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ULTIMA ETAPA PE TERITORIUL ROMÂNIEI PLEACĂ SÎMBĂTĂ
FLACĂRA OLIMPICĂ STRĂBATE ASTĂZI

SI TIR7

Sarcinile mobilizatoare 
Conferința T’ __ _ t_________ _
pentru dezvoltarea accelerată a eco
nomiei naționale, pentru edificarea 
sopiajistă a țării și ridicarea bună
stării întregului popor au fost însu
șite, și dezbătute în adunarea gene- 
rală a oamenilor muncii de la uzina 
săceleană „ELECTROPRECIZIA".

Rezultatele foarte bune obținute 
în semestrul I de către această uni
tate de frunte a industriei românești 
de motoare și echipament electric, 
din care amintim 107,95 la sută pro
ducția marfă, 111,27 la sută la bene
ficiu, 119,34 la sută la producția de 
motoare și 125,50 la sută la export, 
au creat premizele unei analize ști
ințifice, obiective, într-un înalt spi
rit de responsabilitate a posibilită
ților de realizare a cincinalului îna
inte de termen.

Numeroasele rezerve evidențiate 
de vorbitori și valoroasele propuneri 
făcute chiar în cursul dezbaterii au 

. prins contur viu în hotărîrea colec- 
. tivului săcelean de la Electroprecizia 

de a realiza sarcinile cincinalului la 
producția de motoare asincrone in 
patru ani, iar la producția de echi-

. stabilite la
Națională a partidului

pament electric și Ia producția mar- 
*" ‘ patru ani și jumătate.

★
șantierul celui mai mare com- 
de ciment din țară, de la

fă în

Pe 
binat _____ ___ ,__ ._  _
Hoghiz, constructorii se ' află într-o 
permanentă și entuziastă întrecere 
pentru execuția înainte de termen a 
platformei generale, a silozurilor, a 
morilor și a rețelei de căi ferate 
care va deservi întreprinderea.

Mobilizați de noile sarcini trasate 
la Conferința Națională a partidului, 
și de apropierea zilei de 23 August, 
comuniștii de pe șantier, toți oame
nii muncii, depun eforturi înzecite 
pentru a realiza obiectivele mai re
pede și mai bine. Plnă tn ziua de 12 
august ei infăptuisera 75 la sută din 
planul anual, crelnd posibilitățile 

integrale a planului, cu 
termen. Printre frun- 
brigada lui loaa Ar- 
realizat o rețea de 
dc-uă iuni si ;_umâ- 
luni cit fusese piam-

TRASEUL FLĂCĂRII OLIMPICE
JOI 17 AUGUST

• ștafeta va porni. La ora 8, 4in fața Operei de stat din 
Timișoara, pe următorul trase*t

JEBEI (ora 9A3). DET A (9.44). STAMORA MOR A VIȚA 
(IA»), unde flacăra olimpică va fi predată sportivilor iugo
slavi.

w

MUNCHEN'72

Conferința de presă organizată 
de Asociația presei sportive române

multilateralitatea mișcării noastre 
sportive.

Faptul că sportivii selecționați pro
vin din 34 de cluburi și asociații 
sportive din 17 orașe ale țării arată 

..............  ‘ for-

Ieri a avut loc la Casa Ziariștilor 
o conferință de presă organizată de 
Asociația presei sportive, în cadrul 
căreia președintele C.N.E.F.S. și al 
Comitetului olimpic român, Anghel 
Alexe, a prezentat ziariștilor spor
tivi componența delegației olimpice 
române pentru cea de a 20-a ediție 
a Jocurilor Olimpice de vară de la 
Miinchen.

Vorbitorul a trecut în revistă eta
pele de pregătire a sportivilor noș
tri de performanță și criteriile de 
selecție care au dus in final la ale
gerea celor 170 de olimpici români. 
S-a menționat că aceasta este una 
dintre cele mai dense delegații pe 
care sportul românesc le-a prezen
tat vreodată la Jocurile Olimpice.

Prezența sportivilor noștri la 16 
discipline de întrecere (atletism, box, 
canotaj, ciclism, caiac-canoe, gim
nastică, handbal, haltere, inot. lupte, 
pentatlon modern, polo, scrimă, să
rituri in apă, tir, volei) dovedește

Pe tot parcursul românesc, flacăra olimpică a fost intim piuată cu mare entuziasm. Foto: PAUL ROMOȘAN

planul 
realizării 
mult înainte de 
tași se numără 
mancu, care a 
linii ferate tn 
tate, față de 6 
ficat.

SUCCESELE DOBlNDITE MĂRESC AVUȚIA NAȚIONALĂ

o largă participare teritorială la 
marea delegației olimpice.

Dintre cei 170 de olimpici, 120 
debutanți la Jocurile Olimpice, 
ce pledează pentru permanenta 
prospătare a valorilor sportive 
țara noastră. O parte dintre tinerii 
noștri olimpici vor fi prezenți Ia 
Jocurile Olimpice de la Miinchen cu 
gindul la ediția viitoare de la Mont
real, in 1976.

Delegația olimpică română pleacă 
spre Miinchen in mai multe eșaloane, 
in funcție de programul competiții
lor, Primul lot, cuprinzînd boxeri, 
canotori, caiaciști și canoiști, gim- 
naști, halterofili, poloiști și trăgători, 
va părăsi Capitala, cu un avion spe
cial al TAKOM, in după-amiaza zi
lei de 19 august.

sînt 
ceea 
im- 

în

REȘIȚA : Muncitorii și specialiș
tii marelui combinat reșițean pun în 
valoare noi rezerve pentru creșterea 
eficienței producției. Ei dau o amplă 
bătălie pentru reducerea consumuri
lor specifice de metal și altor mate
rii prime și materiale, inițiind o 
mare acțiune de modernizare a teh
nologiilor de fabricație. In vederea 
reducerii consumului de metal, colec
tivul turnătoriei a trecut de la tur
narea clasică, la metoda de precizie 
cu modele ușor fuzibile, metodă ce se 
aplică la cea mai mare parte a re
perelor fabricate. Mari economii de 
metal se obțin și din aplicarea tehno
logiei de forjare plastică în locul celei 
obișnuite.

Tg. JIU : Deși foarte tlnăr, colec
tivul de muncă de la noua centrală 
termoelectrică de la Rovinari-Rogo-

stea zilei de Z3 August, lusemuate 
succese. Pînă la 10 august a fost fur
nizată economiei națianale o produc
ție suplimentară de energie electrici 
în valoare de 1.7W.000 lei.

GALAȚI i a trecut mai puțin de 
o lună de la lansarea celei mai mar
na ve realizată piuă a rum to țara 
noastră — carbotoerul de 15JX» tdw 
— și constructorii gălățeni rapor
tează un nou succes remarcabil : o 
nouă navă de 7.500 tdw a Drimit bo
tezul Dunării. De reținut că datorită 
măsurilor luate de colectivul de 
muncă pentru îmbunătățirea organi
zării fluxului tehnologic și a efortu
lui susținut a! tuturor, noul cargou 
a fost lansat la apă cu 12 zile înainte 
de termenul inițiat

CADRU FESTIV
ETAPEI INAUGURALE,

I

Foto: M. THEO

AZI, LA PLOIEȘTI

SPORTIVITATE SI CALITATE
9TIMIȘOARA 16 (prin telefon). — La ora 16. la granița dintre jude

țele Arad și Timiș, flacăra olimpică adusă de ultimul schimb al județu
lui Arad (prin fotbalistul Comei Corodan și încadrat de un grup de spor
tivi) a fost predată reprezentanților timișoreni. Intr-un cadru festiv. în 
prezența câtorva sute de locuitori ai comunei Ortișoara, maestrul sportu
lui, rugbystui Gh. Rașcanu, căpitanul echipei Universitatea, campioană 
în. 1972 a preluat făclia, care după zece schimburi a ajuns la Timișoara.

Pe parcursul celor 23 km ce des
parte Ortișoara de Timișoara mii 
de localnici, au salutai caravar.a 
olimpică.
, Printre cei care au purtat torța 
olimpică au fost numeroși foști 
sportivi fruntași ai țării (L. Peter. 
V. Bați, I. Cozorici, F- Belu, I. 
David, A Gruin) sau sportivi ac
tivi ca V. Costa, participant la 
Olimpiada de la Mexico, L Jebe- 
leanu, campion balcanic la cros și 
alții. Onoarea de a fi ultimul 
schimb și de a aprinde cupa in
stalată în Piața Operei a revenit 
maestre: sportului Doina Bărdaș. 
campioană europeană La canotaj in 
197L

Intr-o atmosferă en tor Artă, pes
te 10 COC de umișoresd au aplau
dat momenml festiv al primirii 
flăcării olimpice. în corintul de 
salut, primarul municipiului Timi-

In meci amical de baschet

ST. JOSEPH’S COLLEGE
PENNSYLVANIA A ÎNTRECUT

I.E.F.S. CU 80-52

O aruncare ra
tată, fi McFarland 
își dispută min
gea cu Xagy, a- 
sistați de Brcbo- 
veanu fi Sabot

PRIMA CONFRUNTARE DINTRE 
HANDBALIȘTII ROAAÂNI Șl SOVIETICI

Astăzi, sala Victoria din Ploiești 
va găzdui un eveniment sportiv ma
jor : prima dintre cele două întîl- 
niri, care vor opune selecționatele 
masculine de handbal ale României 
și Uniunii Sovietice. Meciul, care va 
începe la ora 20, aduce pe podiumul 
sălii din Ploiești două dintre cele 
mai valoroase formații masculine de 
handbal din lume, așa că este firesc

interesul cu care el este așteptat
Și amatorii de handbal din intrea- 

ga țară vor avea ocazia să urmăreas
că confruntarea dintre aceste două 
selecționate, deoarece televiziunea va 
transmite la ora 22,40 înregistrarea 
integrală a jocului. Arbitrii: Hans 
Singer și Hans Siebert — ambii din 
R. D. Germană.

