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Uzina de medicamente București 
— Secția „Foliat" cunoaște în aceste 
zile, ca întreaga țară, febra apropia
tului eveniment : aniversarea Elibe
rării. Se desfășoară multiple acțiuni 
pentru mai buna organizare a pro
ducției, se concentrează toate ener
giile pentru depășirea prevederilor 
planului, se remarcă dorința întregu
lui colectiv de a răspunde în mod 
exemplar chemării lansate de Con
ferința Națională a partidului de a 
da viață angajamentelor luate în 
cinstea zilei de 23 August și a celei 
de a XXV-a aniversări a Republicii j 
pe scurt se manifestă din plin viața 
de uzină.-

Iar viața de uzină, după cum bine 
se știe, e viața unui organism viu 
în care se afirmă și se manifestă 
multiplele calități ale membrilor săi. 
Paralel cu' realizările în —J— 
cu < 
se cultivă și se dezvoltă 
multilaterale ale omului 
noastre.

Dacă ar fi să vorbim în cifre s-ar 
putea da numeroși indici elocvenți

•alei cu realizările In producție, 
desfășurarea eforturilor de .muncă, 

trăsăturile 
societății

a ilustra mobilizarea întregului 
„Foliat" pentru un

în
colectiv al secției _____ r____ ___
singur scop: îndeplinirea înainte de 
termen a planului cincinal. Dar 
oare, ce poate fi mai edificator, în 
acest sens, decît dialgoul purtat cu 
Costel Dan, laborantul, ce pînă nu 
de mult mai era fundaș dreapta la 
echipa de fotbal .Automatica" ?. Un 
dialog viu, în care cuvîntul CALI
TATE apărea mereu ca un lait-mo- 
tiv, spus cu pasiune. Sau ca exemplul 
Măriei Ivan, secretara organizației 
U.T.C. din secție ? Fosta cirmace la 
canotaj academic este astăzi „cirma" 
multor Inițiative și acțiuni din sec
ție. Tot ea este aceea care îndeamnă 
și reunește colectivul tinerilor în ex
cursiile turistice foarte des organi
zate pe cele mai diverse trasee mon
tane.

„Pentru noi, ne spune Paul Iavor
schi, muncitor la secția întreținere a 
stației de gaze, afirmarea deplină ■ 
capacităților ți forțelor ce le avem, 
reprezintă principala preocupare, 
sensul călăuzitor al întregii noastre 
activități ți pregătiri. Căci, e nece-

sară, intr-adevăr, o pregătire conti
nuă ți multilaterală. Iar in această 
pregătire, un loc însemnat ii are și 
cultivarea prin sport a calităților 
fizice, componentă deloc neglijabilă 
printre trăsăturile omului nou. .Ast
fel că. deși se lucrează în trei 
schimburi, salariații (sau mai bine 
zis salariatele — ele reprezentind 
marea majoritate) din secția noastră 
găsesc timp pentru a practica dife
rite sporturi, chiar dacă nu întot
deauna cu scopul performanței". Cu 
toate acestea, cel care ne vorbește a 
urcat nu o dată pe podiumul pre- 
mianților. Paul Iavorschi a cistigat 
de cinci ori titlul de campion națio
nal la canotaj academic (juniori).

Elan tineresc, creație, dăruire, iată 
cuvinte ce pot fi spuse despre mo
dul de muncă și de viață al acestor 
tineri. Semnificația lor e una sin
gură : dorința de a nu rămîne la 
urmă In marea competiție socialistă 
— afirmarea omului no*

Claudiu SECABĂ

LA CASA ZIARIȘTILOR DIN CAPITALĂ

ADUNARE FESTIVA
CONSACRATĂ

//ZILEI PRESEI ROMÂNE

ȘEDINȚA COMUNĂ A C.N.E.F.S. SI A COMITETULUI OLIMPIC ROMAN

170 DE SPORTIVI ROMÂNI LA OLIMPIADĂ
EI VOR PARTICIPA LA 86 DE PROBE

Ieri a avut 
tul ui Executiv 
Educație Fizică și Spart și a Comitetului Olim
pic Român, pentru definitivarea delegatei 
sportive a Republicii Socialiste România la cea 
de a XX-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară 
care vor începe la 26 august 1972 la Munchen.

Președintele C.N.E.F.S. și ai COR-, Ar.g-.el 
Aleie, după ce a făcut o succintă expunere 
asupra etapelor de pregătire a lotului olimpic 
român șl a arătat criteriile care au stat la 
baza selecționărilor, a informat asupra ulti-

loc ședința comună a Comite- 
ol Consiliului Național pentru

mei perioade de pregătire a candidaților 
olimpici și despre măsurile luate pentru repre
zentarea la Olimpiadă a mișcării sportive ro
mânești ia nivelul cerințelor actuale.

Vorbitorul a arătat că in urma aprecierilor 
federațiilor de specialitate și a antrenorilor lo
turilor olimpice, precum ți după analize amă
nunțite, s-a stabilit ca la Jocurile Olimpice-de 
la Munchen să participe 170 de sportivi ro
mâni la 16 ramuri sportive, in 86 de probe. In 
totalul de 170 de sportivi au fost incluși 25 de 
tineri taientați, de perspectivă, pentru acomo-

DIN 16 SPORTURI
lor cu marile concursuri ți in vedereadarea 

pregătirii acestora pentru Jocurile Olimpice din 
1976 de la Montreal.

La Olimpiada de la Munchen vor mai face 
deplasarea antrenorii loturilor olimpice, medici, 
arbitri români invitați de Comitetul de orga
nizare, reprezentanți ai federațiilor române in 
federațiile internaționale, specialiști care vor 
participa la congrese internaționale.

Comitetul Executiv al C.N.E.F.S. ți C.O.R. au 
aprobat componența delegației olimpice ro
mâne.
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MiiNCHEN‘72

AZI, FLACĂRA OLIMPICĂ

SOSEȘTE

La Casa ziariștilor din Capitală 
a avut loc, marți, o adunare festi
vă. în cadrul căreia a fost sărbăto
rită ..Ziu^ presei române".

Au luat parte membri ai C.C. al 
P.C.R., redactori șefi, redactori și 
corespondenți voluntari ai presei 
centrale și periodice, ai Agenției 
Române de Presă „Agerpres', ra
dioului și televiziunii, tipografi, re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe și ai Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, activiștj 
de partid, membri ai uniunilor de 
creație.

Despre importanța „Zilei presei 
române11, care coincide cu a 41-a 
aniversare a ziarului „Scînteia", a 
vorbit Traian Pușcașu, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat al Ra- 
dioteleviziunii.

Tn încheierea adunării festive, 
participanții au adresat o telegramă 
Comitetului Central al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune i

Gazetarii comuniști sînt pe deplin 
conștienți că întreaga activitate 
a mijloacelor moderne de informare 
în masă din țara noastră trebuie 
îndreptată, în continuare, spre mo
bilizarea întregului potențial de e- 
nergie și creație al poporului, pen
tru realizarea obiectivelor Congre
sului al X-lea al P.C.R., ale recen
tei Conferințe Naționale, pentru

îndeplinirea prevederilor cincinalu
lui înainte de termen. In aceiași 
timp, ei consideră ca o sarcină de 
onoare misiunea de a milita cu dă
ruire comunistă pentru înfăptuirea 
vastului program de făurire a o- 
mului nou, cu o înaltă conștiință, 
patriot devotat, constructor entu 
ziast a! societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Vă încredințăm, iubite tovarășe 
secretar general, că ziariștii — ac
tiviști intr-un important domeniu 
al ideologiei și educației socialiste 
— pun mai presus de orice slujirea 
eu devotament nețărmurit a parti
dului, patriei și poporului, datoria 
de a milita activ și eficient pentru 
triumful politicii marxisMeniniste 
a Partidului Comunist Român.

însuflețiți de aceste înalte con
vingeri — se spune în încheierea 
telegramei —. de sarcinile progra
matice de deosebită importanță tra
sate de Partidul Comunist Român, 
ziariștii din întreaga țară, fără deo
sebire de naționalitate, țin să asi
gure conducerea partidului că vor 
activa mai departe, fără preget, 
pentru a răspunde cu cinste înalte
lor comandamente puse în fața lor, 
în numele prezentului socialist, al 
viitorului comunist al patriei noas-

deva. 15 Vpria telefoa). După ce 
a poposit o șoapte în orașul de pe 
rial Citxn. flacăra oiimptcă și-a coc- 
ur.ua; marți drumul spre Munchen. 
Nenumărați cetățeni au aplaudat ca
ravana care poaită aâMboM Jocuri
lor Ohmctee pe teritoriul patriei 
rrastre. Sportivii stbieui au predat 
fcafeta. Inu--un cadra festiv, repre- 
zer.taa(iior tineretului spot tiv din ju
dețul Alba. care au purul flacăra 
climpicâ printre ovații și urate pfaă 
in dreptul comunei Aurel Vlaicu, 
unde a fost așteptată de numeroși 
Socaitort ai comunelor învecinate, 
îmbrăca ți in frnmoașe costume na- 
;:rna.e.

La ora 14ă3. flacăra olimpică a in
tra: In județul Hunedoara, pe noua 
și simbolica sa poartă de la borna 
kilometrică 352. Purtată pe ultimii 
metri ai județului Alba de fotoalte- 
tul Dumitru Dir.ea, de la Metalurgis
tul Cugir, torța a foa» transmisă 
a’tetei Dorina Bistrean, elevă la li
ceul „Aurel Vlaicu- din Orăștie. 
Străjuită de un gruo alegorie a’ da
cilor. purtind vestitul lor stindard 
de luptă, in acompaniamentul trom
pet i lor pionieri- din Orăștie si în 
prezența a numeroși cetățeni, turiști 
români și străini, flacăra olimpică a 
făcut primii „pași" pe meleagurile 
hunedorene Ea a parcurs într-o at
mosferă de entuziasm general, cu 
flori, ovații și îndelungi urale, ur-

traseu i Orăștie — Si
- Călan

mă torul 
Veche — Călan — Hunedoara 
„cetatea de foc". Hunedoara, a am 
loc un ceremonial de salut al ștafe
tei, care a fost adusă aici de fostul 
tampion național la m plat, Ște
fan Beregszaszi. In scurta saalocuțiu- 
ne de priadFe, tov. Viorel Răceau u, 
prim Vicepreședinte tl Consiliului 
popular municipal, a adus salutul si- 
cerorgișiiior ți constructorilor hune- 
dereni adresat J.O.,

In drum spre Deva, unde flacăra 
noapte. 

____ __ __ . aceleași 
orale și ovații. In ultimul schimb, 
ea a fost purtată de unul dintre per
formerii maratonului românesc. Ale
xandro Arnâutu, El a aprins torța 
instalată pe un postament situat Ia 
capătul bulevardului central, în fața 
bâtrinei cetăți a Devei. La această 
entuziastă festivitate au 
mii de cetățeni. Tn jurul 
oficiale, pionieri, sportivi, 
er.ergetieieni, îmbrâcați în 
specifice, au format un adevărat ea 
reu viu. Din partea oficialităților au 
iest prezenți tovarășii Aron Colcer, 
primarul municipiului. Sabin Boticiu. 
vicepreședinte al Consiliului popular 
județean. Alexandru Voiculescu, prim 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar municipal, și alți reprezentanți 
ai organelor locale

N. STANCIU — coresp. județean

clhnpTcă va rămîne pes:e 
ccnvoiui a fost însoțit de

Echipa olimpică masculină de gim
nastică si-a încheiat și ea evoluția- 
t.est prin prezentarea, ieri dună-a- 
miază. pe podiumul special de la 
sala Floreasca a exercițiilor liber a- 
lese. Gripat și cu febră, Mihai Borș 
n-a mai putut lua startul în între
cerea de marți, astfel că doar șaDte 
sportivi (probabil că ei vor face de
plasarea la Munchen) au concurat 
și în ziua a doua.(Agerpres)

Municipiului București, stadionul 23 August este bine pregătit 
fotbal. în imagine, o fază de Ia cea mai valoroasă partidă a

unui joc de campionat. Avem

FL TÂNASESCU
secretar general al F.R. Fotbal

După cum s-a putut constata cu ocazia Cupei 
pentru reluarea campionatului Diviziei A de 
competiției, jocul Steaua—Dinamo

A STADIOANELOR Șl TERENURILOR
PENTRU 0 MAI BUNĂ GOSPODĂRIRE

In ultimii ani, baza materială a 
activității sportive a cunoscut o dez
voltare din ce în ce mai mare, fapt 
ce a făcut ca. pe lingă celelalte spor
turi, și fotbalul să fie unul din prin
cipalii beneficiari ai acestor realizări.

Cu sprijinul organelor locale de 
partid și de stat, aceste baze sportive 
s-au dezvoltat continuu, iar astăzi 
putem spune că nu există oraș fără 
să aibă amenajat ce] puțin un teren 
pe care să se oiganizeze jocuri de 
fotbal.

Pentru îmbunătățirea bazelor spor
tive au fost alocate importante fon
duri. atit din partea organelor cen
trale, cit și a celor locale, de aceea 
nu trebuie să ne fie indiferent felul 
cum acestea sint folosite și întreți
nute, pentru asigurarea condițiilor 
de pregătire a jucătorilor și de organi
zare a incurilor de fotbal in mod co
respunzător.

Putem spune că în multe localități. 
C.J.E.F.S.. cluburile și asociațiile spor
tive dovedesc grijă in gospodărirea 
bazelor sportive existente, astfel in
cit atit sportivii cit și spectatorii vin 
Cu plăr re la aceste baze sportive. E- 
Zitaiple bune avem în orașele Pi-

tești, Ploiești, Bacău, Tîrgoviște, Baia 
Mare, Craiova, Galați, Piatra Neamț. 
Brașov, Cluj, București și în multe alte 
centre, pentru care, cu această ocazie, 
felicităm gospodarii respectivi, dorind 
ca, și in continuare, să manifeste a- 
celași interes în menținerea și dez
voltarea bazelor sportive.

Este cunoscut faptul că, pentru orga
nizarea jocurilor de fotbal, terenurile 
trebuie să îndeplinească anumite con- 
dițiuni cerute de regulamentele orga
nelor internaționale și interne de 
resort. Acest lucru a făcut ca marea 
majoritate a proprietarilor de terenuri 
să se încadreze în limita acestor nor
me, asigurînd astfel a bună desfășu
rare a întrecerilor de fotbal. Cu toate 
că in anul competițional 1971/1972 
Divizia C a fost majorată cu încă 40 
de noi echipe, se poate spune că a- 
ceste echipe județene promovate in
tr-un eșalon superior au înțeles că 
pentru a juca in această categorie 
trebuie să te prezinți și Cu alte con
diții. superioare, in ceea ce priveșțe 
baza materială. Trecind acest examen, 
care pentru unele asociații sportive 
la început a fost destul de greu, ne-am 
putut da seama că acolo unde este

interes și dragoste pentru acest sport, 
se pot realiza și obține rezuttate din 
cele mai frumoase. Exemple se pot 
da : echipele din localitățile Vaslui, 
Roman, Buzău. Tg. Ocna. Babadag, 
Mija. Casnic. Zalău etc.

Cu toate că in problema dezvoltă
rii bazelor sportive pentru fotbal s-au 
făcut pași însemnați, totuși avem încă 
destule neajunsuri din partea unor de
ținători de terenuri și baze sportive, 
care încă nu privesc cu destulă res
ponsabilitate gospodărirea acestora. 
In repetate rinduri. F.R. Fotbal a fă
cut ape] la grija ce trebuie avută 
pentru întreținerea și punerea la punct 
a terenurilor de joc, a anexelor ce sint 
folosite de jucători Ș> arbitri, apel care 
nu a găsit întotdeauna înțelegerea 
respectivă, mai mult, s-a desconside
rat in multe cazuri chiar asigurarea 
minimului necesar pentru organiza
rea

(Continuări în pag. a 3-a)

participa 
tribune 
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costum i

LA TIMIȘOARA

TRASEUL FLĂCĂRII OLIMPICE 
Miercuri 16 august

• Ștafeta va porni, la ora 7, de Ia Deva, din 
fata hotelului Dacia, pe următorul traseu C

ZAM (ora 9,10), LIFOVA (11,40), ARAD (13,50), 
ORȚIȘOAKA (16), TIMIȘOARA (16,50), unde va 
rămîne peste noapte.

