. Iată rezul
tatele lor: JUNIORI III (3. km) :
1. Gh. Uceanu (Viitorul) 14:33,0, 2. 
M. Dumitru (C.S. Baia Mare) 14:51,0,
3. M. Sofolea (Progresul București) 
16:20,0 ; JUNIORI II (5 km) : 1. I. 
Călineață (Dinamo București) 18:15,0,
2. C. Corban (P.T.T.) 18:16,0, 3. N. 
Cojocaru (Dinamo București) 18:36,0; 
ÎNCEPĂTORI (3 km) : 1. P. Vaidoș 
(Corvinul Hunedoara) 15:18,0, 2. C. 
Stoica (Dinamo) 16:15,0, 3. A. Grosu 
(Dinamo) 16:28,0.

(Trnava Cehoslovacia) în
și Gh. Jugănaru (P.T.T.) în

numeroși veterani ca D. 
Baboie, D. Chiose

P.T.T. 2h21:09,4;

3.
5.
7.
8.
34:57. 9.
10. C.
4h35:07.

VV’ein-
4h33:16, 
4h33:39, 
41134:47, 
4h34:56,

I u

Gheorghe ȘTErANESCU

C. M. MUREȘANU

la întâlnirile finale ale tu- 
  .Cupei Spe- _ țâră 

întrecerile, 
s-au ridi- 

și tehnic 
din1 anii 

“.’.ci com- 
peuHK.xrau.— performeri
ai sportului nostru național, a a_
de mult gustat de public și bogat in 
jocuri de oină veritabilă, îneîț aveam 
impresia că pe stadionul „1 Mai“ din lo
calitate evoluează formații valoroase 
de seniori. Combinații de pase deru
tante, încheiate cu năpraznice lovituri, 
iscusite „bătăi” ale mingii, scheme tac
tice rafinate, iată numai cît-eva din ele
mentele bagajului de cunoștințe al 
chipelor participante ta meciurile 
cisive de la Slatina.

Jocurile preliminare_ au făcut o
guroasa triere, califieîndu-se în^
neul final formațiile cele mai îndrep
tățite să aspire la invidiatul trofeu : 
Șc. gen. Gherătești (Jud. Neamț). Șc. 
gen. nr. 8 Tirgoviște (Dîmbovița), șc. 
gen. Turnu Roșu (Sibiu) și Șc. gen. 
Curcani (Ilfov). Aceste 4 protagoniste au 
demonstrat că atunci cind se întîlneâ.c 
echipe temeinic pregătite, oină este deo
sebit de frumoasă. Urmașii apreciatu
lui centru mijlocaș, Eugen Cocuț, micii 
oiniști din Gherăiești au alcătuit — după 
părerea noastră — ansamblul cel mai 
bine armonizat, care a îneîntat pri
virile, atît la „prinderea". cît și la 
„bătaia" mingii. Dar (păcat că există 
un dar) cum se întâmplă uneori nu 
a cîștigat, în final, echipa cea mai 
completă. Școlarii gherăieșteni au avut 
un moment de derută, în partida cu 
colegii lor din Tr. Roșu, aceștia din. 
urmă lovind de la început trei adver
sari și cîștigînd cu 10—4. în con
tinuare, echipa din județul Sibiu s-a 
dovedit la fel de eficace, intrînd pentru 
a doua oară, alternativ, în posesia 
cupei. Invingătoarea a folosit de-a lun
gul turneului următoarea formație : 
D. Dăian, I. ANGHEL, E. BUTA, A. 
STOIȘOR, N. Ritovoi, S. Savin. E. Simea, 
P. Istrate, T. Purece, V. Gomolea, I. 
Lazlea. Antrenor : prof. Vasile Teodor, 
ajutat de cunoscutul arbitru Pompiliu 
Istrate.

Se cuvine să subliniem și compor
tarea echipei Școlii generale nr. 8 
din Tirgoviște, care la prima ei parti
cipare a reușit remarcabila performan
ță de a ajunge în turneul final ai 
mai spectaculoase ediții a „Cupei 
ranțelor".

Rezultatele turneului final : Șc.
nr. 8 Tirgoviște 
0—1,1» . _
Curcani 10—1, Șc. gen. Gherăiești — 
Șc. gen. Tr. Roșu 4—10, Șc. gen. 8 Tîr- 
goviște — Șc. gen. Curcani 11—f 
gen. Gherăiești — Șc. gen. ( 
13—6, Șc. gen. Tr. Roșu — Șc. gen. nr. 
8 Tirgoviște 13—6. Clasament ; 1. Șc.
gen. Tr. Roșu 9 p, 2. Șc. gen. Gherăiești 
7 p, 3. Șc. gen. n.r. 8 Tirgoviște 5 p, 4. 
Șc. gen. Curcani 3 p.

în urma unui turneu de consolare, pe 
celelalte locuri s-au clasat. în ordine : 
Șc. gen. Olteni (Teleorman), Șc. gen. 
Tițești (Argeș). Șc. gen. Cuigiuc (Cons
tanța), Șc. gen. Drăgănești (Olt). Șc. 
gen. Boureni (Dolj), Șc. gen. Avrămeni 
(Botoșani), Șc. gen. Cislău (Buzău). Șc. 
gen. Rădași — ~
(Vîicea), Șc. 
gen. Devesel 
vița (Galați) 
leorman).

... .. . . gen.
Șc. gen. Gherăiești 

Șc. gen. Turnu Roșu — Șc. gen.

-6. șc.
Curcani

(Gorj). șc. gen. Copăeeni 
gen, Niculițel (Tulcea), șc. 
(Mehedinți). Șc. gen. Gri- 
și Șc. gen. Cringu (Te-

Tr. IOANIȚESCU

ULTIMUL TEST PREOLIMPIC

MCUESCl'

ETAPE A

ANIMATORUL

„CLPEI CIBO ••!

(Urmare
din pap. 1)

3000), pe stadionul Metalul, 
urmări întrecerile concursului inter
național de dirt-track, revanșă a 
reuniunii disputată vineri, la Sibiu.

Cei care au preferat, ieri, ștrandu
lui sau altor locuri de agrement, baza 
sportivă din Pantelimon nu au re
gretat nici Un moment acest lucru, 
deoarece alergătorii prezenți ,1a start 
le-au oferit curse deosebit de atrac
tive, cu dueluri palpitante în tur
nante și în linia dreaptă.

Concursul a fost dominat și de 
data aceasta de alergătorii polonezi 
cărora li s-au adăugat românul I. 
Bobilneanu, maghiarul I. Berki si 
bulgarul P. Iliev, de altfel singurii

- pentru
clasa-

care au contat în disputa 
locurile din prima parte a 
mentului.

Neînvins pe durata celor 
manșe la care a luat parte, 
bună tehnică în parcurgerea 
jelor, polonezul Ifcnrik Zito a 
gat concursul cu ușurință, reeditînd, 
în acest fel, performanța compatrio-

cinci 
CU O 
vira- 
cîști-

I. Bobîl- 
S. Pitka, 
manșa a 

zki »-■»>, ..... acesta o
posedă, a spulberat speranțele de iz- 
bîndă ale contracandidaților săi.

ComportSndu-se evident mai bine 
ca în primul concurs, campionul 
nostru, maestrul sportului Ion Bobil
neanu. l-a secondat cu brio pe în
vingător, lăsînd în urmă pe celălalt 
motociclist polonez și pe alergători: 
din Austria, Bulgaria și Ungaria. 
Prin acest loc doi sportivul român 
(a pierdut o singură manșă, cea In 
care a alergat împreună cu Zito) do
vedește că atunci cind ?e mobili
zează poate obține, chiar și in com
pania unor adversari valoroși, rezul
tate dintre cele mai bune.

Iată ordinea și punctajele primi
lor șase clasați : 1. H. Zito (Polonia) 
15 p, 2. I. Bobîfceanu (România) 
3. S. Pitka (Polonia) 13 p, 4. P. 
(Bulgaria) 9 p, 5. C. Voiculescu

■urești și compe- 
prestat de un corp 
de Euger. Piesa.

Dumitru NEGREA

BRAȘOV. 13 rpria telrf—. < 
corespondentul —iTf>. După 
două etape rezervate ririjș'Ulor 
tași (seniori și tineret» tfazsunk 
mineața. In ultima cursâ a cele: 
r.oua eciții a .Cupe: CIBO*. s- 
flat la start veterani 
treceri a unora din 
ale ciclismului romă 
Xicolae Ion Tape. Marîz: 
Dede Negoescu si Trase 
ban. a stlmit uS deo-ec:: 
rindurile amatorilor -.port 
dale din Brașov. Veterar 
trei probe, pe categcr.. de 
fășurate pe șoseaua Erase 
man. In ciuda anile 
care s-au pregătit b 
această cursă, au ol 
palpitantă, cu sosiri fi 
care ciștigătorul a fost 
tul final. Printre 1 
și bucureșteanul 
unul dintre cei 
noștri de acum 20

REZULTATE TEHNICE 
peste 56 ani — 1* kai : 1 Gteeorgbe 
Dumilrescu-Brutara <Vpia(a Pfeie*uj 
17:47. 2. Ion Badea (Viitorul 
Ilfov). 3. Dede Xegoes.ru (Șc. 
București) aceiași timp cu 
torul. 4. Dinu Cristea (Metaj 
rești) 17â£, 5.
(CIBO Brașov) 
ani — 15 km :

SI

■ Olimpia București) 28:35. 2. Ion Cris- 
xnța București), 3. Viorel Ga- 
(Disamo Giurgiu), 4. Traian 
?ân (CIBO Brașov) — același 
j învingătorul, 5. Moise Al- 
(CIBO) 29:07. Categ. 35—45 
2® km : 1. Nicolae Aldulea

CIBO) 29:55. 2. Gabriel Petrescu (U- 
rsitatea București) 30:25, 3. Radu 
FSeu^eîchi (individual — Bucu- 
i» 4. Xicolae Cri<te<cu (in

to.) 30:27. 5. Petre Po- 
ual — Buc.) 3225.

Caro) GRUIA

Tic PRECIZIA"1

Păunescu, Ștefania Bacoș. precum 
și antrenoarea Emilia Liță, care le 
va asista și la întrecerile olimpice 
Din păcate, organizatorii n-au putut 
asigura și ambianța de la Milnchen. 
Gimnastele au concurat în fața unei 
săli dezolant de goală, fiind lipsite 
astfel de stimulentul atît de nece
sar al publicului spectator, după 
cum se știe participant activ la o 
întrecere de gimnastică.

Respectînd riguros programul de 
desfășurare de la J.O. (3 minute și 
jumătate încălzire specială la fie
care aparat), componentele echipei 
noastre feminine au prezentat în 
prima zi exercițiile impuse. La sfîr- 
șitul concursului prima în clasa
ment se află Elena Ceampelea, ur-

mată de Mariana Gheciov, Paula 
Ioan și Anca Grigoraș. Poate că 
din cauza căldurii excesive, poate 
câ neacomodarea cu programul „la 
secundă" ce li s-a impus, poate 
câ și emoția acestui ultim test pre
olimpic au făcut ca gimnastele noas
tre să evolueze mai puțin sigur ca 
altădată. De știm prea bine posibi
litățile și sîntem siguri că ele pot 
mai mult. Este adevărat, n-au fost 
ratări mari, dar nu trebuie să se 
uite că și lucrurile mici pot cîntări 
uneori foarte mult. Așa că...

