
ZIUA
PRESEI
In țara noastră, presa 

democratică și revoluțio
nară are adinei tradiții, 

ea fiind, dintotdeauna, nu nu
mai ecoul mișcărilor revendi
cative ale clasei muncitoare 

și țărănimii, ci și un instrument 
de luptă impotriva nedreptăți
lor sociale. In paginile ziare
lor, sub semnătura unor con
deieri de frunte, devotați cau
zei celor oprimați, au apărut 
in trecut articole și comenta
rii care dezvăluiau, fără putin
ță de tăgadă, racilele 
cietăți care-și trăia 
zile.

Apariția ziarului 
TE1A", acum 41 de ani, a în
semnat un eveniment de o 
importanță covirșitoare in bă
tălia dusă de Partidul Comu
nist Român, pentru mobili
zarea celor ce muncesc, impo
triva exploatării și asupririi, 
a fascizării țârii, împotriva 
războiului de jaf și cotropire.

După elibetarea țării noas
tre de sub jugul fascist, Scîn- 
teia și-a continuat tradițiile 
sale revoluționare și a deve
nit un minunat exemplu pen
tru întreaga noastră presă.

Tn momentul in care po
porul, sub conducerea partidu
lui comunist, a trecut la con
struirea socialismului ți, apoi, 
la crearea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, presa 
comunistă, integrată luptei pen
tru ridicarea pe o treaptă nouă 
a conștiinței oamenilor muncii, 
militează continuu pentru înar
marea poporului cu concepția 
Științifică despre viață a clasei 
muncitoare, pentru educarea tu
turor membrilqr societății noas
tre în spirit comunist, pentru 
mobilizarea tuturor forțelor la 
traducerea in fapte a progra
mului elaborat de partid.

Așa cum a subliniat tovară
șul Nicolae Ceaușescu in Ra
portul prezentat la Conferința 
Națională a partidului, presa, 
ca mijloc de ridicare a con
științei socialiste a oamenilor 
muncii, trebuie să-ți subordo
neze întreaga activitate pentru 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
Plenara Comitetului Central din 
noiembrie, devenind o tribună 
a ideilor novatoare, a unui 
schimb de experiență inaintat, 
un mijloc de a supune oprobiu
lui public concepții ți practici 
care frinează mersul înainte al 
societății noastre.

Astăzi este Ziua presei. O 
sărbătorim in condițiile in care 
întreaga națiune, aflată sub 

imboldul istoricelor lucrări ale 
Conferinței Naționale, iți mo
bilizează toate energiile pen
tru îndeplinirea inainte de ter
men a cincinalului. în acest 
context, rolul presei scrise, al 
radio-ului ți televiziunii 
deosebit de mare.

Presa sportivă, care 
timii ani a cunoscut o 
dezvoltare, militează zi 
pentru educarea 
tineret in spiritul 
nețărmurite față de partid și 
patria noastră socialistă, pen
tru atragerea populației de 
toate virstele 
educației 
pentru creșterea 
sănâtos, 
inalte 
care să 
ce mai 
listă ți 
internațional.
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Luni dimineață, la ora la care bucu- 
reștenii se îndreaptă spre locurile lor 
de muncă, în inima pașnicei cetăți a 
lui Bucur a avut loc un eveniment 
sportiv emoționant. După ce a poposit 
o noapte în capitala României, flacăra 
olimpică și-a continuat drumul spre 
Miinchen. Sute și sute de oameni s-au 
oprit pentru cîteva minute să asiste 
la ceremonia pornirii caravanei care 
va purta în continuare, pe teritoriul 
românesc, simbolul Jocurilor Olim
pice. La ora 7, în acordurile imnului 
olimpic, atletul Dumitru Tîlmaciu, 
fostul campion mondial universitar, a 
aprins torța de la făclia instalată în 
scuarul din fața Casei Centrale a Ar
matei și într-un ropot de aplauze a 
pornit, ca prim schimb, pe bulevar
dele orașului. Flacăra a fost preluată 
apoi de maeștri ai sportului la ciclism 
Florian Negoescu, Paul Soare și Petre 
Dolofan care au purtat-o spre poarta 
orașului ce duce spre Pitești. Intrînd 
din bulevardul 1 Mai, pe . Calea Gri- 
viței, simbolul Olimpiadei a trecut și 
pe lingă uzinele Grivița roșie, acolo 
unde lucrează rugbyștii lui Viorel 
Moraru. Printre cei care au aplaudat 
caravana în această porțiune de drum 
au fost și maeștri jocului cu balonul 
oval, căruia țara noastră îi datorează, 
după cum se știe, cea dintîi medalie 
olimpică (J. O. Paris — 1924).

La Chitila, ștafeta flăcării olimpice 
este preluată de cîteva zvelte „Dacii" 
ale A.C.R. în drum spre Titu, printre 
cei care au purtat flacăra olimpică a 
fost și luptătorul Ștefan Grigoraș, re
prezentantul tineretului sportiv de la 
■Uzinele de utilaj petrolifer din Tîrgo- 
viște. La Titu, atmosferă de mare 
sărbătoare. Fete în costume naționale 
elevi și eleve cu stegulețe tricolore 
și flori. Toate acestea au creat eveni
mentului o atmosferă entuziastă.

Petre HENȚ
Hi» lONESCU-coresp.

(Continuare in pag. a 4-a)
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După reușita in serie a edițiilor sale

CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"
SE OFERĂ... IMITAȚIILOR
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• Sportivii, In fruntea

Magistrala industrială a municipiu
lui Tg. Mureș se mîndrește cu a- 
ceastă mare întreprindere, care se 
numește : Combinatul de îngrășă
minte azotoase (AZOMURES), unitate 
de importanța republicană, care asi
gură o cantitate importantă de în
grășăminte ogoarelor patriei.

Harnicul colectiv al combinatului, 
animat de însuflețitoarele chemări a- 
dresate de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la Conferința Națio
nală a partidului, obține rezultate tot 
mai prețioase In îndeplinirea sarci
nilor de plan și a angajamentelor a- 
sumate în cinstea zilei de 23 August 
și a celei de-a XXV-a aniversări a 
Republicii. în primele șapte luni ale 
acestui an, colectivul Combinatului 
chimic tirgmureșean, în rîndul că
ruia muncesc numeroși sportivi, a 
realizat peste plan o producție în 
valoare de 25 milioane lei. Muncito
rii combinatului au produs suplimen
tar 8 500 tone de amoniac, 10 400 tone 
de acid azotic, 17 300 tone azotat de 
amoniu

Pînă la 23 August se prevede rea
lizarea a 75 la sută din angajamen
tele luate pentru întregul an !

Sportivii combinatului au un cu- 
vînt greu de spus în obținerea rezul
tatelor remarcabile și în depășirea 
angajamentelor suplimentare luate 
în cinstea marilor evenimente pe 
care ne pregătim să le sărbătorim. 
Stînd de vorbă cu tovarășul inginer- 
șef Gheorghe Cepoiu, președintele a- 
sociației sportive Chimia Tg. Mureș, 
interlocutorul ne-a declarat că spor
tivii combinatului au muncit cu 
multă tragere de inimă pentru a 
scurta durata reparațiilor capitale.

PLANUL ANUAL
Efortul depus de oamenii muncii 

se amplifică în aceste zile, fiecare 
unitate economică dorind să adauge 
noi succese întimpinării marii sărbă
tori de la 23 August.

Realizărilor înscrise cotidian în gra
ficele întreprinderilor de stat, li se 
alătură si cele ale lucrătorilor din

La
Ir. ti

di

întrecerii socialiste

Ei și-au făcut pe deplin datoria, reu
șind să reducă cu șase zile perioada 
remontului. Această economie de 
timp a permis producerea a mii de 
tone de îngrășăminte azotoase” peste 
plan. Dintre acești harnici sportivi 
care și-au adus contribuția la darea 
în funcțiune cu șase zile mai devre
me a capacităților de producție se 
numără loan Nemet, inginer princi
pal la serviciul mecanic șef, pre
ședintele seeției de fotbal (în trea
căt fie spus, echipa a promovat re
cent în campionatul județean după 
cîștigarea titlului de campioană _a 
municipiului Tg. Mureș), loan Mincă. 
tehnician Ia același serviciu, instruc
torul echipei de fotbal, loan Zibe- 
leanu, strungar 
utecistul Bazil 
lierul mecanic, 
cătuș la secția 
Dezsi, operator 
hidro-energetic, 
tor chimist la 
xandru Vereș, 
termo-energetic, Arcadiu Bordi, ope
rator chimist la secția ecid-azotic, 
Alexandru Agyagasi, lăcătuș la sec
ția amoniac I, Gheorghe Moldovan, 
lăcătuș la serviciul termo-energetic, 
toți componenți ai echipei de fotbal ; 
handbaliștii Ladislau 
lăcătuș, Dumitru Vodă, 
mist la fabrica de acid 
baliștii ing. Petru Sala, 
la instalația de. îngrășăminte M.P.C., 
Tentea Petru, instalator la centrala 
telefonică, Mtreci Olteanu, tehnician 
proiectant la Serviciul recepție.

Ioan PAUȘ' — coresp. județean

la atelierul mecanic, 
Ilanu. frezor la ate- 
Ludovic Harko, lă- 
amoniac III, Emeric 
chimist la serviciul 
Zoltan Vass, opera- 

același serviciu, Ale- 
lăcătuș la serviciul

Brandlhoffer, 
maistru chi- 
azotic, volei- 
șef de secție

VA FI DEPĂȘIT!

In fața Palatului Cuîtu-n. 
Alexandru Popescu. prtzMrvf 
municipiului Pitești, ■.■JntA 

trecerea flăct
Foto : Paui

c

In cinstea zilei de 23 August s-au 
produs aici, peste plan, 45 000 de tri
cotaje. Cifrele realizate pînă în pre
zent arată că la finele anului sarci
nile de plan vor fi, potrivit anga
jamentului, depășite.

Firește, aceste succese trtbuie aso
ciate unor nume de muncitori, unor 
colective care și-au adus aportul la 
realizarea lor. Printre cei evidențiați : 
creatoarele de modele Dumitra Ra
dulescu. Marioara Bitănescu, Măria 
Posmagiu. Eiisabeta Fainz. Albertina 
Pascu și colectivele atelierelor din 
Floreasca, Ion Șulea, Berceni și cel 
din apropierea Gării de Nord.

N. DUMITRU-coresp.

„Cupa Municipiului București" 
s-a bucurat în acest an de cadrul 
solemn — și în premieră — al ser
bărilor dedicate trecerii flacărei o- 
limpice prin Capitală. Competiția 
organizată de organul diriguitor al 
sportului bucureștean 
astfel, semnificații în plus, dar a 
și reprezentat contribuția de fond, 
majoră, a programului festiv în
chinat evenimentului pe care Ro
mânia l-a trăit pentru prima oară. 
Ne bucură să constatăm că cele 
patru echipe angajate în lupta pen
tru trofeu și-au adus-o cu toată 
sportivitatea și onoarea. Măcar ast
fel, fie și indirect, fotbalul nostru 
și-a adus omagiul ideii și eveni-

a căpătat,

mentului olimpic, dacă n-a reușit 
s-o facă prin intrarea în competi
ția sa de la J.O.

întrecerea și-a reconfirmai uti
litatea. Și, verifieîndu-i și acum 
echilibrul formulei și excelenta po
sibilitate de test, precum și suc
cesul de public, facem propunerea 
ca asemenea competiții-fulger să 
ia ființă și in alte orașe cu echipe 
divizionare. De pildă, Clujul ar 
putea foarte bine sâ găzduiască o 
cupă în patru —cu cele două echi
pe ale sale, cu A.S.A. Tg. Mureș, 
care ar veni de la numai 100 dc 
kilometri distanță, și — eventual 
— cu U.T.A. După cum Craiova, 
prin rotație cu Piteștiul, Ploieștiul

și Brașovul ar putea alcătui alte 
două perechi de echipe. Poate că 
la anul vom saluta pe... fiicele 
„Cupei Municipiului București" 
după asemenea formule. Pentru că. 
să poți lua ..pulsul" echipei tale 
într-o verificare de 180 de minute 
pe parcursul a 24 de ore, cu o 
săptămînă . înainte de start, iată 
un mare folos pentru antrenor ; el 
pleacă — așa cum a fost' cazul 
pentru fiecare dintre cei patru con
ducători tehnici ai echipelor care 
au jucat sîmbătă și duminică pe 
stadionul „23 August" — cu multe

Eftimie IQNtSCU
(Continuare în pag. a 3-a)

Debutantul, pitii de calități, din formația Steagului roșu, Hirlab, ii pasează lui Balint care privește... cu coada ochiului mingea ce urmează să-i sosească 
la picior. Pantea frinează cursa de urmărire a adversarului său direct iar Dumitru a luat cunoscuta lui poziție de start pentru deposedare. Ați 

înțeles că e vorba de o fază a finalei „Cupei Municipiului București".

Odată cu execu 
lui liber ales, gir 
olimpice au închei 
care publică inai 
Miinchen, gazda 
Olimpiade. Ziua 
din păcate, o ușoar 
altei gimnaste. Ștefani 
dar ea a putut, toți» 
zinte la toate aparate 
săriturile. Rămine ca 
rele zile să poală fi i 
tegral atît Eiisabeta T 
Ștefania Bacoș. între « 
sportive urmînd a fi 
de a șaptea componentă a 
ției care va pleca la J.O. Fără în
doială. spectacolul sportiv de b.n 
după amiază a fost mai bun cali
tativ în comparație cu cei de du
minică. dar nu în măsura in ca 
să satisfacă integra: exigen 
specialiștilor. Execuțiile au 
mai curate, mai cursive, mai 
sânte, dar din nou am asistat și 
la „bîlbîieli". nesiguranță in unele 
momente „de virf" ale exerciții’.oc. 
ca să nu mai vorbim de ratări, 
căci au fost și din acestea. Ceea 
ce ni se pare nefiresc este faptul 
că punctajele obținute în acest 
concurs sînt mult mai scăzute ele- 
cît cele realizate în finala mae-- 
trelor de la Brașov. Prima s-a cla
sat Elena Ceampelea cu 73.55 p 
(locul II, cu 74.55 p la Brașov), ur
mată de Mariana Gheeiov c - 73. v 
P-, (VI — 73,65 pi. Anca Grigoraț 
CU 72,60 p (I — 74,80 p), Marvola 
Păunescu cu 72,15 p (V — 73.86 p 
Paula loan cu 71,85 p (UI —74^0

PE
PRIMUL LOC

ELENA CEAMPELEA

alese. După concursul bun făcut 
duminică, sperăm că băieții vor 
fi din nou la înălțime, oferindu-ne 
un program la nivelul maxim al 
posibilităților lor.

In această sap tamină — dubla intilnire de handbal
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cifră poate crește la patru. In caz contrar, 
insă, mi-e greu să accept ideea că atleții 
noștri vor rata cele două medalii".

• Ion Tripșa, după barajul care i-a adus 
„pașaportul olimpic" : „Pentru mine, acest 
meci de baraj a fost mai greu deeit viito
rul concurs olimpic. Să nu uităm că am 
avut un duel direct cu Marcel Roșea, me
dalie de argint la Ciudat de Mexico, eu 
fiind medalia de argint de la Tokio. In 
afară de asta, pe stand se mai aflau Dan 
iuga, campion european 1972 la „cer com
primat" și Virgil Atanasiu, campion mon
dial la Wiesbaden. Acum, încep o nouă 
bătălie. Cred că, împreună cu Dan Iuga, 
vom fi printre cei opt competitori la locu
rile de onoare ale jocurilor Olimpice".