• Lotul olimpic al României a lost definiti
vat. Țara noastră va fi reprezentată de 170 
de sportivi, care vor concura la 92 probe. 
După cum se vede, față de Mexic, unde s-a 
concurat cu 87 de sportivi, în 9 ramuri de 
sport și 63 de probe, participarea sportivilor 
români este acum mult mai reprezentativă.

Să sperăm că lotul nostru pentru Munchen, 
deși angajat într-o ediție mult mai dură de- 
cît cea de la Ciudad de Mexico, va ști să 
onoreze mișcarea sportivă românească. Să re
amintim că sportivii români au obținut in Me
xic locul 12 in clasamentul pe medalii si lo
cul 13 in ‘

• Filtrul 
olimpic a 
lor pentru 
de fapt, imediat după olimpiada mexicană, 
au fost nominalizați aproximativ 1 000 de spor
tivi. dintre care 670 tineri. Dudo cum se știe, 
din cei 170 de olimpici pentru Munchen, 120 
sînt debutant!. Această cifră demonstrează câ 
selecția a impus numeroase nume noi, ea re- 
flectînd „bătălia Dosnică" care s-a dat pen
tru „pașaportul olimpic".

• Criteriile obiective care au stat inițial
ip baza selecției, au fost destul de simple 
Fie au urmărit în orincioal șansa clasării în 
primele sase locuri De echioe și in primele 
10 focuri la.............................
din actualul 
există, însă, 
„scutiți" de 
punctelor. Deplasarea lor la Munchen se face, 
pentru stimularea startului tineresc pe drumul 
performantei. Se pare, însă, că toți sportivii 
noștri, și chiar cei scutit! de sarcina performan
ței mondiale, nutresc tainica speranță că,

Deși zăpușeala era istovitoare. C- 
chipele masculine de baschet St 
Joseph’s College Pennsylvania din 
Philadelphia și I.E.FK, care s-au 
întrecut ieri în sala Progresul, nu 
au făcut economie de efort pentru 
a avea o comportare cit mai bună. 
Baschetbaliștii din S.U.A., net supe
riori 
tori 
lenți 
cfnd

ca talie (au în lot șase jucă
rie peste 2 m), tehnici, exce- 
în combinațiile simple, practi- 
în atac un joc foarte rapid (cu 

mite intercepții și contraatacuri), 
iar în apărare presingul temporar 
urmat de om la om agresiv (doar 
în repriza secundă au folosit zona), 
au dominat întregul meci și au ob
ținut un succes net, scontat de alt
fel : 80—52 (40—26). Studenții bucu- 
reșteni. conduși de noul antrenor 
prof. Dumitru Evuleț. au dat o re 
plică ----- 
nute, 
nilor 
tat, au cedat, insă, neputînd să facă 
față handicapului de talie.

au fost înscrise de

cîrză și. în primele 10—15 mi 
au izbutit să facă față acțlu 
valoroșilor adversari. Trep-

Punctele
McFarland 16. McZîneo 15. Peltzer 
14. Sabol
O'Brien 4. Kelly 1. Zipp 4, Galla- 
ger 3. Moody 4, Rafferty 1 pentru 
St Joseph's, respectiv A. Molnar 
16, Braboveanc 7, Nagy 7, Ber- 
ceanu 8. Roman. 1 Rac-ovițan 2. 
Szep 4, Dochia 2, Tucur.el 2, Chircă 
1. Au arbitrat M Rizea și N. Iliescu.

Oaspeții vor mai juca vineri, la 
ora 18, în Sala Sporturilor din Cluj, 
în compania echipei Universitatea.

’0. Siemienkowski 8.

printr-o autodepășire, vor reuși să se apropie 
de locurile de onoare ale Jocurilor Olimpice.
• Loturile cele mai tinere ale delegației 

noastre sînt cele de pentatlon (media de virstă 
22 de ani), volei (toți componenții sint de- 
butonți olimpici, cu excepția lui Schreiber, 
participant la Tokio) și. mai ales, gimnastică 
fete. „Veterana" acestui lot, Elena Ceampelea,

r

șoara, tovarășul George Micota. a 
trecut in revistă o parte dintre 
performanțele sportiviiar localnici 
ca și succesele deoseb.^e ale spor- 
tivilcr români la această competi
ție a tineretului lumii, subliniind 
importanța Jocurilor Olimpice pen
tru promovarea înțelege-’iL a prie
teniei și a păcii intre popoare. La 
aceasta frumoasă manifestare, care 
a avut loc pentru prima oară in 
urbea noastră, locuitorii ei și oas
peții străini — sute și sute de tu
riști — au fost martorii unui eve
niment ce-a dreptul înălțător.

După ce va poposi o noapte la 
Timișoara, flacăra olimpică își va 
continua, joi, drumul spre Mun
chen. Alți 35 de sportivi, incepind 
cu maestrul sportului Eugen Lupșa 
— primul schimb și terminind cu 
LXmutru Pirvulescu, maestru eme
rit al sportului, vor purta flacăra 
olimpică plnă la Stamora Mora-

CAMPIONATULUI DE FOTBAL!
ti

vria unde va fi predată ia 
1X30 spcrtrrikr iugoslavi.

Petru ARCAN

era

i. județean

Etapa inaugurală a campionatu
lui divizionar se apropie cu pași 
repezi. Duminică. în șapte centre 
din țară opt arbitri vor da sem
nalul de începere a opt partide și 
odată cu ele și a luptei pentru cu
cerirea titlului national pe anul 
1972/73.

Pregătirile sînt practic încheiate. 
In aceste zile echipele își fac ul
timele retușuri în formații și joc, 
folosind meciurile-școală sau ami
cale, animate 
cepe cit mai 
campionat

Este cit se 
ceasta grijă.

de dorința de a în- 
bine acest al 55-lea

poate de firească a- 
Campionatul consti

tuie evenimentul cel mai important 
din viața unei echipe. Dar. cinstea 
de a participa la el atrage citeva 
obligații esențiale. Buna reprezen
tare a culorilor unui club sau a- 
sodațu sportive nu înseamnă o 
geană prelungită după rezultate cu 
orice preț, ci o comportare dem
nă, corectă, sportivă și o contribu
ție directă la ridicarea nivelului 
tehnic al întrecerii, la progresul 
fotbalului nostru.

în același timp, echipele își pot 
exprima satisfacția de a figura 
în primul eșalon al fotbalului nos
tru prin cadrul pe care-1 asigură 
desfășurării campionatului. Și din 
acest punct de vedere, pornind de 
la ideea că în orice țară campio
natul național constituie o sărbă
toare a fotbalului, sperăm că echi
pele noastre s-au gindit și au și 
luat măsuri pentru ca inaugurarea 
ediției 1972/73 a Diviziei să 
fășoare într-o atmosferă cu 
rat festivă, care să facă 
zecilor de mii de spectatori 
participa cu siguranță la
derea noii stagiuni fotbalistice. E- 
chipamentul curat al jucătorilor e- 
chipelor prime și de tineret, pa
voazarea stadioanelor cu steaguri 
în culorile cluburilor, placarte cu 
îndemnuri la disciplină, sportivita
te și respect față de oaspeți și ar
bitri, prezența unor fanfare, flori 
oferite jucătorilor și arbitrilor — 
iată citeva din formele care pot 
asigura acest cadru festiv, pe ca
re-1 merită un campionat național 
din partea echipelor participante.

se des- 
adcvă- 
p tăcere 
ce vor 
deschi-

Echipajul feminin de schif 8-i-l („bronz" la Copenhaga *71) a făcut n «alt valoric la «tos» ediție a CJt cucerind medalia de argint.

S» nid pe aceea a vîrstei. în schimb. Marian 
Slavic, acest înotător cu „șapte suflete*, a 
cucerit aprc-ape 20 de titluri balcanice. Uneori, 
sportul este ceva mei mult decit o luptă pen
tru clasament

• Față de ediția mexicană, delegația noas
tră prezintă in plus sportivi la gimnastică 
(băieți și fete), pentatlon modern, hcltere, să
rituri in apă, volei și polo. Deși cceste ra
muri nu se vor număra, printre cele care vi
zează performante maxime, prezența lor e 
un argument pentru panoramicul mișcării noas
tre sportive. De altfel, voleiul are numeroși 
suporteri. Voleibaliștii noștri sînt considerați, 
in multe cercuri, ca fiind capabili de orice 
performantă. Absența-,,sancțiune" de Io Ciudad 
de Mexico a fost, de astâ-dată, de bun au
gur. De asemenea, calificarea echipe', de polo 
pentru jocurile muncheneze a inse—nat un 
alt mijloc de călire, foarte bine găsit
• „Care a fost motivul pentru care ați se

lecționat echipa de gimnastică băieți, deși 
șansele dv. nu deaăsesc locurile 12—13 î" A- 
ceastă întrebare a fost adresată ui ui con
ducător al lotului olimpic din Ungaria Răscu-- 
sul a venit imediat : „Prezența echipei noas
tre masculine de gimnastică poate avea efec
tul unui mare stimulent pentru dezvoltarea a- 
cestei ramuri in anii următori. In 
•uatie calculul locurilor eventuale 
cundar".