în programul de seară al demon
strației de la sala Floreasca au evo
luat componenții lotului masculin: 
Dan Grecu, Constantin Petrescu, 
Gheorghe Păunescu, Petre Mihaiuc, 
Mircea Gheorghiu, Vasile Coșariu, 
Nicolae Oprescu, Mihai Borș.

Azi, de la ora 17,00 vom urmări 
exercițiile liber alese ale fetelor.

6 VICTORII CONSECUTIVE AU ADUS

SĂCELE DIN NOU IN DIVIZIA A

tan-

18:05. Categ. 45—36
1. Maria Nicair i ra

r\
CONCURS

INTERNAȚIONAL LA TC. MURES

14 P. 
Iliev 
(Ro-

SENZAȚIA Șl STRUNA 

— EROINELE ZILEI

Duminici a avut Ioc la Tg. Mu
reș o premieră pe >ară la tir cu 
arcul, primul concurs internațional 
găzdui: de ;ara noastră, organizat 
in cinstea zile: ce 23 August. S-au 
întâlnit, numai la bârbați. arcașii 
de la Hradec Kralove (Cehoslova
cia) și ce: din Tg. Mureș. Pe pri
mul loc. La echipe, s-a clasat for
mația I a oaspeților, care a reali
za*. 2106 p, iar pe locurile următoa
re s-au situat Tg. Mureș I — 1894 
p, Tg. Mureș II 1699 p La indivi
dual. la clasica probă F.I.T.A. (90— 
70—50—30 m), cehoslovacul M.

ft

Hofman a obținut 1118 p — ceea 
ce reprezintă un rezultat 
loare mondială.

Clasament individual : 1. 
man (H.K.) 1118 p, 2. E.
(Tg. M.) 1005 p. 3. T.

de ra

M. Hof- 
Kovacs

Kaszonyi
Tg. M.» 932 p. 4. Z. Stepan iHK 

930 p, 5. Z. David (H.K.) 918 p.
Concomitent a avut loc și un 

concurs feminin. între arcașe'.e din 
Tg. Mureș. în care primul loc la 
proba F.I.T.A. (70—60—50—30 ~ a 
revenit Rozaliei Oros (P.T. î R . cu 
882 p.

I. PAUȘ — cores?. i-i

De vreo zece ani, orașul Săcele 
a ;L.d?țul Brașov a devenit un 

centru rugbystic apreciat, jocul cu 
salonul oval avînd în acest oraș 

esc in plină dezvoltare, 
și fideli suporteri. „Co- 

gbyului au sporit consi- 
mai ales în anii 1967— 

ind PRECIZIA SACELE a 
in prima divizie a țării, 

patru ani de cind jucătorii 
sâceieni așteaptă ca 

acciatiei sportive de pe 
zina Eiectroprecizie din lo

in 
ie. Trei ani consecutiv, 
ia a ratat de puțin a- 
ălitate. ceea ce nu i-a 

sâceieni.
campionat al divi

n-a fost ușoară, ba, 
un moment dat, 

Craiova și Chimica 
luaseră serioase opțiuni 

în 
șanse 

e de promovare, 
consecutive, au a- 

a din Săcele pe pri
ns. cea obținută 

din Craiova 
Iduros aplaudată 
ÎCUilGTl.
•voîuția echipei 
it, se pot face unele 
e din Săcele este 

fizic (instructor :

ov
moncUor 
nunicrosi 
lele* 
dBMbS 
19*58 :
*,*• ■■

Smt
Să suporterii 
echipa

1
calitate sâ promoveze din nou 
prima divizii 
insă. Precizii 
ceasta posioi 
descurajat pe

în
z;e: 
mai
Elec

recentul
B. lupta 
mult. Ia

roputere 
Timâven 
pentru ocuparea primului loc 
serie. Precizia reminind cu 
mai mult teocei 
Sase victorii
dus insa echipe
mul loc, ultim
fata forma’-îe:
8—4’ ffind câl
peste -XA)

Sinteuzind e
sezonul fascheia
afirmațiii: 15-k
excelent precât

în 
(cu. 
de

în

Cuprinzînd un program atractiv, 
elemente de primă rezonanță, 
le-au lost bine echilibrate 
bucurîndu-se de concursul 
splendid, reuniunea de ieri a 
succes deplin. La aceasta ,• 
desigur, 
lor, 
de strînse» toate 
cent mai mare de 
cit se bănuia ! Pe 
situat „r. ....... ......

cărora 
șansele, și 
unui timp 

a cules un 
_______a contribuit,.

"și spectaculozitatea alergări- 
care au dat loc la sosiri destul 

soldate cu un pro- 
ambitii afirmate de- 

__ _________ primul plan s-a 
_____ „Premiul cailor de 3 ani“, care 
a clarificat situația în ierarhia 
ției. Victoria a recoltat-o ’ * J * 
subit „o 
după alte 
dreptul la

Ștefan Marin) ; media de vîrstă — 
27 ani ; are o bună pregătire mo- 
ral-volitivă, toți jucătorii fiind lo
calnici și 
chetul de 
ros decît 
lipsindu-le 
miterea și 
face de multe ori defectuos ; 
toate aceste carențe, echipa 
predilecție pentru jocul deschis și 
spectaculos, mai mult de 9O»/o din 
totalul punctelor înscrise în acest 
campionat fiind încercări ; echipa 
este disciplinată, neavînd jucători 
suspendați.

Iată, lotul 
(forjor), Gh, 
Dumitrescu

angajați ai uzinei ; pa- 
înaintași este mai valo- 
liniile dinapoi, acestora 
omogenitatea ; trans- 

recepționarea paselor se 
cu 

are

folosit : Ștefan Marin 
Bobcș (economist), C. 

(inginer), Gh. Melu

(tehnician), C. Moroianu (sudor), 
loan Bica (lăcătuș), loan Vaida 
(tinichigiu), Vasile Komarony (pre- 
sator), Eugen —
Zoltan Dudaș (dispecer), 
Pop 
gar), 
sile Botgros (dispecer),
Datu
(lăcătuș),
(electrician), Gh. Stoicescu (rectifi
cator), C. Matache (lăcătuș), Cor
nel Suciu (matrițer), Zoltan Godri 
(lăcătuș), Lukacs Mihai (dispecer), 
Marin Voina (electrician).

Pasco viei (lăcătuș),
Sever 

Gh. Frățilă (strun- 
Postu (lăcătuș), Va-, 

Dumitru 
(lăcătuș). Alexandru Tocu

Ștefan Constantinescu

(inginer),
Dumitru

Text și foto :
Victor SECAREANU—coresp.

O INIȚIATIVA CE TREBUIE SPRIJINITĂ
Multe dintre lipsurile semnala

te în legătură cu activitatea rug- 
bystică din București se datorează 
unei insuficiente dezvoltări, mai 
ales numerice, a corpului de ar
bitri. Sporirea numărului de echi
pe in Divizia A (de la 12 la 14), 
creșterea, de asemenea, a repre
zentanților bucureșteni în această ca
tegorie (de la 5 la 6) la care tre
buie să adăugăm cele șapte echipe 
bucureștene din seria „capitală" a 
diviziei secunde, dar mai ales cele

Raliu, devenit 
rindunică“ de 1:28,2 pe km, 
comportări care nu-i dădeau 

__ încrederea exagerată din 
partea suporterilor la pariul mutual,
iată de evoluțiile anterioare. Solcan 
pare specializat să ciștige un aseme
nea premiu al generațiilor, dacă soco
tim exemplul lui Filtru pentru caii de 
4 ani și acum îl coordonăm cu cel al 
lui Raliu. .. Din punct de vedere teh
nic însă, a fost desigur extraordinară 
evoluția iepei Senzația (fată de evoluțiile 
actuale) al cărei mers a ajuns actual
mente la 1:24.9,'km, ceea ce a doborît
recordul lui Talion din. 1969 și asta este 
deajuns ! Este o iapă mică, plină de 
temperament, față de care e greu de 
găsit o corelație în contextul trăpașilor 
noștri. De unde moștenește toate aceste 
talente ar fi greu de exprimat. Cert 
este, că o iapă ca Senzația, se naște 
rar pe hipodromul nostru ! Și Struna 
a terminat a treia — tot simetric — după, 
ce a efectuat un parcurs formidabil 
pe 1 720 m, înscriind un timp de 1
Toate acestea dovedesc că șefii de ge* 
narații sînt elemente de jnare

dioptrii, sînt handicapate excesiv. _ 
deși scot recorduri, nu pot ciș---â.. 
Asta demonstrează că e. aleargă. --- 
start, după textul zootehnic, dar. .. 
pariurile râmîn organizate după sts- 
temul celor ce pot ciștiga ! Foarte ne
plăcut pentru pari ori, foarte
pentru cronicari ! Situația 
chivocă. ci incorectă ! 
mițru Toduță se pare 
Iul în. serios, de cind 
din jocheu în driver 
pe această linie ascendentă, va 
în orice zi de curse un mîrtu; 
cai de temut.

REZULTATE TEHNICE : cursa
Suzana (M. Ștefănescu), 36.7. Metopa. 
simplu n, ordinea 15; cursa a H-a Co
lecția (I. Oană), 32,9. Zefirel El:za,
simplu 4. event 8, ordinea 29. ordinea 
triplă 486 ; cursa a lU-a : Inimos (D. 
Toduță), 29,6, Orfelina. Hem on, simplu 
8, event 24, ordinea 48, ordjnea tn^ă 
602 ; cursa a IV-a Varetec (N. Gheor
ghe), 36.3, Morfeu, simplu 2. event 1C 
ordinea 4 ; cursa a V-a Raliu. (G. Sol- 
can), 28,2, Filomela, Senzația, simplu 
7, event 8. ordinea 39, ordinea triplă 
cursa a Vl-a Caliopa (Tr. Mareu), 
Obădar, simplu 2, event 9. ordinea 
cursa a VII-a Tuta (N. Sandu). 
Furioasa, Struna, simplu 11, event 
ordinea 24, ordinea triplă 590 ; cursa 
a Vin-a Ornic (D. Toduță), 34.9, 'Rosita, 
simplu 13, event 212, ordinea 113. Pariul 
austriac, ridicat la suma de 25 526 lei 
a fost cîștigat de patru combinații cu 
șapte cal a 3190 fiecare și de 53 com- 

pai» A 240 lei fiecare.

.bjddy P_y$ILȘCU

jena-i’- 
au e- 

In rest. Du
că și-a luat ro

s-a reprofilat 
și dacă continuă 

1 —i deveni
mînuitor

9 9 i $

patru campionate (tineret-rezerve, 
juniori I, II și calificare) organi
zate anul acesta de Comisia muni
cipală, fac cu totul neîndestulă
tor numărul actual de arbitri.

Tot în vederea sprijinirii acțiu
nii de consolidare și dezvoltare a 
rugbyului din Capitală, s-a luat 
inițiativa deschiderii unui curs de 
calificare și recalificare (pentru 
foști arbitri și foști jucători) ce se 
va desfășura în zilele de 5. 8, 12, 
15, 19, 22 septembrie, orele IS
IS,30 la sediul Comisiei munici
pale din str. Biserica Amzei 6, și 
la capătul căruia absolvenții vor 
căpăta dreptul de a fi programați 
la jocuri oficiale, aceasta desigur 
și în raport cu aptitudinile și cu
noștințele dovedite.