'C '1' 'C 'I 
să fie de aproximativ 7 zile. Acesta este 
motivul pentru care sportivii noștri vor ple
ca in tranșe.

V • Cursa de eliminare a portarilor națio
nalei de handbal s-a încheiat in defavoo- 
rea lui Orban. A ciștigat, in extremis, de
canul de virstă al portarilor, Virgil Tale, 
care se vo alătura lui Penu și Dincâ. Vic
toria lui Virgil Tale este urmarea unei te
nacități admirabile. Conferențiarul univer
sitar Virgil Tale iși merită cu prisosință lo
cul in echipa olimpică.

• Mircea Dobrescu, vicecampion olimpic 
la Melbourne : „Am auzit că Alexandru 
Turei i-a fost preferat lui Mihai Aurel. Sînt 
absolut de acord. Există situații cind pal
maresul mai bun este doar o formă rigidă 
in cadrul selecției".

wM

• După îndelungi cercetări, s-a ajuns la 
*—>■ concluzia că acomodarea de timp ideală 
y*. a sportivilor noștri „la fața locului" trebuie

• In cadrul Jocurilor Olimpice de la 
Miinchen vor func
ționa 16 arbitri ro
mâni, invitaji de 
către organizatori. 
Aeeasta este o ci
fră fără precedent
— pentru România
— In istoria Jocu
rilor. Este meritul 
arbitrilor, dar, în 
egală măsură, și 
meritul sportivilor 
noștri, care au fă
cut sâ crească 
prestigiul „cavale
rilor fluierului".

IMPIC
urnal

CTtzmul test precltmpic al hand- 
balișr.l-r români se anunță și cel 
mâi ifîciL Lâsfnd la o parte fap- 
rzț că el pre-ece aspra confruntare 
ce va avea loc în curind la J.O. 
este z- menfițMt :ă dificultatea a- 
ceste; incertârî se amplifică prin 
val tarea adversarului: reprezenta- 
txva Uniunii Sovietice, socotită pe 
b_r.â dreptate una dintre prineî-

palele candidate la medalia de aur.
Handbaliștii români și cei sovie

tici se vor întîlni de două ori (joi 
17 și sîmbăiă 19 august), ambele 
partide avînd loc la Ploiești, în sala 
Victoria. In vederea acestei duble 
confruntări, federația noastră a in
vitat un cuplu de arbitri din RJD. 
Germană: Hans Singer și Hans 
Siebert.

2“ <. xlx -L'i' V 'r V V V V

• După întoarcerea echipei de volei d- 
„turneu!" care i-a adus calificarec pe_‘.rj 
Jocurile Olimpice, discuțiile în legătură c- 
înfrîngerea netă din meciul cu Polor'o s-cj 
reaprins, lată cum explică ont.-ero-u A. e 
Drăgan infrîngerea și scorul aceste; ~ec 
„Cauza principală este lipsa de concentra
re. Jucătorii noștri au pornit meciu' norme 
pierzind primul set la limită : 13—15. E 
ți-au dat, însă, seama că nu sint irrtr-o ti 
prea bună. Atunci s-a produs deconectarea 
negativă, înlesnită ți de foptul că avecu 
certitudinea calificării in meciul cu Olanda".

Am vrea să credem că rezultatul ec*-:oei 
noastre de volei este din fcmi'ia c'tor re
zultate stupefiante. Să ne aT:-.tim că 
cadrul Campionatului mor.dicl de fetbe! -f - 
1954, echipa R. F. a Germoo s a pie'aut 
în serii, cu 3—8, în fața 
a repurta apoi victoria, în 
aceleiași echipe.

• Un medic din afara
la cintar I Cele șapte zile premergătoare 
startului ar putea sâ ofere surprize. De 
ceste surprize sint scutiți doar boxerii 
luptătorii, care au o veche educație 
austerității si a cumpătării, determinată 
forța regulamentului".

W

VARĂ SPORTIVĂ LA BATOGU• Are cuvintul psihologul : „Obiectivul 
numărul 1 în ca
drul pregătirii ulti
melor zile dinain
tea startului este 
foarte simplu. Toa
te eforturile tre
buie îndreptate în 
direcția 
dorinței 
lui de a 
concurs".

Simplu 
plicat.

■ ea

stimulării 
sportivu- 
intrc în

și... com-

• Pronosticul u- 
nui atlet cu mare 
experiență : „Atle
tismul olimpic are, 
desigur, o oarecare 
dar nu se compară cu alte sporturi, în care 
cantitatea de hazard este mai mare. In mod 
normal, exduzînd în'împlările favorabile ți 
nefavorabile, Iotul atletic al României ar 
trebui să cucerească două medalii. In carul 
înlănțuirii elementelor favorabile, această

doză de imprevizibil,

...

vorbește• Se
mult despre forța 
Argentinei Menis, 
la propriu și la fi
gurat. Figuratul se 
referă la capacita
tea ei de a în- 

intervenită ir concurs.

Ungariei, pentru 
finală, impotriva

X-

V

vinge orice dificultate
Recent, la Izmir, în cadrul Balcaniadei, cînd 
mai era un singur minut pentru apel, Ar
gentina Menis a fost surprinsă intr-o si
tuație caracteristică : o coechioieră ii ținea 
oglinjoara, iar Argentina se farda. Peste 
o oră ea avea să arunce 66,58 m.

lotului : „Atenție

a-

a... 
de
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Continufndu-n» popasurile prin
tre sportivii satelor, ne-am oprit 
de această dată, !n Inima Bărăga
nului, undeva la jumătatea distan
ței dintre Făurei și Brăila. Am 
ajuns astfel în Batogu, sat întins, 
frumos ți chivernisit, care numără 
1800 de suflete. în formidabilul salt 
social al satului contemporan, lu
mea Iui are aspirații multiple pe 
o curbă de calitate încă neîntîlnită. 
Sportului îi este hărăzită o zonă 
precisă și importantă. Dar în defi
nitiv, cum se face 
tegu ?

Am stat de vorbă cu profesorul 
de științe naturale. ~ ~ _
mir, secretarul organizației U.T.C. 
a comunei. Este un dascăl tînăr, 
plecat la învățătură de pe aceste 
meleaguri. S-a întors acasă ca să 
lumineze generațiile care îl urmea
ză și, iată, are în atribuțiile sale 
și dirijarea activității sportive a 
constătenilor săi. L-am întrebat ce 
posibilități și ce disponibilități spor
tive există în rîndul cooperatorilor 
din Batogu. Și-a trecut mina prin

sport la Ba-

Sorin Drago-

părul blond ca spicul de grîu și, a 
prins să zîmbească. îi făcea o vă
dită plăcere că realizările sportive 
din Batogu vor vedea lumina ti
parului intr-un ziar de specialitate.

— La Batogu, ne spune el, fotba
lul și voleiul au tradiție și putere 
afectțvă. Prin muncă patriotică, 
tinerii din comună a,u amenajat te
renuri corespunzătoare și două 
echipe sînt angrenate în campiona 
tul sătesc. Aceasta ar fi activita
tea oficială, dar terenurile stau la 
dispoziția tuturor și se încropește 
pe ele, spontan, o activitate densă 
Am dotat recent căminul cultural 
cu o masă de ping-pong cumpărată 
din fondurile comitetului comunal 
U.T.C. Se incing în jurul ei meciuri 
disputate, în stare să amenințe li
niștea celor care preferă șahul, 
practicat de asemenea în incinta 
căminului nostru. Cam aceasta ar

lon CUPEN

(Continuare în pag. a 3-a)
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I CU CARNETUL DE REPORTER PRIN ORAȘE NOI Șl VECHI PEISAJ SPORTIV 72... MAJORITATEA ÎNOTĂTORILOR NOȘTRI
A V

Din tren, ne joacă tn fața ochi
lor superba imagine a clădirilor im
punătoare, instalațiilor argintii, 
turnurilor și conductelor de la Com
binatul chimic din Săvinești, dis
puse — intr-o geometrie compli
cată — pe un vast spațiu. Privind

acest adevărat lanț al giganților in
dustriali, cineva a exclamat admi
rativ: „Teritoriul petrochimiei!0. 
După scurt timp se conturează si
lueta r»eltă a unuia dintre cele 
mai tinere orașe ale țării — muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

PERLE SPORTIVE

...Acum 20 de ani, 
șantiere care ridicau 
locuit. înaintau .metru 
din direcții opuse, luînd locul sub 
temelii de oțel și beton, unor 
căscioare scunde, mohortte și in
salubre. Șantierele s-au apropiat pas 
cu pas unul de celălalt, înlocuind 
ulițele intortochiate ale fostului tirg 
Onești cu bulevardele și străzile 
larqi ale orașului de astăzi.

Am privit orașul din nou, acum 
în augustul anului ’72. Și l-am pri
vit. asa. cum au dorit-o ospitalierele 
noastre gazde și constructorii lui. 
urcindu-ne pe terasa uneia dintre 
cele mai înalte clădiri, hotelul „Tro- 
tușul" De aici, de la înălțimea 
blocului turn, spectacolul devine 
impresionant, iar carnetul reporte
rului se deschide în țața moderne
lor construcții destinate activității 
sportive. Sala de gimnastică, din 
beton, oțel și sticlă, domină peisa
jul sportiv. Alături, apare o con
strucție de dată mai recentă, sala 
sporturilor Individuale (dată în fo
losință anul trecut) cu elemente 
spațiale, un gen aparte de arhi
tectură. care poate aăzdui întreceri 
de box, haltere, lupte, judo și alte 
discipline. In apropierea acestor 
edificii se întinde Parcul de cultură 
și sport, pe suprafața căruia se află 
complexul de handbal 'terenul cen
tral are o capacitate de 4 de 
tocuri), stadionul de fotbal. „d--o- 
tunqhiuri" de baschet, rolei și te
nis. precum și o întinsă zonă re
zervată copiilor, pe care sini mon
tate coșuri de mini-baschet, birne 
de echilibru, tobogane, balansoare 
și alte aparate pentru deprinderea 
celor mici cu exercițiul fizic. Tot 
aici se construiește un bazin de 
înot și o bază de atletism, în aceste 
zile lucrările începînd să depășeas
că faza de fundație.

Despre aceste construcții

citeva mari 
blocuri de 
cu metru,

la

ZI DE
ZBOR

ce vor
Primele săgeți . _

sește pe cimp Scurte exerciții de 
gimnastică „în forță", apoi alergări 
în lungul lizierei de salclmi a aero
dromului. SIntem pe clmpul de zbor 
al Aeroclubului „Gheorghe Bănciu- 
Jescu“ din Ploiești. Elevii școlii de 
aviație au început o nouă zi de lucru.

La masă sînt gălăgioși și grăbiți. 
Fac pronosticuri : „Cine începe azi. 
băieți ?...“ Numai instructorul știe cui 
îi va face această cinste. După com
portament, după progresele înregis
trate. Afară văzduhul este străpuns 
brusc de „glasul*1 unui avion Ziin. 
Apoi încă unul. Mecanicii încălzesc 
motoarele...

Ne intilnim la punctul de zbor :
— Tovarășe comandant — ne a- 

dresăm comandantului aeroclubului, 
Nicolae Pătrașcu, antrenor emerit — 
cum au ajuns acești băieți arși ce 
soare, aspiranți la brevetul de pilot 
sportiv ?

— N-ar fi mai bine să-i 
chiar pe ei ?

Unul din tinerii eare-si 
rindul le... avionul decolat 
citeva minute se ridică și 
răspicat :

— Sînt elevul pilot Nicolae Matei, 
elev a! liceului militar „Ștefan cel

i

care cetățenii tînăr-ului oraș au de
pus sute de mii de ore de muncă 
patriotică — și despre alto lucruri 
legate de exploatarea și valorifica
rea bazelor sportive ne-a vorbit un 
vechi și destoinic activist sportiv, 
Gheorghe Grunzu, președintele 
C.M.E.F.S. — Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

— în acest oraș, ne-a spus el. 
au venit mulți tineri și vlrstnici 
porniți pe treabă. De numele lcr 
se leagă sala de gimnastică, ha!-, 
sporturilor individuale, cochet::! 
complex de handbal, construcții a- 
preciate ca niște perle spor'.ive. 
Creîndu-li-se condiții propice de 
muncă, antrenorii și profesorii ce 
educație fizică au căutat și au 
găsit elementele dotate pentru per
formanță. Afirm, fără team? de a 
exagera, că la ora actuală ? ~ ru 
nostru are cea mai bună fa
gimnastică din țară Ne mi .cri m 
cu Anca Grigcraș. care ia 15 ax a

devenit campioană absolută la 
maestre, cu Nâdia Comănici care 
a cucerit două medalii de aur la 
„Concursul Prietenia", cu Elena 
Balcan, Liliana Brănișteanu și ce
lelalte fete care merg cu pași siguri 
pe drumul consacrării. Orașul nos
tru mai are o echipă de handbal 
in divizia A de seniori, două în 
divizia școlară, două formații de 
fotbal în divizia C, mai mulți cam
pioni naționali de juniori, precum 
și numeroase formații care activea- 

locale. Sportul 
prieten al con-

ză în competițiile 
constituie un bun 
cetățenilor mei.

Am aflat apoi de 
locator că amatorii 
municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
mai au la dispoziție peste 30 de di
verse terenuri simple, cd se afli 
in proiect amenajarea vrei arene 
de popice eu natru piste și că. de 
curind. s-au monta: 2^ de •• 
de tenis din beton in loturile 
joacă dintre blocuri.

Acesta este peisajul spe 
anului 1972. O f—xmoaai cari* 
u:ri'A renfnt edilii oecrnlai cure 
cceasti toamnă ra asfre**a 28 
a-.i de exisdență. pentru : ct cm *s-» 
fi-au pets talentzl ți bfrcăăa s* ti- 
nerețea și sestefia

C- nesz-c ne Gi

la același inter- 
de mișcare din

menajate cu gust Se remarcă în
deosebi terenurile aflate in proprie
tatea asociațiilor C.F.R., Voința, 
Paringul, Șcvala sportivă fi Știința 
Institutul de Mine Petroșani. Sala 
de sport, apa-ținind acestei unități 
studențești complet renovată aș
teaptă „bobz-ctr* din noul an de in- 
vățămînt ia- cele două ștranduri, 
utilate corespuns itor. stau la dis
poziția publL—sIul.

Printre șp:-turile de „ultimă oră" 
sc află și nar-rriodelismul. care are 
tot mai mult* °deg(i Fruniaști a- 
ccstei di*ctpi»e «u pus stăpinir» 
pe lacul ar-Jftacl di-» bazinul de 
munte, pa-Hei^tnd Ia manifesta
țiile prBe+iite -f ^Ziua -dnc—„’.a-.-" 
și antrer.indx-ie e« —ucald ia 
de-ea prvaapaielar eonasrj-s-î 
pub’dcaat.

lată wu-Toi csme a 
svo-tira —s rvcht *rs 
-x-e atlețn. ystbaftfăi.
rt-gbțftu i 
lea Ji»3ta 
rsTalta s:

S-AU PREZENTAT NEPREGATIȚI LA BALCANIADA
declară antrenorul federal prof. A. Urmuzescu

Ieri s-au întors în Capitală spor
tivii români care au participat Ia 
cea de a IV-a Balcaniadă de nata- 
ție de la Sofia. După cum se știe, 
competiția a fost câștigată de se
lecționatele Bulgariei, atît la înot 
cit și la po’o și sărituri. Este pentru 
prima oară în istoria acestei cum- 
petițiL cind sportivii bulgari se cla
sează pe primul loc înaintea celor 
--.—âni și î'+gasU< i, învingători 
ir edițiile precedente. Amănunte 

asupra întrecerii cr le-am aflat 
hiscu'îe purtată cu ar.tre- 

feieraL nref. Aurel Crmu-

TINEREȚE FĂRĂ BATRINH

De la tină-a așezare aîadrnd 
pe riul Trotuș ar» ponu: rr-e w» 
vechi cemtms rauncifceet: de ț.e 
Valea Jiului. .4fi b&nca desspv < 
este rorte de orcșal -tfeerijo». 
munăcipini Petroșaaa. preamț sa 
elita acurităju de pe—'ri-rii-spi 
cin țara noaszră. De- «a de —zsJ- 
:i vreme. Căci cu toată rt-xî* m 
cenie-uz-d, „ccnttalc” ini nutri ri
noastre eerbrmifere a 4ăctc H zilele 
noastre vn—.zi pași r.rurt pe tere
nul solid al coăeacriru sporăee. 
Astfel, de la tezenna (un joc ase
mănător cu handbalul) și fotbal, 
practicate în trecui pe ateste me
leaguri, minern sfni arprencț: fa 
prezent tntr-un țjrogram competfțin- 
nal rittnic, care cuprinde un număr 
sporit de ramuri sportive, tn rin- 
durile care urmează ro-n fnce*ca

:« P»

rjtri. n < 
riî de J

Sc-oce (143 
b atf. Falxri.