• O concluzie după cei patru 
forturi olimpice în țara noastră : 
mici reușesc, uneori, să catapulteze sportivi 
talentati. Tn lotul olimpic se află, printre alții, 
tînărul trăgător Eugen Satala, crescut, cu fo
cul pasiunii, de iubitorii soortului din... Focsani. 
Să urmărim evoluția acestei... stele fără nume 
la Munchen.
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clasamentul pe puncte...
care a dus la alcătuirea lotului 

fost foarte fin. La startul pregătiri- 
editic muncheneză, care s-o dat

lurnal 
OLI.MPIC
i726aagust

f

J
RECENTELE

Desfășuram la BraxdeEburg, s»b 
egida F.I^A.. campîccmmle euro
pene feminine de casciaj au depă
șit „ediția Copeahaga* de anul tre
cut, atit la capitolul înscrieri, cit 
$i la cel al rezultatelor. Acestea 
au fost, desigur, cele două motive 
pentru care dL Thomas Keller — 
președintele F-IS.A. — a declarat 
că va susțtoe din nou, la Munchen 
înscrierea canotajului feminin pe 
lista sporturilor olimpice.

Intr-adevăr, numărul mare de 
echipaje participante, spiritul înalt 
competitiv, au dat întrecerilor un 
plus de valoare, de interes. Probele 
eliminatorii nu au mai fost, de 
data aceasta, simple formalități

PIONATE E

individual. Majoritatea sportivilor, 
lot întrunesc aceste... perspective, 

un număr de circa 20 de sportivi 
obligativitatea medaliilor și a

25 de ani. Intre ea și cea clasată pe 
secund, la capitolul vîrstă, este o dife- 
de 5 ani. Numele acestei gimnaste este 
Goreac. Toate celelalte componente sînt 
Să notăm că actuala campioană 
Anca Grigoras, va implini 15 ani

are...
IocjI
rență
Alina
eleve
nală,
ce flacăra olimpică de la Miinchen se 
stins de mult.
• O noutate de ultimă oră. Marian 

a fost indus in Ictul olimpic de natație. 
întrunește condiția unei performanțe superioare

națio- 
după 
va Ti

Slavic
El nu

această si
devine se-

pentru unele ambarcațiuni, iar fi
nalele au răsturnat multe calcule. 
Un singur exemplu i In proba de 
schif simplu, olandeza Ingrid Ma
ria Dusseidorp — actuala campi
oană europeană — a depășit-o pe 
Anik Anthoine (Franța), iar aceas
ta din urmă De multipla campioa
nă a continentului Anita Kuhlke 
(R.D- Germană).

După cum se știe. la această a 
XlX-a ediție a campionatelor eu
ropene feminine, schitul românesc 
a fost reprezentat prin trei ambar
cațiuni : 4+1 visle, 4+1 rame și 
8 — 1. Evoluind la înălțime, în com
pania unor redutabile formații, 
sportivele Teodora L'ntaru, Mari-

oara Singiorzan, Maria Micșa, 
Ileana Kandoroczy + Maria. Dida 
Ghiață au ocupat primul loc in 
cursa de 4+1 vîsle, cucerind me
dalia de auri al 4-lea titlu conti
nental in această probă devenită 
o adevărată specialitate

Vasile TOFAN

(Continuare fn pag a 2-a)

ROMANIA UNGARIA
Ieri, la Miinchen LA ATLETISM JUNIuRl

ARGENTINA MENIS A ÎNVINS-O
PE RECORDMANA MONDIALA FAINA MELNIK

(Citiți amănunte in pag. a IV-a)

Echipele de juniori și junioare 
ale României și Ungariei se întîi- 
nesc, sîmbătă și duminică, pe sta
dionul din Poiana Brașov în cadrul 
unui meci atletic devenit tradițio
nal. La startul întrecerilor vor fi 
prezenți și cei patru tineri (Gh. 
Ghipu, Radu Gavrilaș, Roxana Vu- 
lescu. Eva Zorgo) selecționați în lo
tul olimpic al țării noastre.'
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„come-back" — uri spectaculoase in divizia A
(

TIMIȘOARA : ȘANSA S-A NUMIT AMBIȚIE ! SIBIUL -
p°°

/N TURNEUL BALCANIC
CADEȚII ROMÂNI AU TINUT „IN ȘAH"

DE LA MUNCHENDOUĂ DINTRE FINALISTELE J. O.

GAZDA A FINALEI CAMPIONATULUI

REPUBLICAN DE PATINAJ PE ROTILE

ce încredere fn forjele ei. tn mijloc.

Puțini au avut curajul să se ha
zardeze în a pronostica revenirea 
formației feminine Constructorul 
Timișoara în prima divizie a țării 
după un singur an de evoluție în 
eșalonul secund. Și aceasta cu atît 
mai mult cu cit formația timișo
reană s-a prezentat la duelul cu 
C.S.M. Sibiu, din seria a Il-a a di
viziei B, cu trei jucătoare mai pu
țin (și nu oricare, ci' trei dintre 
piesele de bază ale echipei: Franz, 
Oprea și Viciu). Și totuși, iată că 
la cîrma teamului timișorean, vine 
un antrenor tînăr, proaspăt absol
vent al I.E.F.S., prof. Vasile Farcaș, 
care .promite, nici mai mult nici 
mai puțin decît... promovarea I Fi
rește că șansele erau minime, că

Constructorul Timișoara — o echipă tinără. animată de ambiții ți plini 
ttnărul antrenor Farcaț

pîr.ă șl suporterii echipei conside
rau acest obiectiv mai mult un vis, 
mai ales după primele trei Infrfn- 
geri suferite de echipa în etapele 
de debut ale campionatului, insă 
, miracolul" (a se citi puterea de 
luptă, de mobilizare și optimismul 
tuturor jucătoarelor și al antreno
rului lor) avea să se înfăptuiască. 
Constructorul Timișoara reușind să 
cîștige „la potou" !

Profesorul Farcaș a obținut așa
dar o primă Victorie cu elevele 
sale, rod al imprimării unui suflu 
nou în sinul echipei, suflu care a 
declanșat dorințe de afirmare și a 
trezit ambițiile unor handbaliste 
resemnate. Jucătoarele consacrate 
ca Bratie, Kaspari, Ofoiu și Marcu

au știut să găseaacă drumul spre 
revenirea în prima divizie, avînd 
alături de ele elanul tinerelor Ciț- 
maț. Marco». Eroniu. Koezi. Gheor
ghiu. Veseliei, Maneiu ți Dumitru, 
dar și sprijinul substanțial al con
ducerii asociației sportive (care s-a 
străduit să asigure condiții optime 
de pregătire).

In fine, acum cînd orașul de pe 
Bega se poate mîndri din nou cu 
două divizionare A, proaspăta pro
movată va trebui să confirme per
formanța sa. pregătindu-se în con
tinuare cu același interes, cu a- 
ceeași ambiție și pasiune.

Petru ARCAN — coresp. Județe*

Două importante aniversări au 
marcat și vor marca anul acesta 
competițiile interne de patinaj. 
Este vorba de „Centenarul patina
jului românesc" și de împlinirea 
a 50 de ani de la înființarea fe
derației de specialitate, aniversări 
care dau o tentă sărbătorească în
trecerilor rezervate patinatorilor 
noștri.

Sub semnul evenimentelor amin
tite mai sus vor avea loc, la Sibiu, 
între 5 și 9 septembrie și dispu
tele finale ale ediției a II-a a cam
pionatului republican de patinaj pe 
rotile. Ediția inaugurală desfășu
rată la Cluj, anul trecut, a însem
nat de fapt înlocuirea vechiului 
concurs republican cu un campio
nat, lucru impus de numărul mare 
de adepț: cistigați de această râ

ură a patinajului în ultima vreme.
ReWuunite de la Sibiu vor cu- 

prinde probe pentru toate catego
riile de vîrstă: seniori, juniori 
mari și ml:- copii I, II și nelegi
tima țL

Vor participa patinatori din toate 
centrele țării, calificați în etapa fi
nală 
țene i 
gust, 
brii i 
namo 
Șc. sp. Sbiu. 
structcrul 3-icurești, Șc. sp. Miercu
rea Ci jc k altele, iar printre spor
tivi #e vor număra talentații V. 
Cocoș s-, L. Fost (Mureșul Tg. Mu
res >. Cara* Dragoman. Adrian și 
Anca TfrbAnescu 
Gh. treec u
B'unnit Or

î-cbe-MB aceste 
ranta câ crgan.za

în urma concursurilor jude
care ra luat sfirșit la 15 au- 
La start vor fi prezenți mem- 
unor secții puternice ca Di- 

i Brasov. Mureșul Tg. Mureș.
Olimpia Cluj, Con-

iSc. sp. Sibiu). 
(Constructorul

VOINȚA BUCUREȘTI: CÎND CĂLDURA TORIDĂ... MÎNCÎIE I

rtnduri cu spe- 
Orti vor asigura 

cele =a- baM condiții de concurs, 
așa ca* as ttrut-o sibienii și ai

capătul liniei tramvaiului 5, 
unde se află eleganta bază

La 
acolo 
sportivă a- clubului Voința Bucu
rești, această vară toridă n-a reu
șit să alunge (nici măcar pentru o 
zi f) o grupă de sportivi care s-a 
angajat parcă să realizeze un re
cord de durată a pregătirii în con
dițiile unei temperaturi ridicate ! 
Nu este vorba nici de vreo selec
ționată olimpică, și nici de vreo e- 
chipă de fotbal, ci de formația 
masculină de handbal a clubului. 
Care a reușit să cîștige seria întîi 
a diviziei B și să (re'promoveîe în 
primul eșalon al handbalului ro
mânesc. Pentru mulți dintre iubi
torii acestui sport, rezultatul poate 
părea perfect normal, cu atît mai 
mult cu cit lotul handbaliștilor de 
lâ Voința cuprinde cîteva NUME, 
dar cîți sint aceia care știu despre 
frămîntârile din sinul formației, 
despre eforturile tuturor jucători
lor pentru realizarea acestui „come
back" destul de greu de realizat în 
întrecerea formațiilor masculine.