»» ...o"'

in mijlocul unui entuziasm tineresc flacăra olimpică străbate multe dintre satele și orașele țării noastre... 
Foto : Paul ROMOȘAN

PETRE MIHAIUC

DuDă exercițiile impuse, cînd e- 
china s-a arătat într-o formă exce
lentă, aproape toți comnonenții ei 
evoluînd la un nivel neatins încă în a- 
eest sezon — siguranță, precizie, ți
nută ireproșabilă — ieri olimpicii 
noștri ne-au arătat că, realmente, 
sint în bună dispoziție de concurs, 
au avut aparate la care s-au pre
zentat ca veritabili maeștri, dar 
st-au permis si mici relaxări, urma
te — firesc — de ratări sau execuții 
neconvingătoare. In general, însă, 
judecind după cele două zile de com
petiție, formația noastră masculină 
ne dă speranțe într-o comportare 
bună la Jocurile Olimpice.

Dan Grecu a manifestat din nou 
multă constanță, dominîndu-și colegii 
de echipă și clasîndu-se fără difi
cultate pe primul loc (107,40 p ). O 
revenire spectaculoasă a înregistrat 
fostul campion absolut al țării, Petre 
Mihaiuc, situat pe locul secund 
(106,80 p), grație mai ales bunei evo
luții de la liber alese, cînd el ne-a 
arătat eâ poate redeveni... Petre Mi
haiuc. In nota bunâ de la Brașov — 
Constantin Petrescu (106,10 p) șl Mir
cea Gheorghiu (105,65 p). Păunescu 
ți Coșariu au executat dublu salt la 
sol, este adevărat si cu ajutor, dar 
sperăm eă la J.O. ei să-1 poată pre
zenta foarte bine. Mal oscilant în 
comportări, Nicolae Oprescu, lipsit 
încă de rezistență. Rămîne ca urmă
toarele 12 zile să fie folosite chibzuit 
pentru ca echipa noastră masculină 
să-și mențină ți să-și poată spori 
chiar forma sportivă.
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• Teodor lonescu a spus apăsat : NU I 

Cine este Teodor lonescu ? Un antrenor tî- 
năr, de 30 de ani. Antrenorul discobolei Car
men lonescu. Acest „nu" se referă la con
cursul preolimpic care începe peste cîteva 
zile la Munchen și în care sînt angajate ce
lelalte discobole ale noastre. Cu siguranța 
tinereții sale, Teodor lonescu a spus că „acest 
concurs nu este prevăzut în programul de 
lucru al aruncătoarei Carmen lonescu". Unul 
din admiratorii tînărului antrenor susține, mai 
în glumă, mai în serios, că Teodor lonescu 
este oricînd capabil să susțină că săritura 
de 8,90 m a lui Bob Beamon a avut unele 
imperfecțiuni tehnice. Un 
reții...

•Tn anul în care avea 
Anton Pongraț s-a întors 
titlul de campion mondial 
dă. Recent, el a terminat studiile obținîna 
diploma de medic stomatolog, iar prietenii 
săi susțin că ar trebui să marcheze eveni
mentul cu o nouă performanță sportivă. „Și 
încă una care să ne lase pe toți cu gura 
căscată— Ca la dentist!" — o adăugat cel 
mai mucalit dintre ei.

• Ion Tiriac la Jocurile Olimpice I înainte 
de a pleca spre Toronto, Ion Tiriac ne-a asi
gurat că va face tot posibilul pentru a se 
opri la Munchen, pe drumul de întoarcere de 
la Forest Hills. Atracția exercitată de Jocurile 
Olimpice față de Ion Țîrioc nu este de da'ă 
recentă. în onul 1964, el a partîcîpct, ca 
sportiv activ, la Olimpiada de iarnă de la 
Innsbruck

• loienda Balaș : „Am auzit că talentata 
noastră săritoare Cornelia Popescu nu va mai 
pleca la Munchen. E adevărat rezultatele ei 
din ultima vreme nu sînt dintre cele mai 
bune. Totuși, experiența ei olimpică de la 
Ciudod de Mexico și medalia de argint de 
lo Helsinki ar fi putut să fie un argument în

omagiu adus tine-

să devină student, 
de la Teheran cu 
(de tineret) la spa-

ROMÂNIA—U.R.S.S.
ULTIMA VERIFICARE
A HANDBALIȘTILOR

INAiNTEA j.o.
s-au limpezit, de cîteva 
cadrul lotului olimpic de

Apele 
zile, în 
handbal. Acum, incertitudinea se
lecției nu mai constituie pentru ni
meni un factor psihologic obsedant, 
deoarece imediat după turneul de 
la Ploiești, cei doi antrenori ai lo
tului, Nicolae Nedef și Oprea Vla- 
se s-au decis asupra celor 16 ju
cători care vor face deplasarea Ia 
Jocurile Olimpice. în aceste con
diții, deci, selecționata română va 
întîlni miine, la Ploiești, reprezen
tativa Uniunii Sovietice, intr-un 
prim meci (cele două formați vor 
mai juca împreună sîmbătă 19 au
gust), care se anunță deosebit de 
echilibrat și extrem de interesant

Partida dintre selecționatele 
olimpice ale României și Uniu
nii Sovietice are loc miine, de 
la ora 20, în sala Victoria din 
Ploiești. In 
televiziunea 
înregistrarea 
tei întîlniri.

jurul orei 22,40 
va transmite joi 
integrali a aces-

favoarea ei. Cornelia a avut un traumatism 
în cursul lunii februarie. I s-a recomandat o 
operație de menise. Temîndu-se că această 
operație ar putea să o îndepărteze de lotul 
olimpic, ea a amînat-o. Rezultatele mai slabe 
de astăzi se datorează lipsei 
tru menajarea meniscului. Și 
că Cornelia ar putea sări 
1,85 m „din prima", într-o 
înălțimea următoare este, în 
orice e posibil. Păcat..."

de decizie, pen- 
așa, însă, cred 
1,85 m. Iar cu 
probă în care 

general, 1,88 m.

urnal
■>

IMPIC
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• Dumitru Gheorghiu, fost campion națio

nal de box, primul antrenor al lui Marian 
Culinecc, este nelipsit din sala de antrena
ment o olimpic or noștri. El urmărește, cu o 
grijă părtefească, tocte mișcările fostului său 
elev. Gestul boxerului Dumitru Gheorghiu 
vorbește de la sine.

• Pentru numeroșii cititori care ne-au în
trebat >n legătură. cu absența lui Csaba Dosa 
din lotul olimpic, iată părerea lui Ion Soter : 
„Csaba nu poate fi acuzat în nici un caz de

ceea ce privește verificarea ca-în
parității generale a echipei române.

Spunem acest lucru, deoarece, în 
ultima perioadă de timp, handba- 
liștilor români le-au fost opuși ad
versari de o valoare, să zicem, me
die, aceasta pentru că s-a urmă
rit, în principal, realizarea unei 
adaptări treptate la jocuri dificile. 
Acum, însă, problema nu se mai 
pune așa. Jucătorii sovietici alcă
tuiesc una dintre cele mai reduta
bile formații de handbal din lume, 
în ciuda faptului că palmaresul lor 
nu are o rezonanță deosebită. „Pie
sa" cea mai reprezentativă a aces
tui palmares o constituie locul IV 
ocupat la C.M. din 1967, unde în 
lupta pentru medaliile de bronz 
handbaliștii sovietici au fost între- 
cuți de selecționata României, la 
capătul unui meri extrem de echi
librat, în care victoria s-a decis 
în prelungiri: 21—19 (18—18, 8— 
11). Interesațit este că cele două

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

lene. Mai mulf decît atît, el a forțat, poate, 
prea mult, într-o perioadă în care urmările 
unei întinderi nu se lichidaseră. Aceasta este 
principala cauză a asa-zisei dispariții a me
rituosului nostru medaliat cu argint de la 
Helsinki".

• Pentru a ușura viața ziariștilor sportivi 
din lumea întreagă, prezenfi la Munchen, 
Comitetul Olimpic Român a editat 8 volume 
îngrijit tipărite, cu multe ilustrații, prezentînd 
aspecte variate din realitățile sportului ro
mânesc. Cele opt broșuri bilingve (în engleză 
și germană) poartă titlurile : „Careul magic 
românesc", „Tradiție și valoare în scrima ro
mânească , „Campionii români ai pistelor de 
apă", „Handbalul românesc. Cînd ? Cine ?", 
„Decarii de aur ai tirului românesc", „Me
daliile voinicilor din Carpați", „60 de ani de 
atletism românesc", „Educația fizică și spor
tul în România". S-a editat, de asemenea, un 
pliant intitulat „Despre sportul românesc", 
care va figura în expoziția olimpică de la 
Munchen

• Bucătarul Tamas Wichmann, care a cîș- 
tigat, nu de mult, pentru a... 12-a oară titlul 
de campion al Ungariei la canoe simplu și 
care, în virtutea titlurilor de campion euro
pean (1969) și mondial (la dublu, în 1970 
și 1971), este considerat principalul favorit 
olimpic a| probei de simplu, a declarat unui 
ziarist: „Doresc să obțin medalia de aur dar 
știu totodată, că am rivali foarte puternici 
în vest-germanul Lewe, în românul Patzaichin 
și probabil în sportivul sovietic ce 
startul în această probă".

• Integrîndu-se perfect în spiritul 
al păcii și prieteniei, tineri uteciști și 
de pe întreg cuprinsul țării noastre 
mis |
1 000 de suveniruri pe care sportivii noștri le 
vor dărui prietenilor lor sportivi din satul 
olimpic. Un gest frumos.

va lua

olimpic 
pionieri

>e întreg cuprinsul țârii noastre au tri
pe adresa lotului olimpic român peste
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CU ANGAJAMENTUL 
ANUAL ÎNDEPLINIT

Punînd mai presus de orice do
rința fierbinte de a îndeplini sarci
nile de plan înainte de termen, de 
a cinsti evenimentele de seamă din 
viața poporului nostru, colectivele 
mai multor întreprinderi sibiene 
și-au îndeplinit de pe acum pla
nurile anuale.

Fabrica .„Drapelul roșu" este una 
'din unitățile industriale sibiene al 
cărei colectiv de muncă desfășoară 
a prodigioasă activitate. In zilele 
ce au urmat Conferinței Naționale a 
partidului, muncitorii, tehnicienii, 
inginerii acestei unități au trecut 
cu și mai mare însuflețire la tradu
cerea în fapt a bogatului program 
de dezvoltare a economiei noastre 
socialiste, a hotărîrilor adoptate de 
marele forum al comuniștilor.

Dintr-o discuție pur-tată cu ing. 
Toma Popa, directorul fabricii, am 
reținut un fapt deosebit: în marea 
întrecere, colectivul de aci rapor
tează Îndeplinirea la această dată 
a angajamentului anual privind de
pășirea planului producției marfă (6 
milioane lei). O contribuție de sea
mă și-au adus-o muncitorii și tehni
cienii secției de tricotaje lină care, 
odată cu eforturile depuse pentru 
depăși [■ea planului reușesc să spo
rească necontenit și volumul pro
duselor livrate beneficiarilor ex
terni. Aceste preocupări constituie 
garanția îndeplinirii înainte de ter
men a planului de export.

Tot cu cinci luni mai devreme 
îndeplinește angajamentul anual da 
producție și colectivul întreprinde
rii „Flamura roșie". Față de 7 mi
lioane lei. angajamentul de depăși
re a producției marfă, luat de co
lectivul întreprinderii pe întreg 
anul 1972. pînă la finele lunii iulie 
valoarea producției marfă obținută 
peste plan a ajuns la 7,7 milioane 
lei. Această depășire substanțială a 
permis să se realizeze peste pre
vederile planului 600 mii bucăți 
țevi, pîlnii de masă plastică și peste 
30 tone diverse tipuri de tuburi din 
hîrtie pentru industria textilă, 14 
mii umerașe din material plastic, re
zerve de mine cu pastă și alte bu

nuri de larg consum, precum și o 
cantitate însemnată de accesorii ți 
piese de schimb din bachelită și 
aminoplast pentru industria ușoară.

O dată cu dezbaterile ce vor avea 
loc în aceste zile la nivel de secții, 
apoi în cadrul adunării cu reprezen
tanții oamenilor muncii, pe margi
nea activității desfășurate pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
primul semestru al anului, colecti
vul de muncă al întreprinderii „Fla
mura roșie" — Sibiu, îndrumat de 
către comitetul de partid, va anali
za și posibilitatea de majorare a an
gajamentului pe anul 1972 la pro
ducția marfă.

Și harnicul colectiv de salariatiai 
fabricii de stofe „Libertatea" se pre
gătește să întîmpine ziua de 23 
August cu noi și importante succese 
în muncă. Angajați plenar în marea 
întrecere socialistă, muneitorii aces
tei importante unități economice si
biene sînt în măsură să raporteze, o- 
dață cu încheierea primei decade 
a acestei luni, realizarea și depăși
rea angajamentelor luate pînă ia 
sfirșitul anului la o serie de indi
catori.

Astfel depășirea realizată la va
loarea producției globale se cifrea
ză la aproape 19 milioane lei. cu 
843 mii lei peste angajamentul 
anual, iar valoarea produselor li
vrate peste angajament la fondul 
pdeții însumează circa 3 milioane lei.

Concretizate în unități fizice, de
pășirile semnalate echivalează cu: 
16 200 m.p. țesături tip lînă (cu 
1 200 m.p. mai mulț decît prevedea 
angajamentul) 36.200 m.p. textile 
nețesute (cu 1 200 m.p. peste anga
jament). 61 200 m.p. vatelină și 3 900 
kg vată de croitorie

încurajați de aceste succese, 
muncitorii de aici sînt hotărîți să 
suplimenteze — cu ocazia apropia
tei adunări generale a oamenilor 
muncii — angajamentele luate, în 
conformitate cu marile disponibi
lități de creștere a producției pe 
care le au.
Hie IONESCU, coresp. Județean

POPAS LA DOUĂ CABANE La centrul
de la

de inițiere
Dinamo

O ambiantă foarte plăcută la Poiana Secuilor, dar 
neașteptat de ostilă turistului, la Plaiul Foii

Sîntem în plin sezon estival cînd 
mii și mii de turiști bat potecile 
munților și poposesc la cabane. 
Dar iubitorii drumeției găsesc, oare, 
la „casa turistului", cum ar trebui 
să se numească cabanele, tot ceea 
ce așteaptă, adică liniște, o primire 
atentă din partea personalului, o 
suficientă aprovizionare cu ali
mente ?

în rîndurile de mai jos vom... 
poposi la două cabane : Poiana Se
cuilor din apropierea Predealului și 
la Plaiul Foii din Piatra Craiului.

Cabana POIANA SECUILOR, 
care a devenit. în urma unei re
novări, o adevărată bijuterie, este 
una dintre cele mai primitoare. 
Aici turistul poposește cu plăcere 
și pleacă cu părere de rău. Situată 
în apropierea Predealului, la o al
titudine de circa 1200 m, cabana 
este ușor accesibilă, mai ales că 
acum se poate ajunge aici cu mij
loace motorizate, cu autobuz pînă 
la hotelul turistic „Trei Brazi*, de 
unde se merge pe jos, aproximativ 
20 de minute. Cabana Poiana Se
cuilor, cu aproape 80 de locuri. în 
camere cu 2—5 paturi, cu instala
ții sanitare moderne, cu apă caldă 
în permanență și cu un personal 
deosebit de atent față de vizita
tori. este frecventată cu plăcere. 
Despre aprovizionare nu avem ce 
spus decît cuvinte de laudă. La 
orice oră din zi găsești aici pre
parate culinare — gătite cu mult 
gust — intr-o gamă variată — și 
un bufet bine asortat.