Prite- 
jA ta'. 
i (1A7 

Stonori si RCor-

LOTURILE OASPEȚILOR

PEXTRL BALCAMAOA * MORILOR

Do- 
,0C ml.

(146
Iliev 
Val-
K»

■si

al*

al aviației militare

Visurile unor

băieți care știu

• Cum am ajuns 

elev pilot ® în-

tilnire intre „puii

ale soarelui li g&-

de pilot

intrebim

așteaptă 
doar de 
răspunde

Mare*. M-am inserts la aviație g'ndci 
mi-a plăcut Ara făcut ia ttepal ier
nii pregătire* teereteâ yi-acua ab*- 
răm.

Simplu în a-arenți. -z- Nicnlae 
Matei, ca »i .Mirce* Crisir*. o si 
Paul Mariaa. ca și togi eeflelfi. elevi 
in ultima clasă de iireu seu sraâev.tt 
tehnicieni sau ing_-.cn. r+oesc *-. 
ția din copilărie și au r.utl eu ăir- 
zenie și perseverență peodn a-și rea
liza visurile. Iar ari. eu toată abz*5es~ 
tia lor. li se efește In priviri na
rea satisfacție de a urca fc tar+nga 
avionului și a „plonja* în răzrir.h

Glasul aricnului care ' ~ -w—: sur
volează cbnpcl oe abor se oprește 
brusc. Elevii sar in —r.tare. S-a tb- 
tlrr.plat ceva ♦_ Cocă .tantui D ur- 
mărește caim.

Aparatul se .nr?j~â pe o aripă, exe
cută un viraj strlas și „ca-ta* ca- 
loarul de aterriare ăe pe aerucmra. 
Pare că l-a Băști, se ăeagănă eu n-is
cări sigure In picaj sase, filează 'trtț 
și se Mterr.e ea trenai de atertaa-e 
pe iarbă. Dar elirea rupe <ăa 
aerul, motorul ctari+e si avkunri 
reia zborul Elev:: rivcfli eșurațî 
sînt Dindr-U de crâegui tor. Oprt 
motorului a fos! cn truc al mstr 
torului Cezar Ras* pentru a încerca

pftnr*.. Frame tesa.
lut.-* U 
fă-i ca &=««*

Ia neam dr 
din AerjrijxJ

k «a *S «2rr

e

După alte două zile de

$•

—<

PERSTECTIVE ÎMBUCURĂTOARE

LA FINALELE JUNIORILOR

După alte două zile de întreceri 
pp lacul Șerbăneștl II. din Bacău, 
sînt cunoscuțl noii șefi de promote 
ai celor mai tineri mînuitori de vis- 
le sau rame. Finalele campionate
lor republicane de juniori la cano
taj au însemnat. Ia această ediție, 
un pas înainte spre ridicarea nive
lului tehnic și creșterea performan
ței sportive. Buna calitate a dispu
telor, dar mai ales angajarea fer
mă, cu toată energia a concurenți- 
lor în lupta pentru un loc cît mai 
bun în cele 32 de finale, au consti
tuit desigur caracteristicile pozitive 
ale acestei tinerești confruntări. Pe 
de altă parte, trebuie subliniată 
participarea bogată la starturi: 
peste 400 de concurenți, din 23 de 
cluburi și asociații sportive, repre- 
zentînd centrele nautice din Bucu
rești. Bacău, Timișoara, Arad. Tg. 
Mureș, Constanța, P. Neamț. Mai 
mult decît altă dată decalajul din
tre Cîștigători șl următorii clasați 
s-a redus pe pista de apă băcă
uană, unele probe prilejuindu-ne 
sosiri extrem de strînse. departa
jate doar de zecimi de secundă. 
Pe lista învingătorilor s-au impus 
juniorii Capitalei, care au „eolec- 
ționat“ 22 de locuri I. Au mal ob
ținut victorii schifiștii din Arad și 
Timișoara (cîte 4), din Tg. Mureș 
și Bacău (cîte una). în fine, un ul
tim „pius“ al acestor campionate: 
menținerea pe program a catego
riei copii 13—11 ....!, _ 
perspective. Iată de altfel, 
sînt ultimii cîștigători ai celor 
de probp restante (acolo tinde 
cunzii an sosit foarte aproape 
învingători, îi vom menționa și 
aceștia): 4+1 r juniori II (1000

14 ani. O inițiativă cu 
care 

23 
se 
de 
pe 

__ „___  .... ____ . .. . m) 
Șc. sp. 1 Buc. (I. Moldovan, C. Du
mitrescu. F. Georgescu, P. Teodo- 
rescu + G. Precupețu) 3:41,5; 4 f.c. 
juniori 11 (1000 m) U.T.A. (I. Guzei, 
I, Horvath, A. Panthe. T. Negyeri) 
3:36.5: schif simplu juniori II (1000 
in) Romeo Cîmpnieșu (S.C. Bacău) 
4:17,0; 8+1 juniori II (1000 m) Șc.

sp. 1 But 3:2LC; 4+î tAsle țurdo-i 
11 (10CO m) Șc. sp. 1 B-jc. (M. Ena- 
cfce. M. Chiriți F. Enculescu. T. 
Sofletea 4- G. Precupețu) 3:31.0; 
2 visle fete tineret (1QCO m) Olimpia 
Buc. (Mariana Zaharia. Ar.ca Drag- 
nea) 4:00.5; Șc. sp. Timiș 4:01.5; 
schif simplu băieți tineret (2C00 m) 
Virginia Hoșianu C.S.S. Buc. 4:28.0; 
2+1 fete tineret (1000 m) Metalul 
Buc. (Cristina Broscăuțeanu, Flo- 
rica Chiran + Victoria Sterpu 
4:25.5; 2+1 băieți tineret (2000 m) 
C.N.U. (V. Manciulea, G. Toma + 
T. Mircea) 5:49,5, Steaua (H. Ristea, 
V. Petrescu + N. Cijevschi) 5:49,8; 
schif simplu băieți tineret (2000 m) 
Dumitru Măcriș (Metalul Buc.) 
5:17,7, I. Dosplnescu (S.C. Bacău) 
5:18,6; 2 vîsle băieți tineret (2000 m) 
C.F.R. Timiș (D Munteanu, H. 
Wolfram) 4:59,2; 2 f.c. băieți tineret 
(2000 m) Steaua (P. Papp, I. Matei) 
5:01,7; 4+1 r. juniori 1 (1500 m) 
Șc. sp. Buc, (M. Groza, Gh. Pur- 
caru, E. Ghiță, I. Nimu + V. Neam- 
țu) 4:56,0; simplu juniori I (1500 m) 
Gyfizo Gali (Mureșul Tg.
5:13,4; 4 f.c. juniori I (1500 
sp. 1 Buc. (V. Romanică, D. 
cu, Gh. Kieisch. N. Hupoiu) 
2 vîsle juniori I (1500 m) 
(F. Grigore, V. Grigore) 
2+1 juniori I (1500 m) Șc. sp. Arad 
(M. Mărginean, H. Vitomir + Z. 
Szeredi) 5:27,5; 2 f.c. juniori I
(1500 m) Steaua (V. Ticușan, F. 
Stănescu) 5:25,0; 4 + 1 v juniori 1 
(1500 m) Steaua (M. Barcan. V. Ni
colae, I. Secheli, G. Minculescu + 
F. Sandu) 4:53,3; 2 vîsle junioare
1 (750 m) Șc. sp. Timiș (Judith 
Kattar, Gerda Szaraz) 2:39,2; sim
plu fete copii (500 m) Leontina 
Ionescu (Rapid Buc.) 2:03,0 Gabriela 
Dumitru (Șc. sp. 1 Buc.) 2:03.5;
2 vîsle juniori I (1500 m) U.T.A. 
(L. Bakoș, I. Turak) 3:30,0; simplu 
junioare II (500 m) Codruța Blida- 
ru (C.N.U.) 2:00.0, Maria Dragomi- 
rescu (Voința Buc.) 2:02,0.

Mureș) 
m) Șc. 
Popes* 
4:44,0;
Steaua 
4:58,6;

ntr
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Viotel TCNCEANU

JUMORII

LA UN TURNEU ÎN POLONA
Azi urmează sâ plece în Polonia un lot de luptători români, juniori, care va 

participa în zilele de 18—20 august, în 
localitatea Bialograd, la turneu: Internațional de lupte libere. „Pomeraniana 
Rampart". La acest tradițional turneu pe 
categorii de greutate vor ti prezenți, 
printre alții, Cî. Zanier — proaspâtu! 
campion continental de iun:ort. I. Lup, 
T. Seregely. V. Gheorghiu șl A. Bâlâ- 
lanu. Ca antrenor, se deplasează Ion Mu- 
reșan.

2AVLA: L^crvaț C.JB7 m). 
i sa Bâcraț <146 m), Zu- 
LT. Clacia (147 m3.
GTS Boziei (14« tn).

145 Spasczeric d01
(Ui Peri.',*

BCC 
Vai» <LM 
ml A-îf-eii- 
horiri.

BULGARIA: Ev*ri33ov ( 
krir QjOO mk Sezanc;;*.-.
Areted;.yski <146 mk Kolev 
mk Koțev (IX ml. 
(144 ml Krastev 142 m’,
ctev (i.®2 ml Tasev (142 ml, 
mariev (1,86 m), Mihailov (1.83 m).
Kadenkov (130 m*. Asirian (1.79 
mV, Petrov (1,78 m). Antrenor: N. 
Voinov.

GRECIA; Sakellariou, Voyatzn- 
gțu. Diamantopoulos, Aptossoglou. 
Petropoulos. Zoi*. Darivas, Athana- 
ssoulas. Karras. Kotzis, Papantoniu. 
Papargiriou, Tamvakis, 
~saousidis. Skoutaris,
Kcsmas, FoUis. Anternor: 
geUdis.

TURCIA: Celen. Erokay, 
Senat Cancaș. Gunkar.,

• rx-

e£ &>

„CUPA MINAUR- A
REVENIT GAZDELOR

BAIA MARE (prin telefon). Du
pă trei zile de întreceri, duminică 
s-a încheiat în localitate turneul in
ternațional de handbal masculin 
dotat cu „Cupa Minaur“. La sfîr- 
șituî competiției, echipa clubului 
organizator a cîștigat trofeul pus 
în ioc, acumtilînd 6 puncte din trei 
jocuri, ea fiind urmată în clasa
ment de Independența Sibiu —4 p, 
Metaloplastika —2p șl Timișul Lu
goj —0 p. Cupa oferită golgeteru- 
lui turneului i-a revenit hlî I. Pal- 
ko (ăfinaur), care a înscris 31 de 
goluri.

An arbitrat bine, tot timpul tur
neului, V. Farago — S. Nemeth 
(Baia Mare) și C. Căpățînă — T. 
F.ne (Buzău). T. TOHĂTAN-coresp. 
județean.

CUPA JUDEȚULUI BRAȘOV"

A REVENIT TRĂGĂTORILOR DIN ORAȘUL DE SUB TlMPA

Recent a avut loc 1? Brașov, concursul 
de tir cu caracter republican, cea de a 8-a ediție a „cupei Județului Brașov*, la 
care au participat țintași din șase județe 
și din orașul București. Trofeul, după 
o întrecere pasionantă, a revenit trăgă
torilor din orașul de sub Timpa, care au cucerit cele mai multe locuri Sntîi.

REZULTATE : armă standard 3x20 t. 
Juniori : 1 L. Ilovlci (Brașov) 533 p, 2. 
I. Mărgineanu (Cluj) 546 p, 3. Tr. Flo- 
reacu (Cluj) 544 p: senioare : 1. EvaOlah (Brașov» 548 p. 2. Ana Pal) (Brașov) 
5.39 p. 3. Aurora Podara (Focșani) 537 p; 
armă liberă 3x40 t. seniori : 1. L. tlovicl 
im n. !. L. Szatmari (Arad) 1101 p. 3.

M. Dobrescu (Olimpia București) 1087 p; 
armă standard 60 t. junior» t 1. IT. Flo- 
rescu 3S2 p, 2 L. Ilovlci 583 p, 3. Al. Sar- 
kozi (Arad) 583 p; senioare : 1. Georgeta 
Oprișan (f ocșani) 587 p, 2. Ana Pali 584 
p. 3. Eva Olah 531 p; pușcă cu aer com
primat 40 f : 1. Al. Daraboș (Cluj) 329 p. 
2. Carmen Colocaru (Cluj) 323 p, 3. Eva 
Olah 313 p; pistol liber 60 t Juniori : 1.
M. Bujdel (Arad) 504 p, 2. I. Andrei (Bra
șov) 501 p, 3. Gh. Csik (Arad) 482 p; 
pistol sport 30+30 f juniori : 1. 1. An
drei 552 p, 2. Gh. Csik 343 p. 3. M. Bujdei 
541 p. Clasament general : 1. Brașov 7 p, 
2. Arad 11 p, 3. Cluj 18 p.

C. GRUIA —• coresjP.

Tekessian, 
Garonis. 
O. Ar-

Tuncer, 
Sunter. 

Kisagun, Aydar.. Kurt. Ercțp. Ae- 
tik. Ipek. Antrenor: A. Sivavuș.

velul întrecerilor nu mi s-a părut 
deosebit in comparație cu edițiile 
de ia Atena sau București, și a- 
ceasta în primul rînd pentru că cei 
mai mulți dintre sportivii bulgari, 
iugoslavi și români s-au prezentat 
slab pregătiți. Exceptind rezultatele 
obținute de Ceakarov, Dobrev, Anca 
Groza ți Zdenka Gasparae, cele
lalte nu au o valoare internațio
nală.