Am asistat zilele trecute la unul 
din antrenamentele echipei, l-am 
văzut p£ Roșescu — „creierul" for
mației — pregătindu-'se cu o ciu
dată înverșunare, pe portarul Anca 
sfidînd cu plonjoanele sale tăria 
bitumului, pe Anghel și Mureșan, 
aruncînd la poartă cu o plăcere 
nemaipomenită, iar pe Balaure și 
Zamfirescu parcurgînd de zeci de

ori lungimea terenului cu fuleu de 
sprinteri, pentru a-și pregăti viteza 
de contraatac. I-am văzut pe toți 
asudînd din greu, muncind cu dîr- 
zenia și interesul celor care au cu
cerit un loc „sub soare" cu prețul 
a infinite eforturi și ne-am dat sea
ma că handbaliștii de la Voința nu 
vor mai părăsi divizia A cu aceeași 
ușurință cu care au fâcut-o acum 
un an.

Am schimbat cîteva cuvinte cu 
inepuizabilul Muresan și as afilaî 
câ băieții sin: deciși să păstrete 
locul pe care l-au c-jcertt.

„cupa c. s. sculai -- cisry a
Timp de trei zile, I 

tului din 
atractiv 
handbal
C. S. Școlar*. La startul aceste: pri
me ediții a competiției s-au ali
niat formațiile SPojnia (Felo
nia), Construcții București. Sparuc 
București si echipa de Junioare a 
clubului organizator, ultima dose- 
dindu-se de departe cea ma: puter
nică dintre competitoare.

De altfel, ea a și obținut trofeu, 
pus în joc, cucerind trei ricwrii oe 
tot atîtea partide (19—11 eu Spertai 
15—6 cu Construcții și 7—5 cu Spo; 
nia) și dovedind încă o cată că an 
trenorul Gheorghe Predescu a for 
mat la Clubul Școlar o acevărasă

Capitaiâ a g 
turneu intemațxr.L 
feminin, dotat cu

ON VERITABIL CA*1PIO\AT

„CUPA
SPERANȚELOR**’ -

U VIITORILOR PLRTORILRI
Concursul republican, dotat cu 

trcfeul „Cupa speranțelor", un veri
tabil campionat al viitorilor perfor
meri, și-a dovedit din nou viabi
litatea, înregistrînd un remarcat.1 
succes mobilizatoric și tehnic. De 
la 84 de echipe, care au luat star
tul în prima ediție, s-a ajuns :n 
acest an la peste 800 de'formații, 
în exclusivitate din mediul școlar, 
demonstrîndu-se că oină are, caca 
este practicată organizat, priză in 
rîndurile elevilor. Dar ceea ce ni 
se pare mai import: nt este faptul 
că micii oiniști calificați In actul 
final s-au prezentat atît de bir.e 
pregătiți, încît aveam :mprr-a că 
pe gazonul stadionului 1 M... c 
Slatipa evoluează echipe v.'.i'roese 
de seniori. Se cuvine să subliniem 
munca depusă de veteranii sportu-

lui nostru național Ionică Venus 
(comuna Boureni — Dolj). Iulian 
Deculescu (Radu Negru — Ialo
mița), prof. Vasile Toader (Turnu 
Roșu — 
(Gherăiești 
sîa (Tîrgoviște 
moca Gruianu 
învățătoarele 
(Olteni — 
ciu (Țitești 
structori și antrei 
echipe au fi 
sambluri bi 
dind că atun 
mâții temeii 
nostru 
frumos. Și va 
pentru câ se afla 
formare.

na'

Sibiu). Vasile
Neamț). Ion
— Dîmbovița). Io- 
(Curcani — Ilfov), 

Smarandița Vasiliu 
Teleorman). Maria Stan- 

Arges) și alți în
tări ale căror e- 

uncțicnat ca niște an- 
ne armonizate, d've
ci rînd se intilnesc ter
ase instruite, sportul 
mal este deosebit de 

nai frumos 
tinuâ trans-

I Și 
în ca

minimă, dar nimeni dintre cei 
care au asistat la această verita
bilă finală nu ar fi rămas sur
prins dacă victoria ar fi aparținut 
echipei române, care a avut cei 
mai buni oameni (în tot turneul) 
în Frîncu, Stancu, Răducanu și 
Slavei".

Rezultatele formației noastre la 
Sofia pot fi considerate promiță
toare, mai ales dacă ne gîndim la 
adversarii pe care i-a întîlnit în 
cadrul acestei Balcaniade. Ideea de 
a roda echipa noastră de juniori 
în asemenea turnee ni se pare in
teresantă și experimentul șe cere 
repetat, chiar și în compania unor 
adversari mai dificili- Să nu uităm 
că prima reprezentativă a țării* are 
nevoie în permanență de jucători 
tineri, talentați, de care selecțio
nata cadeților nu duce lipsă, și 
că aceștia au posibilitatea de 
îmbogăți experiența, de a _ 
gresa pe plan tehnico-tactic. 
tîlnind echipe de valoare cit 
bună de care, realmente, să 
ce învăța.

cele 3 puncte (scorul a fost 10—3) 
din partea unor poloiști turci ră
mași ca simpli spectatori în fața 
porții noastre-

In meciul decisiv, cu Bulgaria, 
jucătorii noștri s-au depășit pur 
și simplu. Deși aveau în față o 
echipă masivă și experimentată, 
ei aU folosit cu mult succes con
traatacul și pătrunderile vijelioase 
spre poartă, ținînd realmente __ în 
șah formația năționalăX a țârii 
gazdă. De Ia scorul de 1—1, bul
garii au condus mereu, înscriind 
din situații de superioritate nu
merică dictate uneori cu ușurință 
de arbitrul R. Di Gennaro (Italia). 
De fiecare dată însă, românii au 
replicat prompt. Chiar și în ul
tima repriză, la situația de 4—6, 
Dan Frîncu a avut două execuții 
tehnice de mare finețe, care au în
semnat tot atîtea 
cînd mai erau 15 
o eliminare a lui 
formația bulgară 
noastre, iar Toma 
prins pe Stancu cu un șut de la 
distanță ce putea fi apărat (6—7). 
Am pierdut deci la o diferență

Cadețli jocului de polo efin țara 
noastră au avut o bună comporta
re la cea de a IV-a Balcaniadă de 
natație, clasîndu-se în final pe 
locurile 2—3 (împreună cu echipa 
Greciei). în urma formației bulga
re. De fapt, după regulamentul 
F-I.N.A. (și al Balcaniadei) jucă
torii rofnâni trebuiau să se si
tueze pe locul doi. iar cei greci 
pe locul III, deoacere atunci cînd 
două formații se află la egalitate 
de puncte și au un golaveraj ase
mănător, ele urmează a fi departa
jate prin rezultatul lor direct și, 
apoi (dacă mai este cazul), prin 
numărul de goluri marcate. Cum 
și în meciul direct, poloiștii ro
mâni și cei greci terminaseră la 
egalitate (5—5), echipa noastră era 
avantajată întrucît marcase cu un 
gol mai mult decît adversara sa. 
Totuși, organizatorii nu au res
pectat această prevedere regula
mentară, atribuind ambelor echipe 
locurile II—III-

Lucrul acesta prezintă însă mai 
puțină importanță- Interesant ni 
se pare modul în care tinerii noștri 
jucători (cu excepția lui Frîncu și 
Nastasiu toți sint juniori), luptînd 
cu o rară ambiție, au putut face 
față în mod onorabil selecționate
lor Bulgariei și Greciei, două din 
cele 16 finaliste ale apropiatului 
turneu olimpic de la Miinchen. 
Amănunte asupra evoluției sporti
vilor români la Sofia ne-au fost 
oferite de antrenorul Paul Nicu- 
lescu i

„Introducerea de ultim moment 
în echipă a jucătorilor Frîncu și 
Nastasiu a dereglat puțin meca
nismul de joc al juniorilor, și a 
lipsit formația noastră de coeziu 
ne. Cu toate acestea, ea a avut 
la Balcaniadă o comportare foarte 
bună. în primul meci, cu Grecia, 
situația a fost echilibrată la înce
put : 2—2. Apoi, tocmai Frîncp și 
Nastasiu au comis două grave 
greșeli care au permis adversari
lor să se distanțeze la 4—2. Grecii, 
simțind posibilitatea obținerii vic
toriei au forțat, au condus și cu 
5—3, dar în final ..7"-le cadeților 
noștri a revenit spectaculos ega- 
lir.d In ultimul minut (5—5).