în jurul cabanei, turiștii pot face 
excursii deosebit de atractive, în- 
cepînd cu cele mai ușoare plimbări 
pînă la adevărate ascensiuni. în 
trei ore se poate parcurge drumul 
(dus și întors) pînă la Pîrîul Rece 
sau la Cheile Zănoagei, iar cei mai 
temerari pot urca, în 4—5 ore. pe 
Postăvarul. Păcat că unul dintre 
cele mai frumoase locuri pitorești 
din apropiere, pădurea cu meste
ceni, aflată la o oră și jumătate de 
cabană, a fost distrusă. Aici s-au 
tăiat — nu știm de ce — sute de 
mesteceni falnici care de aproape 
doi ani putrezesc pe versantul mun
telui. Mai mult, au fost distruse și 
marcajele care indică drumul spre 
cabana Trei Brazi !

★
Cabana PLAIUL FOII, așezată 

într-o regiune de un rar pitoresc, 
pe larga vale a Bîrsei, sub versan

tul nordic al Pietrei Craiului, a de 
venit, în ultimul timp, o veritabilă 
bodegă. Situată la 15 km de Zăr 
nești (și nu la 12 km cum arată 
indicatoarele), ea este des vizitată 
de salariații punctelor forestiere, 
numai pentru sortimentul de bău
turi alcoolice (bine pus la punct!).

Turiștii, puțini la număr, căci au 
aflat de starea deplorabilă în care 
a ajuns acest cămin al lor, sînt de
ranjați în fel și chip pînă seara 
tlrziu, de zgomotul, de cuvintele tri
viale ale „clienților* care umplu 
sala de mese ți terasa cabanei. Ca
banierul se află aproape zilnic, în
tr-o situație grea, nu numai fiindcă 
trebuie să se certe cu cei pe care-i 
refuză să-i servească cu băutură 
dîndu-și seama de starea lor de e- 
brietate, dar trebuie să uzeze de 
forța fizică pentru a-i da afară din 
incinta cabanei pe cei care fac scan
dal după ce consumă 3—4 pahare 
de rom sau cîteva sticle cu bere. 
O vină serioasă o are. evident, fo
rul comercial tutelar I.S.B.C. Pre
deal — care a fixa: acestei cabane 
un plan financiar lunar exagerat 
circa 100 900 lei' sumă care, firește, 
se realizează mai greu din servi
ciile prestate turiștilor și mult mai 

formații s-au intiir.it și in prima 
fază a acestei competiții, victoria 
revenind și atunci echipei române: 
15—13 (7—9). De altfel, chiar pal
maresul general al întilnirilor din
tre handbaliștii români și cei so
vietici este net favorabil jucăto
rilor noștri : din 13 partide jucate 
10 au revenit selecționatei române, 
două oaspeților, iar una s-a înche
iat la egalitate.

Aceasta nu înseamnă, insă, că 
cele două jocuri din sala Victoria 
sînt dinainte cîștigate. Nici vorbă, 
de așa ceva. Selecționata Uniunii 
Sovietice dacă nu s-a arătat pînă 
acum prea „productivă" la C.M., 
s-a dovedit, în schimb, excelentă 
în jocurile bilaterale sau în tur
neele amicale, realizlnd nu o sin
gură dată victorii dintre cele mai 
clare asupra unor adversari redu- 

ușor din vînzarea băuturilor alcoo
lice. Așa stînd lucrurile, nu mai 
surprinde faptul că această cabană 
este aprovizionată defectuos eu a- 
limente, în schimb excelează prin 
vastul sortiment de băuturi aleoo 
lice. întreținerea cabanei este și ea 
necorespunzătoare. Se investesc 
fonduri prea puține pentru întreți 
nerea și dezvoltarea ei. Deși ca
bana se află pe marginea unei șo 
sele (și nu în creierul munților), 
ea nu are apă curentă, un ilumi 
nat electric corespunzător (genera 
torul propriu fiind foarte slab și 
avînd sincope în funcționare, scau
nele și mesele din cocheta terasă 
sînt degradate etc., etc. Cît despre 
personal ce să mai spunem : s-a o 
bișnuit să aibă de a face cu bețivi 
și nu cu turiști...

în asemenea condiții, turistul nu 
se poate simți bine la această ea- 
bană și e păcat, deoarece ea se a- 
flă într-un loc de un pitoresc a- 
parte. El ar putea vizita sălbăticia 
Pietrei Craiului „Marele grohotiș", 
„La Lanțuri", „Creasta Nordică" și 
altele, iar amatorii de pescuit au 
aici apa Bîrsei, pîrîu rece cu unda 
limpede ca lacrima, unde sînt păs
trăvi din beișug.

Toma RABȘAN

ULTIMA VERIFICARE
tabiii (R. D. Germană, Iugoslavia, 
R. F. a Germaniei etc). Așadar, 
în perspectivă, două partide echi
librate și atractive, sub raportul 
confruntării tehnice și tactice. Este, 
cu alte cuvinte, un test decisiv 
pentru selecționata noastră olim
pică, care după „rodajul" făcut 
în compania unor formații ce nu 
i-au pus prea multe probleme, are 
în față o echipă pe măsura sa.

Așteptăm, firesc, o comportare 
dintre cele mai bune din partea 
handbaliștilor români. Și cînd spu
nem acest lucru dorim să înțele
gem, în primul rînd, o comportare 
constant bună, fără fluctuații, fără 
căderi, chiar și pe parcursul ace
luiași meci. Pentru că, în fond, a- 

X3*
înființat pe lingă clubul Dinamo 

București cil aproape două luni în 
urmă, noul centru de inițiere la 
judo — al cincilea din Capitală 
(alături de Metalul, IOR. Rapid și 
Gloria) — este, totuși, mai puțin 
obișnuit sub aspectul metodicii de 
predare folosită de tinărul antre
nor Donciu. Prezenți la una din
tre ultimele lecții, am avut prilejul 
să ne notăm cîteva amănunte in
teresante în legătură cu maniera 
de pregătire a tinerilor judoka din 
acest centru de inițiere.

„De fapt — ne spunea antrenorul 
Donciu — este vorba de un, expe
riment, în sensul că, după asimi
larea tehnicii căderilor (ukemi- 
waza), se trece Ia învățarea de
plasărilor pe saltea (schintai și tai- 
sabaki), neglijate de mulți antre
nori in procesul de pregătire, deși 
această tehnică face parte din pre
gătirea de bază, elementară, a tu
turor celor care practică judo-ul.

în cadrul centrului de inițiere de 
aici, sînt înscriși, deocamdată, 20 
de tineri între 10 și 16 ani, care 
fac două antrenamente pe săptă- 
mînă, dar care, după cele două luni 
scurse Pînă acum de Ia primul lor 
contact cu salteaua, pregătind u-se 
în ideea stăpînirii la perfecție a 
tehnicii de deplasare, au făcut pro
grese rapide și, foarte probabil, un 
mare număr dintre ci se va alinia 

cesta este pericolul cel mai mare 
ce pîndește o formație participantă 
la o competiție sistem turneu. Ex
periența a arătat că una din pri
mele calități ale învingătorilor a 
fost regularitatea in comportare. 
Or, la ultimele lor apariții publice, 
jucătorii români au păcătuit toc
mai prin lipsa unei uniformități 
a ritmului, prin absența concen 
trării în unele perioade de joc, 
ceea ce le-a creat dificultăți chiar 
atunci cînd adversarul nu ar fi 
putut să realizeze, prin propriile-i 
puteri, un asemenea lucru. Pe 
scurt, nutrim speranța că a sosit 
timpul ca echipa noastiră să-și 
fructifice deplin, pe tabela de mar
caj, incontestabilele ei calități.

„Criteriul tineretului41 in urmărirea „Cupei CIBO"

UN INTERESANT EXPERIMENT METODIC

Ia noua ediție a campionatului re
publican de copii și juniori.

De menționat ar fi și faptul că 
aceste progrese nu erau posibile 
dacă clubul tutelar nu ne asigura 
condiții optime de pregătire (cos
tume de calitate, saltele și sală do 
antrenament) și dacă tinerii adepți 
ai judo-ului nu manifestau un in
teres sporit.

In fond, toți antrenorii și, în spe
cial, cei de la centrele de inițiere, 
ar trebui să acorde o atenție tot 
mai mare începătorilor cu care lu
crează, pentru că centrele de ini
țiere sînt adevărate pepiniere pen
tru judo-ul nostru de performanță 
și, deci, în funcție de modul în 
care sînt pregătiți aici noii adepți, 
se asigură primenirea sistematică 
a garniturilor de care dispun echi
pele divizionare.

în încheiere, aș mai sublinia și 
faptul ou experimentul făcut la cen
trul de la Dinamo constituie pune
rea în aplicare, pentru întîia da
tă, a recentei orientări metodice 
date de federația de specialitate, 
lucru care dovedește încă o dată 
preocupările majore arătate de con
ducerea judo-ului nostru pentru 
creșterea sportivilor tineri, cu cer- 
te posibilități de afirmare".

Horia ALEXANDRESCU

VOINȚA ARAD JOACĂ ÎN 
DEPLASARE CU SPORTING 

CLUB (PORTUGALIA)
Dq curînd, Uniunea europeană de te

nis de masă a procedat la tragerile la 
sorți ale meciurilor din cadrul noii ediții 
a „Cupei campionilor europeni*4.

în întrecerile masculine s-au înscris 19 
formații, iar în competiția feminină, 15 
echipe. Federația noastră de specialitate 
a înscris în această competiție pe Voința 
Arad, echipa campioană feminină a Ro
mâniei. în primul tur (care se va des
fășura după 15 septembrie), jucătoarele 
românce vor evolua în Portugalia, unde 
vor avea de susținut partida cu Sporting 
Club, campioana acestei țări.

'i JiiNIORII AU PEDALAT MAI TARE DECÎT SENIORII

DE LA PLOIEȘTI

înaintea începeriiCu cîteva zile 
ediției a X-a a campionatului bal
canic de juniori, găzduit de sala 
Victoria din Ploiești între, 19 Și 
23 august, comisia de organizare a 
competiției ne-a informat că în
trecerile vor fi conduse de urmă
torii arbitri: Mihaslv Cziffra (Un- 
,garia)-delegat de F.I.B.A., ca arbi
tru neutru, Sava Radovici (Iugo
slavia), Vassilios Mouzakiotos (Gre
cia), kaya Orencik (Turcia), Stan
ko Stoianov (Bulgaria) și dr. Mihai 
Aldea (România).

Amintim că etapa, inaugurală se 
va desfășura sîmbătă, după ură
torul program :

‘ A —
Turcia,

România 
slavia —1

de la ora 14,30:
România B, lugo- 
Grecia — Bulgaria.

7

dintre

★
oaspeții care vorPrimii ------- - . .

ajunge în capitala țării noastre sini 
baschetbaliștii turei. Aceștia au a- 
nunțat că vor ateriza pe aeroportul 
international Otopeni miercuri seară. 
Pentru a profita de cele două zile 
de răgaz pînă la începerea Balca
niadei, reprezentativa Turciei va 
susține un meci de antrenament, 
joi la ora 17, în sala Dorobanți, în 
compania campioanei de juniori a 
țării noastre, echipa Liceului nr. 35 
București.

AZI, I.E.F.S.
— ST. JOSEPH COLLEGE

PENNSYLVANIA

Echipa I.E.F.S. întîlnește astăzi la ora 
17.30, în sala Progresul, lo-rmațla nord- 
americană St. Joseph Coliege Pennsyl
vania, din Philadelphia. Vor fl folosite 
următoarele loturi : I.E.F.S. : ioneei,
Berceanu, Roman, Racovițan, L. Molnar, 
Szep, A. Molnar, Nagy, Dochia, Brabo- 
veantl, Tucunel, Hegheduș, Chireă, Evu- 
leț; ST. JOSEPH COLLEGE : Kelly, O 
Brien, Peltzer, Sabol. Mc Farland, Furey, 
Mac Zinco, Moody, Rafferty, Siemino- 
kowskf, Zipp, Richter.

înainte de a veni în 'România, baschet- 
haliștii de la St. Joseph au participat la 
turneul Internațional de la Messina, ln- 
registrtnd următoarele rezultate : 5®—67 
cu Italia, 59—72 cu U.R.S.S.. 65—66 cu 
Cehoslovacia (toate adversarele au pre
zentat selecționatele olimpice).

obținut pentru originalitatea construcțiilor prezentate — un cartEchipa școlii din Hodoșa și „Marele premiu" 
de curse „

A CONCURSULUI
Inițiativă a C.N.E.F.S.-ului (prin 

federația de modelism), primită cu 
căldură de televiziune și sprijinită 
de C.N.O.P., concursul „Ex-Terra“, 
ajuns la cea de a V-a ediție, s-a bu-

NOI MAEȘTRI Al SPORTULUI

Recent a fost acordat titlul de 
maestru al sportului următorilor 
modeliști : Victor Lucian Berceanu 
și Radu Mircea Berceanu (ambii 
Oltul Rm. Vîlcea) - 
conduse prin radio ; 
(Străduința Suceava) 
captiv viteză ; Eugen 
dorel Lungu (ambii 
— mjcromodele.
C. N. DE AEROMODELE ZBOR LIBER

— aeromodele 
lozeî Mirvald
— aeromodel 
Curea și Tu- 

Oțelul Galați)

ADMITEREA ELEVILOR ÎN ȘCOALA 
DE SPECIALIZARE POSTLICEALĂ

PENTRU ANTRENORI
T.a cursurile secției serale și fără frecvență se face prin concurs 

unitar pentru toți candidații.
• Concursul de admitere se desfășoară în perioada 15—20 sep

tembrie și 25—30 septembrie (în cazul necompletării cifrei de șco
larizare după primul concurs de admitere).

• înscrierea candidaților pentru concursul de admitere se face
cu 15 zile înaintea datei concursului și pînă în preziua desfășurării 
acestuia, pe baza următoarelor acte: ...

• Certificat de naștere în original și copie (copia se certifică de 
școală și se păstrează anexată la cerere, iar originalul se restituie):

• Diploma de bacalaureat sau certificat de absolvire a liceului 
(sau altor școli echivalente), în original :

— buletin de analiza singelui :
— rezultatul examenului radiologie și pulmonar ;
— carnetul de legitimare sau adeverința de clasificare sportivă :
— două fotografii 6/9.
• Concursul de admitere constă în următoarele probe, fiecare 

fiind eliminatorie
— vizita medicala ;
— anatomia și fiziologia omului — scris ;
— probe practice la specialitatea pentru care’ se optează.

CEA DE A V-a EDIȚIE
„EX-TERRA“-UN

acest an de un binemeritat
în întîmpinarea cerințelor 
întrecerea are un dublu

curat în 
succes.

Venind 
timpului, 
rol, educativ și de formare a deprin
derilor atît de necesare celor care 
mai tîrziu își vor alege profesiuni 
tehnice. Concursul, singular prin 
concepția sa (modeliștii din țări cu 
tradiție mai veche chiar îi invidiază 
pe sportivii noștri pentru posibilită
țile create), a avut in acest an o 
amploare deosebită, numărul partici- 
panților ridieîndu-se la 290, iar al 
probelor la 7 (față de două în ediția 
trecută).

Iată rezultatele pe probe :
• MINI-RALIU Constantin Anna 

— București 8,3 s. — au participat 
38 de concurenți.

între 24 și 27 august vor avea 
loc pe aerodromul Bacău campio
natele naționale de aeromodele 
zbor liber.

SUCCES
INGENIUS — Radu Purice•

București (Aeromodel copie I.S. 24) 
115 p. — 58 concurenți.

• ASTRAL — Mircea Costache — 
Călărași 47,7 s — 73 concurenți.

• KATAMARAN — V. Mihailov — 
— Botoșani 8:12,0 — 6 concurenți.

• PENTAX — Irimia Octavian — 
Sibiu 5:29,0 — 36 concurenți.

e CARTING — Mihai Benchia — 
Iași 40 s — 38 concurenți.