— Cum explicați tnfrîngerea 
înotătorilor români care dominase
ră categoric la ediția precedentă și 
succesul, mai ouțin scontat, al îno
tătoarelor ’

— In prunul rînd am avut o e- 
chipă descompletată, fără oameni 
de specialitate in cursele de del- 
tia. ceea ce a afectat și ștafeta 
mixU. Apoi, foarte mulți dintre re
prezentanții noștri (in special ju
niorii) »-*u prezentat slab pregă
tiți. Oprițrscu. Adam. Resler. Hem- 
peL Lapn și Nuțeanu obținind cifre 
ea malt sub posibilități. Este și 
vin* aatzfTilcr respectivi cărora 
aț vrea să le reproeez insuficienta 
mnoațtere a posibilităților de care 
dlspna sportivii mai tineri pe care 
ii aa in pregătire. AltfeL nu ne-am 
fi aliat in situai ia de a-1 folosi la 
IM m spate pe Nuțeanu (664) .cind 
in aceleași zile, la Reșița. D. Grop- 
San înoată distanța in 66.0, sau. ca 
la !M m bras s-o folosim pe Ade
lina Hidoș (3:08.0). cind tot Ia Re
șița Domnica Dumiiru obține 2:58.8. 
Datorită acestor situații am fost 
puși in situația de a-i întrebuința 
la maximum pe Slavic și Aimer 
pentru a face față in mod onora
bil. Acești doi sportivi au luptat 
iu mod exemplar (Slavic a pierdut 
la 100 m deoarece s-a aflat pe cu
loarul doi si nu l-a putut vedea pe 
llusev, care a înotat pe culoarul 
"Pt).

— Totuși ați avut o satisfacție 
prin victoria fetelor ?

— Nu trebuie să exagerăm prea 
mult acest loc I. Adevărul este că 
atit sportivele bulgare, cît și cele 
iugoslave s-au prezentat neașteptat 
de slab, singura adversară 
tenții în fața formației 
fiind cea a Greciei, aflată 
surprinzător progres. Anca
și-a făcut pe deplin datoria și nu 
avem ce-i reproșa. E adevărat că

dacă ar fi realizat un nou record 
și la 200 m delfin, satisfacția noas
tră ar fi fost dublă. Aș mai vrea să 
Ie remarc pe Eugenia Cristescu 
(pentru cursa de 800 m) și Gyongy 
Sovago pentru evoluția în ștafeta 
de 4X100 m mixt (63,5). Anca 
Georgescu și Lavinia Donea, deși 
au urcat pe podiumul de premiere, 
puteau obține rezultate mult 
bune. Adelina Hidoș, Adriana 
păzan, Liliana Burlacu. Karin 
rutsch s-au comportat slab.

— Cu alte cuvinte, la această e- 
diție am contat practic doar pe 
cîțiva sportivi, care au fost nevoiți 
8ă depună eforturi considerabile ?

— Din păcate, lucrurile s-au în- 
tîmplat întocmai. Slavic. Aimer, 
Groza, cu talentul și posibilitățile 
lor multiple, rămin oamenii de 
bază ai înotului românesc. Aș mai 
vrea să-l evidențiez în mod spe
riat și pe tinărul Dietmar Wettcr- 
neck, autorul unui prețios record 
al țării la 400 m mixt (4:32,9).

— In sfîrșit, cum apreciați forma 
olimpiciloc noștri ?

— Curios lucru, atît Eugen Ai
mer cît și Anca Groza au „mers“ 
mai bine în probe la care nu vor 
participa la J.O., dinamovista rea
lizing chiar un nou record la 400 
m mixt. Antrenorii lor au impresia 
că cei doi sportivi au ajuns să fie 
inhibați (!) de probele lor favorite. 
Firește, este o scuză de care ni
meni nu poate (ine seama. S-ar 
Putea să fie pu(in obosiți. Eu cred 
însă că pregătirea lor — chiar atit 
de intensă cum a fost ea — nu este 
încă suficientă pentru a ne așiepta 
Ia o ș.«zență într-o finală olimpică.

A. VASÎLIU

mai 
Pu- 
Pa-

cu pre- 
române 
într-un 

Groza

DINCOLO DE PRIM-PLANUL TRANSFERĂRILOR

cei lori

La Baia Mare, antrenorul Bascăr Pană 
și-a văzut visul împlinit : găsirea unul 
conducător de Joc. Acesta este Petre A- vramescu (de la S.C. Bacău), o achiziție 
la fel de valoroasă ca și Stellan Râduțoiu 
de la Universitatea , Craiova.

Jucători foarte buni vor completa Ș1 
rb. du rile formațiilor Trotușul (de re- 
marcat promovarea Juniorilor Marian 
Vadlarhe și Iostf Boroș, dar să reținem 
și faptul că Odae a placat la Știința Ba
cău) și Universitatea Cluj (portarul ex- 
dmarr.ovist Keu va reapare. In fine, pe teren.. ambele obținând cite cinci apro
băm. d* taansfer. tn tbr.p ce Steaua, m- Cepeder.ta Sibiu șl Vofma București șl-au 
•das numai cite tre. handbaHști, necti- 

țXnă ,: -um în pelmuî eșalon.
Singura echipă care a preferat să ră

mână ca ce are a fost fXnamo București, 
dar oare s-ar putea sâ promoveze, 
și In anii trecuți. har.dba'ușU din pro) 
pepttiieră.

—» capropria

★
Acestea ar fi transferările 

perioada recent Încheiată. _____ ___
așteptăm gongurile Inaugurale ale cam
pionatelor, urmînd ca de-ab'a atunci să 
vedem ce efect au avut pentru echipe 
aceste noatâti.

Horic ALEXANDRESCU

operate în 
Rămine să

ULTIMII CAMPIONI
IN ÎNTRECERILE COPIILOR
REȘIȚA. 14 (prin telefon). S-au 

încheiat campionatele naționale de 
înot pentru copii. Iată ultimii cîș
tigători :

COPII B — 400 m liber (b): 
H. Neagrău (Crișul) 5:09.0 ; 400 m 
liber (f) • Angela Vamoși (Crisul) 
5:32,3: 
(Rapid) 3:07,3 ;
Felicia
4x100 m liber (b): CSM Cluj 4:52,5; 
4x100 m liber (f) : Petrolul 5:15,7 
200 m spate (b): H. Habetier (Șc. 
sp. Timiș.) 2:38,1 (record) ; 200 m 
spate (f): Marta Tavasi (Crișul) 
2:53,7 ; 800 m liber (f) : Mihaela 
Costea (CSS) 11:31,7: 800 m liber 
(b): II. Neagrău (Crișul) 10:42,2 
(recordi :

COPII A — 200 m liber (b): Ad. 
Popovici (Petrolul) 2:17,1 ; 
liber (f): Julieta Mirosu 
Reș.) 2:28,2 ; 200 m bras 
Constantinescu (Petrolul) 
200 m bras (f) : Domnica 
(Prahova) 2:58,8 (r.p.) ; 400 
(b): P, Draga (Șc. sp. 2) 5:38,5 ; 
400 m mixt (f): Cătălina Pănules- 
cu (Petrolul) 5:55.9 (r.p.) ; 4x100 m 
liber (b): Peirolul 4:17,7 ; 4x100 ni 
liber (f): Șc. sp. Reșița 4:51,8; 
200 m spate (b): D. Gropșan (Șc. 
sp. Reș) 2:26,2: 200 m spate (f) ► 
E. Puel (Șc. sp. Reș.) 2:47,3; 200 m 
delfin (f): Minola Vasiliade (Ra
pid) 2:52,7 ; 200 m delfin (b) : A. 
Ursu (Șc. sp. 2) 2:35,6 ; 100 m del
fin (b): H. Lucaciu (Sc. sp. Sibiu) 
69,4; 800 m liber (f) : Ildico llor- 
vat (Crișul) 10:47,9 ; 1500 m liber 
(b): I. Sveț (Șc sp. 2) 19:46.5.

Doru GLĂVAN-coresp. județean

«00 m bras (b) : L. Ene
200 m bras (f):

Anastasescu (CSȘ) 3:12,9 ;

200 m 
(Șc. sp. 

(b) i Cr.
2:54,9 ;

Dumitru 
m mixt

MICILE NEGLIJENTE PRODUC DECEPȚII MARI

Citeva aspecte din pregătirile echipei naționale de motocros in vederea

etapei
Echipa națională de motocros se 

află în fața unui examen dificil : 
la 27 august, motocrosiștii români 
vor lupta, pe teren neutru, la Ni- 
tra (Cehoslovacia), cu cei bulgari 
pentru locul III în competiția in
ternațională ,.Cupa Dunării", 
ajunsă Ia ultima etapă- înaintea ac
tului final, clasamentul are următoa
rea înfățișare: 1. U.R.S.S. 58 p,2. Ce
hoslovacia 99 p. 3. Bulgaria 227 p, 
4 România 230 p, 5. Ungaria 271 p. 
Prin urmare, doar trei puncte are 
de recuperat echipa României pen
tru a urca pe podium;:! 
diferență care poate 
dacă sportivii noștri se 
cu toată seriozitatea 
confruntărilor decisive.

In aceste zile, selecționabilii își 
continuă antrenamentele, conform 
unui program indicat de specialiștii 
federației. în cadrul cluburilor și 
asociațiilor respective, pînâ în pre
zent, alergătorii vizați a efectua 
deplasarea la Nitra. au participat 
la două concurs ri republicane de 
verificare, comportarea lor prile
juind citeva constatări îmbucură
toare. In primul rînd. s-a observat 
o ameliorare a condiției fizice, ma
joritatea membrilor lotului națio
nal inregistrtnd timpi superiori 
în parcurgerea turelor, iar unii au 
reușit chiar să termine cursa în 
ritmul susținut în care au luat 
startul. Antrenorul echipei repre
zentative. Ion Spiciu. este mul
țumit de brașoveanul Adam Cris
tei, care, după „dușul rece" produs 
de excluderea sa temporară din 
lot pentru repetate abateri de la 
normele vieții sportive, se pare 
că a înțeles că singura șansă de a 
reveni

laureatelor, 
fi realizată 
vor pregăti 
in vederea

ln prima reprezentativă a

ȘTIRI
ziua de 20 august. în muni- 
Gh. Gheorghiu-Dej. se va

• Tn 
cipiul 
desfășura un concurs republican de 
motocros, cu participarea alergăto
rilor noștri fruntași. Se vor dis
puta întreceri la clasele 70 și pînâ 
la 500 cmc.

• La 
Moreni 
loc alte 
nale de 
mai la 
au fost 
turi de 
crosiști 
Iugoslavia, R. D. Germană și Un
garia

• Ultima etapă a 
republican de viteză 
luna viitoare, în ziua 
brie, la Tg. Mureș, 
lej vor fi desemnați 
Jor șase probe, pe anul 1972.

Brașov (3 septembrie) și 
(10 septembrie) vor avea 
două concursuri intemațio- 
motocros. Se va alerga nu- 
clasa pinâ ia 500 cmc. și 
invitați să participe, ală- 
sportivii noștri, și moto- 

din Bulgaria, Cehoslovacia,

campionatului 
se va disputa 
de 10 septem- 
Cu acest pri- 
campionii ce-

Cupei Dunăriifinale

ȘT.

pentru
Dunării"

Foto:
CIOTLOS

Mother 
sistul brașo
vean Adam Cris- 
bai, a ciștigat ul
timele două Con
cursuri de verifi
care a lotului re
publican, anun- 
țindu-se ca un 
alergător' de ba
ză al echipei na
ționale 
„Cupa

munca și disci-

’y: k:

țării o constituie 
plina. In consecință, el a cîștigat 
concursurile de la Zărnești și Pu
cioasa și se numără printre candi
date principali la echipa națională- 
O formă constant bună au arătat 
și colegii lui de la clubul Steagul 
roșu Brașov, Traian Moașa și Iosif 
Bartha, aflați printre animatorii 
întrecerilor de selecție.

Din păcate, bilanțul celor două 
trialuri nu a fost pozitiv pentru 
toate lumea, cîțiva valoroși moto
crosiști neputînd face davada ca
lităților lor, din cauza unor defec
țiuni 
care 
mul 
fost 
pregătirea mașinii pentru concurs. 
La Zărnești, de exemplu, a fost 
nevoit să abandoneze. întrucît. i 
s-a • rup: bobina, asigurată doar cu 
niște... bandaje de cauciuc, cînd 
se știe că numai colierele metalice 
fixează sigur această piesă de mare 
însemnătate. De asemenea, la Pu
cioasa. el a avut pană de cauciuc, 
pricinuită de o ciupitură a came
rei. produsă în timpul fixării pa
pionului. Un alt alergător fruntaș, 
Constantin Goran, nu a putut con
vinge pe deplin, deoarece a dove
dit superficialitate în centrarea ro
ților și, din acest motiv, i-a sărit 
.lanțul în timnul antrenamentului

mecanice. Astfel, Mihai Banu, 
merge cu pași siguri pe dru- 
consacrării internaționale, a 
victima propriei delăsări în

ultimei reuniuni, dete- 
sistemul de aprindere, 

a doua zi, Constantin 
numărat printre specia-

oficial al 
riorîndu-se 
Urmarea i 
Goran s-a 
tori.

In sfîrșit. Petre Lucaci, o auten
tică speranță, nu și-a pus la punct 
carburația și a trebuit să oprească, 
pe undeva, pe traseul de la Pucioa
sa, pierzînd ture prețioase.

Așadar, micile neglijențe în pre
gătirea mașinilor pentru concurs 
pot provoca mari decepții chiar si 
celor mai rutinați motocrosiști. 
Deci se impune o atenție deosebită 
în întreținerea motocicletelor, fac
tor — alături de pregătirea fizică 
și tehnică — determinant în obți
nerea unor rezultate superioare.

Nu putem încheia, fără a aminti, 
măcar în treacăt, de comportarea 
a doi sportivi care ne obișnuiseră 
cu evoluții remarcabile, jar în pre
zent bat pasul pe loc. Este vorba 
de bucUreșteanul Aurel 
aflat în evident regres, 
lipsei de continuitate în antrena
mente și de Francisc Szinte care, 
în loc să se instruiască temeinic, 
umblă cu transferul de la o secție 
Ia alta. Credem că este strict ne
cesară intervenția forului de resort 
în cazul acestor «nortM ra-o pot 

uiiii echipei naționale.

Ionescu, 
datorită

JB:
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U.E.F.A. A DESEMNAT CONDUCĂTORII 
JOCURILOR NOASTRE DIN CUPELE EUROPENE

Comisia de arbitri U.E.F.A. a 
stabilit țările din care vor fi de
legați arbitrii jocurilor din primul 
tur aL cupelor europene, urmînd 
ca federațiile respective să-i no-

ARBITRII MECIURILOR
DIN PRIMA ETAPA

A DIVIZIEI A
C.S.M. REȘIȚA — STEAGUL ROȘU 

BRAȘOV : C. Petrea ajutat de C. Manu- 
șaride și M. Buzea (toți din București).

STEAUA — A.S.A. TG. MUREȘ : V. 
Topan ajutat de A. Pop și Gh. Vereș 
(toți din Cluj).UNIVERSITATEA CRAIOVA _ RAPID: 
I. Rus ajutat de N. Banta șl St. Marian 
(toți din Tg. Mureș).U.T. ARAD — F.C. ARGEȘ : Gh. Llmo- 
na, ajutat de A. Mtlnlch și St. Lazăr 
(toți din București).FARUL — C.F.R. CLUJ : N. Pctriceami 
ajutat de A. Grlgorescu șl D. Ghețu 
(toti din București).

PETROLUL — DINAMO : M. Rotaru a- 
țutat de T. Oniga și I. Ciolan (toți din 
Iași).

SP. STUDENȚESC — SPORT CLUB BA- 
CAU : Gr. Birsan ajutat de T. Trofin și I. Tlfrea (toți din Galați).

UNIVERSITATEA CLUJ - JIUL PE
TROȘANI : C. Ghemigean ajutat de M. 
Popescu și R. Stîncan (toți din București)

minalizeze. U.E.F.A. a informat fo
rul nostru de specialitate din ce 
țări vor fi arbitrii jocurilor 
pelor românești și, în același 
la ce partide vor funcționa 
tri români.