Partida cu Turcia s-a desfășurat 
într-un singur sens. La un moment 
dat scorul ajunsese 9—0 și dacă 
in viitoarea jocului băieții nu ar 
fi uitat de trei ori să-și asigure 
contraatacurile, nu am fi primit

goluri (6—6), Și 
secunde de ioc,
Cocota a adus 
în fața porții 
Tomov l-a sur-

a-și 
pro- 
în- 

mai 
aibă

A. VASILIU

3^^

• __•
FRUMOASA TRADIȚIE

frumoasă la recen-

4+1 rame nu mulțumește. Aceasta, 
în primul rînd, pentru că în pro
ba respectivă schiful româneso 
cucerise la ediția din 1971 a C.E. 
medalia de argint. Regresul își 
are o singură explicație > din di
ferite motive, barca care a evoluat 
la Copenhaga a fost descompletată, 
apelîndu-se la aportul unor ra- 
mere mai puțin experimentate. 
Cauza acestor schimbări a fost în
tărirea schifului de 4 + 1 vîsle. re
făcut la rîndul iui în urma unor 
binevenite concursuri de selecție. 
Oricum, pentru viitoarele C.E. va 
trebui apelat la întregul fond de 
canotaj — și așa destul de restrîns 
— cere, de bună seamă, ya cuprin
de și sportive ca Ioana Tudoran, 
Elisabeta Lazăr. anul acesta mai 
puțin în formă.

Neoficial, schifistele românce 
prezente la C.E- au luat startul și 
într-o cursă demonstrativă de 
schif 2 fără cîrmaci. în această 
probă care, probabil, va fi a șa
sea la viitoarele campionate euro
pene, junioarele Marilena Ghiață 
și Cornelia Neacșu (rezervele re
prezentativei) au ocupat un onora
bil Ioc 3, după echipajele U.R-S.Ș. 
și R D. Germane. Așadar, o probă 
de perspectivă, cu un dublou de 
viitor.

Privind bilanțul medaliilor de 
aur acordate la recentele campio
nate europene (U.R-S.S. — 3, Ro
mânia — 1. Olanda — 1) se poate 
observa absența de pe acest tablou 
de onoare a echipajelor țării orga
nizatoare. De aici, tăria întreceri
lor. noua orientare în pregătirea 
formațiilor, valoarea mereu cres- 
Jndâ a performanțelor. In aceste 
condiții, aurul și argintul adus de 
ia Brandenburg cintărește mult, 
spre lauda tuturor specialiștilor 
care s-au ocupat de pregătirea re
prezentativei și. îndeosebi, a an
trenorilor Ion Boicu, Stelian Pe
trov și Petre Milincovici.
I

O comportare 
tele campionate europene au a- 
vut-o și ramerele din schiful de 
8 + 1 (Ecaterina Trancioveanu, Vio
rica Lincaru, Elena Oprea, Cristl 
Wiener, Florica Petcu, Elena Gaw- 
luk, Marioara Constantin, George- 
ta Alexe + Aneta Sieburg). Foarte 
bine pregătite, cu o exemplară 
putere de luptă, sportivele ro
mânce au reușit să se claseze pe 
locul secund în această finală de 
campionat. Ele au mai urcat p 
treaptă în ierarhia schitului euro 
pean (la Copenhaga — locul 3), 
anunțîndu-se la viitoarele C.E. ca 
principale favorite. Medalia de ar
gint cucerită de tînăra echipă o- 
bl'gă, 
mai mare atenție 
perfecte a acestei 
cațiuni-

Firește, locul 5 
tivele noastre în

impune a se acorda o mai 
sincronizării 

valoroase ambar-

’6—«—91

★

ocupat de spor- 
finala probei, de

NESATISFĂCĂTOARE

CONCURSUL „PRIETENIA"

COMPORTARE

fără res-

-*
bâtă

nivelul posb

de vînă- 
informa- 

vînătoare 
și procu-

Ciușteu
Nas ta*

'lira P—lr <»- bngela 
* -ta Laara

rsur*- 
■a se 

oerfermante 
ca să a- 

lihtre eîe.

■sau

Cristudcr).
'a dintre 

ta obișnuită, 
cu mult sub 

lităților și al cerințelor.

ar fi prețul său, că suporterii e- 
chipei au ajuns să creadă prea 
mult în favoriții lor pentru a mai 
fi dezamăgiți vreodată si ei antre
norul Ilie Alexandru lomul care 
venit la cîrma formației atunci 
nimeni nu mai spera tatro 
nune"), trebuie să cunoască, 
fine, satisfacțiile unei muaci pLne 
de migulă și pasiune.

Pe terenul de ia V
CC 
bs! sf n

SPORTIVILOR NOȘTRI IN

e Waste I

i. r - - 
senpMre *

<* -

că nu știu să facă față unui con
curs international de anvergură. 
Nu trebui reuniunea at-

la a fost unul 
inc: oale din 

iieților noștri juniori 
că. ei au fost pregătiți în mod 

soecial pentru ea. Dar rezultatele 
obținute duc, cel puțin pentru mo
ment, la concluzia că există ca
rențe serioase in pregătirea tine
rei generații de atleți români, și 
că in nici un caz ei nu se pot pre
zenta de o manieră competitivă 
pe plan internațional. Faptul tre
buie să dea foarte serios de gîndit 
celcr în drept, avînd în vedere că 
nu peste mult timp se vor disputa 
intilnirea bilaterală cu Ungaria și 
• -.•mghiulâml cu Polonia și R D G. 
de la Constanta. Dar nu numai 
atit. Este vorba de însuși viitorul 
’fietismului nostru.

Radu TIMOFTE

Tradiționalul premiu „Moara de 
vînt“ acordat națiunii care a ocu
pat primul loc în clasamentul ge
neral pe echipe a revenit repre
zentativei Uniunii Sovietice (36,5 
p). Locul secund a fost ocupat de 
schifistele din R.D. Germană (24 
p), iar locul al 3-lea de canotoa
rele României (22 p). Urmează 
Olanda 21 p, Franța 13,5 p, RF. a 
Germaniei 12 p.

LA 3 SEPTEMBRIE

ETAPA A lll-i A CAMPIONATULUI DE COASTA
late să se 
septembrie 

perioada de ti 
pe șosea, spre C 

înscrierile pentru cur 
primesc la sediul Automobil 
bului Român (st- Nikos Be' 
nr. ÎT — București, sector 1 
ta t ua de 25 august

A ÎNCEPUT SEZONUL LA V1NATUL ACVATIC ȘI DE PASAJ
La 15 august a început sezonul 
visătoare la păsările acvatice — 

r^ie S- giște sălbatice și alt vînat 
de za.tâ — și la prepelițe. Vînă- 
tnerea se poate practica numai în 
oaza unei autorizații emise de că
tre -re .nâtorul fondului de vînă- 
taore (filiala sau asociația vinăto- 
reJcr s» pescarilor soortivi care are ' 
— Mosiață terenul) și numai în 
f~-P cte cel puțin două persoane. 
Orof.rm n iilor reglementări pri- 

vfeătoarea. la rațe și gîște sâl- 
fîeeare vlnător poate îm- 

și retine după o zi de vînă- 
xaximum cinci piese. La ce- 
specii de vînat acvatic sau

de pasaj se poate vîna 
tricții.

Pentru a nu rata ziua 
toare, înainte, de a pleca, 
ți-vă asupra terenului de 
pe care vreți să mergeți 
rați-vă cuvenita autorizație pen
tru terenul respectiv.

★
Datorită începerii sezonului de 

vînătoare la vînatul acvatic și la 
cel de pasaj, Clubul vînătorilor 
bucureșteni întrerupe deocamdată 
organizarea antrenamentelor de tir 
la talere .pentru vînători la poligo
nul Tunari. Reluarea acestor antre
namente va fi anunțată din vreme.

SURPRIZA PENTRU IUBITORII 
SPORTULUI ALB

Nu pentru toți, ce-i drept, ei 
numai pentru locuitorii orașului 
Constanța sau pentru cei veniți 
să-și petreacă concediul pe melea
gurile tomitane. Este vorba despre 
inițiativa Trustului de Construcții 
Industriale din orașul de pe ma
lul mării de a crea o frumoasă 
bază sportivă cu trei terenuri de 
tenis, acoperite cu zgură, în noul 
cartier Tomis IV.

Interesant de arătat este că pen
tru lucrări s-a găsit o sursă lo
cală ■ „zgura de cărămidă" — și 
că terenurile vor fi dotate cu re
flectoare astfel că pe ele se va 
putea juca și în nocturnă. (Ing

Sffti'cea PAtrAȘESCU, coresp.)

PR.MUL BAZIN DE INOT-

La Botoșani. El a fost inaugurat 
recent și se află instalat in curtea 
IJceului Mihail Eminescu. Este un 
bazin de înot cu disensiunile de 
33 14 m. Totul s-a amenajat cu 
mijloace și posibilități locale din 
inițiativa comitetului de părinți și 
cu sprijinul efectiv al directorului 
Ștefan Constantin, al profesorilor 
Vasile Tcaciuc, Teodor Turtoi. Cică 
Bădută. al elevilor liceului care 
au prestat mii de ere de muncă 
patriotică

Lamfit SIMON, coresp.