în acest fel, toți iubitorii aces
tui sport, cu vechi și bun prestigiu 
bucureștean, vor putea să și aducă 
contribuția direct la redresarea sa. 
In spiritul acesta și-au anunțat 
participarea foștii internaționali 
D. Ghiuzelea, Emil Dumitrescu, B. 
Tănăsescu ș.a. care astfel se vor 
alătura altor „nume“ ca Gh. Pir- 
câlăbescu, R. Chiriac, V. Cismaș.

De asemenea, toate cluburile si 
asociațiile sportive cu secții de 
rugby din București dornice să 
sprijine această acțiune, vor putea 
prezenta, pînă la 31 august, propu
neri (cel puțin două) pentru cursul 
de arbitri anunțat.

Considerînd această acțiune ex
trem de importantă și de urgen
tă, adăugăm la comunicatul Comi
siei municipale de rugby București 
și apelul nostru pentru ca ea să 
fie sprijinită de toți cei ce sînt 
legați direct sau indirect de des
tinele acestui sport.

Xegoes.ru
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SalaSala Armatei din Brașov, orele 
10 dimineața. în acordurile pianului, 
pe covorul întins își fac apariția gim
nastele ce vor reprezenta România 
la cea de a XX-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de la Miinchen. Pe o latură 
a sălii o recunoaștem pe o fostă par
ticipantă la Jocurile Olimpice, pro
fesoara Emilia Liță. care ne amin
tește de anii de glorie ai gimnas
ticii feminine românești...

După o scurtă alergare, fetele al- 
cătuiesc un cerc și pe acordurile 
muzicii, ca atrase de același magnet, 
brațele și picioarele întregului colec
tiv execută aceleași mișcări. O schim
bare aproape imperceptibilă a rit
mului muzicii aduce schimbarea po
ziției din care se execută un nou 
grup de mișcări. Ca niște păpuși di
rijate de sfori invizibile, fetele efec
tuează, fără nici o comandă, un lung 
șir de exerciții din ce în ce mai 
complicate. Faptul ne produce nedu
merire. Explicația o găsim la antre- 

8 și 29)

ieri, în noctamă 
FARUL CONSTANTA

f. G KARL MARX STADT
1-9 O—«)

Antrenoarea lotului olimpic de gimnastică. praf Fm a Lită s 
gătește fetele pentru

pe P^--

intrarea la aparate

M.1

noarea Emilia Liță, devenită pentru 
această parte a programului de an
trenament simplă asistentă. Citind 
mirarea pe chipul nostru si antici- 
pînd întrebarea ce doream să i-o a- 
dresăm, fosta componentă a valoroa
sei echipe de gimnastică a României 
ne dă lămuririle necesare : „In ve
derea participării la întrecerile de 
Ia Miinchen am alcătuit pentru e- 
chipa noastră un program complex 
de încălzire, pe care, după cum ve
deți, îl vor executa singure, după a- 
cordurile muzicii. Repetindu-1 de 
foarte multe ori, fetele și l-au însu
șit in totalitate, exact in ordinea sta
bilită. Știți, acolo la Miinchen, nu 
este recomandabil să stăm și să dăm 
comenzi în timpul încălzirii.. Și a- 
poi, faptul in sine produce o impre
sie favorabilă pentru echipa noastră** 1.

Varbiad despre fotbalul austriac, 
gindal ip zboară la anii dinaintea 
cei-; de-al doOea război tnondiaL 
ciad «friina Europa Centrală și 
era socotit printre crie mai puter- 
*.oe dia lume. Hugo MeisI ajunse
se an ccoducăior de Jecendâ. cu
rtatul hzi era respectat in întreaga 
__nse a fotbaiulut La București, 
r-r.tele ectîpelac rieneze Ee ele 
Fim Vieima «celebră pe atunci,
i >pa-ută azi). Rapid sau Admira 
tăceau stadioane piine. Epoca kA- 
balu.u. v.enez. o expresie pe gazon 
a artei pentru artă, «a in Doare. 
Numele jocătorijar celebri erau pe 
buaeie tuturor: cunoscutul portar 
Rudy Hiden, dar și Platz®*, apoi 
Sesta. Hahnemann, Jerusalem. Sin- 
deiar_ Reprezentau o școală: școa
la fotbalului vienez. Ca urmare, și 
in Cupa Europei Centrale e- 
chipeie austriece se impuneau 
cu strălucire, cucerind patru din 
cele șase ediții disputate între 1930 
—1936, prin Rapid. First Vienna 
și F.C. Austria (de două ori).

în campionatul tnondiaL echipa 
reprezentativă, face figură fru
moasă, fiind semifinalistâ în 1934 
(cedează foarte greu Italiei, viitoa
rea campioană a lumii, cu 1—0).

După război 
mai cunc>aște 
dată cu toate 
de no( vedete
Ocwirck șa.) și in ciuda prezenței 
pentru a doua oară in semifinalele 
unui campionat mondial (ediția din 
1954). De data asta, slăbiciunile fot
balului austriac sînt evidente : 1—6 
cu R F a Germaniei. Degrigolada 
continuă. în Cupa Europei centrale

Rapid Jibou — Victoria Caret 
Recolta Salonta — Britreatta 
Minerul Baia Sprte — Bradul 
Voința Cărei — CIL- Sig. Ma 
Topitorul Baia Mare — M_n. Ba-a 3 tța

Minerul Baia Borșa — Someșul Satu Mare 
C.I.L. Sighetul Marrrișțiet — B h. Marg. 
Bradul Vișeu — Minerul Carate 
Voința Cărei — RapiC
Min. Baia Sprie — Topăz-r_; Bata Mare 
Recolta Saiortta — V.czocta Caret
Constr. Ba.a Mare — Vttttea Zaiâa

Etapa a X-a — 22 octombrie

Topitorul Bala Mare — Minerul Catn'o 
Victoria Cans — Unirea
Recolta Salonta — Someșul Satu Mat 
Minerul B. Bo.-șa — C IX. Sta. Marm. 
Bihoreana Marg. — Constr. Raia Mare 
Bradul Vișeu — Rapid Jibou
Minerul Ba.a Sprie _ Voința Caret

Enapa a XI-a — M octombrie
Voința Cărei — Recolta Salonta 
Constructorul Ba a Mare — Bradul Vișeu 
Rapid Jibou — Bihoreana Marghita 
Someșul Satu Mane — Victona Car-i 
Unirea Zalău — Minerul Baia Borșa 
Minerul Cavnic — Mineral Baia Sprie 
CJ.L. Sig. Marmației — Topitorul B. Mare

Etapa a XH-a _ s noiembrie
sț8hetul Marr.'. .— Minerul Cavnic 

Rap.d Jibou - Topitorul Baia Mare
— Rec°;«a Salonta B.horeana Marghita — Unirea Zalău

Mare — Vi«oria Cărei 
Vișeu — Minerul Bau Borșa

Voința Cărei — Someșul Satu Mare

Etapa a Xin-a — 12 noiembrie
v?^U1 ratU. Mare ~ Jibou
Victoria Cărei — Minerul Baia Sorie 
Min. B. Borșa — Constr. Baia Slare 
Minerul Cavnic - Voința Cărei

?alOnta ~ c I * * L S‘S- Marm. 
Topitorii! Baia Mare — Bihoreana Marg. 
Unirea Zalău - Bradul Vișeu

Am profitat de momentul de răgaz 
pe care gimnastele îl ofereau antre- 
noarei și am continuat discuția.

— Ce perspective întrevedeți gim
nastelor noastre la apropiatele Jocuri 
Olimpice ?

— Este dificil pentru un antrenor 
să dea asemenea pronosticuri. Totuși, 
judecind cu luciditate și bazîndu-mă 
pe forma bună pe care fetele noas
tre au reușit s-o capete în acest 
moment, cred că locul V în con
cursul pe echipe nu ne poate scăpa. 
De altfel, acest rezultat a fost rea
lizat și la eompionatele mondiale din 
1970. în lot există o atmosferă foarte 
favorabilă. Fetele sînt într-o bună 
dispoziție și extrem de decise să urce 
un loc mai sus în ierarhia mondială. 
Deocamdată, echipele Uniunii Sovie
tice, R. D. Germane și Cehoslova
ciei nu le putem 
obținem locul IV va 
cem reprezentativele 
gariei, performanță 
noastre sînt capabile, cu condiția să

învinge. Ca să 
trebui să între- 
Japoniei și Un
de care fetele

LA... CEI MAI MICI,
DAR CEI MAI PUTERNICI

In sala de haltere de la Poiana 
Brașov, sportivii Ion Hortopan (ca
tegoria muscă) și Victor Rusu (cate
goria cocoș), cei mai mici, dar pu
ternici, nu terminaseră antrenamen
tul, deși ceasul arăta orele 12.30. A- 
sistați de antrenorii Nicolae Bârbu- 
lescu șl Lazăr Baroga, secretarul ge
neral al federației de haltere, cei doi 
halterofili care vor lua startul în în
trecerile olimpice se luptau cu bara 
de metal ce cîntărea peste dublul 
greutății lor corporale. Profesorul 
Lazăr Baroga ne-h întîmpinat cu a- 
mabilitate. „Ne găsim in fața unui 
greu examen... Poate liotărîtor pen
tru viitorul sportului halterelor din 
România. In aceste ultime zile pu
nem accent pe perfecționarea tehni
cii la stilurile deficitare (Hortopan 
la „împins" și Rusu Ia „smuls") în 
scopul rotunjirii rezultatelor la tota
lul celor trei stiluri, singurul care va 
fi luat în considerație la concursul 
de la Miinchen. Volumul antrena
mentelor a început să scadă și se 
va menține așa pînă în preajma Jocu
rilor Olimpice. Acum ne preocupă 
reglarea greutății de intrare in con
curs și, cum v-am spus, perfecțio
narea tehnicii. Pentru relaxare și 
destindere, aproape in fiecare zi, ju
căm tenis. Sînt bucuros că amîndoi 
sportivii sînt total mobilizați și aș
teaptă cu optimism viitoarele între
ceri".

La încheierea antrenamentului 
i-am oprit pe cei doi sportivi pentru 
o scurtă discuție.

— Cum apreciați participarea voas
tră la Jocurile Olimpice ?

— Ne onorează — răspunde Ion 
Hortopan — dar, în același timp, ne 
și obligă. Rezultatele obținute la 
campionatele europene din acest an 
ne-au mărit încrederea în forțele 
proprii. Atunci, la total, am realizat 
305 kg. La București, cu cîtva timp 
în urmă, arbitrat de polonezul R. 
Zielinski am reușit 307,500 kg, în în
trecerea cu Legia Varșovia. Cu a- 
ceeași ocazie, în afară de concurs, 
am reușit 317,500 kg. în antrenamen
tele ce au urmat am realizat de mai 
multe ori 320 kg, rezultat cu care 
pot să mă clasez printre primii șase. 
Oricum, vă rog să ne credeți, sîn- 
tem conștienți de răspunderea ce a- 
pasă pe umerii noștri mai greu decît 
bara, la antrenamente.