Arbitrii jocurilor noastre
Aris Bonnaweg — F. C. Argeș, 

arbitri din Belgia la Luxemburg și 
din Grecia la Pitești (Cupa cam
pionilor europeni)

Rapid — Landșkrona Boys, din 
Austria Ia București și din Scoția 
la Landșkrona (Cupa cupelor)

Universitatea — Levski Spartak, 
din R. D. Germană la Cluj 
Cehoslovacia la Sofia 
U.E.F.A.)

U.T.A. — Norrkoping, din 
la Arad și din U.R.S.S. la 
koping (Cupa U.E.F.A.)

echi- 
timp, 
arbi-

DUMINICA. PE STADIONUL MASURI? DA!23 AUGUST DIN CAPITALĂ

și din
(Cupa

Turcia 
Norr-

/

Meciurile din prima etapă a 
campionatului diviziei A care vor 
avea loc în Capitală se dispută pe 
stadionul 23 August, după urmă
torul program :

• ora 17 : Sportul studențesc — 
Sport Club Bacău

• ora 19: Steaua
mata Tg. Mureș

A. S. Ar-

PLENARA COMISIEI MUNICIPALE DE FOTBAL BUCUREȘTI 
CUNSACRATĂ PROBLEMELOR OE EDUCAȚIE

Astăzi, în sala Dinamo din Ca
pitală, de Ia ora 18,30, va avea 
loc plenara comisiei municipale de 
fotbal, care va analiza situația dis
ciplinară (problemele de educație) 
din fotbalul bucureștean.

La plenară au fost invitați să

participe președinții secțiilor de 
fotbal, antrenorii 
pelor divizionare 
și ale celor din 
nicipal, arbitri, 
membrii comisiilor de sector.

și căpitanii echi- 
A, B, C, precum 
campionatul mu- 

observatori Și

DAR CU• •• MĂSURĂ PESCARU

„CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
(Urmare din pag. 1)

incertitudini risipite după aceste 
verificări la mică distanță, solici- 
tînd un efort foarte aproape de 
cel real, din campionat.

Acum, cîteva cuvinte despre com
petitoare.

Cîștigătoarea. Steagul roșu, pen
tru a doua oară în rol de ,.bucu- 
reșteană**, nu regretă, sîntem si
guri, inspirația de a fi dat curs 
invitației venită din Capitală. Bra
șovenii au avut, dacă Ie cîntărim 
comportarea, cea mai constantă e- 
voluție și realitatea asta le confe
ră un plus de merite în obținerea 
splendidului trofeu cu care s-au 
întors la Brașov. în afara celor 
care le revin din victoria in jocul- 
finală ; prezentîndu-se în fața e- 
chipei care dispune în momentul 
de față de cel mai puternic lot. a 
reușit succesul nu printr-o întim- 
plare sau șansă, .ci printr-un fot
bal mai bun decit al puternicului

său adversar. La Steagul roșu, re
cunoaștem mereu — chiar și în 
acele partide cînd tabela de mar
caj nu-i este amică — o ținută 
fotbalistică onorabilă. Brașovenii 
joacă, încă din vremea lui Prora — 
antrenorul care continuă acum cu 
fidelitate această tradiție — Gaiță. 
Marinescu. Fusulan. Meszatoș. Hi- 
disan. David. Hașoti. etc. cu ele
ganță. tehnic, rafinat si spectacu
los. Sezonul acesta, stegarii pcc 
lansa ur. trai putem:: asalt aso- 
pra locurîlce Înalte din clasament; 
pe un fond de jucători cu 
ei au făcut — socoâEi noi 
mai valoroase achiziții, 
ua. La București î—Ăsn 
Hiriab. pe reîntorsul la 
origină. Angbe!. pe ( 
mai există Nagș si Aleea 
banca de reze 
talurgi»: bucu 
va alătura si 
clubului din Brașov 
echipier

//

Steaua ne-a dăruit, impreonl 
Dinamo, cel mai frumos mec 
competiției. Partidei dii 
de simbâtă nu i-a lipsit 
ce au avut derbyurile <

La Iași spiritele nu s-au liniștit 
încă. După „cutremurul" din fina
lul campionatului trecut, care a 
coborît cu o treaptă competițională 
echipa Politehnicii, 
scontata (în "urma cu 
nunțare la serviciile 
V. Mărdărescu, acum 
rîndul jucătorilor.

în sfîrțit! — vor 
unii. Bine că a mai 
dul jucătorilor! Pe ei nu 
întrebat nimeni, pînă azi. 
mic. Echipa a m.ii reur<: 
cum cîțiva ani în B. sau i 
tut din greu, de citeva ori 
praviețuiască in 
țării. S-au 
birouri de : 
cători insă 
— nimeni 
zicem așa.
Odată insă cu începerea oregăii- 

rilor pentru noul camp, ■lll con
ducerea clubului ieșean s-a cine.: 
să nu mai treacă nfcafc1 cu vede
rea. plecîrid de la înece? exiflE&ței 
maxime. Cei care s-as fript de 
curir.d cu supa... Mai inia s-a raers 
pe linia eradicării grrexi de 
discordie din sinul echipei. 
une inspirată și ioarteTdEâ 5! 
hetărirea de a accrda.
ucătorilor Aleea și p*L ar solea 
i considerată drept tz act d 
elepcrjr.e și in aresași tăi 

rezolvare avastajoană peR="J

dupâ puțin 
un an) rc- 
antrenorului 
a venit și

prtma dretzts 
i schimosi ccnGLcăt 
secție, antreocri. De 
— mai ales de -Tirfi 
nu prea a avuL c- 
curajul să se ocupe.

NIMIC
DESPRE

Pag. a 3-a

tale este in deplină concordanță cu 
gravitatea faptelor incriminate sau. 
mai bine zis. dacă acestea din 
mă reclamau ap'icarea unei 
depsc- maxime ?

Răspunsul nostru este nu! De 
în primul rînd. pentru că nu 
ținut scama și de antecedentele 
zitive ale celor in cauză. Moido- 
veanu ca și Cupcrman — acesta 
din urmă un produs sută la șută 
ieșean — au servit cu mulr devo
tament cu'oriie echipei lor. aduein- 
du-ți o înseninată contribuție la 
succesele si afirmarea acesteia pe 
parcursul a multor ani competi- 
fiaaafi. Pe de altă parte, atit Mol
doveana. cit și Cuperman nu au 
■nai suferit pină acun> nici o sanc
țiune din partea clubufai lor. iar 
uiumul nici din partea 
<Se dîseii 
rină, au 
anumită 
obiective 
favorizat 
sflrsiL nai 
ccr.stuâa un argument decisiv Care 

-stifice CARACTERUL EX
TREM al pedepselor.

i>? aceea — iară a ne considera 
n m.s:âr.'-A *de ape! ocazională, sau 
a lăsa impresia’ că ne erijăm in 
supra judecători — considerăm că 
măsuriie luate in privința jucăto
rilor Cuperman și Moldovcanu se 
sitaeazâ, prin excesivitatca lor. din- 

(Tanițele spiritului de e- 
ASTA XV ÎNSEAMNĂ. 
DEPARTE. CA PLEDAM 
IEKTARE.V CELOR TN 

Rcrecteie lcr abateri nu 
e trecute — botărit lucru — 
iderea. Dar nici sepradimen- 
e. După cum făptui că jucâ- 
rtuar St cri mai valoroși, nu 
tnz rxceșxau. ca pină »-ra. 

starve de ir staurare a or
ari de 

pori-
j con- 

w -espec-a PRIN- 
CHILL PBriTUKTION AUT ATU
S WC ktUNU te tupert ru gradul 
reui âe v? ie sf eu poerja ce
lor te cxtpâ fMă de greșeala să-

ur- 
pe-

ce? 
s-a 
pre

Comisiei 
ciplină a F.R.". în al doilea 

foit minimalizate, intr-o 
măsură și unele elemente 
de conjunctură care au 
abaterile respective. Și in 
tura aft-stor abateri nu

C*S- 3 CC 
cKawSe.
MCI PE 
PîATRl 
CIllA.acesta.

PROGRAMUL TURULUI CIMPIOMIOUI DlllZItl C-

XLA

pruzi

M*oi IONESCU

IDim 1972-1973
Kraus (Sportul studențesc), reintilnit cu Divizia A, sare bărbătește la o 

minge aeriană. Dar Petre Nicclae (Dinamo) a fost un pic mai iute...

transfer; 
Sportului e la <
fisurilor pronunțate, rămase 
cui echipei : Divizia A ie-a accen
tuat.. Totul se reduce acum la ce 
se mai poate face — sub rap.rtul 
instruirii — pe parcurs

SERIA A

Mijlocașul stegar Pescaru este 
‘alături de Adamache) fotbalis
tul brașovean prototip pentru 
ultimii 10 ani. Jucător-fanion, 
jolly-jocker, conducător de joc 
al echipei de la poalele Tîmpei. 
Pescari a fost in sezonul trecut 
vn subiect in fotbalul nostru, 
prezența sa în rindurile echipei 
naționale — în virtutea unei for
me foarte bune dovedite in for
mația de club — fiind conside
rată de mulți drept oportună. 
O accidentare și scăderea poten
țialului de joc tocmai în momen
tul trecerii pragului spre primul 
„11“ al țării (corespunzător, se 
pare, verificării sale cu ocazia 
partidei olimpicilor in compania 
reprezentativei Peru) l-au lip
sit pe brașovean de șansa ali
nierii în reprezentativa țării la 
ultimele jocuri ale campionatu
lui european.

Vă gindițl, poate, stimați citi
tori. că aceste rinduri tși pro
pun o nouă discuție' pe tema 
Pescaru. Nu este așa. Mijlocașul 
brașovean ne-a spus, cu modes- 
tia-i și eleganța binecunoscute, 
că — în ceea ce-l privește — 
cuvintele au fost ... prea multe, 
luind-o detașat înaintea fapte
lor. Astfel că, în viitor, optează 
pentru ordinea 
faptele și apoi 
face că dialogul 
de la premisa „nimic despre.. 
Pescaru".

N-am fost insă privați de su
biecte, pentru simplul motiv că 
mijlocașul brașovean este unul 
dintre jucătorii noștri care prac
tică fotbalul, dar și caută să-l 
înțeleagă, In sensurile sale cele 
mai adinei, ca fenomen supus 
continuu evoluției, progresului.

Dar iată citeva din ideile î* 
gindurUe lui Pescaru.

— Cce crezi că este sensul 
momentului, al etapei actuale, 
in fotbalul internațional?

— Revenirea cu pași siguri 
spre primatul ofensivei. Nu cea 
romantică. de acum 25—30 dc 
ani. ti o ofensivă puternică, 
clădită pe o structură de joc 
foarte solidă, foarte armată, ca 
să zic așa, in apărare.

— Ce crezi că va aduce nou 
campionatul republican care în
cepe duminică?

— Cred că va continua 
sul de echilibrare — spre 
chetă valorică mereu mai 
— a echipelor noastre.

— Intre ar.e crezi că

inversă: întii 
vorbele. Așa se 
nostru a plecat

se va

RAPID Sl-A ÎNCHEIAT TURNEUL l\ SPANIA
în ultimul joc

tn ultimul joc din cadrul 
ghiularului de la Elche, 
Rapid a întîlnit duminică 
formația budapestană Honved. .Vic
toria a revenit fotbaliștilor 
ghiari cu scorul de 1—0 (0—0). 
Rapid a aliniat

0 — 1 cu Honved
triun- 

echipa 
seara

ma-

următoarea for-

CÎMPULUNG

Râducanu — Pop,
Codrea (min. 46 Ștefan), —

Angelescu — Petreanu, Ma-

Boc,mație :
Mușat,
Naom,
rin Stelian. Neagu, Dumitriu III.
Feroviarii bucureșteni se vor îna
poia în țară mîine Ia ora amiezii.

Etapa I, 20 august
Oltul St. Gheorghe — Gaz metan Y:_.aș 
Textila Odorhei — Someșul Bec.ea.1Min. Bălan — Viitorul Gheorghieni 
Lacul Ursu Sovata — Unirea Cr.,-;- 
Mureșu] Toplița — Forest. Tg. See_esc 
Foresta Suseni _ Viitorul Tg. Mureș 
Vitroniet. Mediaș — Carpați Covasna

Etapa a n-a, 27 august
Forestierul Tg. Sec. — Lacul Ursu S -vata 
Viitorul Tg. Mureș — Mureșul Toplița 
Gaz metan Mediaș — Textila Odorhei 
Someșul Beclean — Vitrometan Medias Viit. Gheorghieni — Oltul Sf. Gheorghe 
Carpați Covasna — Minerul Bălan 
Unirea Cristur — Foresta Suseni.

car

Tg.
ce< u_.

JUDEȚUL ARGEȘ

Str. Negru Vodă nr. 185, telefon 1638

ANUNȚA
1. CONCURSUL DE ADMITERE ÎN ANUL I — sesiunea de 

toamnă pentru anul școlar 1972—1973, are loc înire 28 august — 5 
septembrie 1972

Examen teoretic : matematică și limba română scris și oral; is
torie oral. ' ,

Acte ; adeverință absolvire 8 clase, certificatul de naștere ori
ginal și copie.

Se primesc candidați născuți în anul 1956 și mai tineri.
28 august: controlul medical și examenul practic (o probă la 

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

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

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

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

Acte: situațio școlară din ultima clasă ; aci de naștere original 
și copie.

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

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

probele oficiale de concurs a categoriei ae vîrstă respective) sînt 
eliminatorii. _ _____ '

pentru 
Ioc înfțentru transfer în anii II și III 

iceelor de cultură generală, are
3. EXAMENUL PRACTIC 

absolvenții anului I ți II ai 
ziua de 7 septembrie 1972. Se trece o probă la alegere din pro
bele oficiale de concurs o categoriei de vîrito respectivă.

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

Vl-a (8 locuri) are loc în zilele de 2—3 septembrie iar pentru clasele 
a VII-o (17 locuri) ți a Vlll-a (8 locuri) în zilele de 4—5 septembrie.

Înscrierile se fac în ziua prezentării la examen.
Actele se cer după sus*inereo examenului.
LICEUL CENTRAL EXPERIMENTAL DE ATLETISM este liceu de 

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

PE TOATA DURATA ȘCOLARIZĂRII, SE ACORDA INTERNAT Șl 
MASA GRATUIT ELEVILOR ADMIȘI, DE LA CLASA a V-a PÎNA LA 
a Xll-a.

Etapa a III-a» 3 septembrie
Mureșul Toplița — Someșul Beelean 
Minerul Bălan — Gaz metan Mediaș 
Forestierul Tg. Secuiesc — Foresta Suseni 
Olțul Sf. Gheorghe> — Textila Odorhei 
Lacul (Jrsu Sovata — Carpați Covasna 
Vitrometan Mediaș — Unirea Cristur 
Viit. Gheorghieni — Viit. Tg. Mureș

Etapa a IV-a, 10 septembrie
Textila Odorhei — Vitrometan Mediaș 
Carpați Covasna — Mureșul Toplița 
Minerul Bălan — Oltul Sf. Gheorghe 
Gaz metan Mediaș _ Someșul Beclean 
Foresta Suseni — Viitorul Gheorghieni 
Viitorul Tg. M. — Lacul Ursu Sovata 
Unirea Cristur — Forest. Tg. Secuiesc

Etapa a V-a, 17 septembrie
Lacui Ursu Sovata 
Textila Odorhei — 
Viitorul Tg. Mureș
Mureșul Toplița — ___ ____ _
Gaz metan Mediaș — Vitrometan Mediaș 
Unirea Cristur _ Carpați Covasna Someșul Beclean — Oltul Sf. Gheorghe

Etapa a Vl-a, 24 septembrie
Someșul Beclean — Minerul Bălan 
Vitrometan Mediaș — Lacul Ursu Sovata 
Viit. Gheorghieni — Unirea Cristur 
Oltul Sf. Gheorghe — Viit. Tg. Mureș 
Foresta Suseni — Carpați Covasna 
Forest. Tg. S. — Gaz metan Mediaș 
Mureșul Toplița — Textila Odorhei.