• „Cupa Buzăului** la judo. 
S-au întrecut două echipe frun
tașe ale acestui sport: Șoimii 
Buzău (vice-campioană pe echi- 
ne) și Constructorul Miercurea 
Ciuc (clasată pe locul 7 în fi
nala Campionatului RSR). Vic
torioși cu 12—8, localnicii au 
intrat în posesia trofeului ofe
rit de C.J.E.F.S. Buzău.

M. DUMITRU, coresp.
 

PENTRU MUNCITORII FORESTIERI

Un fapt îmbucurător: conduce
rea C.E.I.L. Bistrița, cu sprijinul 
efectiv al Comitetului sindicatului, 
asigură continuu buna desfășurare 
a activității sportive pe raza de 
activitate a lucrătorilor sectorului 
forestier.

Iată și exemple. Pe Ungă bazele 
sportive existente in județ, nu de 
mult, s-a dat în folosință la Teî- 
ciu o nouă bază sportivă care cu
prinde an teren de fotbal și pistă 
de atletism. în curs de finisare 
mai este un teren de volei și o 
clădire anexă eu vestiare și insta
lații sanitare. La Fabrica de che
restea din Susenii Birgăului s-a 
amenajat o popieărie cu două piste 
și anexele necesare, iar la Bistrița, 
un teren de volei. Interesant de a- 
rătat este faptul că aceste lucrări 
s-au executat în mare măsură prin 
munca patriotică a muncitorilor 
forestieri și cu resurse locale.

O activitate susținută pe linie 
sportivă nu rămîne niciodată fără 
rezultate. Așa s-a întîmplat și în 
acest sector unde, în afara suc
ceselor obținute prin participarea 
la competițiile organizate pe plan 
local si județean, una dintre echi
pele forestiere, și anume Foresta 
Susenii Birgăului, a promovat în 
divizia C de fotbal.

I. TOMA

POFTITI LA PREDEAL...

...fără teama că nu veți avea 
unde face sport sau că nu veți 
găsi locuri de joacă pentru copiii 
dv. Organele locale din orașul Pre
deal — în cinstea zilei de 23 Au
gust și a celei de a XXV-a ani
versări a Republicii — au inițiat 
o serie de acțiuni în scopul ame
najării spațiilor de agrement pen
tru copii și pentru oamenii muncii 
veniți la odihnă. Astfel, au fost re
condiționate și instalate : tobogane, 
scăunele cu lan(uri, leagăne cu băr- 

cuțe, scări spaliere etc. Qe aseme
nea a fost dată in folosință o 
bază sportivă complexă de 50x50 m. 
bituminizată — prevăzută cu ane
xele. echipamentul și materialele 
necesare — pentru practicarea a 
patru discipline: solei, tenis de 
cimp, handbal și baschet. Baza, 
omologată și pentru desfășurarea 
concursurilor de aeromodelism, este 
dotată cu stație de amplificare, ves
tiare, instalații sanitare.

T. CHICOMBAN, coresp.

• „Cupa Crișul" Ia fotbal co
pii. La capătul a 6 săptâmîni 
de întreceri, între 10 echipe de 
copii, primul loc a fost ocupat 
de formația Crișul I (antrenor 
I.adislau Zilahi). După echipa 
care a cîștigat 8 meciuri și a 
terminat unul la egalitate, s-a 
clasat Crișul II și Olimpia O 
radea

V, SERE, coresp.

BUCURIE LA TOMNATIC

Locuitorii așezării sătești Tom
natic, din cadrul comunei Lovrin, 
jud. Timiș, au trăit în această vară 
momente de satisfacție sportivă de
osebită. Motivul ? Comportarea 
bună a echipei de fotbal din sat. 
După ce a cîștigat campionatul ju
dețului Timiș, in compania unor 
formații redutabile, a urmat ba
rajul pentru divicia C cîștigat de... 
Unirea Tomnatic. A fost o răsplată 
pentru munca asiduă depusă în 
ultimii trei ani de toți jucătorii, 
sub îndrumarea inimosului lor an

trenor William Schreiber. Dintre 
performanțele echipei menționăm: 
prezenta în finala pe țară a Sp~r- 
tachiadei tineretului de ia sate din 
ultima ediție; locul III în ediția 
1970 1971 a campionatului județu
lui Timiș : eliminarea unor forma
ții din divizia C și B in cadrul 
Cupei României.

Explicația acestui succes trebuie 
căutată nu numai in buna pregă 

tire asigurată de antrenor ci și în 
iăr—rea jucătorilor care s-au pre
gătit cu conștiinciozitate, au fost 
disciplinat:. Ar mai trebui, de a- 
semenea. amintit sprijinul acordat 
de roodocerea C„VP. Tomnatic, in 
frunte cu președintele Petru le
neș» si rentabilul I. Iatan. — doi 
mari animatori ai sportului

In final o prec izare: la fiecare 

joc al echipei vin circa 3—4 000 
spectatori. In fotografie lotul e- 
chipei: Anton, Stroie, Stoica, U- 
drescu. Stănilescu, V. Iatan, Iscru, 
Maraton, Manea, Metea, A. Iatan, 
Brondichi, Mailat, Velciov. Marcu, 
Dudan, Sziklay.

Rubrică redactată de 
Modesto FERRARINI
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ANTRENORII AU DATORIA SĂ FORMEZE FOTBALIȘTI MULTILATERALI
?

«l

SPASSKI SCAPA O MARE OCAZIE
DUEL AL GREȘELILOR" IN PARTIDA A 14-a

De la un campionat aștepți să 
producă multe — o luptă cit mai 
spectaculoasă, tensiune, partide de 
ridicat nivel calitativ, jucători cît 
mai compleți...

...Da, jucători cît mai compleți. 
Deși ar putea pare paradoxal la 
prima vedere, jucătorii fiind pri
mii producători ai valorilor mai 
sus-amintite ale unui campionat, 
campionatul îi produce la rîndul lui 
si pe ei, îi lansează, îi acreditează 
în ochii marelui public, îi fixează 
pe o anumită scară valorică.

Mărturisim că fn aceste rînduri 
despre jucători am plecat de la 
comparația riguroasă între datele 
formulei jucătorului modern și rea
litatea pe care o întîlnim In rîndu- 
rile echipelor noastre divizionare A. 
Definiția fotbalistului modem am 
auzit-o de zeci de ori — la simpo
zioane, ședințe, dări de seamă, ana
lize — rostită de antrenori. Ea sună 
cam așa : orice jucător trebuie să fie, 
in funcție de fază, atacant sau apără
tor. Cu alte cuvinte, fotbalistului îi 
incumbă nu numai sarcinile pos
tului pe care îl ocupă în echipă, ci

sarcinile care derivă din fază și 
care pretind, uneori, ca un fundaș 
să finalizeze o acțiune ca o ade
vărată extremă, iar un vîrf de atac 
să deposedeze ca un veritabil 
fundaș.

Pentru a îndeplini corespunzător 
aceste sarcini complexe, deci pen
tru a juca eficient în orice fază, ju
cătorul trebuie să fie apt SA De
posedeze, sa CONSTRUIASCĂ 
și SA FINALIZEZE.

Fiind înarmat să răspundă aces
tor momente, jucătorul va putea 
face față oricărei faze.

Aceasta este teoria...
în practică însă. In fotbalul nos

tru întîlnești prea puțini jucătcri 
care să fie eficienți la toate cele 
trei momente: deposedare 
strucție, finalizare. Au ran 
bun la un moment, unii ia 

la toate tră sînt foarte peț 
îi numeri pe dețete..

Ar fî uim ir
caru, Broșovsc 
cu luminarea

Trebui 
jucători

fond de calități indivi-ral pe un
duale deosebite, munca de formare 
a acestor fotbaliști reprezentînd 
procent redus prin comparație 
dotarea fiecăruia dintre ei.

Așa cum au fost, pe vremuri, 
Petchovschi sau un Călinohi.

un 
cu

un 
ju

cători care știau și făceau totul in 
echipă. Dumitru, Dinu sau Pescaru

AU DATORIA să-și 
modeleze, jucători 

multilaterali, spre a putea 
de la ei ceea ce pretind in 
meci.

Admirăm un Beckenbauer 
Netze-, ni-1 reamintim cu

trenorilor, care 
formeze, să-și

obține 
fiecare

sau un
pioasă

Tensiunea nervoasă din prima 
jumătate a meciului, care a cul
minat cu epuizantul final al par
tidei a 13-a, începe să-și spună 
cuvlntui.» Protagoniștii meciului de 
la Reykjavik dau semne de obo
seală, lucru care a ieșit în eviden
ță în partida a 14-a, cea mai slabă 
din cele disputate pînă acum.

Pentru prima oară în acest 
meci s-a jucat o deschidere bana 
lă, în care niciunul din adversari 
n-a adus nici o ameliorare liniei 
cunoscute. S-a ajuns la o poziție 
tipică, în care negrul avea pionul 
izolat la dă, asemănătoare celor 
care rezultă în Apărarea Tarrasch 
Jocul era aproximativ egal cînd, 
pe neașteptate Fischer s-a poticnit 
pe drum drept, făcînd o greșeală 
care l-a costat un pion, fără nici 
o compensație- Totul părea pierdut 
— realizarea avantajului fiind o 
chestiune de tehnică. Dar, tn mod 
și mai neașteptat, campionul mon
dial s-a ..revanșat", făcînd o gre
șeală tot atît de mare, 
plus a dispărut și după 
mutări partida s-a dat

Se întîmplă 
tidă slabă să 
important în 
turneu sau a 
moralul lui Spasski, faptul 
scăpat pur și simplu din mînă pe 
Fircher, poate avea o influență CU 
totul negativă. Iar pentru Fischer, 
acest glonț care i-a șuerat pe Un
gă ureche, constituie un avertis
ment...