— Eu mai am unele dificultăți cu 
„smulsul11 — ne spune Victor Rusu. 
Dar. în ultimele zile, am repetat e- 
norm de mult și, în sfîrșit, a început 

depășească momentele de emoție 
să evolueze la valoarea lor reală.

Intre timp, fetele încheiaseră pro
gramul de încălzire, motiv pentru 
care discuția cu interlocutoarea 
noastră a trebuit să se oprească aici. 
Antrenoarea și-a adunat elevele la 
centrul covorului pentru repartiza
rea la cele patru aparate. După a- 
cest scurt moment organizatoric, pe 
banca așezată lingă cel mai dificil 
aparat al fetelor — birna — am sur
prins-o pe proaspăta campioană ab
solută a țării, Anca Grigoraș. efec- 
tuînd ultimele pregătiri înainte de 
începerea exercițiului.

— Cum te simți în Postura de 
campioană absolută a țării ?

— Sinceră să fiu, performanța m-a 
surprins și pe mine. N-aș putea 
spune că nu mi-am dorit acest lu
cru, dar realizarea acestui vis al 
fiecărui sportjv o așteptam mai tîr- 
ziu. Este poate un defect al meu 
faptul că m-am obișnuit să-mi apre-

clez șansele și posibllitâ 
multă modestie.

— Aceasta însă n-o 
fie îndrăzneală in con 
vine antrenorul Xortx 
firea ei imperturoaoiiă ș 
lentele execuții la biroâ este pcsăxl 
să producă o surpriză la acest apa
rat. Deși are numai 15 ani, casarea 
ei in riadul primelor 8. chiar < coc- 
curente nu este exclusă.

— Eu am mare Încredere in e- 
chipă — ne spune noua pana-a 
a României. în ceea ce mă privește, 
voi face totul să concurez cit ma: 
bine, pentru a nu-i dezamăgi pe ce: 
ce mi-au arătat atîta dragoste și în
credere.

Intre două repetări la paralele 
inegale, i-am adresat o întrebare fos
tei campioane naționale. Elena Ceam- 
pelea — element de bază al echipei 
noastre reprezentative.

— Cu ce ginduri vă îndreptați spre 
Miinchen ?

— Cu gîndul revenirii gimnasticii 
feminine românești în plutonul frun
taș în arena mondială. Primul pas 
important l-am făcut acum doi ani, 
cu ocazia campionatelor mondiale. 
Pronosticul meu din preajma aces
tui eveniment sportiv — locul V — 
a fost apreciat ca fiind puțin hazar
dat și totuși, echipa noastră s-a cla
sat pe cea de a cincea treaptă în 
ierarhia mondială. Acum, reprezen
tativa noastră este mult mai puter
nică. Avem elemente talentate cu 
mari posibilități de afirmare pe plan 
mondial și, în concluzie, toate șan
sele de a ne clasa pe locul IV. Și, 
mai rețineți, unele locuri fruntașe 
în concursul pe aparate nu sînt per
formanțe imposibile.

Am urat succes celor ce vor re
prezenta gimnastica feminină româ
nească la Jocurile Olimpice de la 
Miinchen și am continuat drumul 
spre Poiana Brașov.

să 
să

•
meargă. De la 92,500 kg am ajuns 
fixez, cu regularitate 100 kg. A- 

cestora, adăugindu-le pe cele 115 la 
„împins” și încă 135 la „aruncat", to
talizez 350 kg, cifră cu care aș pu
tea să mă clasez printre primii șase.

Urir.d halterofililor noștri să a- 
dauge noi puncte celor cucerite de 
Lazăr Baroga la Tokio (singurele a- 
duse țârii noastre de către haltero
fili In întrecerile olimpice), i-am lă
sat să meargă spre o binemeritată 
odihnă.

'!!!!!

Dragoș 
înaintea 

meciu-

Mihai TRANCA

Timpul liber al 
celor doi haltero
fili, Ion HortoDan 
(dreapta) ți Vic
tor Rusu este 
foarte adesea fo
losit pentru o 
partidă de tenis. 
Iată-i surprinși 
de fotoreporterul 
nostru 
Neagu 
începerii

BALERINELE OLIMPICE
i\CĂ O SĂPTÂMÎNĂ PÎNĂ LA STARTUL CAMPIONATULUI

ULTIMELE REPETIȚII ALE ECHIPELOR DIVIZIONARE
F. C ARGEȘ — 

HAPOEL (ISRAEL) 2—2 (2—1)

Duminică după-amiâză. pe sta
dionul „1 Mat* din Pitești. in pre
zența a aproximativ 6 090 de spec
tatori, sa disputai meciul inter
național dintre echipele F C. Argeș, 
campioana tării, ș: Hapnei din Is
rael. Ambele formații au predat un 
fotbal de bun nivel trim - 
cursul celor 90 de minute.

Au marcat: Dobrin tmin, 
și Avitan (min. 40 și 59*..

Iată formația piteștenilor 
lescu (Stan) — F.gulea. ( 
Vlad. Ivan — Prepurgel jCkslar. 
M. Popescu (Mustățea> — Radu. 
Dobrin, Roșu. Jercar. (Trot).

In deschidere, pe același stac.oa. 
F. C. Argeș (tinerei rezerve — Da
cia Pitești ț—2 <1—

I. FL1 FA NU — corespocjen:

POLITEHNICA GALAȚI — 
PETROLUL PLOIEȘTI C—0

Ieri, la Galați. Petrolul Ploiești 
susținut un nou joc de verificare.

Poli- 
antrenoru!
folosit un

a
în compania divizionarei B, 
tehnica. în acest joc 
ploieștean, Ilie Oană. a 
număr de 16 jucători.

Gh. ARSENIE — coresp.

ECHIPA GHANEI ÎNVINGĂTOARE
LA TÎRGOVIȘTE: 3-2 [1-1]

TÎRGOVIȘTE, 13 (prin telefon).
Pregătindu-se pentru turneul fi

nal al Jocurilor Olimpice, echipa 
de fotbal a Ghanei se află în țara 
noastră și susține cîteva meciuri 
de verificare.

Ieri, la Tîrgoviște, fotbaliștii gha- 
nezi au susținut prima întîlnire în 
compania divizionarei B, C. S. Tîr
goviște. După o partidă echilibra
tă și spectaculoasă, victoria a re
venit fotbaliștilor africani cu sco
rul de 3—2 (1—1). Cele cinci go
luri ale întîlnirii au fost marcate 
de Oliver și Sam (2) pentru oas
peți, respectiv Harapu (din 11 m) 
și Nistor pentru localnici.

UNIVERSITATEA CLUJ (juniori) 
ÎNVINSA LA KOSICE

In cadrul turneului internațional 
de juniori care se desfășoară la 
Kosice (Cehoslovacia), echipa loca
lă V.S.S. Kosice a întrecut cu 3—1 
(2—1) pe Universitatea Cluj, cam
pioana de juniori a țării noastre.

UNIVERSITATEA CRAIOVA, 
DOUA VICTORII LA BUȘTENI

La Bușteni, unde se pregătește 
pentru viitorul campionat. Univer
sitatea Craiova a susținut două 
partide de verificare, intrecînd cu
3—0 <0—0) pe C.S.U. Brașov (fosta 
Politehnica) și cu 2—0 (2—0) pe 
Caraimanul Bușteni. Autorii golu
rilor: Niță (2), și Oblemenco (3).

MUREȘUL DEVA — 
JAK. KIKINDA (IUGOSLAVIA) 

5—2 (3—2)

celor a- 
prezenți 
Mureșul,

Partida a plăcut mult 
praape 2 000 de spectatori 
in tribunele stadionului 
de-tarece a fost presărată, de-a lun
ga! celor 90 de minute de joc, cu 
~rineraase faze spectaculoase la 
ambele părți. Golurile au fost în
scrise de Achim (min. 17 și 27), 
Să-âjar. (min. 35 și 80). Precup 

— - S3', respectiv Ianjik (min. 19) 
«i Anum tmin. 40).

Ian JURA — corespondent

CEAHLĂUL P. NEAMȚ —
KX.TEHNICA LAȘI 4—1 (1—1)

Au narea t: Aleea (min. 
tâti Cm a. 59,
și 97 , respectiv R-3<r..lă II

29), Mus
tram. 86 
(mia. 13).

TEXTUA BUHUȘi
ST1M4TA BACAu 2—1

A.

unde va jm 
si Tvaritfrai
V JT 
SLîAMKM

MiNOUL BAIA ȘPtlE — OUMPIA
SATU MARE 1—2 ti— 1)

Au Irscrzs : K .cric 
Olimpia, și Geoei. pen

CONSTRUCTORUL SA'A MARE
MINERUL BAHA 4—1 (1—0)

fotbalul austriac nu 
strălucirea de altă 
că apare o pleiadă 
(Melchior. StojaspaL

Au marc*.!: B.sdea (2), Suciu, 
Pâlfiki. respectiv ifriea.

M. AVAN'U, coresp. jud.

A X-ASERIA

64-
Bihoreana Marghita — Bradul Vîșea 
Topitorul Baia Mare — Voința Care. 
Someșul Sam Mare — Cocstr. B. itara 
Victoria Cărei — Minerul Ba_a B- rșa 
Rapid Jibou — C.I.L. Sighetul Marrz. 
Unirea Zalău — Minerul Baia Sprie 
Minerul Cavnic — Recoita Saloma

EDIȚIA 1972 - 1973

Oaspeții au lăsat o excelentă im
presie, practîcir.d un joc spectacu
los. tehnic si eficace.

Următorul joc «1 formației gha- 
neze va avea Ioc marți, la Ploiești, 
cu Petrol uL

Etapa 1 — 20 august
Victoria Cărei — Bihoreana Marghită 
Unirea Zalău — Topitorul Baia Mare 
Recolta Salonta — Bradul Vișeu 
Rapid Jibou — Minerul Cavnic
Someșul Satu Mare — Minerul Baia Sprie 
Constructorul Baia Mare — C.I.L.

ghetul Marmațiel
Minerul Baia Borșa — Voința Cărei

Etapa a H-a — 27 august
Topitorul Bala Mare — Recolta Salonta 
Minerul Baia Sprie — Rapid Jibou 
Minerul Cavnic — Minerul Baia Borșa 
Voința Cărei — Constructorul Baia Mare 
C.I.L. Sighetul Marmației _  Unirea Zalău
Bradul Vișeu — Victoria Cărei 
Bihoreana Marghita — Someșul Satu Mare

Etapa a ni-a — 3 septembrie
Unirea Zalău — Voința Cărei 
Bradul Vișeu — C.I.L. sighetul Marmației 
Victoria Cărei — Topitorul Baia Mare 
Bihoreana Marghita — Minerul Baia Sprie 
Recolta Salonta — Minerul Baia Borșa 
Someșul Satu Mare_  Minerul Cavnic
Constructorul Baia Mare — Rapid Jibou

Etapa a IV-a — 1# septembrie
Minerul B. S. — C.I.L. Sighetul Marmațiel 
Victoria Cărei — Voința Cărei
Minerul Baia Borșa — Bihoreana Marg. 
Someșul Satu Mare — Bradul Vișeu 
Topitorul B. Mare — Constructorul B. M, 
Rapid Jibou — Recolta Salonta
Minerul Cavnic — Unirea Zalău

Etapa a V-a — 17 septembrie
Rapid Jibou — Unirea Zalău 
Recolta Salonta - Constr. Baia Mare 
C.I.L. Sighetul Marmației — Victoria Cărei 
Minerul Cavnic — Bihoreana Marghita 
Voința Cărei _ Bradul Vișeu
Topitorul B. Mare — Someșul Satu Mare 
Minerul Bala Sprie — Min. Baia Borșa

Etapa a Vl-a — 24 septembrie 

cTrStr«i?ai^Mare ~ Min* Baia Sprie 
C.I.L, Sig. Marm. — Someșul Satu More 
Bihoreana Marghita — Voința Ca^ei 
Bradul Vișeu — Topitorul Baia Mare 
Lnirea Zalău — Recolta Salonta

^ala Borșa ~ Bapid Jibou 
victona Cărei — Minerul Cavnic

Etapa a Vil-a — 1 octombrie

Someșul Satu Mare — Unirea Zalău 
Minerul Cavnic — Constr. Bala Mars

CHIMIA FAGARAȘ 
ZARNEȘTI 6—1 (3—1)

TORPEDO

Au marcat: Loncear (min. 10 și 
33), Ciutac (min. 41), Filip (min. 52 
și 82), Boantă (min. 75), respectiv 
Olteanu (min. 44).