Etapa a Vll-a. 1 octombrie
Unirea Cristur — Mureșul Toplița 
Forest. Tg. Secuiesc — Viit. Gheorghieni 
Foresta Suseni — Vitrometan Mediaș

— Viit. Gheorghieni 
Foresta Suseni
— Forestierul Tg. S. 
Minerul Bălan

Viit, Tg. Mxreg — Carpeni Cvvas^a 
Textila Odort;- — Fr-tz gri.uifgr 
Semețul Bee-exi — U.-_rea C-.«vur 
Mureșul Topuța — Vlmtcetan Xedfaa 
Min. Bălan — LaeX U-<u S.-.-a» 
Oltul Sf. Gbeui^e — Foresta Suaed 
Gaz me^n Me*ag — Vuv Ga*oc0iien!

Etapa a Xn-a. J noiembrie
Foresta Susexl _ Sraerui Bedean \ litoral Tg Xure* — Min. B4um 
Vitrometan — rorest. Tg. S.
Unirea cristur — Gaz metan Media* 
Mureșul TopUta - Oitu: Sf. Gheorghe 
Carpați Covtsra — V;.- Gheorghieni 
Lacul Ursu Sova-n — Textila Odorhei.

Etapa a IUI », u noiembrie
Oltul Sf. Gh. — Unirea Cristur
Viit. Gheorg.-.eni _ Vitrometan Mediaș 
Someșul Becmr — Lacul Ursu Sovata 
Forestiera! Tg. seexcac - Carpați Cov. 
Textila Odorhei — Vift. Tg. Mureș 
Gaz ir.etan Medii* — Mureșul Toplița 
Minerul Bă^n - F -esta Suseni

(Urmare, din pag. 1)

fi activitatea sportivă cu regim 
constant, desfășurată la Batogu. 
Mai există desigur diversele faze 
ale competițiilor de masă cum ar 
fi Cupa tineretului de la sate sau 
Crosul tineretului, dar acestea sînt 
acțiuni sporadice, deși utile. Vreau 
să relev și sprijinul comitetului ju
dețean U.T.C. care a înzestrat echi
pa de fotbal cu un rînd de echipa
ment complet.

— Am dori să faceți publice pla
nurile dumneavoastră de viitor.

— Vedeți, sîntem conștienți că 
este loc pentru mai mult și pentru 
mai bine. Avem aici cîțiva oameni 
inimoși, energici și
de mișcarea fizică. E vorba 
nică Zamfir economist la 
Radian Gurău secretarul 
tul ui U.T.C. al C,A .P.-ului

eforturile locale, conjugate cu 
sprijinul concret al forurilor de re
sort superioare pot face minuni 
chiar într-un punct obscur de pe 
harta țării. Am citit undeva că in 
curtea unei școli dintr-o comună 
bănățeană se jiacă tenis mai abitir

îndrăgostiți 
de Fă 
C.A.P., 

corni te- 
din sa

tul vecin, Vulturești, și Aurel Jica, 
membru cooperator. Inițiativele și

da lupta pentru titlu in viitorul 
campionat?

— între ‘ .
U.T.A., F.C. Argeș și Steagul 
roșu,

— Ai vreo favorită?
— Am două. Una sentimentală 

— firește echipa mea; și una de 
cunoscător — Steaua, conside 
rabil întărită cu trei piese grele: 
Dumitru, Voinea și Iordache.

— Deci în duelul Capitală-vro 
vinde...

— ...Prevăd o reyanșă, anul 
acesta, a Capitalei

— Cum fi se pare sezonul in
ternațional de toamnă al- fotba
lului nostru ?

—Am toată încrederea atit 
în evoluția echipei noastre re 
prezentative în preliminariile 
C.M., cit și în primii pași tn 
cupele europene ale „ambasa 
doarelor“ noastre.

— O ultimă întrebare: pe cine 
vezi — dintre fotbaliștii tinere' 
generații — bâtînd cu șanse 
reale la poarta echipei naționale?

— Văd mari șanse 
tineri foarte dotați: 
și Marcu.

Steaua, Dinamo.

pentru doi 
Broșovschi

Marius POPESCU

Duminică, start in noul campionat al Diviziei C

NOUTATI LA FORMAȚIILE BUCURESTENE
«hi: civ-lriccar C 
sie zile. ti'.thnfir 
ea primrior pârti
ei. uîibnele retp- 
ZBcluî &âer ufi-

te

-c.

pe-sr

făcut imbună- 
sanitare, s-au 
pentru arbitri 
gazonul și s-a

LA _I\KOMET- NIMIC NOU
Același ar. tren or. Iosif l^engheriu 

nici un Jucător nou. același teren 
□ine ia0tl.'it. unul dintre cele mai 
bene din București. Se speră într-o 
ccxnportare bună, fotbaliștii de la 
Iaarcraet vicind unul din primele 
oc-tru locuri.

ION IONESCV 
IA -TTHNUMETAL" ’

Im laoescu. fostul atacant al Ra- 
«a fi iatr-adevăr prezent 

1a Teitncraetal. dar nu ca jucător. 
El ae va ocupa de pregătirea echi- 
pA. irepreună cu antrenorul Ion 
t Meri in De altfel, feroviarii au 
iraprnHstiîa: Teancoetahilui pentru 
ce -ccnekmat si ciLva jucători ' 
Ștefan. Rucătani și Apostol. în a- 
taa ~il si.-.: și site -j-
- St '.te.:, echipei: Constan-
da ce '.z Ur.u-ea Tricolor Bucv.- 
resti. Metec (Olimpia Km. Sărat). 
Daniei .Vritc—J Gheorghieni). Ili-

■esm (Mete?.;! P!openi).
QPI ANTKEXOKI LA _FLACAR.\ 

ROȘIF-
dnrerea echipei -Flacăra 
r anul acesta,

doi antret~ri: Dumitre Popescu 
Si Alexandre Mateescu. Au fost 3- 
dtzsi și o serie de rocâtcri. care 
vor ir.țări echipa : Votca. Stan $i 
Glărea. de la Unirea Tricolor 
București. Basarabean, de la Auto
matica. Deca, de la Rapid. Ftores- 
cu. de Ia Ancora Galati ți Mateiaț, 
de la Mlraur Ziatna. Printre cei 
plecați ia alte formații. Dacin, la 
Universitatea Craiova. Gh. Marin, 
la Sportul studențesc-tineret și 
Mărgărit, la Viitorul Vaslui.

13'

ORA DE ÎNCEPERE A PARTIDELOR ETAPEI I 
A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A

Federația română de fotbal a stabilit ca meciurile din prima etapă 
a campionatului diviziei A să înceapă la ora 17. cu excepția partidelor 
Farul — C.F.R. CTuj (ora 20, în nocturnă) și Steaua — A. S. Armata Tg. 
Mureș (ora 19).

LA ,T.M.B.“, ACELAȘI 
ANTRENOR

I
Antrenorul Al. Constantinescu, 

același de anul trecut, a fost de
semnat să se ocupe, și în acest 
sezon, de destinele echipei. Doar 
două nume noi în formație, Du - 
mitran (Flacăra Moreni) și Cara- 
bulea (Centrul de juniori „23 Au
gust")

Terenul a fost regazonat, ia;’ 
trupurilor sanitare li s-au adus nu
meroase îmbunătățiri.

Dumitru NEGREA

LOTO-PRONOSPORT
începe noul campionat

Duminică ne vom afla din nou 
în febra marii competiții fotbalis
tic;. înainte de prima etapă, curge 
șirul pronosticurilor.... Cine va fi 
campioană? Va rezista F.C. Argeș 
asaltului învinselor ei? Cum vor 
rezista promovatele, șocului de lu
are a contactului cu prima catego
rie? Și cite și mai cite nu sint dis
cutate de zecile de mii de iubitori 
ai sportului cu balonul rotund, 
acum în apropierea startului?

Pronosportul începe și el seria 
concursurilor cu meciuri din cea 
mai iubită competiție: campionatul 
de fctbal și acest lucru nu va râ- 
mine neobservat pe tabloul mari
lor premii.

Dar iată cum arată programul 
concursului Pronosport de dumini
că 20 august 1972: I: U.T. Arad — 
F.C. Argeș; II: U. Craiova — Rapid; 
III: Farul - C.F.R. Cluj; IVi Pe
tro?.:! — Dinamo București; V» 
C.S.M. Reșița — Steagul roșu; VI: 
U. Cluj — Jiul; VII: Steaua — 
A.S.A. Tg. Mureș; VIII: Sportul 
studențesc — S. C. Bacău ; IX : 
C. S. Tirgoviște — Politehnica Iași; 
X: Deltă Tulcea — Progresul Bră
ila; XI: Gloria Buzău — Metalul 
.București; XII: Metrom Brașov — 
Corvinul Hunedoara; XIII; Minerul 
Anina — Crișul Oradea.

PRONOEXPRES
necesită aplicarea unui strat de as 
falt. S-a jucat pe ea doi ani, în 
mod masiv, și pista s-a deteriorat. 
Apoi vrem să consolidăm echipa 
de handbal fete, recent înființată. 
După aceea vrem să dăm o luptă 
ascuțită aș zice, pentru a schimba

VARĂ SPORTIVĂ LA BATOGU««•

decît într-un colegiu din Australia. 
Ei bine, visăm și noi să realizăm 
ceva foarte spectaculos și foarte 
important. Cînd?, este greu de pre
cizat. Dar planul nostru nu are 
suporți absurzi, este ceva POSIBIL 
(a rostit mai apăsat acest cuvînt 
și ne-am simțit datori să-1 scriem 
cu majuscule) și acest lucru ne în
treține speranța. O să vi-1 dezvălui 
îndată, după ce vă voi mărturisi 
acum, că în perspectiva apropiată 
stă refacerea pistei de popice care

noastre 
la orele

care îmi

mentalitatea școlărițelor 
care se cam sustrag de 
de educație fizică.

— Și minunea despre 
vorbeați?

— Uitați-o acolol Urmăresc direc
ția mîinii și peste pervazul feres
trei zăresc un lac mare și limpede, 
cu unda încrețită de vînturile 
Bărăganului. Este lacul Batogu, ne 
lămurește profesorul Dragomir. în el 
au învățat să înoate tații noștri, în 
el am învățat să înotăm și noi, căci

toată suflarea bărbătească din Ba
togu știe să înoate. Acesta este un 
lucru foarte bun. Iar noi ne gîn- 
dim acum, că oglinda aceasta de 
apă ar putea fi săgetată de niște 
ambarcațiuni sportive. Trebuie să 
ne ajute cineva. Consiliul Județean 
pentru Educație Fizică și Sport 
Brăila, de pildă, ar putea înființa 
aici o secție de sporturi nautice. 
Lacul există, tineri vînjoși și dor
nici de a face canotaj de performan
ță există, mai trebuie cîteva am
barcațiuni și un antrenor de mese
rie. Ce ziceți, e o himeră?

Am rămas cu ochii pe lac. Două 
lebede pripășite de cine știe unde, 
îl înfiorau, cu alunecarea lor ma
iestuoasă. Sînt stăpînele lacului. 
Ar fi prozaic, și totuși nu ar fi 
urît, dacă un puștan din Batogu, 
le-ar perturba într-o bună zi. spin- 
tecînd valurile cu un caiac suplu 
și repede.

— Nu e o himeră, tovarășe Dra
gomir. Insistați!

CIȘTIGURILE CONCURSULUI
Nr. 32 DIN 9 AUGUST 1972 :

Extragerea I: Cat. 2 i 1 variantă 
50% a 49.918 lei și 1 variantă 10% 
a 9.984 iei; Cat. 31 7,3ă a 8.150 
Iei; Cat. 4 : 37,05 a 1.617 iei ; Cat. 
5 : 107,90 a 555 lei ; Cat. 6 ! 3.514,65 
a 40 lei.

REPORT CATEG. 1 : 1.011.621 lei.

Extragerea a Il-a : Cat. A 1 1 va
riantă 10% a 100.000 lei ; Cat. B • 
7,20 a 9.927 lei ; ~ ~
2.562 lei; Cat. D î 
Iei; Cat. E i 88,30 a 
Fi 2.136,85

REPORT

Cîștigător 
din Cluj 
rism plus 
lei.

a 40 lei.

Cat. C: 27,90 a
1.616,70 a 60
200 lei; Cat.

CATEG. A i 17.713 lei.

categ. A ! BILC IOAN 
care cîștigă un autotu- 
diferența pînă la 100.000
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FLACĂRA OLIMPICĂ A POPOSIT 
LA SIBIU, ÎN DRUM SPRE DEVA

(Urmare din pag. l)

...Ne îndreptăm, urmați kilometri 
întregi de cicliști de prin sate, spre 
Pitești. La intrarea în orașul echipei 
campioane de fotbal, flacăra este pre
luată de atletul Liviu Comănescu. A- p.oi, pe ultima porțiune, pînă în cgn- 
Irul orașului, cinstea de a purta torța 
îi revine fostului olimpic, boxerul

TRASEUL
FLĂCĂRII OLIMPICE

Marți 15 august
• Ștafeta va porni, la ora 

8, din fața hotelului 
din Sibiu, pe
traseu :

ALBA IUL1A (ora 
RAȘTIE (ora 14,25), 
(ora 15.32). HUNEDOARA (ora 
16,01), DEVA (ora 17,26), unde 
va rămîne peste noapte.

Bulevard 
următorul
12.12). O-

CALAN

cipiului Pitești, flacăra își continuă 
drumul, însoțită de acordurile unei 
fanfare și de un stol de porumbei, 
simbol al păcii și prieteniei...

★
Caravana cu flacăra olimpică și-a 

continuat drumul spre județele VII- cea și Sibiu. După ce la borna kilo- 
metrică 156,200 (localitatea Milcoiu) 
e-i a fost predată reprezentanților 
județului Vîîcea, tînărul maestru al 
sportului, elevul Radu Berceanu, 
campion național la aeromodelism, a 
efectuat primul. schimb. Ajunsă la 
Rm. Vîlcea, caravana a poposit aici 
pentru două ore, de unde și-a con
tinuat drumul spre Sibiu. La rî’jl 
Vadului, flacăra a fost preluată de 
stletu] sibian loan Bichea. însoțit de 
Carol Martini și Cornel Larion, pen
tru a fi purtată, apoi, de alți 42 de 
sportivi fruntași. După ce a străbă
tut localitățile de pe parcurs, ștafe’a 
olimpică e 
biu, avlnd 
campionul 
Bichea.