Deocamdată, după partida a 
14-a: 8! j—în favoarea îu« 
Fischer.

Spasski face însă o greșeală gravă, 
lăsînd să-i scape astfel o mare a- 
cazle de a reduce scorul).

27...f6 ? 28.N:f6! (O poantă sim
plă, cu care albul Iși recîștigâ 
pionul. Dacă acum 28.-.g:f6 atunci 
29C:b5 și negrul nu 
calul deoarece pierde 
28.-,N:d4 29.N:d4 C:d4
31. Rfl T:b4 32.T:c6 
Ilf 7 34. T:a7+ Rf6
36.Re2 g5 37 Re3 Te4 +
Re6 39-Tg,7 RfG 4O.Td7 Re6 Remiză.

Partida a 15-a, în care Spasski 
joacă cu albele, este programată 
pentru joi 17 august-

Sergiu SAMARIAN

ll.e4 bă 12.Nd3 Nb7 13.Tacl Dhă! 
cu șanse egale. Lengyel — Ivkov, 
Beverwijk 1965. Continuare aleasă 
de Spasski 
pion izolat 
mondial îi 
8.c:d5 e:d5
11. Tel Tc8
semănătoare celor care rezultă din 
varianta Tarrasch a Gambitului 
Damei, cu deosebirea, favorabilă 
negrului, că nebunul alb este dez
voltat la e2 în loc de g2) 13,Ng3 
Nb6 14 Ce5 Cc7 ! (O mutare subtilă 
Negrul apără suplimentar pionul 
dă evitînd schimburile, pentru a 
menține afară din joc nebunul alb 
g3) 15.Ca4 Ce4 16. T:c8 N:c8 17 C'f3 
Nd7 18.Ne5 N:a4 19D:a4 Cc6 
20Nf4! ? (Prudent și simplu era 
2O.Nd4, după care jocul s-ar fi 
s mplificat) 2O...Df6 21.Nbă? (O
greșeală neașteptată care costă lin 
pion, dar albul stătea deja ceva 
mai slab) 21„.D:b2 22,N:c6 Cc3
(Probabil că această mutare inter
mediară i-a scăpat din vedere lui 
Fischer) 23.Db4 D:b4 24-a:b4 b:c6

permite crearea unui 
la d5, dar campionului 
plac astfel de poziții) 
9.Ne2 N.c5 100—0 Ne6 
12.a3 h6 (Poziția este a- poate relua 

turnul c8)
3O.e:d4 Tb8
TM4 33-TaS

35,Td7 h5
38.RJ3

Pionul în 
alte cîteva 
remiză.
ca o par- 
rol

cîteodată 
joace un 
desfășurarea 
unui meci-

considerație pe un Petchovschi, a-

»:

C ALEXE

DINU

e mtmenteie

CAMPIONII

s-a 
din 
știe
iu

mă Rapid 
a aerului, 

după cum se 
' pol Ia două turnee

Specia 
p*ugrese 
concura 
lori de 
via. într

Ș.N.O., ECHIPA NIMĂNUI?
I-am văzut pe fotbaliștii de la 

Ș. N. Oltenița intr-un meci a- 
mical, de verificare, cu noua di
vizionară A. Sportul studențesc. 
Știam că Ș.N.O. a avut In cam
pionatul Diviziei B, seria T. o 
comportare peste așteptări și. in 
final, a ocupat locul HI, reali- 
zind o performanță mai bună 
decît alte echipe cu pretenții, ca 
Politehnica și F. C. Galați. Me
talul Tirgoviște, Progresul Brăila. 
Dar cu Sportul, jucătorii din Ol
tenița s-au întrecut, parcă, pe 
ei. Nu pentru că au ciștigat cu 
1—0. Un meci se poate cîftiga 
și jucînd mai slab. Ș.N.O., însă, 
a desfășurat un joc frumos, a- 
preciat de spectatorii și specia
liștii prezenți pe stadionul de la 
Regie. Tehnica individuală a u- 
nora dintre jucători a lăsat o 
bună impresie, iar pasele și com
binațiile au impresionat chiar.

Poate că n-am fi scris aceste 
rînduri, considerînd că așa tre
buie să joace, de fapt, o echipă 
clasată pe locul III in Divizia B, 
dacă n-am fi aflat cîteva lu
cruri neașteptate, dacă n-am fi 
descoperit situația neplăcută in 
care se află acum Ș.N.O. Echipa 
din Oltenița a venit la București 
fără antrenor, fără medic, fără 
un conducător sau un om care 
să aibă grijă, măcar, de o sticlă 
cu apă (și a fost o căldură to
ridă). Ș.N.O. nu are antrenor

dt :ă 2 tuț-jst. de ci»â 
CcpU a tSn
Des^Srjffiea a fost neaș 
acum. H p^g-el ncniui 
dar jacdtorti ltd $50. n 
mobdzzat. l-au desemnat pe co
legei lor. Florin Efttmesea. c 
rtrivens ai I£.FS„ să condu 
antrenamentele și, după cum i 
deciaran ei. s-au pregitu zi 
n»c cu multă conștiinciozitate. 
La meciul ca Sportul Maden- 
lese, Eftimeseu a făcut ferma- 
ția, a anunțat-o fi nimeni n-a 
zis nimic. Ne-a impresionat dis
ciplina din cabină, ca și cea de 
pe teren, faptul că după pauză 
cei schimbați, inclusiv Efti- 
mescu, iși conduceau colegii din 
teren. O echipă de adevărați 
sportivi care, deși vizibil stin- 
jeniți de faptul că au venit la 
București fn postura de .echipa 
nimănui", nu s-au descurajat și 
au prestat un joc frumos.

Apreciind entuziasmul, dragos
tea față de fotbal a acestor ju
cători, cum sînt Grădiștean-^. 
Baltag, Viciu, Eftimeseu, Stama- 
nichi și colegii lor. nu putem 
de acord eu modul tn ea*e 
echipă de Divizia B este tratată, 
o formație din ejalonul secund, 
de la care, mereu se spune, 
așteaptă fotbal de șierforman

se fază 
rație pe

masă a fed 
obligație 
foarte £

Pr.xtre otâw.trve3r ed.t.ei 1»72—

srsa de f: 
sta j=

RAPIDUL S-A ÎNTORS
IERI ACASĂ

DE LA I.E.A.B.S
Biletele de intrare pentru cu

plajul de fotbal dintre echipele 
Sportul Studențesc — S. C. Ba
cău și Steaua — A. S. Armata 
se pun în vinzare azi 17 august 
1972 Ia următoarele case:

Stadion 23 August, Republicii. 
Dinamo, C.C.A. și C.N.E.F.S. Ca
sele funcționează intre orele 
9—20

Dembrovschi a revenit! După accidentul (fractură de menise) 
suferit la încălzirea dinaintea partidei România—Ungaria, de la Belgrad, 
internaționalul băcăuan a urmat o lungă perioadă de readaptare. Relu- 
îndu-și locul in echipa sa, apreciatul atacant a găsit din nou calea go
lului, cum o dovedește fi această imagine surprinsă la un joc de verifi
care al băcăuanilor susținut la Bușteni.

AZI. IN CAPITALĂ

MECIURI INTERNAȚIONALE
Azi, în Capitală, se vor disputa 

două partide internaționale, ami
cale, după următorul program:

Stadionul Dinamo, ora 17,30 : Di-

HappocI Ber-namo București 
seva (Izrael);

stadionul Progresul, ora 17 : Pro
gresul — NAR Alger.

Loto-Pronosporf LOTO

foarte 
unui 

pentru 
că l-a

PE SCURT

GAMBITUL DAMEI
ALB: Robert FISCHER 

NEGRU: Boris SPASSKI

Partida a 14-a. Reykjavik 15 august 
1x4 e< 21 Cf3 d5 X d4 Cfff 4. Ce3

Ne7 5- Nf4 (Pînă acum Fischer a 
yac-at în această poziție 5_Ng5 in- 
trtid in variantele clasice al<? gam- 
bit Rui damei. Conform obiceiului 
sâel schmbâ sistemul, a dcotind 
o eocunuare mai veche, oe care 
ia uîum ji tuns au Jucai-o cu aur- 
ce-s Petrosian $i Pcrtisch) 5—•—• 
(. e3 <5 7.4x5 Cct (Mai f- ecvent
* joacă 7^ Dai. de exemptu 
ffa.3 d :4 c4 Dx5 11D-C a5

C d4 28. N:d4 RfB realizarea cîști- 
roiui ar fi fost o chestiune de teh
nică. In mod cu totul neașteptat,

Ruben Acosta, președintele federației me
xicane de volei a confirmat tn cadrul 
unui interviu, că cea de a 8-a ediție a 
campionatului mondial de volei din anul 
1974 va îi organizată la Ciudad de Me
xico. tn vederea acestei competiții foru
rile sportive mexicane fac intense pre- 
gătirl.