B. STOICIU, coresp.

METALUL DROBETA TURNU SEVE
RIN — METALUL TOPLEȚ 8—2 (3—2)

Au înscris : Boța I (4), Pleian, 
Jimboreanu, Căprioru și Țîră, res
pectiv Preda și Șerban.

M. FOCȘANU, coresp.

ALTE REZULTATE
CARAIMANUL BUȘTENI — POIANA 

CIMPINA 4—0 (2—0)

C.S.M. SIBIU — VITROMETAN ME
DIAȘ 3—2 (1—2)

GAZ METAN MEDIAȘ — METALUL 
COPȘA MICA 2—2 (2—1)

UNIVERSITATEA CLUJ —
N.A.R. ALGER 5—0 (2—0)

METALUL PLOPENI — 
CARPAȚI SINAIA 0—0

(1—•) Vd prezentăm viitorii noștri adversari

AZI, INCURSIUNE IN FOTBALUL AUSTRIAC

Etapa a VUJ-a — t octombrie

Etapa a IX-a — 15 octombrie

CINE ȘTIE DACA...
Ode s-ar juca mereu așa !“ -.— era laitmotivul spectatorilor după 

frumosul derby Steaua — Dinamo.
Publicul a venit în primul rînd pentru Steaua și pentru 

noile sale capete de afiș : lordache, Dumitru, Voinea. Din fericire, 
Dinamo a servit o replică încărcată de orgoliu, deschizind scorul m 
urma acelui fascinant demaraj Dumitrache (cu nimic mai prejos deed 
sprinturile lui Cruyff) încheiat cu „înșurubarea" lui Lucescu, copie per
fectă a mișcării din meciul cu Țara Galilor.

După gol, numerele de atracție au curs în cascadă. Dumitru, mai 
seniorai ca oricînd, a cerut să i se aducă toate mingile de pe teren, 
pentru a demonstra coechipierilor, antrenorilor și teoreticienilor că pe 
tăpșanul comunei Roșu se poate învăța un fotbal mai rafinat decît la 
școala din Koln. Dinamo n-a rămas, bineînțeles, în admirația „vrăjito
rului din Oz“ — cum spunea cineva la masa presei. Radu Ntmweiller, 
acest veritabil Tiriac al fotbalului nostru, a desfăcut și a comprimat 
flancurile cu pasele sale, reci ca un calcul aritmetic, în care doar ama 
torii de floricele văd o lipsă de har. Apoi am asistat la reînvierea lui 
Pantea... Dumitru, scutit de munca neagră a „mijlocului", prin efortul 
ordonanței sale Dumitriu, a făcut din Pantea un jucător cu normă în
treagă, fapt care a determinat intrarea în anonimat a fostului „extrem 
dreapta" al Stelei — Sătmoreanu.

La 1—1 
tul Voinea.
Schwager spunea, odată, la Nîmes, că ar fi putut să fie golgeterul 
Franței dacă ar fi jucat „vîrf" în locul lui Vergnes, a luat o minge din 
terenul propriu, a pornit la atac cu pasul său apăsat, a trimis mingea 
în dreapta, fără să privească, a reprimit automat, a continuat alergarea, 
a repetat triunghiul cu o foarte originală stereotipie și a marcat cel 
mai frumos gol al serii. Un eventual desen al golului s-ar compune 
dintr-o linie dreaptă continuă și două triunghiuri egale, punctate, în 
partea dreaptă. De altfel, golul-spectacol al lui Voinea poate fi oricînd 
un motto tehnico-tactic pentru programul viitor al inaintăirii „stelare" 
care, deocamdată, are un singur punct de reper ; Voinea.

După terminarea celor 90 de minute, derby-ul celor două echipe 
bucureștene avea să fie decis de doi portari ieșeni : lordoche și Con- 
stantinescu. A cîștigat lordache, impresionînd prin decizie, reflex și ele
ganță. A apărat două mingi, dar am avut senzația că ar fi putut să le 
apere pe toate.

...A fost frumos derby-ul Dinamo — Steaua... Steaua a 
mult. Dinamo a croit mai simplu. Cine știe dacă vom vedea 
meci la fel de frumos I..

a venit cel mai frumos moment al meciului. A fost momen-' 
Florea Voinea, despre care fostul internațional francei

țesut mai 
curînd un

loan CHIRILÂ

P. S. Un sincer bravo Iul Nicolae Proca, pentru Inteligență și mo
destie.

se afirmă acum echipele iugoslave. 
Doar Austria Salzburg (finalistă în 
1971) mai incearcă ceva, dar fără 
reușită. In campionat, faima echi
pelor de altă dată pălește. Pe fru
mosul stadion din Prater, numărul 
locurilor goale crește tot mai mult.. 
Cele mai bune produse ale fotba
lului austriac (Ettmayer, Parits etc.) 
pleacă spre alte zări. Se încearcă 
totuși ieșirea din impas pe orice 
căi. Au loc transformări 
transformări, comasări de 
fuziuni, se acordă o atenție 
mare juniorilor și copiilor, 
tă sprijinul trusturilor industriale, 
totul in încercarea de a se salva 
ce se mai poate. Centrul fotbalului 
se mută din Viena în provincie, 
spre Innsbruck (echipa 
cker a cucerit ultimele 
pionate) și spre Graz. 
marchează un oarecare 
după ce în 1970 echipa națională 
ocupa locul 19 în clasamentul eu

peste 
echipe, 

tot mai 
se cau-

locală Wa- 
două cam- 
Anul 1971 
reviriment:

Deși joacă la echipa vest-germană VFB Stuttgart, Ettmayer este căpi-
tanul rPnrC'Pntafiroi Aaidt-fiai TntXl ^4^.4 4 a -V.v_ 1T__ _ , • .. ~tunul reprezentativei Austriei. Iată-l aici, intr-o atitudine caracteristică

ropean al revistei „Fotbal", în 1971 
urcă nouă locuri ! Revirimentul 
este și mai vizibil anul acesta. Du
pă ce naționala termină la egali
tate cu Tunisia (3—3) și pierde în 
fața Cehoslovaciei (0—2), întrece,

PRONOSPORT
AȘA ARATĂ O VARIANTA CU 13 REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT NR. 33, ETAPA DIN 13 AUGUST 1972

I. Caraimanul — Poiana Cîmpina 
Victoria Horești — Prahova Ploiești 
Metalul Plopeni — Carpați Sinaia 
Furnirul Deta — U. M. Timișoara 
C.F.R. Timișoara — Vulturii Lugoj 
C.S.M. Sibiu — Vitrometan 
C.F.R. Sighișoara — U.P.A. Sibiu 
Gaz metan — Metalul Copșa Mică 
Olimpia S. M. — Someșul S. M. 
Topitorul B. M. — Minerul B. M. 
Arieșul Turda — Unirea Dej 
Carpați Brașov — Tractorul Brașov 
Chimia Făgăraș — Torpedo Zămești

II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII. 

Fond de premii: 144.843 lei.
Plata premiilor va începe în Capitală de la 18 august pînă la 

27 septembrie ; in țară de la 22 august pină ia 27 septembrie 1972 
inclusiv.

J

în preliminariile viitorului campio
nat mondial. Malta cu 4—0 și — 
performanță notabilă — Suedia cu
2—0. Cealaltă adversară din prima 
grupă europeană este Ungaria.

Programul din toamnă prevede, 
la 3 septembrie, meciul amical cu 
România (anunțat a se disputa la 
Craiova) și două partide în cadrul 
preliminariilor campionatului mon
dial. cu Ungaria și Malta. Partida 
cu Ungaria este o partidă de tra
diție: 
brie, 
115-a 
țări ! 
23, a 
li ta te 

întîlnirea de la 15 octom- 
de la Viena, va fi cea de-a 
din palmaresul celor două 

Pînă acum Austria a cîștigat 
terminat de 33 de ori la ega- 
și a pierdut de 58 de ori.

Cam acesta este un „panoramic" 
asupra fotbalului austriac. în afa
ra celor doi amintiți, Ettmayer și 
Parits, în echipa națională și-au 
făcut loc o serie de jucători tineri 
și talentați, ca de pildă fundașii 
Schmidradner, Sturmberger și Ei- 
genstiller, mijlocașii Kreuz și Hof,

atacanții Hickesberger și Jara. Vor 
reuși ei să readucă, la o distanță 
de aproape trei decenii, faima fot
balului austriac ?

Mircea TUDORAN

4— 0
2—1
0—0
1—0
5— 0
3—2
3—1
2_ 2
3—0
1—5
0—1
0—1
6— 1

1
1

X
1
1
1
1

X
1
2
o
2
1



SPORTIVII ROMÂNI PE LOCUL II
LA BALCANIADA DE NATATIE

1

• 11 titluri de campioni pentru înotătorii și săritorii noștri
• înotătoarele romance pe locul I In clasamentul parțial

SOFIA, 13 (prin telefon de la co
respondentul nostru). întrecerile celei 
de a IV-a ediții a Balcaniadei de 
natație s-au încheiat cu succesul 
sportivilor bulgari, care au ocupat 
locul I în clasamentul general (pe 
cele 3 discipline) și au cuterit 14 
medalii de aur, 9 de argint și 13 
ce bronz. Sportivii români, învingă
tori la ediția trecută, se află pe lo
cui secund atît în clasamentul pe 
puncte, cit și în cel al medaliilor 
(11—14—6), cei iugoslavi pe locul trei 
(7—5—7) și 
(2_6—8).

tn ultima 
șat în fața 
gînd proba 
în schimb,

sat pe locul doț la 200 m bras, 
Gyongy Sovago pe locul trei la 100 
m liber ,iar ștafeta mixtă de 4x100 
m a terminat în imediata apropiere 
a cvartetului iugoslav, stabilind 
nou record național (4:47,1).

un

UN FRUMOS SUCCES AL TENISULUI DE MASĂ ROMÂNESC

DIN NOU TITLUL EUROPEAN LA JUNIOARE
medalie de bronzlldiko Gydngyosi

DUPĂ DOI ANI, LIDIA ILIE CIȘTIGA

cei greci pe locul IV

zi, Ion Ganea s-a revan
șă ritorilor bulgari, cîști- 
de la trambulină (3 m). 
Marian Slavic, marele 

favorit al cursei de 100 m liber, a 
fost întrecut de bulgarul Iulian Ru- 
sev (55,4) cu trei sutimi de secundă. 
El s-a revanșat însă la .ștafeta de 
4x200 m liber, unde a adus (în ulti
mul schimb) victoria cvartetului ro
mân.