După solemnitatea 
care a luat cuvîntul 
dughină, vicepreședinte al Consiliu
lui popular municipal Sibiu, a urmat 
un reușit program cultural-artistic, 
încheiat cu o „Periniță". în fața ho
telului „Bulevard", locul unde vg ar
de pentru o noapte Flacăra olimpică.

sosii la era 19,50 în Si
ca ultim 
național

schimb pe vice- 
de cros, Vasile

de primire, la 
Constantin Buz

\

! I!! I

.Aurel Simion. în fața Palatului cul
turii, caravana se oprește și are 
loc o frumoasa festivitate de primire 
a simbolului olimpic. După cuvîntul 
tovarășului Alexandru Popescu, pre
ședintele Consiliului popular al muni-

r

BREVIAR oumpic

Ora 7 dimineață: 
din scuarul CCA, 
fostul campion 
ae atletism. Du
mitru TUmaciu, 
pornește in pri
mul schimb <’ 

ștafetă
Fotor Pcul 

ROMOȘAN

MECIUL DE ȘAH PENTRU TITLUL MONDIAL1

Fischer: „SÎNT CONVINS CĂ SPASSKI
NU ȘI-A SPUS ULTIMUL

La Reykjavik este o Vreme blinda 
și frumoasă. Nimeni nu simte că 
insula se află, din punct de vedere 
geografic, exact pe cercul polar, 
fiindcă „Golfstream“-ul aduce apă 
caldă, tocmai din Marea Caraibilor, 
conferindu-i vara o climă ideală, 
care atrage numeroși turiști. Acum, 
cu prilejul meciului Spasski — 
Fischer, procentul vizitatorilor a cres
cut în mod considerabil, aducînd mi
cii țări venituri care-i echilibrează 
economia, realizată în cea mai mare 
parte numai din pescuit.

Aflînd că Spasski amînă partida a 
14-a, Fischer și-a exprimat regretul 
că adversarul său nu se află în cel 
mai bun potențial fizic și psihic.’

„Pînă acum, a spus marele maestru 
american, meciul a fost minunat, fur- 
nizind o luptă extrem de interesantă. 
Sper că el va continua Ia fel pînă la 
sfîrșit. Boris este un jucător de elită 
și sînt convins că deținătorul titlului 
nu și-a spus încă ultimul c«vînt în 
disputa noastră. Dar eu sînt pregătit 
pentru aceasta".

Avocatul lui Fischer, Paul Marshal, 
s-a reîntors în capitala Islandei după 
o scurtă vizită făcută la New York. 
El a declarat că voiajul său în S-U.A.

„nu a urmărit aranjarea tranzacției 
pentru transmiterea în direct, prin 
televiziune, a meciului, ci a avut 
drept scop aranjarea unor probleme 
financiare care, la această oră, sint 
integral rezolvate".

Intr-o conferință de presă, avocatul 
companiei de televiziune „Chester 
Fox" a precizat că este profund con
trariat de atitudinea incertă a șalan- 
gerului, care nu-și onorează angaja
mentele, și că firma pe care o re-

utjui tribunal din 
a-1 pretinde plata

prezintă are intenția să-l cheme 
Fischer tn fața unui tribunal 
Reykjavik pentru 
daunelor.

In acest context, 
zație declarația cu 
lui Fischer care... 
ca ultimele partide ale meciului să 
fie televizate.

însă, a produs sen- 
totul nonșalantă a 
se arată de acord
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CUVINT...u

afirmă că dispune de girul unui grup 
financiar american gata să avanseze 
suma și că el ar putea să-l întîlnească 
pe Fischer în 1973. Danezul Bent Lar
sen speră să găsească și el sprijini
tori cu bani, intenționînd să apeleze 
la bunăvoința puternicului concern 
industrial care finanțează în fiecare 
an festivalurile șahiste de la Bewe-- 
wijk. Pe de altă parte, Svetozar Gli- 
gorici intenționează să determine fe
derația din țara sa să organizeze un 
meci între Fischer-și un mare maes
tru iugoslav. Din surse neoficiale se 
afirmă că pînă și decanul de vîrstă 
al marilor maeștri internaționali, ar
gentinianul Miguel Najdorf, nu s-ar 
da în lături (la cei 62 de ani ăi săi ’_) 
de la un meci pentru titlul mondial, 
chiar dacă ar trebui să-și amaneteze 
pentru aceasta prețioasa colecție de

DOAR trei echipe : cele ale Bul
gariei, Mexicului și Spaniei sînt ne
învinse pînă în prezent în turneui 
preolimpic masculin de baschet de 
la Augsburg. Suedia a reușit să în
vingă cu scorul de 81—68 echipa Ca
nadei, baschetbaliștii bulgari au dis
pus cu 114—79, de Elveția. Alte re
zultate : Mexic — Anglia 71—47; 
Spania — Grecia 88—82. In clasamen
tele celor două 
conduc echipele 
Suediei — 5 p 
de Spania — 4 p 
— în grupa 
Bulgariei și 
grupa B.

SELECȚIONATA olimpică 
bal ă Ungariei își continuă 
zent pregătirile in Spania, 
tii maghiari au 
de verificare f<

grupe preliminare 
Poloniei, Canadei, 
trei joeuri), urmate 
(un joc mai puțin) 
respectiv 

Mexicului .—

(din

A, cele ale
6 p, in

de fot- 
in pre- 

Fotbaliș- 
tii maghiari au întîlnit Intr-un .meci 
de verificare formația Mallorca, pe 
care au învins-o cu scorul de ,2—1 
(0—0).

LOTUL olimpic de atletism al 
R. D. Germane a fost prezent' în 
cursul zilei de duminică la un con
curs de verificare ce s-a desfășu
rat la Berlin. Cel mai bun rezultat 
al reuniunii a fost, așa cum s-a mai 
anunțat, obținut de Annelie Erhard 
Țn vîrstă de 22 de ani), care, cu 
timpul de 12,5, a egalat recordul 
mondial al probei de 100 m garduri. 
Campionul european în cursa de 110 
m garduri, Frank Siebeck, a fost 
cronometrat în 13,6. Sprintera Baer- 
bel Struppert a cîștigat cursa de 
100 m plat în 11,2, iar Petra Vogt

a

a ocupat primul loc ir. proba de 200 
m plat cu timpul de 23.1. Rezultate 
bune în urobele feminine au n-.ai 
realizat M. Gumnel — 19,45 m la 
aruncarea greutății și A. Raebiger — 
6,57 m la săritura în lungime.

ÎNOTĂTORII australieni, în frunte 
cu Mike Wenden, dublu campion o- 
limpic, Brad Cooper și celebra Shane 
Gould, recordmană mondială la 100 
m și 400 m liber,, au sokit- la Miin- 
chz:., unde și-au început antrena
mentele în bazinul olimpic. Este in
teresant de arătat că imediat după 
ce au sosit, deși călătoria lor cu a- 
vionul a durat aproape 30. ore, spor
tivii australieni s-au deplasat la ba
zin pentru a se... răcori. Shane Gould 
a . declarat că apa bazinului este 
foarte bună și. că întreaga construc
ție este remarcabilă. De aceeași pă
rere au fost toți componenții lotului 
australian.

chen.

DELEGAȚIA sportivă a Suediei a 
sosit la Munchen însoțită de o mică... 
tipografie. Specialiștii suedezi .inten
ționează ca pe timpul olimpiadei să 
tipărească un ziar propriu.

PENTRU buna organizare a Jocu
rilor Olimpice, comandamentul com
petiției va pune la dispoziție oficia
lilor, sportivilor și funcționarilor 
peste 3 000 de autovehicule. Parcul 
de mașini era mult mai mare dacă 
„șoferii" se dovedeau mai atenți și 
nu provocau unele accidente, care 
au scos din circulație, pînă acum, 
numeroase vehicule.

SERVICIUL medical al Olimpiadei 
va fi foarte bine utilat. La dispozi
ția celor 629 medici și 1721 de in
firmiere vor sta cele mai moderne 
aparate, 230 de mașini și 100 de am
bulanțe. Farmacia a fost înzestrată 
cu medicamente în valoare de peste 
1 500 000 de mărci.

Ln MOSCOVA au luat sfîrșit În
trecerile campionatelor de atletism 
ale R.S.F.S. Ruse, criteriu de se
lecție în vederea J-O. In ultima 
zi de concurs, Iuri Zorin a ciștl- 
gat cursa de tot» m plat in 4«,6. 
iar Galina Filatova s-a clasat pe primul loc tn proba de săritură 
in înălțime cu rezultatul de 1*3 
m Alte rezultate : masculin : 5 000 m — Puklakev 13:40.2; aruncarea 
olocanttlui — Hmelltki 74,02 .fit ; feminin : 1 500 m — Raisa Rous 4:14,2. In fotografie : alergătoarei 
sovietică ' Ludmila Braghina, care 
„ stabilit un noii record mondial 
pe 3000 m — 8:33,0.

1

VOR FI PREZENȚI LA MiîNCHEN
• Primul grup pleacă la 20 august * Șanse mari pentru luptători
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și halterofili O Rezultate bune ale

ce ne apropiem de 
J.O. de vară, atentia

Pe măsură 
ziua începerii 
opiniei publice sportive din Bul
garia se polarizează tot mai mult 
spre competiția sportivă de cea 
mai mare amploare internațională. 
Interesul față de cea de a 20-a 
Olimpiadă este sporit atît de creș
terea vertiginoasă, a performanțe- 

- lor la numeroase discipline îh ul
timii ani' cit și de speranțele care ' 
se pun în comportarea participan- 
ților bulgari, în ocuparea unui loc 
printre primele. 15 țări în clasa
mentul neoficial pe națiuni. Acest 
scop este pe deplin realizabil dacă 
avem în vedere faptul că în 1952 
Bulgaria a cîștigat prima medalie, 
iar la Olimpiadele ce au urmat 
succesele sportivilor bulgari au e- 
voluat progresiv.

Pregătirile au început încă din 
1969 și s-au desfășurat in două 
etape. în prima, eșaionată pe 1969- 
1970, lotul de sportivi candidați 
pentru Munchen era de aproxima
tiv 1300. Numărul lor a fost re
dus la 600 în etapa a doua. în 
ultimele luni antrenorii au avut 
sub supravegherea lor 250 de spor
tivi și în această perioadă s-a ur
mărit ca antrenamentele să ducă 
la cea mai bună formă a sportivi
lor bulgari in zilele desfășurării 
J.O.

La Munchen. Bulgaria va parti
cipa cu 127 de sportivi și sporti
ve (la Ciudad , de Nțexico — 120) 
care vor concura la 16 discipline 
sportive, față de 13 la Mexico : 
lupte greco-romane și libere, hal
tere, canoe și caiac, box, atletism, 
canotaj, gimnastică (bărbați și fe
mei), natație, tir. pentatlon mo
dern, ciclism (velodrom); scrimă 
(sabie), călărie, volei și polo. Se
lecționarea* olimpică s-a făcut și 
continuă să se facă pe baza crite
riilor normelor, olimpice și a cîș- 
tigării concursurilor de calificare.

olimpic bul-
7 luni, fiind

Virsta medie a lotului 
gar este de 24 ani și 
mai mică față de cea de la Mexico 
— 26 ani și 4 luni. Cel mai tînăr

a tleților

ultima Olimpiadă, la campionatele 
mondiale și 
pe recentul 
din Polonia.
participarea
diali Baion
Osman Duranbiev (4-100).

La greco-romane, Petăr 
campion olimpic și mondial la cat.
52 .............................
62

europene, precum și 
campionat european 

La „libere" este certă 
vicecampionilor 
Baev (cat. 52

kg, 
kg) și

ău
si narea 

Munchen

mai în vîrstă, cel 
31 de ani. 
sportivi bulgari 
de 26 antrenori

Halterofilul M 
pion european 

vizează o medalie ofimpi

este gruDul gimnastelor — 19 ani ■ 
8 luni, iar cel 
trăgătorilor —

Cei 127 de 
fost inștruili 
11 arbitri. Plecarea la Munchen 
se va face pe grupuri, în zilele de 
20. 24 și 29 august.

Este cert cft cele mai mari suc
cese vor fi repurtate de luptători, 
care vor concura la toate catego
riile celor două stiluri. Această 
afirmație se sprijină pe succesele 
obținute de luptătorii bulgari la

mon-
kg) și

Kirov,

Gheorghi Mărikov (căi. 
Alexander Tomov (cat. 

4-100), campioni mondiali și eu
ropeni, își au asigurată prezența la 
Miinchen și este 
vor cuceri medalii 
dalii sau clasarea 
locuri pot obține 
renți bulgari.

Speranțe mari se pun și in. hal
terofili. a căror ultimă evoluție la 
campionatele europene de la Con
stanța și la alte competiții inter
naționale i-au făcut pe specialiști 
să afirme că la acest sport eoncu- 
renții bulgari ver putea să se cla
seze in primele șase locuri la toa
te categoriile. Cu cele mai mar: 
șanse se prezintă vicecam pionul 
mondial și campion european M’a- 
d„n Kucev 67 kg?, precum

campion european 
Norair Xurtshian. 

ul cam- 
Din 

certă

de așteptat că 
Firește că me

in primele șase 
și alți concu-

Mexandr Krai-

Camp’.o: 
recent

box. 
cri te

ii desem- 
entru

Ultimele 
atlet: bulg 
optimiști 
de med 
goeva a 
Hristova 
19.55 m, 
la săritura

ZECIMILE, POATE CHIAR NUMAI SUTIMILE DE SECUNDA VOR
DECIDE CAMPIONII FINALELOR OLIMPICE DE CAIAC CANOE

furtunosului sezonLa începutul 
competițional preolimpic — și chiar 
mai tîrziu — specialiștii caiaoului 
și canoei au fost tentați să creadă 
că la Miinchen se. vor produce spec
taculoase răsturnări de poziții în 
ierarhia valorică. Acum, însă, toa
tă lumea pare a fi de acord că 
așa ceva nu se va întîmpla! Pentru 
că „seînteierile" de o clipă ale 
unor echipaje 
dar învingătoare la diferite 
internaționale, s-au dovedit 
fragile pentru a rezista în prim- 
planul curselor, atunci cînd 
Copenhaga, de exemplu — la start 
s-a reunit elita europeană a aces
tui sport. Mai mult, cîteva din echi
pajele care au debutat senzațional 
în acest sezon, au pierdut chiar 
cursa selecției oliinpice pentru 
Munchen 1

Nici la această oră nu pot fi date, 
desigur, verdicte, dar, oricum, pro
nosticurile au o bază mult mai rea
listă, chiar dacă la fiecare probă 
există un puternic ■ pluton de echi
paje de valoare apropiată.

Iată, ne glndim, de pildă, 
faptul că finalele întrecerilor femi
nine nu pot reveni, în mod nor
mal, decît caiacistelor sovietice, care 
au dominat autoritar toate repeti
țiile olimpice de anvergură. Pro
blema care se pune este, după pă
rerea noastră, în legătură cu... locu
rile următoare. De-acum, pronos
ticurile sînt riscante. La simplu 
candidează echipajele Ungariei, Ro
mâniei, R.D. Germane, R.F. a Ger
maniei, Olandei și Poloniei. La 
dublu cele ale Ungariei, Român’ei, 
R.D. Germane, R.F. a Germaniei, 
Poloniei. După „calculelo hîrtiei“, 
poate chiar în această ordine I

Probele masculine de caiac pă
reau, pînă la' Copenhaga, deschise 
oricărui rezultat. Tot ele anunțau 
posibile și marile surprize ale în
trecerilor olimpice. Cursele de la 
Bagsvaerd au risipit, însă, în mare

de o clipă
încă neconsacrate, 

regate 
prea

la

la

măsură iluziile multor echipaje și 
au prefigurat, credem noi, finalele 
olimpice de la Munchen. Este greu 
de presupus că la Jocurile Olimpi
ce vor fi, cu excepția echipajelor 
din R.D. Germană, alți candidați 
la medalii decît cei pe care i-am 
văzut sosind pe primele locuri In 
regata Copenhaga. Avem în vedere, 
la proba de simplu, echipajele U- 
niunii Sovietice, Suediei. Danemar
cei, Ungariei și R.D. Germane, la 
dublu pe cele ale Norvegiei. Austri
ei, Uniunii Sovietice, Ungariei și 
României, la 4 pe cele reprezentînd 
Norvegia, Ungaria, România. Italia, 
Uniunea Sovietică, R.D. Germană.