• CONSTRUCȚII LA LIBERA 
ALEGERE — Echipa școlii din co
muna Hodoșa, județul Harghita (6 
construcții ale viitorului realizate cu 
materiale locale).

Au mai fost premiați secția de mo- 
delism a Palatului Pionierilor din 
București și C.J.E.F.S. Dîmbovița 
pentru rezultatele obținute.

Criteriul tineretului, competiție 
internațională aflată la a 17-a e- 
diție, a reunit la Brașov, timp de 
trei zile, tot ceea ce are ciclismul 
românesc mai bun din rîndurile ju
niorilor, și alături de aceștia cîțiva 
reprezentanți ai sportului cu pedale 
din Bulgaria și R- D. Germană. 
Așa eum am arătat, întrecerile ti
nerilor rutieri au scos în evidență 
pofta de concurs a sportivilor, fapt 
relief a.de altfel. In mediile orare 
ridicate faregișjraie fa fiecare din
tre cele trei etape ale competiție: 
(40.450 km. 40410 km șt 43.165 kmi.

Un episod inedit al recent. înche
iatului „Criteriu* st care vine să 
întărească afirmația noastră privind 
spiritul înalt de combativitate al ti
neretului, l-am consemnat cu prile
jul desfășurării primei etape a com
petiției. în etapa de debut, tinere
tul a luat startul la ora 9.10. cin 
dreptul bornei kilometrice 172, de 
pe șoseaua Brașov — Făgăraș, Cu 
10 minute mai devreme, de ia a- 
celași punct, luaseră startul senio
rii (din rîndurile cărora nu lipseau 
Vasile Teodor, Constantin Ciocan 
etc. etc.) participanți în Cupa CIBO. 
S-a calculat că cele 10 minute in
terpuse între plutoanele celor două 
caravane sînt suficiente pentru ca 
ambele curse să se desfășoare fără 
a se stînjeni. Și totuși— După 30 ki
lometri de rulaj, arbitrul principal 
al „Criteriului* intră în alertă în 
zare se profilau mașinile însoțitoare 
ale „Cupei CIBO*. Se crease pos:- 
bilitatea ca plutoanele celor două

competiții distincte să se conto
pească. Arbitrii din mașina premer
gătoare plutonului cu cicliștii... 
grăbiți primesc dispoziția că, în ca
zul că juniorii vor continua să se 
apropie de seniori pînă la o dis
tanță mai mică de 500 m, neîntîr- 
ziat să se semnalizeze întoarcerea 
întregii caravane.

Măsura extremă amintită nu a 
ajuns însă să fie pusă în aplicare. 
La kilometrul 212, unde fusese pre
văzută inițial întoarcerea juniorilor, 
aceștia mai aveau de recuperat pen
tru a face joncțiunea cu „maeștrii", 
două minute (!).

Juniorii au fost deci la înălțime. 
Gata în orice moment să treacă la 
acțiune pentru a tempera din fașă 
pofta oricărui temerar de a se rupe 
de pluton, în ambele etape de 
„bloc" am asistat la sosiri de gru
puri compacte. Tiparul plutonului 
nu a putut fi spart nici de cam
pionul R. D. Germane, al curselor 
de contratimp, Matthias Weingand, 
și nici de colegul său de echipă Ioa- 
chim Nartnick, nu mai puțin bă
tăios, care au încercat aproape și 
imposibilul numai și numai să se 
poată elibera din strînsoarea unei 
lupte inițiate și întreținută fără o-

dihnă (în primele două etape) de 
către reprezentanții noștri. Abia în 
etapa contracronometru, Matthias 
Weingand, în sfîrșit, descătușat, a 
reușit să-și spună și el cuvîntul. Un 
cuvînț decisiv, adevărat, (prin vic
toria sa în etapa a treia, Weingand 
a cîștigat întrecerea) dar nu descu
rajator pentru tinerii cicliști ro
mâni. Zoltan Elekeș (Steaua) s-a si
tuat în imediata apropiere a învin
gătorului și tot satisfăcător, In cursa 
contracronometru, ca și în etapele 
de „bloc* s-au comportat și alți ci
cliști români. Ne-au plăcut I. Vlad 
și G. Hianu de la C. S. Brăila, V. 
Hoța de la C. S. Mureșul, T. Toro 
(CIBO), I. Nagy (Steaua), C. Cîrstea 
(Metalul Plopeni), V. Petre și N. 
Voican (Șc. Sp. 3), St. Cristil (Șc. 
sp. 2) și mulți, foarte mulți alți ru
tieri din noul val. Am dori ca spi
ritul lor de înaltă combativitate să 
nu se tocească pe măsură ce înain
tează în vîrstă, ci, dimpotrivă, să 
se ascută și mai mult pentru a re
purta izbînzi acolo unde actualii 
noștri seniori au clacat, producîn- 
du-ne numai deziluzii...

LOTUL OLIMPIC B

A EVOLUAT LA BRĂILA

au 
pu-

Aproape 300 de spectatori 
asistat la o atractivă reuniune 
gilistică, ce a avut loc la Brăila 
și la care au participat lotul olim
pic B al României și o selecționată 
locală. Meciurile, de o apreciabilă 
valoare, au oferit dispute intere
sante, plăcute, unele de bună fac
tură tehnică. Membrii lotului s-au 
prezentat bine pregătiți, realizînd 
în majoritatea cazurilor victorii 
scontate. A surprins, totuși, înfrîn- 
gerea suferită de Remus Cozma în 
fața lui M. Toma. Iată celelalte re
zultate (primii sînt trecuți sportivii

din lot): Tr. Cerchia b.ab. 2 
Șuntică, D. Condurat b.p. Gh.

I N.
Ma

rinei, M. Pela b.p. R. Ivanciu, V. 
Kiss b.p. Z. Neagu, Gh. Ciochină 
b.p. I. Titianu, S. Cuțov b.ab. 3 
C. Octavian, I. Agapi p.p. M. Mi
trea, Gh. Pușcaș b.ab. 3 St. Bătă- 
naș, L. Mathe b.p. Gh. Marcel, P. 
Dobrescu b.p. C. Gutui.

O impresie deosebită 
Simion Cuțov și Dinu 
de la lot, respectiv M. 
Gh. Marinei de la gazde.

au lăsat 
Condurat, 
Mitrea și

Gr. RIZU-coresp.

lncepînd d« oii 

TURUL INTERNATIONAL 
AL JUDEȚULUI BRAȘOV

Tradiționala competiție ciclistă — 
TURUL JUDEȚULUI BRAȘOV — 
își începe astăzi desfășurarea. Edi
ția din acest an — a NVIII-a — 
reunește la start fruntașii ciclismu
lui românesc, alături de care 
reprezentanții a trei țări : 
Cehoslovacia și Bulgaria.

Actuala ediție va avea trei 
dintre care prima și ultima se vor 
desfășura pe șosea, iar cea de a 
doua, pe circuit, în Orașul Vic
toria. Programul celor trei etape 
este următorul :

ETAPA I : miercuri 16. Brașov — 
Hoghiz — Făgăraș — Orașul Vic
toria (124 km), cu sprinturi în co
munele Măeruș și Șercaia, și în 
orașul Făgăraș, și punct de cățărare 
pe Dealul Bogota ;

ETAPA A Il-a : joi 17. circuit în 
Orașul Victoria (20 ture a 2,3 
km = 46 km) ;

ETAPA A IlI-a : vineri 18. Ora
șul Victoria '— Făgăraș — Codlea 
— Brașov — Poiana Brașov (117 
km). Etapa este prevăzută cu trei 
sprinturi (Șercaia, Codlea și pe str. 
Lungă — Brașov) și patru puncte 
de cățărare (pe Dealul Perșani și de 
trei ori pe drumul spre Poiana 
Brașov).

LOTO-PRONOSPORT
SPOREȘTE

Omologarea tragerii Pronoexpres 
din această săptămină s-a soldat cu 
înscrierea celui de-al 47-lea partici
pant pe lista cîștigurilor de 100 000 
lei obținute la acest sistem de la în
ceputul anului.

Acest recent și valoros premiu a 
revenit participantului Bîlc loan din 
Cluj pe o variantă jucată 10 la sută.

Iată așadar, că seria marilor cîș- 
tiguri obținute la Pronoexpres con
tinuă săptămină de săptămînă, spo
rind bogata listă a cîștigătorilor cu 
participanți din toate colțurile țării.

• Tragerea Pronoexpres de astăzi

LISTA MARILOR
va fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune cu începere de la 
ora 18.40.

• Astăzi și mîine sînt ULTIMELE 
ZILE în care vă mai puteți procura 
biletele pentru tragerea Loto de vi
neri 18 august 1972, tragere la care 
puteți ciștiga bani și autoturisme la 
alegere. Ca și pînă în prezent, auto-
PKEMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT NR. 33 DIN 13 AUGUST 197?

vor C 
Italia,

etape.

C. GRUIA — coresp.

cadrul valorii 
în numerar, 
la • care a fost 

valoare cel

CIȘTIGURI
turismele se acordă în 
unitare a cîștigurilor 
indiferent de categoria 
obținut cîștigul (de o
puțin egală cu aceea a autoturismu
lui ales) felul biletului sau buleti
nului pe care a fost realizat, 
taxa de participare per variantă.

sau

CATEGORIA I : (13 rezultate) 5 variante 10% a 7.244 lei
CATEGORIA a Il-a : (12 rezultate) 13,40 variante a 3.243 lei
CATEGORIA a III- a : (11 rezultate) 198.60 variante a 328 lei

Gh. ȘTEFĂNESCU

Al 1EJ UA
TÎRG DE MOSTRE 

DE BUNURI DE CONSUM
BUCUREȘTI'72

10-31 AOSVST
In complexul expozițional din București) Piața Scinitii s a 

deschis cel de-al 6-lea Tîrg de mostre de bunuri de consum, umle 
sînt prezentate produse textile-incăîtăminte, metalo-chimio și ali
mentare.

In perioada funcționării tîrgului, unitățile comerciale din incinta 
complexului expozițional, vor pune în vinzare diferite sortimente 
de produse ; se vor organiza jocuri distractive pentru copii și tineret 
și un variat program de manifestări.

Vizitarea :
— în zilele de lucru orele 10—19
— duminica și sărbători legale 9—19
— lunea închis.
Tîrgul va fi deschis pînă Ia 31 august 1972. 5776

intiir.it
a.de
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FARUL VREA SA REDEVINĂ
O ECHIPA DE TEMUT

Pe litoral, ca și pe alte melea
guri ale tarii, termometrul indică 
valori înalte. Aici însă, de dis-de- 
dimineață și pînă la înoptat. ma
rea te-mbie să te răcorești în apa

apărătorii pe deposedare- înaintașii 
au încercat să execute în viteză 
unele combinații,- care, n-au prea 
reușit. Atunci, ~ antrenorul Hașoti 
a intervenit promptNu mai exe-

concurează mai mulți jucători. 
Formația o voi alcătui din : Ște- 
fănescu (Popa, Pilcă) — Stoica, 
Mareș (Mihăilescu), Antonescu, 
Ghirca — Tănase, Oprea (I. Con- 
stantinescu) — Ologu (Jenică), Ca- 
raman, Tufan, Turcu (Radulescu)-

Deci, la Farul în această săptă- 
mînă se fac ultimele retușuri. Toți, 
de la antrenor pînă la ultimul

Arbitri români

TOT APROPO DE CUPELE EUROPENE

fn favoarea fotbaliștilor constănțeniSecvență de la partida Farul — Steaua încheiată cu scorul de 1—0

albăstruie. Plajele de pe țărmul 
însorit al litoralului devin furni
care de oameni în tot cursul zilei.

Pe fotbaliștii de la Farul i-am 
găsit pe dreptunghiul gazonat al 
stadionului 1 Mai. Antrenamentul 
era în toi- Aici, mercurul urcase 
mai mult. Antrenorul Hașoti im
pusese pregătirilor un ritm vioi, 
încă din primele minute ale șe
dinței. Tricourile tuturor erau ude 
de transpirație, fapt ce dovedea că 
toți lucraseră conștiincios. La sfîr- 
șitul unui exercițiu — cite zece 
alergători pe o distanță de 30 de 
metri — în scurta pauză de re
facere. am auzit reacții î „Am slă
bit cu cinci kilograme și mă simt 
excelent" (Tufan) ; ..Căldura nu 
ne-a împiedicat să muncim intens, 
să facem toate exercițiile fixate 
de antrenor** (Tănase); „Antrena
mentele au fost tari și am impre
sia că toate echipele s-au pregătit 
bine. De aceea, meciurile vor fi 
mai disputate. Noi dorim să des
crețim frunțile suporterilor noștri. 
După cum ne-am pregătit, așa se 
va întimpla!** (Mareș). în încheie
rea ședinței, fiecare a mai alergat 
cite 30 de secunde, de trei ori. 
Tema acelui antrenament i 
voltarea vitezei și 
gim de rezistență.

...Fiindcă vizita 
într-o zi de vîrf. 
o a doua ședință, 
cei doi antrenori
ceiașj jucători i Hașoti cu înainta
șii, iar Comăniță cu apărătorii. 
S-au exersat elemente tehnico-tac- 
tice în condiții de joc, specifice 
postului Și pe compartimente. îna
intașii insistînd pe trasul la poartă 
(după combinații pe cupluri), iar

dez-
a vitezei în re-

a fost efectuată 
am asistat și la 
Ca și în prima, 
au lucrat cu a-

cutați în viteză. Astăzi vreau să 
fie însușită combinația și deci nu 
e cazul să măriți 
parte a ședinței, 
două formații a 
care au jucat o 
minute. Și de astă 
Hașoti a intervenit 
unii dintre elevii 
seama de indicația ___ , ____ ___
fiecare jucător nu poate lovi balo
nul decît de două ori.

In timp ce majoritatea jucători
lor se aflau sub dușuri sau în ba
zin, trei continuau să lucreze, îm
preună cu antrenorul Hașoti. Erau 
cei trei portari i Popa. Ștefănescu 
și Pilcă. Unul stătea între buturi 
și apăra baloanele expediate pu
ternic de ceilalți, apoi, după un 
scurt interval, ceda postul unui co
leg. Pe nesimțite. s-a mai scurs 
încă o jumătate de oră.

înainte de a părăsi stadionul, 
am discutat cu antrenorul Hașoti 
despre pregătiri și 
părerea în legătură 
chipei sale în noua 
pionatului.

— Sînt mulțumit 
s-au pregătit toți jucătorii, 
declarat antrenorul Farului, 
vom face în campionat ? Mi-e 
să dau un pronostic. Băieții 
au de dat un examen. Luni 
discuția a avut loc la sfîrșitul 
săptămînii trecute) vor efectua un 
riguros control medical. Rezulta
tele examenului îmi- vor* da posi
bilitatea să aduc ultimele retușuri 
planului de pregătire.

— Ce „11“ veți trimite în teren 
în prima etapă ?

— Sînt cîteva semne de între
bare. deoarece pentru unele posturi

viteza". în ultima 
au fost alcătuite 
cîte 10 jucători, 
repriză de 20 de 

dată. arbitrul" 
deseori, fiindcă 
săi nu țineau 
dată, aceea că

i-am solicitat 
cu șansele e- 
ediție a cam-

de felul cum 
ne-a 

Ce 
greu 
mai 

(n.n.

Ieri, la Ploiești,

PETROLUL—SELECȚIONATA GHANEI

4-0 (3-0)

ADVERSARE CU NUME MICI ?
RISCUL ESTE Șl MAI MARE...

_____  _____  vor conduce două 
jocuri din Cupa cupelor: MKE 
Ankaragiicu Kuliibii — Leeds Uni
ted (meciul din 13.IX) și Ferencva- 
ros Budapesta — Floriana La Valet- 
ta (jocul din 27.IX), precum și u- 
nul din Cupa U.E.F.A. : EPA Lar
naca (Cipru) — Ararat Erevan (jo
cul din

F.R.F. 
minai.