Spre deosebire de înotătorii noș
tri,, Învinși de cei bulgari, la o dife
rență de 13 puncte, care a atîrnat 
în mod decisiv la stabilirea clasa
mentului general, sportivele noastre 
s-au situat pe locul 1. In ultima 
reuniune, Anca Georgescu s-a cla

REZULTATE TEHNICE : 100 
liber (b) : 1. IULIAN RUSEV 
55,4 (rec. național) — campion 
canic, 2. M. Slavic (R) 55,4, 3. 
Stoev (B) 
56,8 ; 100 
PEICEVA 
canică, 2.
G. Sovago (R) 64,8, .... 
(R) 64,9; 200 ni bras (b) 
CEAKAROV 
bulgar, record 
balcanic, 2. L 
3. N. Staikov 
pel (R) 2:39,7, 
2:42,5; 200 ni
SVARC (I) 2:52,3 — campioană bal
canică, 2. A. Georgescu R) 2:54.7, 3. 
M. Ioanidou (G) 2:57,0, ...7. Ad. Hi- 
doș (R) 3:07,9; 4x200 m liber : 1. RO
MANIA
KOKAY, 
balcanic) 
Bulgaria
Grecia 8:28,9 (record naționali: 4x104

m
(B) 

bal- 
L.

(R)
2. M. Slavic (R) 55,4,

55,5. ...5. C. Kokay
m liber (f) : 1. HRIȘCĂ 
(B) 62.4 — campioană bal-
J. Slavceva (B) 63,7, 3.

.5. A. Groza
: 1. ANGEL

(B) 2:31,3 (nou record 
balcanic) — campion 

Kotoumanis (G) 2:34,1, 
(B) 2:35,9, 4. E. Hem- 

5. O. Resler (R) 
bras (f) : 1. LIDIA

(A. ADAM. E. 
M. SLAVIC) 
— campioana 
8:22,5 (record

ALMER, C. 
8:17.5 (rec. 
balcanică, 2. 
național). 3.

Dietmar Wetterneck — medalie de argint, a stabilit un nou record na
țional in proba de 400 m mixt cu 4:52,9
ni mixt (f) : 1. IUGOSLAVIA 4:45,4 

campioană balcanică, 2. România
Donea, A. Georgescu. A. Groza. 
Sovago) 4:47,1 (record național) 
Bulgaria 4:50.4; sărituri de la

(L.
G.
3.
trambulină (b) : 1. ION GANEA (R)
166,69 p — campion balcanic, 2. P. 
Belcev (B) 162,74 p, 3. A. Saracinski 
(B) 160.90 p, 4. G. Fabich (R) 143.58 p.

înot feminin :CLASAMENTE.
ROMANIA 143 p, 2. Grecia 136 p, 
Bulgaria 135 p, 4. Iugoslavia 134 
5. Turcia 19 p; înot masculin : 
BULGARIA 185 p. 2. Român-a 172 
3. Iugoslavia 128 p. 4. Grecia 120 

ÎNOT (general): 
ia 315 

262 p, 4 Grecia 256
P-

ăvia 128 p. 4. Grecia
5. Turcia 25 p;
BULGARIA 320 p, 2. Romă:
3. Iugoslavia
5. Turcia 44

Clasament 
BULGARIA' 
3. Iugoslavia 

t_ tiiram:’

genera!

U- :kkâ

FLACĂRA OLIMPICĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI
(Urmare din pag. {1)

rumbei își ia zborul din mîinile 
pionierilor, primul purtător al tor
tei olimpice pe teritorfiul românesc 
își începe cursa în ovațiile mulți
mii prezente. El este dublul cam
pion olimpic, canoistul Leon Rot- 
man, încadrat de o garciă de onoa
re formată din sportivi localnici. 
Printre următorii purtăitori ai flă

cării olimpice. Preluată intr-un ca
dru festiv încă din comuna 39 De
cembrie. flacăra a fost purtată de 
vestiti sportivi bucureșteni. încon
jurați de o impresionantă gardă de 
onoare, formată din cicliști, moto- 
cicliști și automobiliști. Pe tot par
cursul, purtătorii torțelor au fost 
ovaționați îndelung, salutați cu 
urale, pe bulevarde și în piețele 
centrale.

1.
X 
P.
1. 
p.
P,
1. 
P.
D.

L

Atleta Valeria Bufanți. impecabilă 
în ținuta imaculată, f 
de pistă cu torța in 
urcă treptele satinate 
simbolică montată pe 
tul tribunei secunde, 
nslă scrisă de Alecu 
rostită de actorul Mircea Bugeanu 
răsună în liniștea așternută peste 
stadion, în timp ce pe gazon se 
desfășoară tabloul viu prezentat de

face un tur 
mină, apoi 

■ spre cupa 
coronamen- 

Oda ocazio- 
Popovici și

neret) — Turcia 10—3 (2—0, 1—0,
3—0, 4—3). Punctele echipej noastre 
au fost înscrise de 
siu 2, I. Slavei 2, 
Bulgaria — Grecia
1— 2, 2—1): Grecia 
(3—0, 1—1, 2—0, 4—0).

în partida decisivă: Bulgaria — 
România tineret 7—6 (2—1, 1—1,
2— 2, 2—2) printr-un gol marcat în 
ul-imele 10 secunde 1 Clasament : 
1. BULGARIA 6 p, 2. România 3 p, 
3. Grecia 3

Clasament 
BULGARIA 
Iugoslavia 6 
5 p.

Frincu 4, Nasta-
Ion Gheorghe 2. 
8—5 (2—0, 3—2, 
— Turcia 10—1

p. 4. Turcia 0 p.
pe trei discipline :

18 p. România 12 p,
p. Grecia 5 p, Turcia

TOMA HRISTOV

Ediția recent încheiată a cam
pionatelor europene de tenis de 
masă ale juniorilor a adus un fru
mos succes sportului cu paleta de 
Ia noi. Lidia Ilie a cucerit titlul 
continental la categoria junioare 
mari. Dupg. ce acum doi ani jucă- 
toarea româncă a cîștigat titlul eu
ropean la junioare mici, succesul 
de acum obținut în. localitatea da
neză Vejle vine să confirme pro
gresul și valoarea tinerei noastre 
sportive.

Lidia Ilie a împlinit 17 ani la 20 
iulie și este absolventă a școlii ge
nerale de zece ani. Face parte din 
asociația Spartac din București, cu 
a cărei echipă a cîștigat de trei ori 
consecutiv (ultima oară acum o lu
nă) titlul republican la junioare. 
Antrenoarea Lidiei Ilie este fosta 
jucătoare internațională Luci Slă- 
vescu sub a cărei îndrumare a în
ceput să joace tenis de masă de 
acum șapte ani.

S-AU ÎNCHEIAT întrecerile
CONCURSULUI ATLETIC „PRIETENIA"

BUDAPESTA, 13 (prir telefon, de la 
trimisul nostru special).

Sîmbătă seara, cea mai interesantă, 
ca desfășurare și ca rezultate, a fost 
proba de suliță bărbați. In care au 
fost prezenți cițiva concurenți de va
loare. Dintre ei, priccîpalul candi
dat la locul intîi pare* a fi cubane
zul Raul Fernandez. .* are a avut trei 
aruncări peste 75 de metri. Lui i-a 
revenit, totuși, abia locul doi, pentru 
că, in ultima aruncare, maghiarul 
Lajos Lukacs a realizat un excelent 
77 m ! Tn aceste concitri. Gheorghe 
Megelea. ir. nota . .--.uită (71,98 
m), și V. Muntean *: ’ m) au fost 
nevoiți să se mulțamească doar cu 
locurile 6 și respertu- 7.

Alte rezultate vațorua-e au mai fost 
obținute de către Cr- :..te Krause 
(R. D. Germană) la 4M m — 54,4 (Li
liana Leau s-a clasat - 5-a cu 55,8, 
iar Aurelia FUip a 4-a cu 56.1). e- 
chipa de ștafetă mas.'—nă 4 X 100 m 
a Cubei eu 405 st Mar a Jablonska 
(Polonia) 53,70 m U «uhțk.

Iată si ai:e rezultate înregistrate 
in probele de simiata st duminică, 
in care at leții roesir . fără să ob
țină performanțe foarte bune s-au 
clasat ia unele —ele în. primele

șase locuri : BĂIEȚI : 200 m : 1. L. 
Silvia (Cuba) 21,1, 2. Al. Casanas
(Cuba) 21,2 ; 800 m: 1. E. Guhlke (R. 
D. Germană) 1:49,5; triplusaît : 1. A. 
Herrera (Cuba) 15.95 m... 4. B. Bedro- 
sian (România) 14,49 m ; prăjină : 
1. V. Tonev (Bulgaria) 4,80 m, 2. S. 
Krivozub (U.R.S.S.) 4,70 m... 5. Ma
rian Voicu 4.20 m ; 2 000 m obstacole : 
1. U. Pischel (R. D. Germană) 5:39,6... 
4. Nicolae Ifrim 5:48,8... 6.
Voicu 5:58,2 ; 4X f®® ra : 
40.5, 2. Bulgaria 40,7...

înaintea plecării la campionatele 
europene, Lidia Ilie a fost pregăti
tă în cadrul lotului republican de 
un colectiv de antrenori condus de 
Farcaș Paneth și ajutat de antre
norii Etnii Bâcioiu și Ion Pop. Pri
mii doi au fost prezenți și la Vejle.

Făcînd un bilanț al comportării 
sportivilor noștri Ia aceste campio
nate continentale vom menționa că 
pe lingă medalia de aur cîștigată 
de Lidia Ilie. reprezentanților noș
tri le-au mai revenit și medaliile 
de argint la echipe, junioare mici : 
(lldiko Gyongyosi și Liana Mihuț) 
și de bronz (prin lldiko 
clasată în semifinalele 
simplu junioare mici).

în schimb, la băieți, 
sportivilor români n-au 
așteptările. Dar, o serie de amănun
te de detaliu le vom afla desigur 
o dată cu înapoierea lotului nostru 
din Danemarca.