întrecerile de canoe ni se par, 
totuși, cele în care șansele pot fi 
evaluate cu un mai mic procent 
de infirmare. Favoritul nr. 1 la sim
plu este maghiarul J. Wichman. 
Adversari principali — Detlef Lewe 
(In ciuda unor prezențe destul de 
modeste la regatele internaționale) 
și Ivan Patzaichin (în cazul selec
ționării sale pentru această probă). 
La dublu — o întrecere extrem de 
echilibrată cu participarea echipa
jelor Ungariei, Uniunii Sovietice și 
României.

Fără îndoială, anticipațiile noastre 
nu anulează șansele de afirmare ale 
celorlalte echipaje, ci încearcă doar 
să evalueze situațiile existente la 
această oră în urma grelelor exa
mene de valoare susținute pe piste
le de apă de la Plovdiv, Tampere, 
Snagov, Copenhaga, dar și pe alte
le la care sportivii români nu au 
putut să fie prezenți.

Spuneam, la începutul acestor în
semnări, că se prevede în general 
o păstrare a pozițiilor fruntașe cu
cerite de diferite echipaje în ulti
mii ani, îndeosebi la campionatele 
mondiale de la Belgrad. Aceasta 
nu presupune, însă, aceeași ordine 
în plutonul fruntaș. Echipajele pe 
care le considerăm consacrate și 
capabile de a se menține în lupta

Canoisțul ve.st-german DeVet
Lewe rămîne unul dintre fa- 

voriții probei de simplu

pentru titluri și medalii au, 
majoritatea cazurilor, valori extrem 
de apropiate și astfel oricare din
tre ele poate eîștiga sau,., pierde 
cîteva locuri în clasamentul primi
lor 6. Tocmai acest echilibru valoric 
i-a determinat pe mulți specialiști 
să considere că nivelul întrecerilor 
de la Munchen va fi deosebit de 
ridicat, că performanțele vor fi net 
superioare' celor’ înregistrate ’ lâ •- 
dițiile trecute și că la toate fina
lele învingătorii vor ti stabiliți de 
zecimi sau chiar sutimi'de secun
dă diferență.

■Fără îndoială, toate privirile se 
îndreaptă încă de pe acum spre 
întrecerile finale și întrebarea prin
cipală este: care vor fi campionii 
olimpici ? în același timp, însă, se 
manifestă un. interes deosebit și, în 
legătură cu șansele de afirmare ale 
celor mai puternice echipe. După 
toate . probabilitățile, ețhipa Uniu
nii Sovietice nu va pierde primul 
loc; ea va domina și întrecerile de 
la Munchen. Dar, cit de mult se 
va apropia — prin bilanțul general
— echipa Ungariei și — sperăm
— cea a României ? Să nu omitem, 
de asemenea, formațiile reprezen
tative ale Norvegiei, R.D. Germane, 
Suediei...

în . disputa olimpică — doar șapte 
titluri! .

Diana lorgova a 
in lungime 6.70 

Mihail Jelev a ob.inut de 
ori timpi exce.enți ia 
stacole. La atletism 
zenți, la Munchen. 11 
gări.

Mai -modeste sînt 
canoiștilbr.
înotătorilor și

Pe echipe, 
vicecam pioni 
șansele ia o

unor 
gradul de 

dșiigări: 
lor danga B!a- 
L9D m. Ivanka 

greutatea la 
realizat 
m. iar 
c;te\a 

3J00 m otA 
vor C pre- 
sporuvi bul-

pociPuitÂtile 
scrimenior. cicliștilor, 

pol căștilor.
Ureste, voleibaliștii, 

mondiali. își mențin 
medalie. w

TOMA HW5TOV
4 augustSO’M

MECIURI DE
— IUGOSLAVIA — TURCIA IN 
FINALA „CUPEI BALCANICE"

Finala ..Cupei Balcanice" Ia fot
bal. competiție rezervată echipelor 
de tineret, se va disputa între se
lecționatele Iugoslaviei și TurcieL 
în partida pentru locurile 3—4 se 
vor intîlni reprezentativele Bulga
riei și Albaniei.

în ultimele două meciuri dispu
tate, echipa Turciei a învins la li
mită cu scorul de 1—0 <0—0- for
mația României, iar selecționatele 
Iugoslaviei și Greciei au terminat 
la egalitate : 0—0.

Pentru a putea intra în sala de joc, Bobby Fischer are nevoie de pro
tecția policemenilor islandezi, care-l apără de., admiratori și de vinătorii 
de autografe.

Paul Marshal, avocatul și purtăto- 
torul de cuvînt al lui Fischer, a fă
cut cunoscută o altă afirmație deo
sebit de importantă a clientului său.

„In cazul că Bobby va deveni cam
pion mondial, ceea ce este aproape 
sigur — a fost autorizat să declare 
Marshal — el este dispus ca în afara 
meciurilor cu candidatul oficial a) 
F.I.D.E. (din 3 în 3 ani, n.r.), să-și 
pună titlul în joc. între timp, in fața 
oricărui șahist al lumii care se anga
jează să asigure condițiile financiare 
de disputare a meciului". (Fischer pre
tinde o bursă de 150 000 dolari !).

Și iată că s-au și ivit primii can
didați. SamUel Reshewski (61 de ani)

Telefoto U.l’.I. AGERPRES
tablouri pe care o deține. Afaceriștii 
sportului afirmă că, la această oră, 
organizarea unui meci cu Fischer re
prezintă un mare „busșineș" și că su
mele investite se pot scoate împătrit 
din biletele de intrare, publicitate și 
televiziune. „

Oricum, în lumea șahului suflă un 
vînt nou și aceasta nu poate fi decît 
în favoarea străvechiului joc, care 
trăiește o nouă tinerețe.

Astăzi urmează să se joace partida 
a 14-a, în care Fischer are albele. 
Scorul este favorabil șalângerului Cți. 
8—5.

Valeriu CHIOSE

GAZDELE DOMINĂ ÎN TURUL CICLIST AL SLOVACIEI
BRATISLAVA, 14 (Agerpres). — 

După disputarea a cinci etape, în 
Turul ciclist al Slovaciei conduce 
sportivul cehoslovac Antonin Bar- 
tonicek, urmat de compatrioții săi 
VLadimir Vondracek — la 23 sec 
și Jan Havelka — la 1:08. Cicliștii 
români Teodor Puteriti și Nicolae 
Andronache ocupă locurile 22 (la 
15:<u> și respectiv 25 (la 18:16).

Etapa a 5-a. desfășurată pe tra
seul Rimavska Sobota-Prievidza, a

fost câștigată de cehoslovacul Jan 
Stejskal, cronometrat pe distanța 
de
sit
N.
în

149 km în 3h 43:45. Primul so- 
dintre rutierii români a fost 

Artdronache, clasat pe locul 13 
3 h 50:47.

IMfllCIIIIII H«AIISTIIOR
JUNIORI

VARȘOVIA, 14 (Agerpres). — 
La Plocke. în Polonia, a început un 
turneu internațional de handbal 
rezerevat echipelor de juniori. Iată 
rezultatele înregistrate în prima zi 
a competiției: Bulgaria — Româ
nia 16—13; Polonia (A) — R. D. 
Germană 15—9; U.R.S.S. — Polonia 
(B) 19—15; Ungaria — Cehoslova
cia 23—15.

ÎNVINGĂTOARE
ROMA, 14 (Agerpres). — în cadrul 

competiției internaționale feminine 
de tenis (rezervată echipelor de ti
neret), care se desfășoară în loca
litatea italiană Bogliasco, selecțio
nata României a învins cu 4—1 
formația Italiei. Iată rezultatele teh
nice înregistrate: Florența Mihai- 
Belardinelli 6—3, 6—1; Mariana Si- 
mionescu-De Gasperi 1—6, 6—1,
6—4; Virginia Ruzici-Atzori 6—1, 
6—0; Bregante-Simona Nunweiller 
6—1, 6—3; Ruzici, Simionescu-Be- 
lardinelli, Ribouleț 6—2, 8—6.

HOCHEISTII SOVIETICI ÎNVINGĂTORI
»

rt _ _ _ _ _ _ _ _ _

LA FUSSEN [R.F. A GERMANIEI]
MUNCHEN (Agerpres). — Com- pei Spartak. Moscova. In 

petiția internațională, de hochei pe 
gheată ..Thurn und Taxis s-a în- scorul de 2—1 (1—0, 0—0L
cheiat lâ Fissen cu victoria echi

___ ___ finală, 
hocheiștii sovietici au învins cu 

*' l—1)
echipa cehoslovacă Z. K L. Brno.

FOTBAL PESTE HOTARE
JIUL PETROȘANI PIERDE 

CU 7—0 !

Reprezentativa de fotbal a Po
loniei, care se pregătește pentru 
turneul olimpic de la Munchen. a 
susținut la Varșovia un meci de 
verificare cu 
șani Victoria 
cu scorul de 7—0 (4—0). prin 
lurile înscrise de Lubanski 
Deyna (2) și Gadocha (2).

Varșovia
i formația Jiui Petro- 

a' revenit gazdelor 
go- 
(3).

TORPEDO MOSCOVA A
GȘTIGAT „CUPA U.R.S.S."

Pe stadionul „V. I. Lenin". din 
Moscova, in prezența unei asisten-

țe record de peste 100 000 de spec
tatori. s-a disputat rejucarea fi
nalei ..Cupei U.R.ȘJS." la fotbal 
tre- echipele Spartak Moscova și 
Torpedo Moscova. După cum 
știe. în primul joc scorul a fost 
egal: 
după 
două
1—1.
competiției s-a recurs la executa
rea loviturilor de la II m, pen
tru stabilirea formației cîștigâtoare. 
Victoria a revenit cu scorul de 6-2 
fotbaliștilor de la Torpedo. Este 
pentru a cine ea oară cînd echipa 
Torpedo Moscova își adjudecă tro
feul.

în

să

0—0. Și de data aceasta. 
120 de minute de joc, cele 
echipe s au aflat la egalitate: 
Pentru prima oară în istoria

TEIEX .TELEX-TEIEX • TELEX . TEIEX-TELEX
La Champaign (Illinois) s-a disputat meciul internațional feminin de atletism 
dintre echipele SUA și Canadei. Atle
tele americane au obținut victoria cu 
«corul de 90—45 puncte. Sprintera Iris 
Davis a egalat recordul mondial In proba de 1W yarzl. fiind cronometrată cu 
timpul de 10,3. Echipa SUA (Debra Ed
wards. Madeline Manning, Mabie Fergsr- 
son. Kathy Hammond) a stabilit un nou 
record ' al lumii Tn proba de ștafetă 4x440 
yarzl cu rezultatul de 3:33,9. Alte rezul
tate : 200 y — McManus (SUA) 23,3: 440 
y—-Kathy Hammond (SUA) 52,2; 830 -y
— Wendy. Koenig (SUA)
— Frânele Larrieu (SUA)
— Louise Hanna (Canada)
— ■ Pătty -Johnson (SUA)
— White (SUA) 6,77m;
Connoly (SUA) 53,71 m; suliță — Kathy 
Schmidt (SUA) 59,0» m.

2:05.4; 1300 m
4:10.7: înălțime
1.72 m; 100 mg 
13.1; lungime- 
disc — b:ga

tn cadrul campionatelor unionale de »a- 
tație, care se desfășoară la Moscova, Igor Grivennikov a stabilit un nou record al 
URSS tn proba de 200 m liber, cu tim
pul de 1:56,1. Cu ur nou record unional 
s-a încheiat șl. cursa-feminină de 200 m 
liber. In care Tatiana. Zolotinskala a fost 
cronometrată tn 2:11,3. în proba femi
nină de 200 m bras, victoria a revenit 
Galinej Prozumenșcikova eu 2:43,3.

Proba de simplu femei din cadrul campionatului european de tenii rezervat a- 
rr.atorilor a fost ciștigată de jueătoarea 
sovietică Marina Kroșdna, învingătoare 
in finală cu 1—6. 6—2. 6—2 in fața com
patrioatei sale Olga Morozova. în perfida pentru locurile 3—4, Bu-.ukova 
(URSS) a dispus cu 1—6. 6_ 2, 7—5 de
Kozeluhova (Cehoslovacia). tn semifi
nalele probei de simplu bărbați s-au în
registrat următoarele rezultate : Ba.-anyi 
(Ungaria) — Maehan (Ungaria) 6—1. 6—3. 
6—0; Metreveli (URSS) — Szoke (Unga
ria) 3—6, 6—3, 6—2, 1—6. 6—0.

neului internațional de la Cleveland. El 
l-a Învins în finală cu 6—3, 4—8, 4—6.
6—3, 6—l pe australianul Ray Ruflels. 
Proba de dublu masculin a revenit cu
plului Roger Taylor (Anglia) — CUR 
Drysdale (R.S.A.). care a dispus cu 7—6 6—3 de perechea Charles Pasarell (Porto 
Rico) — Frank Froehling (SUA).

Turneul international de tenis de la In
dianapolis s-a încheiat cu succesul jucă
torului sud-african Bob Hewit, care l-a 
învins în finală cu 7—6, 6—1, 6—2 pe 
americanul Jimmy Connors. în semifi
nale. Hewitt eliminase pe japonezul Sa
kai, igr Connors pe McMillan (R.S.A.) 
Finala probei de simplu femei s-a în
cheiat cu victoria surprinzătoare a tinerei 
tenismane americane Chris Evert (17 
ani), care a intrecut-o cu 7—6, 6—1 pe 
campioana australiană Evonne Goola- 
gong, principala favorită a concursului.

Tenismuiul englez Mark Cox a dțtlgat 
proba de simplu bărbați din cadrul tur-

150 000 de spectatori au urmărit P» cir
cuitul de la Zeitweg competiția interna
țională automobilistică „Marele premiu al Austriei", contînd pentru campionatul 
mondial (formula I). Confirmînd forma 
excelentă manifestată în acest sezon, 
campionul brazilian Emerson Fittipaldi a 
terminat învingător și în această dificilă 
cursă. Pe o mașină „Lotus", el a par
curs 319,200 km în lh 29:16,66, realizînd o 
medie orară record de 214,550 km. pe 
locurile următoare s-au situat Denis 
Huime (Noua Zeelandă) pe „McLaren" — lh 29:17,84, Peter Revson (SUA) pe „Mc 
Laren- _ lh 29:53,19, Mike Hailwood 
(Anglia) pe „Surtees" — lh30;01,42 și
Chris Amon (Noua Zeelandă) pe „Matra- 
Simca’’ — lh 30:02,30, în clasamentul 
campionatului mondial conduce autoritar 
Emerson Fittipaldi, cu 52 puncte, urmat 
de Jackie Stewart (Anglia), Denis Huime 
— 27 p și Jackie Ickx (Belgia) — 25 p.

AGENDA SAPTAMINII
14—ÎS BASCHET

Turneul de exlifieare pentru 
J«O,, u Aufsburg.
14—ÎS TENIS

Campionatele Internationale ale 
Canadei, la Toronto.
14—19 VOLEI
Turneul „Prietenia" în R.D. Germană

14— 20 BASCHET
Turneul echipei masculine de 

seniori a României în R.P. Chineză 
15 FOTBAL

Finala campionatului balcanic 
pentru echipele de tineret la Izmir.
15— 16 ATLETISM

„Memorialul Hans Braun" la Munchen.
17—20 AUTOMOBILISM

Raliul celor 1000 de lacuri (Fin» landa).
19—20 NATAȚIE

Jocurile Balcanice, la Izmir.20 FOTBAL
Canada — S.U.A. șt Trinidad — 

Antigua In preliminariile C.M. 1974 șl Polonia — U.R S.S. (amical) la Varșovia.
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