• Doi ____ _ _
Gherghe și Gr. Bîrsan, au luat 
recent parte la un curs internațio
nal organizat de federația greacă 
la Atena. Președintele Colegiului 
central, ing. Andrei Rădulescu, va 
participa, la rîndul său, la un curs 
de arbitri la Izmir.

13.IX).
urmează să-i delege no-

arbitri români, George N.

jucător, sînt deciși ca în noul se
zon oficial, să aibă o comportare 
cît mai bună, pentru ca Farul să 
redevină o formație de temut în 
prima divizie.

Pompiliu VINTILA

Contraperformanța rămîne de 
două ori mai gravă decît înfrîn- 
gerile simple și așteptate. Trebuie 
să pornim de la acest adevăr, a- 
tunci cînd cîntărim meciurile echi
pelor noastre în cupelg europene. 
Fotbalul românesc atacă o nouă 
ediție a acestor veritabile campio
nate inter-cluburi din continentul 
european după isprăvile făcute de 
Steaua. în fața Barcelonei și Ba- 
yernului, de U.T.AI (după Feye- 
noord) în fața Austriei Salszburg 
și a echipei din Walbrzych, de 
Rapid, în duelul cu Napoli și 
Legia Varșovia, de Dinamo, care 
a întors toate calculele 
speranțele lui Adamec, 
Hagara.-. Ambasadoarele 
un pluton pe jumătate 
(Rapid și U.T.A. se mențin, F.C. 
Argeș și „U“ Cluj sînt noile fi
guri). vin cu marea datorie a con
firmării bunelor apariții ale pur
tătoarelor culorilor cluburilor ro
mânești în precedenta ediție. In
firmările rezultatelor de pînă a- 
cum ar duce foarte repede la con
cluzii de anulare a tot ceea ce s-a 
clădit Contraperformanțele au un 
efect răufăcător de o dublă forță. 
Mai cu seamă că bilețelele de la 
Ziirich n-au adus nume faimoase 
în calea echipelor noastre pentru 
primul tur- Cu atîț mai mult însă 
ar fi amplificată eliminarea in

Aris Bonna- 
să
de 
de

zicem, 
altfel, că 
sonoritate 
adversare 

dău- 
fi o 
acel 

unor

hîrtiei și 
Kuna și 

de acum, 
remaniat

fața unor echipe ca 
weg sau Landskrona,

Nouă ni se pare, 
tocmai această lipsă 
a numelor viitoarelor
a adus un calm exagerat și 
nător în tabăra noastră. Ar 
greșeală. Mai întîi că există 
preț redus al victoriei în fața 
asemenea adversari. Apoi, un ad
versar care se știe mai slab cotat, 
abordează cu dublă ambiție me
ciurile cu favoriții. Oare în ab
solut toate marile surprize. în toate 
cazurile de eliminări surprinză
toare n-a existat o doză de exa
gerată autoîncredere a favoriților? 
Indiscutabil că da. Și Leeds s-a 
dus cu nasul sus la mica echipă 
din liga a patra care a măturat-o 
din .Cupa Angliei", spre exemplu. 
Șî-apoi, veștile care ne sosesc ne 
vorbesc despre măsuri cu totul 
excepționale ale viitorilor parte
neri La Luxemburg, ca să înce
pem cu partidele campioanei, s-a 
declanșat un fel de campanie na
țională pentru pregătirea lui Aris. 
întreaga federație este mobilizată 
în sprijinul Iui Bonnaweg.-. spre 
a-i asigura un drum cit mai bun 
în întrecerea laureatelor europe
ne. Toate formațiile micului cam
pionat luxemburghez sînt obliga
te să stea la dispoziția lui Aris

Turneul final al Criferiului școlilor sportive

La Rimnicu Vîlcea s-a disputat re
cent etapa finală a Criteriului de 
fotbal al școlilor sportive, școlilor 
generale și liceelor cu program de 
educație fizică. După meciurile pre
liminare (au participat 41 de echipe), 
10 formații, cîștigătoarele de zone, 
s-au aliniat la startul turneului final: 
Liceul de fotbal București, Școala 
generală nr. 178 București și echipele 
Școlilor sportive din Ineu, Cărei, 
Pitești, Sf. Gheorghe, Tg. Mureș, Si
naia, Petroșani și Craiova. Liceul de 
fotbal București și Școala sportivă 
Sinaia au cîștigat cele două serii, 
disputîndu-și,i în finală, titlul de 
campioană. Această ultimă partidă 
n-a fost de loc echilibrată, cum se 
presupunea. Tinerii jucători bucureș- 

. țeni au construit atac după atac, 
reușind să înscrie 7 goluri, fără să 
primească vreunul. Echipa pregătită 
de prof. Mircea Rotărăseu (Tichigiu 
— Nițu, Ancuța, Axenia, Ionescu — 
Petrescu, Niță — Frățilă, Preda, Po
pescu, Bălosu ; au mai jucat Mincă, 
Ene și Necula) a cîștigat, în acest 
fel, pentru a treia oară consecutiv 
competiția.

întrecerea a relevat și cîțiva ju
cători de mare perspectivă. Vom 
numi doar trei : C. Popescu (Liceul 
de fotbal) — golgeter, 15 goluri în
scrise în 5 meciuri ; Lixandru Gheor
ghe (Sc. sp. Petroșani) — cel mal 
bun portar, și Cristian Niță (Liceul 
de fotbal) — cel mai tehnic jucător 
al turneului.

' Utilă și bine organizată, această

ESTE CORECT

pentru jocuri de antrenament, a- 
sistență tehnică, etc. Președintele 
federației a declarat net : „Nu 
mai vrem să rămînem în rolul de 
participant! ai turului întîi. Țin
tim mai departe!“. Suedezii — 
prin Landskrona și Norrkoping — 
au intrat și ei sub controlul direct 
al federației; „ștrocul" e susținut, 
e viu, pentru că ei se află, cum 
bine știți, în mijloc de campionat, 
deci au un mare avantaj față de 
Rapid și U.T.A., care abia își mă
soară elanul. Iar Levski Sofia, 
clubul cu cele mai renumite per
formanțe din întregul grup, nu e 
deloc dispus — cum mărturisea 
căpitanul ei, Zecev — jucătorul 
nr. 1 al Bulgariei în 1971/1972 — 
să părăsească competiția din start-

De partea noastră, salutăm mă
surile anunțate vineri seara de 
F.R.F. ele trebuie să intre însă rapid 
pe calea faptelor pentru că s-a 
pierdut ceva t;mp, iar faptul că 
două dintre „paciente" — Rapid 
și U.T-A. — se află în turnee 
peste hotare, complică situația. E 
de spus1 că, în plus, există dificul
tăți care — se pare — nu pot fi 
rezolvate de cluburi cu forțele 
lor 1 Cassai nu participă la pregă
tirile Iui F.C. Argeș și dacă nu se 
va obține permisiunea ca să fie 
detașat pentru satisfacerea stagiu
lui militar în orașul Pitești nu se 
va conta pe el în C.C-E. ; în ab
solut aceeași situație se află și 
Broșovschi (U-T.A.), care nu s-a 
mai antrenat de la terminarea 
campionatului și participarea lui 
la jocurile din sezonul de toamnă 
e tare problematică. Or. Broșov
schi ar reprezenta o foarte mare 
pierdere pentru mecanismul echi
pei arădene. Mai departe, sugerăm 
ca antrenorii federali care au fost 
afectați 
imediat 
cului. a 
gătirea. 
acalmia 
nori ta te 
versare.
mari" ne-au demonstrat cît de în
șelătoare sint aceste aparențe !

echipelor să poată trece 
la urmărirea, la fata lo- 
modului cum se face pre- 
E momentul să ieșim din 
declanșată de lipsa de so- 
a numelor viitoarelor ad- 

Pățaniile atîtor „case

Eftimie IONESCU

SERIA

ARBITRII MECIURILOR
PRIMEI ETAPE

A CAMPIONATULUI
* DIVIZIEI B

SERIA I
Bacău :

,. _ ____________ _ „___ __ ______ i de A.
Ene.și N. Mogoroașe (toți din Craiova);

Progresul București — știința I 
V. GRIGORESCU, ajutat la linie

F.C. Galați — S.N. Oltenița : I. DRA- 
GHICI, ajutat de A. Paraschiv și N. 
Gheorghe (toți din București);

Ceahlăul P. Neamț — C.F.R. Pașcanii 
T. LECA, ajutat de P. Căpriță și T. Po
dare (toți din. Brăila);

Dunărea Giurgiu — Chimia Rm. Vilcea: 
S STANCESCU, ajutat de M. Cîțu Și V. 
Murgășan (toți din București);

Delta Tulcea — Progresul Brăila : M. 
BICA. ajutat de A. Văduvescu și V. To
ma (toți din București);

Clubul sportiv Tirgovlște — Politehnica 
Iași : C. DINULESCU, ajutat de N. Su- 
clu și G. Vasilescu n (toți din Bucu
rești) ;

Metalul Plopenl — Politehnica Galați ; 
I. CONSTANTIN, ajutat de I. Rălleanu 
și N. Marinescu (toți din Pitești);

Gloria Buzău — Metalul București : I. 
ANGHELIU (P. Neamț), ajutat de V. 
Sărută (P. Neamț), și V. Lupu (Roman)

SERIA A II-A

Olimpia Oradea — Minerul Bala Mares 
Z. SZECSEI, ajutat de I. Soos 
vid (toți din Tg. Mureș);

C.F.R. Timișoara — Chimia
M. BADULESCU, ajutat de I. 
V. Iacob (toți din Oradea):

Metalul Drobeta Tr. Severin 
pla Satu Mare ; I. OPRIȚA, ajutat de
N. Avasilcăl și G. Brădean (toți 
Arad) ;

C.F.R. Arad — C.S.M. Sibiu : O. 
DERCO (Satu Mare), ajutat de V. 
tană (Cărei) șl V. Trifu (Baia Mare);

Metrom Brașov — Corvlnul Hunedoara: 
A. BENTU, ajutat de G. Dragomir și M. 
Haimovici (toți din București);

Electroputere Craiova
Timișoara : C.
V. Roșu și M. 
rești);

Gloria Bistrița
I. CÎMPEANU, ajutat de E.’ Căîbăjos și 
T. Gaboș (toți din Cluj);

Minerul Anina — F.C. Bihor : G. BLAU, 
ajutat de I. Birăescu și A. Sbercea (toți 
din Timișoara).

A Xll-a

și G. Da-

Făgăraș: 
Erdoș și

Olim-

din

AN- 
Cn-

Politehnica 
NICULESCU, ajutat de 
Tudor (toti din Bueu-

— Metalurgistul Cuglr :

întrecere rezervată elevilor sub 
ani de la unitățile școlare mai 
amintite. Doar modul cum s-a 
zentat la turneul final echipa 
Cărei s-a înscris în excepție,
aceasta deoarece a recurs la substi
tuiri de jucători iar, în al doilea 
rînd, pentru că antrenorul formației, 
prof. Tiberiu Șerli, s-a dovedit de o 
irascibilitate ieșită din comun, dînd 
un exemplu de cum nu trebuie să 
apară un pedagog în fața propriilor 
elevi. încălcări regulamentare și de 
comportare care, în nici un caz, nu 
trebuie să rămînă nesancționate.

ASA?

Petrolul și-a continuat, cu suc
ces, seria meciurilor amicale, dis- 

,»tf>unînd de viitoarea participantă la 
'^Rkrneul olimpic, selecționata Gha- 

nei cu 4—0 (3—0). Ploieștenii au 
desfășurat un joc (chiar dacă e 
vorba de o întîlnire amicală) de 
bună calitate, reușind să înscrie 
prin Ion Constantin — care se pa
re că și-a găsit vocația de altădată 
— în minutele 5, 29 și 63 (ultima 
dată din penalty) și Oprișan (min. 
32). Oaspeții au demonstrat o bu
nă tehnicitate, o acuratețe a pase
lor, dar lipsa de forță în șut și im
precizia au făcut să rateze 2—3 
ocazii excelente. Petrolul a folosit

următorii jucători : M. Ionescu — 
N. Ionescu, Tudorie, Ciupitu, Gru
ber — Cozarec (min. 70 Țaporea), 
Crîngașu, Grozea (min. 53 Moraru) 
— C. Ionescu (min. 46 Dincuță), Ion 
Constantin, Oprișan (min. 60 Mol
dovan).

TABARA DE JUNIORI. LA SNAGOV

C. ALEXE

La Timișoara s-a 
de mult, tabăra de 
ori născuți după 1 august 1954 (lot 
din care au fost alcătuite cele două 
echipe participante la Turneul 
„Prietenia"). Cei mai talentați ju
niori născuți după 1 august 1955

organizat, nu 
vară cu juni-

Mîine în str. „Dr. Staicovîci"

PROGRESUL N.A.R. ALGER
Continuînd seria jocurilor cu caracter 

de verificare șl omogenizare, echipa 
Progresul susține mîine un nou meci 
amical. Pe terenul ei din str. Dr. Stai- 
covlcl, cu începere de la ora 17, ea va 
fatîinl pe N.A.R. Alger, formație antre
nată de Dumitru Macri.

în deschidere, de la ora 15.30: Progre
sul (tineret) — Laromet (Divizia C).

EMIL AVASILICHIOAIE, 
ANTRENOR LA I.T.A. IAȘI

Recent, o nouă formație ieșeană, I.T.A. 
și-a înscris numele pe lista participan
telor în viitoarea întrecere a celui de al 
treilea eșalon divizionar al țării. De fapt, 
este vorba de un transfer de localitate 
al echipei cu același nume, care a acti
vat în campionatul trecut la Pașcani șl 
care în prezent funcționează cu același 
nume la Iași, beneficiind de ‘sprijinul 
unei conduceri noi (director Mihai Pin- 
tilie) și de serviciile fostului antrenor 
secund de la Politehnica Iași, Emil Ava- 
silichioaie.

au fost reuniți și ei într-o tabără, 
la Covasna.

Și iată că a venit și rîndul vîr- 
furilor promoției juniorilor născuți 
după 1 august 1956. Este vorba de 
tabăra de la Snagov, ce se des
chide joi 17 august.

MUȘAT: „DE 4 ANI SPER SA DEVIN TITULAR 
ÎN PRIMA ECHIPA A RAPIDULUI

V

„Cupei Româ-finală a
cîteva minute înainte de 
partidei Rapid—Jiul. Pe 

rezervelor

Ultima 
niei". Cu 
începerea 
banca rezervelor giuleștenilor, 
Mușat, unul din jucătorii de bază 
din semifinale. Ochi triști, de re
zervă.

— Am auzit că vei părăsi Rapi
dul !

Mușat privește lung cîteva clipe, 
clatină ușor din cap și într-un tîr- 
ziu replică 1

— Nu, n-am să plec de Ia Ra
pid ! Mai am încă tăria să sper. 
De patru ani sper să devin titular 
în prima echipă a Rapidului. Pu
team fi titular in alte formații de 
Divizia A dar eu am iubit Rapidul 
și, chiar dacă la venirea mea de Ia 
Oltenița am avut drept concurenți 
numai internaționali - — Lupescu, 
Dan, Motroc, Greavu ' tot 
timpul am crezut în acea zi cînd 
voi deveni titular.

— Ai jucat, oricum, destule me
ciuri ca titular, unele chiar foarte 
bune. Și totuși...

Mo- 
timp

mai

9
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(Urmare din pag. 1)

cazuri în care cimpul de joc a pre
zentat denivelări serioase, care au 
dus la accidentarea jucătorilor, n-au 
fost asigurate vestiare corespunză
toare pentru jucători și arbitri nu 
s-au amenajat instalația de apă, gar
dul împrejmuitor (sub înălțimea mini
mă regulamentară) etc.

Asemenea aspecte s-au întîlnit în 
județele Iași, Botoșani, Hunedoara, 
Suceava, Timiș, Alba, Dolj, Covasna, 
Constanța, Sibiu și altele.

Știm că există încă unele greu
tăți in rezolvarea acestor probleme, 
dar nu se poate tolera lipsa de spi
rit gospodăresc. Cu resurse proprii și

cu mici cheltuieli, se pot elimina nea
junsurile existente Ia unele baze 
sportive.