Ultimele rezultate ale campiona
telor : simplu junioare (mici) : se
mifinale : Ferdman (U.R.S.S.) —
Gyongyosi 2—0, Fabri (Iugoslavia) 
— Ivașko (Ungaria) 2—0, finala: 
Ferdman — Fabri 2—1 ; juniori 
(mici), finala : Burnazian (U.R.S.S.) 
—. Hiiging (R.F.G.) 2—0; dublu
băieți, sferturi de finală: Ivașko, 
Russenski (Ungaria) — Ilie, Bohan- 
kova (România. Cehoslovacia) 2—0, 
finala : Csik, Kuhar (Ungaria) — 
Ivașco, Russenski (Ungaria) 2—0 ; 
dublu mixt, optimi de finală : Ber- 
geret, Pirochet (Franța) — Lupu 
Buzescu 2—1, Howard, Dorham

Gyongyosi, 
probei de

evoluțiile 
confirmat

LIDIA ILIE

(Anglia) — Ilie, Popovici 2—0, fi
nala : Hoffman, Kraigie (R.F.G.) — 
Antonian, Strokatov (U.R.S.S.) 2—0.

Turneele
nioare (au participat concurente de 
la ambele
nala : Ana Lunțeanu—Howard (An
glia) 2—0, simplu juniori, finala : 
Engel (R.F. a Germaniei) — Firă- 
nescu 2—1,

Ediția viitoare a campionatelor 
europene de juniori, cea din 1973 
se va desfășura la Atena, între. 25 
și 31 august.

de consolare, simplu ju-

categorii de vîrstă), fi-

spectatorilor

care
L*_-
4-1parcurge cu torța^ olimpiaă culoarul viu format de masa 

Capitala

_ r Z .

Nicolae 
1. Cuba 

7. România 
41.8. 400 mg : 1. V. Nagajcik (U.R.S.S.) 
52.6, 2. U. Ludvig (R. D. Germană) 
53,4, 3. F. Ekelmann (R. D. Germană) 
53.4 ; 10 km marș : 1. J. Semerdjev

Ștefan Ioniță 
1. Doris Nau-

, IU Jklll lllHlf .
(Bulgaria) 43:40,4... 4.
46:06,0 ; FETE £ 200 m : 
mann
Szabo 
veeva 
1. R.
46,9.
(Șerpișan,

(R. D. Germană) 24,4, 2. lldiko 
(Ungaria) 24,7, 3.
(U.R.S.S.) 25.0 :

D Germană 46,3, 
3. U.R.S.S. 47,4,

Măgirescu,

Natalia Mat- 
4X1®® m : 

, 2. Ungaria 
4. .România 

Surdu, Leau) 
47,7 î 800 m : 1. Christine Stohl (R. D. 
Germană) 2:05,7; înălțime : 1. An
drea Matai (Ungaria) 1,75 m ; pentat
lon : 1. Hildruth Meissemann (R. D. 
Germană) 4 118 p.

Radu TIMOFTE

Campionatele europene
feminine de canotaj

BUDAPESTA, 13 (Aerpres). în 
cadrul unei ședințe programată la 
Budapesta și prezidată de Luigi 
Orsini (Italia), membru al F.I.L.T. 
și președintele federației italiene de 
tenis, a avut loc tragerea la sorți 
a meciurilor din cadrul zonei eu
ropene a „Cupei Davis“ ediția 1973, 
care după cum se știe se va dispu
ta după o nouă formulă. La com
petiție și-au anunțat participarea 
31 de echipe dintre care 5 nu sînt 
din Europa. Conform noului regu
lament, în primul tur vor juca 15 
echipe considerate cele mai slabe. 
Ele au fost repartizate în două zo
ne. întîlnirile se vor disputa astfel: 
A.: Israel (calificată din oficiu în 
cel de al doilea tur), Austria—Mo
naco, Finlanda—Grecia, Irlanda — 
Norvegia, B: Portugalia—Elveția, 
Republica Arabă Unită—Turcia. 
Bulgaria—Iran, Maroc—Luxemburg, 
îr.ttlrr.ri’e din primul tur urmează 
să aibă Ioc p'r.ă La sfirșitul anului 
■ sau cel mai tirziu 23 aprilie 1973). 
Din fiecare zonă se vor califica

ILIE NĂSIASE

CUPEI DAVIS“
pentru etapa următoare cîte 4 echi
pe. Cele 8 echipe calificate vor fi 
opuse în prima săptămînă a lunii 
mai 1973 altor 8 formații reparti- 

Aceste 8
Zeelan- 
R.F. a 

și Sue- 
desem- 
Dane-

zate în „grupa medie“. 
formații sînt: Olanda, Noua 
dă, Ungaria, Danemarca, 
Germaniei, Polonia. Belgia 
dia. „Capi de serie“ au fost 
nate echipele Ungariei și
mareei (zona A) și Suediei (zona 
B). în urma jocurilor din această 
grupă, 8 echipe (patru din fiecare 
zonă) vor primi dreptul de a evo
lua în partea a doua a lunii mai în 
compania echipelor României. Spa
niei, Cehoslovaciei, U.R.S.S., Fran
ței, Angliei, Italiei și Iugoslaviei.

carii olimpice, 
București, am 
alții, pe luptătorul Nicolae Marti- 
nescu, boxerul Mircea Dobrescu. 
canoiștii Andref Igorov și S im ion 
Ismailciuc. In fața tuturor acestor 
celebri sportivi români, populația 
orașelor și rtomunelor de pe traseu 
a presărat 'flori și i-a onorat cu 
entuziaste (ovații.

Populația Capitalei țării noastre 
a primit/cu entuziasm sosirea flă-

pe, drumul spre 
recunoscut, printre

Pe stadionul „23 August", în aș
teptarea sosirii flăcării, peste 25 000 
de spectatori au asistat la un in
teresant program polisportiv, agre
mentat cu probe atletice, demon
strații de judo și sărituri la tram
bulina elastică, precum și cu pa
sionantele finale de fotbal ale ..Cu
pei Bucureștiului".

La orele 19.55 trompetele au ves
tit sosirea flăcării pe stadion. în 
bătaia puternică a reflectoarelor.

grup de tineri, care marchează 
trupurile lor cei XX ai celei 
a 20-a Olimpiade a timpurilor

$ „CURA MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI*1 LA FOTBAL

(Urmare din. pag. 1)
che — Vigu, Dumfitru — Pantea 
(min. 75 — Aeleneă). Voinea (min. 
50 — Nâstase). Iordăneseu, Tătaru.

46 Moldovan). Dumitrache, Luces- 
cu (min. 65 FL Dumitrescu).

A:- ■
DINAMO BUCUREȘTI — 
SPORTUL STUDENȚESC 

2—1 (2—0)

SPORTUL STUDENȚESC : I. Va. 
sile — Jurcă, Mățăoanu, D. Nico- 
lae (min. 46 G. Ionescu), Coiocaru 
— Tănăsescu (min. 46 Culda), Da
mian (min. 36 Chihaia) — Leșeanu. 
O. Ionescu, Pană (min. 28 Bujor), 
Kraus (min. 46 Badea).

Meci de rutină, între o echipă 
mîhnită de a nu fi putut ataca lo
cul întîi (Dinamo), și o alta cu ve
leități fără mare acoperire. Dinamo 
s-a cam jucat timp de 80 de mi
nute cu partenera sa, a marcat 
două goluri (Lucescu min. 5 și Du
mitrache min. 43 după ce dema
rase dintr-o poziție de ofsaid !), 
ar fi putut înscrie mai mult, dar 
jucătorii s-au menajat, acum, în 
ultimul lor joc de vacanță. O men
țiune specială totuși pentru agili
tatea lui Cav^i,'bunăvoința lui Sto- 
enescu de a demonstra că maladia 
sa a fost pasageră și pentru ape
titul de joc al lui Dumitrache care 
a vî-nturat de cîteva ori solitar 
toată defensiva adversă.

Sportul studențesc a rulat un 
mare număr de jucători. Dar expe
rimentul și randamentul mediocru 
au încă circumstanțe atenuante. 
Elementul ei de șoc s-a numit flan
cul drept, Jurcă — Leșeanu, por
țiune de teren pe care s-a con
struit. de altfel, și golul învinșilor 
(Leșeanu trece de G. Sandu — un
de era Deleanu ? — pasează și 
Bujor înscrie). Era min. 82 și încă 
opt minute de presing tardiv n-a 
putut 
șansa 
11 m.

A arbitrat Gh. Nicolae (Bucu
rești).

Ion CUPEN

un 
cu 
de 
modeme. Stegari și grupuri folclo
rice fac decorul și mai colorat, si 
mai impresionant. A fost o admi
rabilă demonstrație a talentatului 
nostru tineret sportiv.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Dumitru Joița. prim vicepreședinte 
al Consiliului popular al munici
piului București, care a spus in în
cheiere : „Salutăm cu toată căldura 
flacăra simbolică a năcii intre po
poare, in trecere prin Capitala țării 
noastre. Fie ca această flacără să 
ttansmită reprezentanților tinere
tului sportiv de pretutindeni. întru
nit la Munchen, gindurile și sen
timentele noastre cele mai fierbinți 
de pace, prietenie și colaborare 
frățească cu toate popoarele lumii".

Apoi, atletul Gheorghe Cefan a 
preluat flacăra din cupa simbolică, 
purtind-o. primul, pe traseul care 
duce spre scuarul din fața Casei 
Centrale a Armatei. Mit de cetă
țeni masați intr-una din piețele 
centrale ale Capitalei au salutat cu 
fierbinte adeziune trecerea purtă
torului de terță, fostul 
de handbal Cornel Oțelea. 
cupa simbolică instalat; 
admirabil decor. Flacăra, 
de drapelele cluburilor 
bveureștene. va adăsta 
luni dimineața, cind va 
nou pe lungul drum spre

TC3
•.temaționa! 

spre 
i intr-un 

străjuită 
sportive 

aici oină 
porni din 
Munchen.

âizessză spjepd.oă vit 
r-xnăn-ească. peetru 
■ele e. merită îcete 
el, etfaipajul de sebif 

visle tinde să stabilească u 
vărei record in materiei coiecț-P- 
nir.d ia serie medaLa de aar.

Tn finala de azi. rwmăncele az 
plecal sare d.n start, vâc.“ă o de- 
usebttâ hoiărire in a fi pe primul 
plan al cursei celor 10M m. Cele 
mai puternice adversare. rts_asele 
stoviet.ee lca!:fica:e încă din ser. Le 
preliminare direct in finală. așa 
cum făcuseră și sportivele nt<astre>. 
au căutat în permanentă să depă
șească ambarcația sch: f.steoc ro
mânce și acest _duel* a fiost deo
sebit de spectaculos, crelnd unui 
d.ntre capetele de afiș a:e campio
natelor. Echipajul nostru, insă, a 
avut un stroc susținut, egal pe cea 
mai mare parte a pistei, șt după 
un moment — s-ar putea sparse — 
de relaxare, cu aproximativ IM tn 
înainte de final, ei a întărit s; ma 
mult cadența vîslituluî neiăsind 
nici un dubiu asupra învingătoare
lor. Diferența de 86 sutimi de se
cundă in favoarea româncelor de
monstrează lupta aprigă ce s-a dat 
pentru medalia de aur, valoarea ri
dicată a adversarelor principale, 
dar și finișul impecabil al canotoa
relor noastre. De remarcat că cele
lalte echipaje au sosit la diferențe 
apreciabile de principalele favorite 
ale cursei.

lată 
visle : 
taru, 
.Micsa. 
Gheață) 3:31,82. 2

K>S

Iată

r

BREVIAR

aduce în tabăra studenților 
rîvnită a... loviturilor de la

alcătuirea formațiilor :
DINAMO: Cavai —• P. Nicolae. 