Este de datoria fiecărui deținător 
de baze sportive — solicitînd spri
jinul unităților de care aparține — 
să treacă de urgență la remedierea 
defecțiunilor existente, pentru ca 
jocurile din acest nou sezon fotba
listic să se desfășoare pe terenuri 
puse la punct, cu toate cele nece
sare bune; organizări a unor întîl- 
niri de campionat republican.

Sintem convinși că apelul Federa
ției Române de Fotbal va găsi ecnul 
dorit, iar echipele și spectatorii vor 
beneficia de cele mai bune condiții 
pentru disputarea și vizionarea jocu
rilor din acest campionat.

Chimia Rm. Vîlcea este una din
tre formațiile divizionare B care 
în ediția trecută a campionatului 
a reușit să se salveze cu mari e- 
forturi și destule emoții de la re
trogradare. O parte din meritele 
unei asemenea reușite au revenit, 
desigur, și antrenorului Gh. Băr- 
bulescu care, preluînd din mers 
destinele acestei echipe, a adus-o 
în final, dintr-o situație deosebit 
de precară, la nivelul unor com
portări ce i-a permis să termine 
întrecerea dincolo de granița ul
timelor două locuri ale clasamen
tului.

Și 
cursă 
irii“,

Etapa 1 — 20 august

Carpatl Brașov _  C.F.R. Sighișoara
ICM Brașov — Textila Sebeș 
UPA Sibiu — Chimica Tîmăvenl
Chim. Or. Victoria — Met. Copșa Mică 
Oltul Rm. Vîlcea — Torpedo Zărnești 
Lotrul Brezoi — Tractorul Brașov 
Independența Cisnădie — Pollt. Brașov

Etapa a H-a — 27 august

Tractorul Brașov — Oltul Rm. Vîlcea 
CFR Sighișoara _  Lotrul Brezoi
Metalul Copșa Mică — ICM Brașov 
Textila Sebeș — Independența Cisnădie 
Torpedo Zărnești — Chim. Or. Vlcto:-la 
Chimica Tîmăvenl — Carpați Brașov 
Politehnica Brașov — UPA Sibiu

Etapa a ni-a — 3 septembrie

ICM Brașov — Chimica Tîmăvenl 
UPA Sibiu — Tractorul Brașov
Chim. Or. Victoria _  Independ. Cisnădie
Oltul Rm Vîlcea — Pollt. Brașov 
Carpatl Brașov — Torpedo Zărnești 
Textila Sebeș — CFR Sighișoara 
Lotrul Brezoi — Metalul Copșa Mică

Etapa a IV-a — 10 septembrie

Metalul Copșa Mică — Torpedo Zărnești 
Independ. Cisnădie — Oltul Rm. vîlcea 
Carpatl Brașov — Tractorul Brașov 
CFR Sighișoara — UPA Sibiu 
Lotrul Brezoi — Chimia Or. Victoria 
ICM Brașov — Politehnica Brașov 
Chimica Tîrnăveni — Textila Sebeș

Etapa a V-a — 17 septembrie

Pollt. Brașov — Lotrul Brezoi 
Textila Sebeș — Carpați Brașov 
Torpedo Zărnești — CFR Sighișoara 
Tractorul Brașov — Met. Copșa Mică 
Chimica Tîmăvenl _ Independența “ 
UPA Sibiu — Oltul Rm Vîlcea 
Chim. Or. Victoria — ICM Brașov

Etapa a Vl-a — 21 septembrie

Tractorul Brașov — ICM Brașov 
Oltul Rm. Viloea — Lotrul Brezoi 
Polit. Brașov — Carpatl Brașov 
Chim. Or. Victoria _ UPA Sibiu

Etapa a vm-a — s octombrie
i

UPA Sibiu — Carpați Brașov
Met. Copșa Mică — Oltul Rm. Vîlcea 
Polit. Brașov — CFR Sighișoara 
Chimica Tîrnăveni — Chim. Or. Victoria 
Torpedo Zărnești — ICM Brașov 
Independența Cisnădie ~ '
Tractorul Brașov

Etapa a IX-a

Lotrul Brezoi — 
Textila Sebeș —
Carpați Brașov - __ ...___________
ICM Brașov — UPA Sibiu
CFR sighișoara — Oltul Rm. Vilcea 
Chim. Or. Victoria — Tractorul Brașov 
Torpedo Zărnești — Independ. Cisnădie

Etapa a X-a — 22 octombrie

Carpați Brașov _ ICM Brașov 
Chimica Tîmăvenl — Met. Copșa Mică 
Oltul Rm. Vîlcea — Chim. Or. Victoria 
Tractorul Brașov — Polit. Brașov 
UPA Sibiu — Torpedo Zărnești 
Independ. Cisnădie — CFR Sighișoara 
Textila Sebeș — Lotrul Brezoi

Lotrul Brezoi
— Textila Sebeș

— ÎS octombrie

Chimica Tîmăvenl 
Politehnica Brașov

— Met. Copșa Mică

a venit, după obositoarea 
de 15 etape ale „supraviețu- 
vacanța. Toată lumea era 

mulțumită și, normal, speranțele 
se îndreptau acum spre rezultate 
mai bune. Apoi au început pregă
tirile pentru noul sezon competi- 
țional. S-au prezentat jucătorii și, 
odată cu ei, antrenorul Gh. Băr- 
bulescu, ajutat, ca și pînă acum, 
de I. Anescu. După un timp însă, 
conducerea Asociației Chimia s-a 
gîndit, probabil, că echipa de fot
bal ar putea obține rezultate și 
rnai bune în situația cînd ar fi 
condusă numai de prof. I. Anescu 
și a făcut cunoscută antrenorului 
Gh. Bărbulescu încadrarea sa la 
centrul de copii și juniori, înce- 
pînd cu data de 1 august. La drept 
vorbind, asta însemna un fel de 
retrogradare din funcție, dacă 
stăm să judecăm cum se cuvine 
lucrurile.

Dar nu aceasta constituie, ca să 
spunem așa, aspectul cel mai ne 
plăcut al problemei. Ci faptul că 
cele de mai sus s-au petrecut nu 
la sfîrșitul campionatului trecut, 
atunci cînd cel în cauză,, antreno
rul Gh. Bărbulescu, ar fi avut to
tuși, practic, posibilitatea să-și gă
sească un alt angajament, potri
vit calificării, experienței și pre
tențiilor sale profesionale.

Așa stînd lucrurile ne întrebăm 
dacă o asemenea măsură a Aso
ciației Chimia Rm. Vîlcea se în
scrie în limitele unor raporturi 
firești de respect față de angaja
mentele contractuale reciproc asu
mate. Și fără a mai face apel la 
alte elemente de judecată, apre
cierea obiectivă a faptelor ne în
deamnă să răspundem că „nu“.

Etapa a XI-a — 29 octombrie

Chim. Or. Victoria — Textila Sebeș 
Tractorul Bv. — Independența Cisnădie 
Pollt. Brașov — Torpedo Zărnești 
Lotrul Brezoi — Carpațf Brașov 
CFR Sighișoara — ICM Brașov
Oltul Rm. Vilcea — Chimica Tîmăvenl 
Metalul Copșa Mică — UP A Sibiu

— Deși în cei patru ani am jucat, 
prin forța împrejurărilor, un meci 
peste altul, cam un campionat, 
n-am putut deveni omul de bază 
din două motive, tn primul rînd, 
jocul meu avea nevoie de îmbu
nătățiri. Și apoi, arătați-mi care an
trenor din lume ar fi putut renun
ța la un Lupescu ța un Dan, 
troc sau Greavu și în ultimul 
la un alt internațional, Boc ?!

— Au mai fost cazuri, și
sînt, cînd o echipă are printre re
zerve jucători talentați. avînd, evi
dent, titulâri de valoare. Care crezi 
că este în 
rezervei ?

— Să se 
Să nu se 
moral robust, să tragă la antrena
mente mai' tare decît titularii. E 
unica sa șansă' și condiție!...

★
...Primele zile din pregătirile 

acestui campionat. Găsim Rapidul 
sus, în munți., Ia. Clăbucet-plecare. 
Dialog larg cu Bazil Marian des
pre echipă și despre campionatul/-. ,,n “TT"'"1 -ecn,pel;care vine. La un moment dat, ° sa facem treabă bună ,n acesl 
Bazil Marian spune: „Probabil că 
in noul sezon, din echipă nil va 
mai face parte Lupescu. Va juca 
Mușat. Mușat a făcut un progres 
vizibil în ultima vreme. Și se pre
gătește cu o seriozitate demnă de 
toată lauda**. Mușat nu auzise aces
te cuvinte, ti găsisem într-o ca
meră. singur, după un antrenament 
tare. Era numai apă. „Trebuie să 
dau jos un kilogram-două. La acea
stă greutate ideală sper să fac cu 
Boc un apreciat cuplu de fundași 
centrali. Rapidul are o tradiție fru
moasă în privința fundașilor cen
trali, ceea ce ne obligă și mai mult. 
Experiența și talentul lui Boc, con
jugate cu ambiția unui om care 
patru ani a așteptat marea șansă 
a consacrării, vor da, cred, roade 
frumoase. Acum mă pregătesc și 
mai al naibii pentru că șansa îmi

astfel de cazuri șansa

pregătească continuu! 
resemneze, să aibă un

surîde și 
meci, cel

primulvreau ca încă din
de la Craiova, să mă in

tegrez perfect in ansamblul echipei.

campionat. Chiar dacă a plecat 
Dumitru. Sau, dacă vreți, tocmai 
pentru că a plecat. Nu știți ce am
biții au renăscut în fiecare dintre 
noi... O să vedeți în campionat..." 
Fusese aproape, un monolog... 
Mușat vorbise fără să fie iscodit, 
cu optimism dar și cu cumpătare. 
Vorbise ca un om care așteptase 
patru ani un moment ce poate fi 
al Adevărului. Campionatul acesta 
care începe duminică va decide...

...Nu știm dacă tenacele Mușat va 
reuși anul acesta marea consacrare. 
Ceea ce știm însă, e că bărbăția sa 
morală poate fi cel mai elocvent 
exemplu pentru tineri care după 
două-trei luni de așteptare în anti
camera performanței abandonează 
atît de ușor un ideal.

Mncea M. IONESCU

Cis.

Torpedo Zărnești — Chimica Tîrnăveni 
Lotrul Brezoi — UPA Sibiu
Met. Copșa Mică — Polit. Brașov 
Carpați Brașov — Chim. Or. Victoria 
CFR Sighișoara — Tractorul Brașov 
ICM Brașov — Independența Cisnădie 
Oltul Rm. Vîlcea — Textila Sebeș

Etapa a Vil-a — 1 octombrie

Independența Cisnădie — Met. Copșa 
Chimica Tîrnăveni CFR sighișoara 
Textila Sebeș — Torpedo Zărnești

M.

Etapa a Xn-a — 5 noiembrie

Torpedo Zărnești — Tractorul Brașov 
ICM Brașov — Lotrul Brezoi 
Met. Copșa Mică _ Textila Sebeș 
Chimica Tîrnăveni — Pollt Brașov 
URA Sibiu — Independenta Cisnădie 
Chim. Or. VIctoi-ia — CFR Sighișoara 
Carpaț; Brașov — Oltul Rm. Vîlcea

Etapa ■ Xni-a — 12 noiembrie

Oltul Rm. Vîlcea — ICM Brașov 
Textila Sebeș — UPA Sibiu 
Independența Cisnădie — Carpați Bv. 
CFR Sighișoara — Met. Copșa Mică 
Pollt. Brașov — Chim. Or. Victoria' 
Lotrul Brezoi — Torpedo Zărnești 
Tractorul Brașov — Chimica Tîrnăveni

Azi a apărut numărul. 325 al revistei

consacrat începerii campionatului, din sumarul căruia 
vă recomandăm :

Mihai IONESCU

MIINE: DINAMO
HAPPOEL BERSEVA

în continuarea 
îl întreprinde în c-
chipa Happoel Berșeva (Israel)’ va 
evolua joi în Capitală, în compa
nia formației Dinamo. Meciul va 
avea loc pe stadionul Dinamo, de 
la ora 17,30. în deschidere, de la 
ora 15,30, echipa de tineret rezerve 
Dinamo va întîlni pe Dinamo Obor.

turneului pe care 
țara noastră, e-

• în paginile de mijloc, un mare labei sinfefic, cuprinzînd „car
file de vizită" ale celor 16 echipe participante |a Divizia A (adresă 
telefon, culorile echipei, performanțele anterioare, conducerea tehnică, 
lotul de jucători, achiziții, ce jucători au plecat, formația probabilă).’

32 de

nostru

Start ți în Divizia B ! Un comentariu și loturile complete ale celor 
echipe.
Numeroase date statistice legate de campionatul 
La „Interviul săptămînii", fostul internațional 
Un comentariu asupra sarcinilor care stau în 
în noul sezon.
în fotbalul englez s-a lansat un S.O S.
Duelul Stanley Rous — Joao Havelange pentru

divizionar A. 
LAZÂR SFERA, 
fața fotbalului

postul de pre-• I
ședințe al F.i.F.A.

• Vâ prezentăm selecționata olimpică a Ghanei.
• Noul antrenor al Argentinei va fi Sivori ?
• Numeroase știri și comentarii din fotbalul international, pre

cum si rubricile obișnuite :
Carnetul scriitorului, Prim plan, Carnet extern.



Meciul de șah pentru titlul mondial
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CINE VA ROSTI 
JURAMINTUL OLIMPIC?

Comitetul de organizare al J.O. 
de la Munchen a desemnat pe 
atleta Heidi Schiiller să rostească 
gurămîntul olimpic în numele tu
turor participanților la cea de-a 
20-a ediție a Olimpiadei de vară, 
în vîrstă de 22 de ani, Heidi Schii- 
ller este recordmană a R. F. a 
Germaniei în proba de 100 m gar
duri. Este studentă la Facultatea 
de Medicină din Koln și face par
te din clubul sportiv „Bayer 04 
din Leverkusen.

RALIU OLIMPIC Î2
301 ccncurenți au luat startul 

la Kiel în competiția internațională 
automobilistică „Raliul olimpic-72“. 
După prima etapă, Kiel-Moelin, 
conduce francezul Bernani Dar- 
niche (pe „ Alpine-Renault"), ur
mat de finlandezul Hannu Mi- 
kkola (pe „Ford Escort") și vest- 
germanul Glemser (pe ..Ford Es
cort" ).

TN PRIMA zi a concursului atletic 
..Memorialul Hans Braun", care se 
desfășoară Ia Miinchen, recordmanul 
sovietic Viktor Saneev a reușit o să
ritură de 
mai bună 
actualului

17,25 Ia triplusalt — cea 
performantă mondială a 

sezon.

prezentând 51 de țări. Ei își continuă 
pregătirile pe toate bazele olimpice 
in vederea marelui eveniment.

de fotbal a Columbiei,ECHIPA 
calificată în turneul final olimpic, 
se află în prezent în Europa unde-și 
continuă pregătirile. In ultimul meci 
de verificare, susținut la Atena în 
compania formației A. E. K., fotba
liștii columbieni au pierdut cu sco
rul de 2—3 (1—1). Punctele selecțio
natei columbiene au fost înscrise de 
Moron.