Dobrău, Dinu, Deleanu, — Stoenes- 
cu (min. 7.5 G. Sandu), Nunweiller 
VI — Sălceanu, Dumitriu II (min,

ry t

cap de scrie nr. 1
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Fotbal meridiane
RAPID LA EGALITATE CU ELCHE
Echipa Rapid București, aflată în tur

neu in Spania a întâlnit formația F.C. 
Eiche cu care a terminat la egalitate : 
1—1.
RELUAREA CAMPIONATULUI SUEDEZ

După disputarea a 12 etape, în campionatul Suediei conduce echipa A.I.K.. 
cu 13 puncte, urmată de Aatvidaberg
— 17 puncte, Norrko«,ping — 16 puncte, 
în etapa a 12-a, formația Landskrona 
(viitoarea adversară a echipei Rapid 
București în „Cupa Cupelor") a jucat 
în deplasare cu echipa Oerebro, în fața 
căreia a cedat cu scorul de 1—2. Echipa 
Norrkoeping (care va întîlni în „Cupa UJELF.A- pe U.T. Arad) a învins pe 
teren propnu cu 4—2 formația Gais.

FINALA CUPEI U.R.S.S.
Pes> IOT 000 de spectatori au urmărit 

pe stadionul .V. I. Lenin-* din Mosco
va finala .Cupei U.R.S.S." la fotbal, 
disputat* Intre echipele Spartak Mos
cova șt ’ ‘ "
Încheiat 
lungiri, 
peitttei.
START

In prima etapă a campionatului en
glez au fos-, Înregistrate următoarele 
reruitate : Birmingham — Sheffield U- 
ntted 1—2 Chelsea — Leeds United 4—0: 
Le-.cester — Arsenal 0—1 ; Liverpool — 
Manchester City 2—9 ; Manchester U- n-ted r- Ipss-.di 1—’ ; Newcastle — 
Wo-verhampton 2—1 ; Norwich — Ever
ton 1—1 : Southampton — Derby 1—1 : 
Sto^e _  Crș-,tal Palace 2—0 ; Totten
ham — Coventry 2—1 ; West Bromwich
— West Ham 0—0

PV. I. Lenin;‘ 
„Cupei U.R.S.S.* 

SpartakTorpedo Moscova. Partida s-a 
’.a egalitate : 0—0. după pre- 

Conform regulamentului com- 
fiftala se va rejuca.
IN CAMPIONATUL ANGLIEI

Me<iul de țah pentru titlul mondial

SPASSKI AMINA PARTIDA A 14-a
rezolutele probei de 4—1 

1. ROMANIA (Teodora Un- 
Marioara Singiorzan. Maria 
Ileana Kondorossi + Maria

U.R.S.S. 3:32.63.

oumpic

Drpă ram era de așteptat (și 
«m, de altfeL am prevăzut în co

ol nostru de ieri). Spasski 
a uzat de al douea ^time-out" in 
aceasi* tatEnixe. Partida a 14-a 
(Fischer cu albe», programată ieri 
a fost amîsad per.tru marți după- 
amiazi. Cunpăamil moadial a acu
zat o indispoziție și medicul oficial 
al înecului. Ulsar Thordarson, și-a 
dat avizul favorabil, apreciind 
deținătorul titlului nu se af.ă 
plenitudinea forțelor sale fizice 
nervoase.

mec
că 
în 
Și

Intr-adevăr, pierderea partidei a 
13-a după o luptă epuizantă, și-a 
pus amprenta chiar și asupra unui 
moral atît de robust cum este ace
la al lui Boris Spasski. Evident, el 
are nevoie de repaus după șocul 
suferit.

Așadar, dacă deținătorul titlului 
va fi restabilit, partida a 14-a a 
meciului se ța disputa marți după- 
amiază. de la ora 17 (Reykjavik, ora 
19 — București), în Sala sporturi
lor din capitala Islandei.

TELEX «TELEX• TELEX • TELEX» TELEX • TELEX
UN AUTOBUZ CU TRACȚIUNE 

ELECTRICA, pus la dispoziție de 
o firmă din Stuttgart, va permite 
ziariștilor să urmărească pe mara- 
toniști de-a lungul celor peste 42 
de km, în ziua de 9 septembrie. 
După cum se știe, organizatorii au 
interzis accesul oricăror vehisule 
cu motoare cu explozie pe traseul 
cursei de maraton. Automobile e- 
lectrice vor fi puse și la dispozi
ția oficialilor și cronometrorilor.

STASTICIENI1 AU CALCULAT 
că turneul olimpic de box a costat 
viața a 900 de capre. După cum se 
știe, pielea acestor pașnice rume
gătoare este preferată pentru con
fecționarea mănușilor de box. Cele 
600 de perechi de mănuși de box 
furnizate de comitetul de organiza
re pugiliștilor participanți sînt 
de cea mai bună calitate, pielea 
fiind importată din Norvegia, A- 
frica de nord. Spania și chiar In
donezia.

RENUMITUL CINEAST JAPO
NEZ Kon Ichikawa, realizatorul 
filmului Jocurilor Olimpice de la 
Tokio, se numără printre cei 10 re
gizori de film solicitați să imorta
lizeze pe peliculă scenele ce se vor 
consuma pe arenele din Miinvhen, 
Kiel și Augsburg. Kon Ichikawa 
și-a ales o singură probă : cea de 
100 m plat, promițînd să realizeze 
din această cursă, care durează 
numai 10 secunde, un film care 
va dura 10 minute. în acest scop, 
el va utiliza 35 de aparate de fil
mat pentru a prinde toate fazele 
probei și mișcările concurenților 
în plin efort.

AVIATOR PASIONAT, Henning 
Huffner, un avocat din Karlsruhe 
a efectuat înconjurul globului pă- 
mintesc la bordul unui avion de sport 
„Monsum" In cursul lungului său 
voiaj, destinat popularizării Jocu
rilor olimpice, H. Huffner a sur
volat 60 de țări din cinci continen
te. acoperind 64 000 km

au 
o 
pe

VÎSLAȘII VEST-GERMANI 
decis să concureze la regatele 
limpice de canotaj academic 
schifuri din material plastic, con
struite la Neckar. Costul unui schif 
de 8 plus 1 este de 30 000 de mărci, 
echivalent cu prețul unui automo
bil de sport.

LA 22 AUGUST VA FI PUSĂ 
IN CIRCULAȚIE a cincea serie a 
monezilor olimpice de argint cu o 
valoare nominală de 10 mărci. Pe 
una din fețele monezii sînt gra
vate cele 5 inele olimpice, iar pe 
cealaltă, Stema orașului gazdă a 
Olimpiadei și deviza olimpică „Ci- 
tius, altius, fortius".

NOTAREA PROBELOR de GIM
NASTICA va fi o operațiune ex
trem de complicată, pretinzînd ar
bitrilor un antrenament la fel de 
riguros ca și al concurenților. Cei 
70 de arbitri vor trebui să studie 
ze un manual de instrucțiuni for
mat din 300 de pagini.

Ien la Berlin. atleta Annette Erhard iR.D 
Germană) a egalat record 
pe 194 m garduri : 12.5.

mjndJl

La Moscova in >câtorul «ovietic 
Pankin a obținui la ni bras 
record european : 2:14.2.

Nlkolal 
un nou

atletism
:--- 1 pemasculin,

La Zârieh, reprezentativele de 
ale P- F. a Germaniei au întrecut 
cele ale Etvepet : 159—68 la c——
61—x ia feminin. Cele mai bune per
formante : Lese; Westermsnn 64.96 m 
ia aruncarea discului, Hermann Magerl 

m la săritura în înălțime, ambele, 
noi recorduri ale R. F. a Germaniei. 
Alte rezultate : 400 m — Jellinghaus 46.1; 
lungime — Schwarz 7.98 m ; 4x100 m —R. F. a Germaniei 38.9 : FEMININ : 400 
m — Frese 52,S ; 800 m — H. Falck 
2:02,3.
3
Rezultate din ziua a doua a campiona
telor de atletism ale R.S.F.S.R. care 
se desfășoară la Moscova : masculin : 
400 mg — Karascev 51,2, 3 00o m ob
stacole — Skripka 8:27,0, greutate — Plun
ge 19.59 m ; feminin : 200 m — Nadejda 
Besfamllnaia 22,8 ; 400 m — Olga Si-
rovatskaia 52,9. suliță — Svetlana Ko
roleva 60,46 m.
--------------------------v. ...................-..........

După cina etape. In Turul ciclist al 
R D. Germane continuă să conducă rutierul olandez Fedor den Hertog, urmat 
de Fiedler (R. D. Germană) — la 3:59, 
Genscharek (R. D. Germană) — la 4:36 
și Kujpers (Olanda) — la 4:59.
Campionatele europene de tenis rezer
vate amatorilor au programat la Bu
dapesta prima finală, cea a probei de dublu femei, în care s-au în-tîinit două 
cupluri sovietice. Au cîștigat Morozova 
și Jansone. care au dispus cu 6—1, 6—1 
de Biriukova și Kroșcina. In semifi
nalele probei de dubiu bărbați, perechea 
română Mureșan, Sântei a intilnit re
dutabilul cuplu sovietic Korotkov 
Kakulia în fața căruia a pierdut 
cinci seturi : S—6, 4—6, 7—5, 6—0,

In
4—S.

Cea de a 4-a regată a campionatului european de yachting (clasa „Soling"), 
care se desfășoară ia Copenhaga, a 
revenit lui Christoph Schwartz (R.D. Ger
mană). In clasamentul general 
tdnuă să conducă danezul ~ _
em cu 42,7 p, secundat Plehl — 47 p.

con.Paul Elvst.ro- 
de suedezul

La Budapesta au inceput de natație ale Ungariei, 
minlnă de 100 m delfin, 
egalat recordul european cu timpul de

campionatele
In proba fe- 

Gyarmaty a

, 1:04,5. Ea a cîștigat și 
spate, în 1:06,7. tn 
culin au fost stabilite 
eorduri ale Ungariei : 
57,1 la 100 m fluture și 
4:37,8 la 400 m mixt.

cursa de 100 m 
concursul mas- 

două noi re» 
Szentirmay —

Hargitay —

Turneul internațional de tenis de la Cle- 
veland (Ohio) a continuat cu primele 
două partide din cadrul sferturilor de 
finală ale probei de simplu bărbați. 
Performerul zilei a fost jucătorul englez 
Roger Taylor, învingător cu 7—6, 2—6, 
7—6 în fața australianului Ken Rose wall, 
principalul favorit al concursului. A mai 
obținut calificarea în semifinale și Mark 
Cox (Anglia). care l-a întrecut cu 
7—6 pe Ismail el Shafei (Republica rabă Egipt).

6—3,
A-

con- 
(for-Cursa internațională automobilistică ttnd pentru campionatul european , 

mula 1), desfășurată pe circuitul 4e la Silverstone. a fost cîștigată de sportivul 
olandez Gijs van Lennep. Concurînd 
pe o mașină „Surtees", el a parcurs 17 ture de circuit (30 km) cu o medie orară 
de 150,2’0 km. In urma acestei victorii, 
Ven Lennep a preluat conducerea în clasamentul campionatului european 
cu 50 p, urmat de Brian Redman (An
glia) — 43 o.
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