PlNA în prezent in satul olimpic 
au sosit 1472 sportivi și sportive re

CÎȘTIGÎND partida cu echipa El
veției (scor : 118—63), reprezentativa 
Mexicului și-a asigurat calificarea în 
faza finală a turneului preolimpic 
masculin de baschet de la Augsburg. 
Spania a dispus cu 94—68 de Cana
da, iar în celelalte două jocuri s-au 
înregistrat rezultatele : 
R.P.D. Coreeană 92—89 ;
Finlanda 70—69. După cinci zile de 
întreceri clasamentele celor două 
grupe preliminare se prezintă astfel:

grupa A : Suedia — 7 p (
meciuri); 2. Spania — 6 p (3 m); 
Canada 6 p (4 m); 4. Polonia — 5 
(3 m); 5—6. Grecia și Finlanda — 3 
(3 m); grupa B : 1. Mexic — 8
(4 m); 2. Bulgaria — 6 p (3 m); 
Anglia — 6 
(3 m); 5—6. 
veția 3 p (3

3. 
P 
P 
P 3.

. . PR.P.D. Coreeană și El
in).
p (4 m); 4. Israel — 4

inotătoare australiană
Anglia— 
Suedia—

CELEBRA
Shane Gould, care se antrenează, de 
două ori pe zi în bazinul olimpic din 
Miinchen, a declarat ziariștilor că 
va cîștiga sigur o medalie de aur. 
Ea a precizat că va incerca totuși să 
obțină mai... multe

FLORIN GHEORGHIU
LUPTA POZIȚIONALA
IN PARTIDA A 14-a

Marți dimineața, Ivo Nei făcea 
cunoscut reprezentanților presei că 
Boris Spasski este restabilit și că 
va juca după amiază. Campionul 
mondial a fost, ca întotdeauna, 
punctual, în timp ce adversarul 
său a întârziat, potrivit obiceiului, 
de data aceasta 7 minute. Fischer 
s-a scuzat, s-a așezat la masă și a 
mutat peste două cîmpuri pionul 
din fața nebunului damei: I.c2-c4. 
Spasski nu a acceptat „engleza" pe 
care o propunea adversarul său și 
prin intervertire de mutări s-a a- 
juns într-o foarte veche variantă 
a gambitului damei, care predis
pune la un joc activ, cu posibili
tăți de ambele părți.

Partida a continuat sub 
semn, albul sacrificînd un 
pentru inițiativă pe care
l-a capturat. Schimburile ce 
urmat acestei combinații au sim
plificat. într-o oarecare 
poziția, 
nînd

Gambitul damei

ALB : Fischer

e6, 2,Cf3

NEGRU : Spasski

dă, 3.d4 Cf6, 4.C.c3
6.e3 c5, 7.d:c5 Cc6,

CALIFICAT IN TURNEUL INTERZONAL!

acest 
pion 

negrul 
au

măsură, 
campionul mondial rămî- 

cu un bun pion in plus, 
ora cînd închidem ediția 

efectuate 25 de mutări, 
le reproducem, fără

I.c4
Ne7, 5.Nf4 0—0,
8.c:d5 e:du, 9. Ne2 N:c5, 10. 0—0 
Ne6, ll.Tcl Tc8, 12.a3 h6, 13.Ng3 
Nb6, 14.Ce5 Ce7, 15.Ca4 Ce4, 16.T:c8 
N:c8, 17.CI3 Nd7, 18.Ne5 N:a4,
19.D:a4 Cc6, 20. Nf4 Df6, 21.Nb5 
D:b2, 22.N;c6 Cc3, 23.Db4 D:b4,
24.a:b4 b:c6, 25.Ne5 Cb5, și în a- 
ceastă poziție Fischer este Ia mu
tare.

Scorul, după cum se știe, se men
ține favorabil șalangerului cu 
8—5. în cazul cînd această parti
dă se va întrerupe ea ar urma să 
fie reluată astăzi după amiază. 
Partida a 15-a (Spasski cu albele) 
este programată pentru ziua de 
joi.

HELSINKI, 15 (Agerpres). — 
Marii maeștri Ivan Radulov (Bul
garia) și Florin Gheorghiu (Româ
nia), clasați pe primele două locuri 
în turneul zonal de la Helsinki, 
și-au asigurat calificarea pentru 
faza interzonală a campionatului 
mondial de șah. Performanța șa- 
histului tromân este remarcabilă 
ținînd seama de valoarea turneu- 
iui de la Helsinki, la care au par
ticipat 16 mari maeștri și maeștri 
internaționali din 14 țări europene.

Iată clasamentul final al turneu
lui : 1. Radulov (Bulgaria) — 11 
puncte ; 2. GHEORGHIU (România)
— 101,'2 puncte ; 3. Hecht (R. F. a
Germaniei) — 10 puncte ; 4—5.
Matanovici (Iugoslavia), Ribli (Un
garia) — 9 puncte ; 6. Szmidt (Po
lonia) — 8>/2 puncte; 7. Oegaard 
(Norvegia) — 8 puncte ; 8. Timman 
(Olanda) — 71/2 puncte ; 9—10. An
derson (Suedia), Saren (Finlanda)
— 7 puncte; 11—12. Jakobsen (Da
nemarca). Hennings (R. D. Ger
mană) — 6!/2 puncte ; 13.- — Ma- 
tulovici (Iugoslavia)- — 6 puncte; 
14. Vesterinen (Finlanda) — 51/2 
puncte ; 15. Robatsch (Austria) — 
4'/s puncte; 16. Torvaldsen (Islan
da) — 21/, puncte.

I.

Pentru prima oară în „interzonal"
— marele maestru român Florin

Gheorghiu

TIRUL CICLIST

au 
pe 

comen-

AL R.D. GERMANE

BERLIN. 15 (Agerpres). — Turul 
ciclist al R. D. Germane a fost cîș
tigat de rutierul olandez Fedor den 
Hertog, urmat de compatriotul său 
Kujpers — la 4:05, Gonschorek 
(R. D. Germană) — la 4:36, Kum- 
mich (R. D. Germană) — la 6:08.

Ultima etapă a cursei a revenit 
lui Ooerfrantz (R. D. Germană), 
cronometrat, pe distanța de 
km, în 3h 36:32.

SCRISOARE DIN SOFIA
ALF RAMSEY 

TȘI ÎNTINEREȘTE ECHIPA

CE FACE LEVSKI SPARTAK
UNIVERSITĂȚII CLUJ

ADVERSARA

Recent, antrenorul federal român 
Alexandru Vladar a avut prilejul 
să-l întîlnească pe dl. Zaglou Said 
Mohamed (Republica Arabă Egipt), 
secretar general al Asociației afri
cane de box amator, membru în Bi
roul executiv A.I.B.A., cu care a 
purtat convorbirea pe care o redăm 
mai jos.

— In ultimii ani boxul din țara 
dumneavoastră a luat o dezvoltare 
deosebită Cîștigînd de trei ori locul 
I in clasamentul neoficial pe nați
uni, Ia campionatele Africii, boxerii 
egipteni au intrat definitiv în pose
sia ..Cupei Abdel Nasser". Cărui 
iapt se datoresc aceste rezultate de 
osebite ?•

— Trebuie să vorbim în primul 
rînd despre dezvoltarea bazei de 
masă a boxului din R.A.E. La ora 
actuală avem un număr de șase mii 
de boxeri legitimați, iar numărul 
secțiilor și cluburilor a crescut pînă 
la 138. Avem centre puternice In 
orașele Cairo, Alexandria și Gheiza. 
Problema dificilă a pregătirii cadre
lor de antrenori a fost rezolvată cu 
succes prin cursurile de formare or
ganizate succesiv, timp de 4 ani, 
ccnduse de renumitul specialist so
vietic Scerbakov. Procesul de pregă
tire și perfecționare a cadrelor nu a 
luat însă sfîrșit. în fiecare an, un 
număr de zece antrenori sînt tri
miși, pentru perfecționare, la Insti
tutul de cultură fizică din Leipzig. 
La ora actuală nu avem antrenor 
străin. Echipa națională este antre
nată de doctorul Abdul Amid (doc
tor în științe pedagogice), care a 
renunțat la ecusonul A.I.B.A. și a 
preluat funcția de. antrenor federal.

— Care sînt șansele boxerilor din 
R.A.E. la J.O de la Miinchen ?

— Nu vom participa cu o echipă 
completă. Vom trimite doar 7 bo
xeri cu mare experiență, la categoriile 
muscă, cocoș, pană, semiușoară. u- 
șoară, mijlocie mică și semigrea. 
Fiecare dintre acești boxeri are 
șansa de a obține o medalie. Totuși, 
vedeta nr, 1 este Abdulhad Hala-

cîștiga medalii de

însă.

aur I
Șanse

Vom 
cîștiga multe medalii, 

au boxerii din Uganda. Kenia,

sînt, în general, șansele 
africani la turneul

Europa. In- 
fie ciștigată 
lucrurile

oliro-

MOHAMED

Pe cintar speranța boxului Algerian: 
Hamani

fala, de la categoria semi ușoară, 
boxer care a cîștigat mai multe tur 
nee, ultima dată devenind campion 
mondial militar.

— Care 
boxerilor 
pic?

Vom 
mari
Nigeria și Ghana. Nu pot să-mi 1- 
maginez că boxeri ca Tayer (catego
ria ușoară) din Kenia sau Togo (se- 
mimuscă) din Uganda, ar putea să 
se întoarcă acasă fără medalii. Sînt 
boxeri de extraclasă.

— Ce părere aveți despre boxerii 
români ?

— Din păcate, cu toate că am fost 
invitat, nu am putut participa la 
ultimele ediții ale campionatelor eu
ropene, unde boxerii români au ob
ținut succese deosebite. Ultima da
tă i-am văzut la Olimpiada de la 
Mexico, unde mi-au lăsat o impre
sie deosebită.

— Ce părere aveți de organiza
rea unei întîlniri intre selecționatele 
Europei și Africii ?

— Este o idee excelentă. Perso
nal, sînt de acord și o să susțin ide- 
ea. Cred că, la ora actuală, învingă
tori vor fi boxerii din 
tilnirea s-ar putea să 
de ei. In viitor, 
vor schimba.

Levski-Spartak, Sofia, adversara 
Universității Cluj în „Cupa 
U.E.F.AJ1, ' și-a început pregătirile 
în vederea acestei competiții și a 
startului în campionat, încă de la 
24 iulie. Antrenamentele au fost 
efectuate în capitala Bulgariei, 
după ce jucătorii s-au reîntors din- 
tr-o scurtă vacanță petrecută la 
mare și la munte, 
perioada de 
Ioncio Arzov și secunzii săi Va- 
siliev și Doncev se declară mul
țumiți de pregătirea și forma pen 
tru început de sezon a jucătorilor.

Nu este mai puțin adevărat că 
Levski — Spartak a pierdut cîțiva 
jucători, transferați la alte cluburi, 
printre care pe portarul Kamneski, 
mijlocașii I. Kirilov, Pavlov și pe 
înaintașul P. Kirilov, în schimbul 
cărora a primit pe Staikov (J.S.K. 
Spartak) — portarul reprezentati
vei de tineret, pe fundașul central 
Radlev (Cernomoreț) — care va ju
ca acum ca mijlocaș, pe Boncev — 
extremă stingă la J.S.K. Spartak. 
De asemenea, Iotul s-a lărgit prin 
legitimarea a trei juniori: înain
tașul Iordanov, extrema dreaptă 
Voinov și fundașul sting Stoianov.

Așadar, în prezent, Levski — 
Spartak beneficiază de un lot mult 
împrospătat și destul de larg, din 
care se ~
cei mai 
tui fapt 
cest an, 
rol mai 
in lupta 
na sa rivală Ț.S.K.A.

Cu noul lot, Levski 
a susținut și primele 
verificare pe teren propriu. Rezul
tatele au fost destul de bune: 
3—3 cu Akademik Sofia (echipă

liga a II-a) și 1—0 cu Wis-

Acum, după
„încălzire" antrenorii

pct alege la fiecare meci 
puni „11". Datorită aces- 
antrenorii speră ca in a- 
formația lor să joace un 
important decît in trecut 
pentru primul loc cu eter-

— Spartak 
meciuri de

CAMPIONATE
U.R.S.S. _  In cadrul campionatului

unional, echipa Zaria Voroștlovgrad, re
velația actualei ediții a competiției, a ter
minat la egalitate pe teren propriu cu 
formația Lokomotiv Moscova : 1—1. Alte 
rezultate : Kairat Alma Ata — Zenit 
Leningrad 0—0; Dinamo Tbilisi — Tor
pedo Moscova 2—2; SKA Rostov pe Don
— Dinamo Moscova 0—3; Ararat Erevan
— Dinamo Minsk 2—1; Neftci Baku — 
TSKA Moscova 1—1; Dnepr — Dinamo 
Kiev 2—2; Spartak Moscova — Karpatî 
Lvov 1—3. In clasament conduoe Zaria 
Voroșilovgrad cu 26 puncte (din 19 me
ciuri), urmată de ȚSKA Moscova — 23 p 
și Ararat Erevan — 22 p.

Și acum, rezultate înregistrate în pri
ma etapă a altor 
de fotbal :

OLANDA : Ajax 
lem 3—0; FC den 
terdam 1—1: Excelsior Rotterdam 
Utrecht 0—3; FC den Bosch — Maastricht
1— 0; FC Twente Enschede — AZ 67 Alk- 
maar 2—0; Telstar — FC Amsterdam
2— 1; NAC Breda — Go Ahead Deventer

campionate naționale

Amsterdam — Haar- 
Haag — Sparta Hot- 

- - FC

UN JUDOKA
ÎN... KIMONO NEGRU?

Cinci judoka italieni plecau — 
cu vreo două luni în urmă —- 
in Japonia pentru a-și desăvîrși 
pregătirea sportivă în chiar țara 
de obîrșie a disciplinei practi
cate de ei. După cîteva săvtă- 
mîni, presa de specialitate lua 

. act — nu fără surprindere — că 
federația italiană de resort i-a 
suspendat pe viață pe cei cinci 
sportivi întrucît s-ar fi abătut de 
la indicațiile primite din partea 
acesteia. Dacă ar fi fost vorba 
de niște sportivi oarecare proba
bil că ecoul acestei hotărîri nu 
ar fi fost atit de amplu. Dar trei 
dintre sportivii sancționați atit 
de aspru — Alfredo Vismara, 
Giuseppe Vismara și Andrea Ve
ronese — făceau parte din lotul 
olimpic al Italiei și, după păre
rile specialiștilor, ar fi avut 
șanse să se claseze mai mult 
decît onorabil în întrecerile de 
la Miinchen.

Cei cinci sportivi au fost acu
zați de federația lor că au pă
răsit, după cîtva timp, locul de 
cazare și au renunțat la pregă- 
ire solicit înd întoarcerea acasă. 

Dar, mai înainte ca sportivii să 
ijungă în Italia, forul diriguitor 
il trîntei pe „tatami" i-a și sus
pendat.

Iată. insă, că — la rîndul lor — 
cei cinci judoka au luat cuvîn- 
țul în replică, arătînd că, la că
minul studențesc din Tokio unde 
fuseseră găzduiți, nu au avut 
condiții corespunzătoare pentru 
■1 se pregăti (hrană insuficientă, 
lipsă de liniște, invitații insis-

tente la distracții „extra-spor- 
tive“...). Întrucît nimeni nu se 
ocupa de soarta lor, ei au cerut 
telegrafic și telefonic să li se 
permită înapoierea acasă... Iar, 
acasă i-a așteptat surpriza seve
rei hotărîri a federației de atle
tică grea (F.I.A.P.) care guver
nează și activitatea judo-ului în 
Italia.

Față de această situație, opi
nia publică, ziarele de sport din 
peninsulă s-au întrebat dacă 
„azzurrii" vor mai avea repre
zentanți în turneul olimpic de 
judo. Și F.I.A.P. Ie-a satisfăcut 
curiozitatea anunțînd că, in lo
cul lui Alfredo Vismara, ur
mează să plece, la Miinchen, 
Luciano di Palma. Vestea a pro
dus stupoare pentru că, în locul 
a trei judoka aspiranți la locuri 
de frunte, se recurge la un spor
tiv aflat aproape de sfîrșitul ca
rierei sportive și de o valoare 
modestă.

Ziarul „L’Uniț^" mai aduce o 
precizare foarte semnificativă: 
di Palma face parte din Gruppo 
sportivo Fiamma din Roma, ort 
aceste grupări Fiamma sini, 
după cum am mai arătat și cu 
alt prilej, subvenționate și diri
jate de neofasciștii italieni, mai 
exact de partidul acestora, „Miș
carea socială italiană". Motiv 
foarte întemeiat ca ziarul citat 
să se întrebe dacă judo-ul italian 
va fi prezent la Miinchen în... 
„kimono negru".

din
mut Aue (din prima ligă a cam
pionatului R. D. Germane). în pre
zent, Levski — Spartak se află 
intr-un turneu în R. D. Germană, 
unde susține trei jocuri : cu Wis- 
mut Aue, Dynamo Berlin și în 
fine, cu o altă formație 
ma ligă.

Reîntoarsă 
adversară a 
va, continua 
meciurilor din „Cupa U.E.F.AJ 
a începerii campionatului din Bul
garia.

din pri-

viitoarea
Cluj își

din turneu,
Universității 
pregătirile în vederea 

.“ și

LONDRA 15 (Agerpres). — In ca
drul unui interviu acordat presei 
britanice, cu ocazia deschiderii nou
lui campionat, sir Alf Ramsey, an
trenorul echipei de fotbal a Angliei, 
a declarat printre altele : „Dacă vom 
reuși să găsim 3 sau 4 jucători tineri' 
talentați, . atunci desigur vom juca 
un rol însemnat în lupta care se va da 
pentru cucerirea campionatului mon
dial din 1974. Consider că în urmă
torii doi ani vom reuși să descope
rim acești jucători și să alcătuim o 
formație redutabilă. Intenționez să 
mă opresc pentru început la selecția 
în lotul mărit a cîțiva jucători din 
echipa de juniori a Angliei. Apoi, 
va trebui să rezolvăm problema pe 
care o consider drept mai spinoasă 
la ora aceasta, și anume reducerea 
numărului de jocuri din prima ligă. 
Spre deosebire de alte țări, în An
glia echipele susțin prea multe jocuri 
în campionatul- țării, și la sfîrșitul 
sezonului ele se resimt vizibil".TOMA HRISTOV

CAMPIONATE
0—0; FC Groningen — PSV Eindhoven 
1—1: Feyenoord Rotterdam — NEC Nij
megen 1—0.

CEHOSLOVACIA : Slavia Praga — 
Spartak Trnava 0—0; Spartak Hredeo 
Kralove — Sparta Praga 3—2: VSS Ko
sice — Banik Ostrava 1—0; ZVL Jilina
— Slovan Bratislava 1—3; Tatran Preșov
— Zbrojovka Brno 2—0; TZ Trfinec — 
Lokomotiv Kosice 2—0; Dukla Praga — 
Union Teplice 2—1; AC Nitra — Skoda 
Plsen 1—0.

AUSTRIA : Austria Viena — Wacker 
Innsbruck 2_ 2; Voest Linz — FC Vien
na 6—3: Sturm Graz — Austria Salzburg 
1—2; Admira Wacker Viena — Eisenstadt 

Graz 
c—o; 
2—3;

Fotbal estival... In vizită la Ham
burg, cunoscutul cîntăreț și com
pozitor de muzică ușoară Salvatore 
Adamo a făcut o demonstrație a 
cunoștiințelor sale fotbalistice în 
fața juniorilor echipei Hamburger 
S.V., Foto : KEYSTONE

I

TELEX
1—0; Wiener Sport Club — AK 
0—1; Wiener Neustadt — Donawitz 
Austria Klagenfurt — Rapid 
Bregenz — ASK Linz 1—0.

ELVEȚIA : FC Basel — 
Chiasso — Young Boys 1—0; 
LUgano 1—1; Grasshoppers 
Winterthur 2—2; Grenchen 
Geneva 0—3; Lausanne — 
Fonds 1—1; St. Gall — F.C.

Viena

2—3;Sion
Fribourg — 
Zurich — 

— Servette 
Chaux de 
Zurich 1—3.

SA DETRONEZE (Șl LA J.O.) ECHIPA S.U.A.?
înainte de a intra în miezul pro

blemei, se cuvine să facem o incursi
une în desfășurarea luptei dată pen
tru calificarea celor 16 echipe care 
se vor întrece, între 27 august și 8 
septembrie. în sala cu capacitate de 
6 360 de locuri, construită de arhitec
tul Georg Flinkerbusch. Cinci echipe 
erau calificate „din plecare" : S.U.A., 
Iugoslavia, U.R.S.S., Brazilia (ocupan
tele primelor patru locuri la Jocurile 
Olimpice de la Ciudad de Mexico) 
și R.F. a Germaniei (ca țară organi
zatoare); pentru alte nouă 
s-au disputat întreceri

poziții 
în diferite 

zone, cinstea de a lua parte la ma
rele turneu de la Miinchen revenind 
selecționatelor din Japonia, Filipine, 
Senegal, R.A. Egipt, Australia, Italia, 
Cehoslovacia, Cuba, Porto Rico; ulti
mele două echipe olimpice vor fi cu
noscute în seara zilei de 19 august, 
după încheierea turneului de calificare 
de la Augsburg, unde se întrec, în a- 
ceste zile, 12 reprezentative, dintre 
care cele mai autorizate de a obține 
„pașaportul" pentru Miinchen sînt 
Spania, Polonia, Mexic, Bulgaria și 
Canada.

In acest preambul, considerăm că 
este util să amintim și seriile în care 
își vor disputa întiietatea, în prima 
fază a întrecerii, cele 16 formații 
calificate pentru Jocurile Olimpice : 
SERIA A : S.U.A., Brazilia, Cuba,
Cehoslovacia, Japonia. R.A. Egipt, 
Australia, echipa clasată pe locul 1 la 
Augsburg ; SERIA B ; Iugoslavia, 
U.R.S.S., Italia, Filipine, Porto Rlco. 
Senegal, R.F. a Germaniei, echipa 
clasată pe locul 2 la Augsburg.

în sfîrșit, credem că este intere
sant de precizat că la Miinchen va 
fi ultima dată cînd vor fi prezente 
16 reprezentative masculine. Începînd 
din 1976, Ia Montreal, vor lua parte 
doar 12 echipe de băieți, în schimb 
admițîndu-se, pentru prima oară în 
istoria Jocurilor Olimpice, șase for
mații de fete

Dacă înainte vreme problema clști- 
gătoarei turneului de baschet la Jocu
rile Olimpice era rezolvată prin sim
pla participare a selecționatei S.U.A. 
(învingătoare în 1904, 1936, 1948. 1952, 
1956, 1960, 1964 și 1968), în ultimul 
timp (inclusiv edițiile 1964 și 1968 ale 
Olimpiadei), tentativa team-urilor eu
ropene și a unora din America de 
Sud de a șterge nimbul 
tații nord-americanilor a 
mai pregnantă. Mai mult 
dițiile din 1963 (Rio de
1967 (Montevideo) și 1970
ale campionatului mondial, baschet-

invincibili- 
devenit tot 
chiar, la e- 

Janeiro), 
(Ljubljana)

mai moderne sisteme tactice. In atac 
și în apărare, au determinat un im
presionant salt calitativ. In plus, con
tactul tot mai des cu baschetul din 
S.U.A. (considerat drept etalon pen
tru echipele care au dorit, și au reușit, 
să ajungă in vîrful ierarhiei), concre
tizat prin turnee ale reprezentativelor 
sau ale formațiilor de club, prin par
ticiparea unor antrenori la diverse 
cursuri și colocvii, studierea publica
țiilor de specialitate din S.U.A. și 
chiar importul unor profesioniști 
nord-americani în unele team-uri de 
club (în special în Italia), toate aces
tea au contribuit la ridicarea valorică 
a baschetului mondial, la realizarea

SE VA REPETA ISTORIA!

baliștii din S.U.A. nu au cucerit nici 
măcar medaliile de bronz, iar la Jocu
rile Panamericane desfășurate în 1971,, 
echipa S.U.A. (învinsă cu 73—69 de 
Cuba, cîștigătoarea întrecerii) nu s-a 
calificat în turneul final al compe
tiției. Despre evidenta apropiere va
lorică a baschetului din „restul lu
mii” față de cel din S.U.A., mai vor
besc și alte rezultate ca, de pildă, 
acel 77—67 obținut de U.R.S.S. în luna 
februarie 1972, în cadrul marelui tur
neu de la Sao Paulo, 100—83 realizat 
tot de U.R.S.S. anul acesta la Mos
cova și 92—82, scor cu care Ceho
slovacia a învins S.U.A. la Praga, în 
ziua de 19 aprilie 1972.

Explicația acestor performanțe ? 
în primul rînd faptul că baschetul a 
căpătat în întrega lume o dezvoltare 
extraordinară și că în multe tari s-au 
pus bazele unei școli în care selecția 
jucătorilor cu talie și gabarit, pregă
tirea fizică completă, însușirea pînă 
la virtuozitate a elementelor de teh
nică individuală și adoptarea celor

perfornianțelor de 
sus. Progresul se 
simțit în Europa, 
vele Iugoslaviei . ____ ___
dială în 1971, vice campioană olimpică 
în 1968) și U.R.S.S. (campioană mon
dială în 1967, medalie de bronz la 
Jocurile Olimpice din 1968) domină 
cu autoritate marile competiții inter
naționale, inclusiv pe cele la care iau 
parte jucători din S.U.A. Baschetbaliștâ 
ca Daneu, regretatul Koraci, Ciosici, 
Simonovici, Voinov, S. Belov, Zar- 
muhamedov. Paulauskas ș.a. și-au că
pătat o faimă mondială datorită im
presionantei lor evoluții in meciuri 
devenite celebre.

Așadar. făcînd o recapitulare, 
constatăm că rezultatele formațiilor 
europene indică un raport favorabil 
acestora față de cele ale baschetba- 
liștilor nord-americani. Dar, există și 
un... dar. Anume că și celelalte ediții 
ale Jocurilor Olimpice au fost pre
cedate de performanțe nu prea stră
lucite ale echipelor S.U.A (insuccesele

care aminteam mal 
face cel mai mult 
unde reprezentati- 
(campioană tnon-

la campionatele mondiale sînt cele 
mai concludente). Și totuși. în ciuda 
eșecurilor, reprezentativa olimpică a 
S.U.A, a găsit resurse pentru ca la 
Roma să învingă cu 81—57 (U.R.S.S.), 
90—63 (Brazilia), 104—42 (Iugoslavia); 
la Tokio cu 86—53 (Brazilia), 73—59 
(U.R.S.S.) ; la Ciudad de Mexico cu 
73—58 si 65—50 (Iugoslavia. în serie și 
în meciul final).

Care să fie „secretul" revirimentu
lui baschetului nord-american în a- 
junul Jocurilor Olimpice ? Desigur, 
prima explicație trebuie căutată în 
importanta absolut majoră ce se acor
dă în S.U.A. marii întreceri olimpice 
și care determină luarea unor măsuri 
speciale. Ața s-a petrecut și în acest 
an, mai precis la 12 iunie, cînd direc
torul echipei olimpice a S.U.A., Hank 
Iba, a convocat la Colorado Springs 
66 de jucători selecționabili. La Colo
rado Springs, la o altitudine de 1500 
de metri, au urmat antrenamentele 
comune și. bineînțeles, selecția pe 
posturi, în. urma căreia au rămas „pe 
poziții" cei mai buni. Printre aceștia, 
trebuie amintiți Swen Nater (2,11 m. 
singurul jucător al formației campioa
ne, U.C.L.A.) djn . Oklahoma, Tom 
Burleson (2,23), „gigantul" din North 
Carolina, Dwight Jonas (2.07) din 
Houston, Doug Collins (1,99) din Illi
nois. Tom Me Millen (2,09) din Mary
land ș.a.

Se va repeta istoria ? ' Vor izbuti 
baschetbaliștu nord-americani să in 
firme (curh au făcut la ultimele e- 
diții ale Jocurilor Olimpice) insucce
sele înregistrate la alte competiții, în- 
scriindu-și din nou numele pe cele 
12 medalii de aur, sau va fi rîndul 
europenilor (sovieticii și iugoslavii, în 
primul rînd) ori al brazilienilor să-și 
adjudece victoria supremă ? Răspun
sul la aceste întrebări îl vom afla în 
seara zilei de 8 septembrie, odată cu 
fluierul final al arbitrilor meciului 
decisiv.

D. STANCULESCU

In cadrul concursului internațional atle
tic de la Stockholm, la care particăjf 
numeroși sportivi din lotul olimpic^Sk 
SUA, finlandezul Lasse Viirein a stabilit 
un nou record mondial în proba de 
două mile (3218,63 m) cu timpul de 
8:14,0. Pe locul secund s-a clasat belgia
nul Emile Puttemans (deținătorul vechiu
lui record cu 8:17,8), cronometrat în 8:17,2. 
Sprinterul american Lee Evans a cîști
gat cursa de 400 m plat în 45,1, iar Jean 
Louis Pavelomanantsoa (Republica Mal- 
gașă) s-a clasat pe primul loc la ioo m 
cu 10,2. Alte rezultate : 110 mg — For- 
ssander (Suedia) 14,3; disc — Bruch 
(Suedia) 61,44 m; 1500 m — Wheeler 
(SUA) 3:40,8; 800 m — Wohluteir (SUA) 
1:48,7; Înălțime — Stones (SUA) 2,14 m.

Cu prilejul campionatelor de atletism ale 
Finlandei, care se desfășoară In loca
litatea Joensuu, Antti Kalliomaki a rea
lizat tm nou recoird național în proba 
de săritură cu prăjina — 5,41 m. Arun
carea suliței a fost ciștigată de Slitonen 
cu 87,66 m, In timp ce fostul recordman 
mondial, Jorma Kinnunen, a ocupat lo
cul doi cu 83,66 m. Alte rezultate: 400 
m — Kukkaaho 46,9; 3000 m obs-t. —
Kantanen 8:38,6; triplusalt — Kuukkas- 
jarvi 16,47 m.
3
In cadrul campionatelor unionale de na- 
tație, care se desfășoară tn prezent la 
Moscova, cunoscutul înotător sovietic 
Vladimir Bure a stabilit un nou record 
european în clasica cursă de 100 m liber 
cu performanța de 52,51. Clasat pe locul 
doi în 52,55, Igor Grivennikov a corec
tat, de asemenea, recordul oficial conti
nental deținut de francezul Rosseau cu 
52,6. In proba similară feminină, pe pri
mul loc s-a clasat Tatiana Zolotlnskaia, 
cronometrată în 1:01,3, urmată de Elena 
Timoșcenko — 1:01,5,

în cadoul 
ționale 
nioare) __ _____v
Bogliasco, lingă Genova," . 
echipiere ale României au 
ținut o frumoasă victorie, 
•punînd ____ .1 .
Iugoslaviei, iată rezultatele : Mi- 
haj — Suput 4—6, 7—5, 7—5; Si- 
mionescu — Brazovici 7—5, 8—6; 
Nunweiller — Alavantici 4—6, 
6—3, 2—6; Ruzici — Jausovlcl 
2—6, 3—6 ; Ruzici, Simionescu — 
Brazovici, Jausovici .6—4, 7—5.
Tenismenele românce s-au ca
lificat pentru turneul final al 
competiției, care se desfășoară în- 
tre 18 și 20 august Ia Malaga (Spa
nia).

competiției interna- 
de tenis feminin (ju- 
care se desfășoară la 

, tinerele 
ob- 
dis- 

cu 3—2 de selecționata 
tată rezultatele

■5, 7-
Brazovici 7— 

— Alavantici 
Ruzici

La o săptămină după ce a disputat tară 
succes campionatul mondial, cunoscutul 
ciclist belgian Eddy Merckx, învingător 
în Turul Franței, a repurtat o frumoasă 
victorie în cadrul competiției interna
ționale desfășurate pe circuit la Dort
mund. Ei a trecut primul linia de sosire, 
realizînd, pe distanța de 150 km, timpul 
de 3h 47:25 După 2:27 a sosit vest-ger- 
manul Peffgen.

La Indianapolis s-a disputat ultima fi
nală a turneului internațional de tenis, 
cea a probei de dublu bărbați. Victoria 
a revenit cuplului sud-african Bob He
witt — Frew McMillan, care a întrecut 
eu 6—2, 6—3 perechea cnlliană Patricio 
Cornejo — Jaime Fillol.
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