Tradiționala cursă cicliști internațională 
dotată cu „Trofeul Matteotl“ a foat ciști- 
gată tn acest an de rutierul italian David 
Boifava. El a parcurs 209 km In 5h 13:10, 
fiind urmat de compatrloțll «ăi Michele 
Dancelli — la 4:11. Marcelo Bergamo — 
la 4:12 și Franco Mori _ la 6:34. _Actuala 
ediție a cursei s-a desfășurat la Pescara.

de la
ou des-Concursul Internațional de schi 

Thredbo (Australia) a continuat ._ fășurarea unei probe masculine de sla- 
lom special în care victoria a revenit 
austriacului David Zwilllng, cronome
trat tn cele două manșe eu timpul de 
96.1». Pe locul doi s-a clasat japonezul 
M Ichlmura — 96.66, iar locul trei a fost 
ocupat de H. Hinterseer (Austria) — 
97.30. Italianul Helmut Schmalzl, învingă
tor în proba 
s-a situat pe

precedentă (slalom uriaș), 
locul 7 în $9,76,

s

START BUN AL TENISMENILOR ROMÂNI
IN TURNEUL DE LA TORONTO

Campionatul

'NTO Iff (Agei nres). — Te- 
i români Die Năstase și 
t^c au aebutat victorioși în 
turneului internațional care 
âșoară în orașul canadian 
. Ilie Năstase l-a învins cu 
—6. 7—6 pe sud-africanul 

Frew McMillan iar Ion Țiriac l-a

C 4

se desfâ
1 OTUCiO.

j

HOCHEIȘTII NOȘTRI 
AU EVOLUAT LA RIGA

MOSCOVA, 16 (Agerpres). — Au 
început întrecerile competiției in
ternaționale de hochei pe gheață 
organizată de ziarul „Sovetski 
Sport», la care participă și selec
ționata României.

în partida inaugurală, disputată 
la Leningrad, echipa Spartak Mos
cova a învins cu scorul de 18—1 
(3—1, 6—0, 9—0) formația finlan
deză Ilvessa Tampere.

în celelalte două jocuri s-au în
registrat următoarele rezultate: La 
Moscova: Ț.S.K.A. — Selecționata 
de tineret a R. F. G. 16—0 (3—0, 
9—0, 4—0); la Riga : Dinamo Mos
cova — România 8—1 (4—0, 2—1, 
2—0).

eliminat eu 4—6. 
cehoslovacul 1 _____________
proba de dublu. Iile Năstase 
Ion Țiriac au întrecut cu 6—2, 
6—4, cuplul Humphrey Jose (Ve
nezuela) — Pinto Bravo (Chile).

Alte rezultate mai importante 
înregistrate în proba de simplu: 
Hewitt (R.S.A.) — Paish (Anglia) 
6—1, 6—4 j Stockton (S.U.A.) — 
Munoz (Spania) 3—6, 6—3, 6—4 ; 
Panatta (Italia) — Cooper (Aus
tralia) 6—4, 6—0 ; Kodes (Cehoslo
vacia) — Robbins (S.U.A.) 6—2, 6— 
3; Pattison (Rhodesia) — Glmeno 
(Spania) 6—3, 4—6, 7—5 ; Ander
son (Australia) — Fort (S.U.A.) 
2—6, 6-4, 6—3.

4—6. i —5, 6—0 pe 
Frantiseh Pala. In

Campionatul mondial de mare fond 14 
înot a programat la Peribonka (Quebec) 
penultima probă : „Traversarea lacului 
Salnt-Jean“ (41 km). La start au fost 
prezenți 23 de Înotători. Victoria a re
venit olandezului Jan Van Scheijndei cu 
timpul de 10h 38:37. Unul din marii fa- 
voriți Horacio Iglesias (Argentina), de
ținătorul titlului mondial, a abandonat 
cu un sfert de oră înaintea Încheierii 
cursei.

Și

„CUPA PRIETENIA»
LA HANDBAL

VARȘOVIA. 16 (Agerpres). — în 
cadrul competiției internaționale de 
handbal „Cupa Prieteniei" (rezer
vată echipelor de juniori), care se 
desfășoară la Varșovia, selecționata 
României a Intîlnit formația R. D. 
Germană pe care a Invins-o cu sco
rul de 13—12- Alte rezultate : Polo
nia (A)—Polonia (B) 21—21; U.R.S.S.— 
Ungaria 19—18 ; Bulgaria—Cehoslo
vacia 21—19.

Turneul Internațional de fotbal desfășu
rat în localitatea spaniolă Santander s-a 
Încheiat cu victoria formației Penarol 
Montevideo. In finala competiției, fotba
liștii de la Penarol au terminat la egali
tate : 0—0 cu echipa iugoslavă Sloboda, 
trofeul revenlndu-le în urma executării 
loviturilor de Ia 11 m.

Turneul International de fotbal de la 
Valencia s-a încheiat cu victoria echipei 
Honved Budapesta, tn ultimul meci dls- 
pvrtat. fotbaliștii maghiari au terminat 1» 
egalitate: 1—1 cu echipa Valencia.

în runda a 7-a a turneului Internațional 
de «ah „Memorialul ^A. Rubinstein*, de 
la Varșovia, marele maestru sovietic Va* 
slukov a ciștigat la Bednarskl, Pytel 14 
Ermenkov, iar Zuckermann l-a Învins 
pe Kobo. s-au încheiat remiză partidele 
Holm —• Lutikov, Libert — Adamski, 
Kostro — Haar și Rozuvaev — Smejkal. 
In clasament conduc Smejkal (Cehoslo
vacia) și Vasiukov (URSS) cu cite 3 
puncte fiecare, urmați de Liutlkov 
(URSS) și Zuckermann (SUA) — cu cite 
4'A p.

Localitatea Italiană Rapallo a gă2duit 
tilnlrea Internațională amicală de volei 
dintre selecționatele feminine ale Belgiei 
șl Italiei. Voleibalistele Italience au ter
minat Învingătoare cu scorul de 3—fl (15—u, 15—1, 13—11),

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

DIN MUNȚII MACEDONIEI

BROȘURA „CAMPIONATUL DE
începînd cu această săptâmînă 

puteți găsi în toate agențiile LOTO- 
PRONOSPORT din întreaga țară, 
broșura „Campionatul de fotbal, e- 
diția 1972—1973“.

Broșura cuprinde programul cam
pionatului diviziilor A. și B. pre
cum și un bogat și variat mate
rial documentar constînd din 
me 
statistice, prezentări ale Unor 
petiții de amploare etc.

Lucrarea însumează 64 de pa
gini și costă 1 leu, constituind un 
prețios ghid atît pentru parlicipan- 
ții la Pronosport, cît și pentru a- 
ma&rii de

Sche
la sistemul Pronosport, date 

com-

FOTBAL EDIȚIA 1972-73"
PRONOEXPRES

NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL NR. 33 DIN 16 AUGUST 

1972 :

GENERAL DE PREMII : 
lei din care 1.029.334 lei

I: 37 7 21 4 12 3 
a ll-a : 30 42 27 43 25

FOND
2.053.800 
REPORT.

Extragerea
Extragerea
Plata premiilor va începe în Ca

pitală de la 26 august pînă la 30 
septembrie a.c.

Tn țară : de la 28 august pînă la 
30 septembrie 1972 inclusiv.

PREMIILE
11 AUGUST

TRAGERII
1972 :

DIN

I: Categ. 2 : 1,95 va-Extragerea
riante a 31.208 lei ; a 3- a : 12,85 a 
4.736 lei; a 4-a : 41,35 a 1.472 lei; 
a 5-a : 95,65 a 636 lei; a 6-a ;
185,50 a 328 lei.

REPORT CATEG. 1 : 104.693 lei.
Extragerea a Il-a: 

1,20 variante a 69.565 
12.522 lei : C : 8,50 a 
23,80 a 2.104 lei; E : 
lei; “

Categ. 
lei ;

5.893
.. , _ 31.65

F : 40,70 a 1.231 lei.
Z: 1.349,65 a 100 lei.

A l
4 a 

lei ; D: 
a 1.583 
Categ.

B :

Rubrică redactată 
de LOTO PRONOSF ORT

ui ai remarcat marile 
â-.registrate la diferite 
internaționale de luptă- 

bere“ din R.S.F. Iugosla* 
mare măsură, aceste suc

cese se datoresc prezenței în țara 
vecină a antrenorului sovietic Aidin 
Ibrahimov, care se află de cîteva 
luni la Sk:pl;e, frumoasă localitate 
din munții 
mai acolo ?
vestească :

„Amatorii
de bine calitățile luptătorilor iu
goslavi, adepți al stilului clasic. 
Despre progresele lor in luptele li
bere nu se știe încă prea mult, 
poate și datorită faptului că ele sînt 
cultivate, in mod deosebit, numai 
in Mere; . □ Aici aproape că nu 
există nici o festivitate pe plan ob
ștesc, care să nu se termine cu o in- 
trecere de lupte libere. Numele de 
„lupte grase" — așa cum sînt cu
noscute H aceste zone — provine 
de la acera că, asemenea eroilor

Macedopiei. De ce toc-
Să-1 lăsăm să ne po-

de lupte cunosc destul

antici, combatanții apar unși cu u- 
lei, ceea ce face condițiile luptei 
și mai grele. De aici, din aceste 
locuri, mi-am ales o serie destul de 
numeroasă de elevi, foarte talen
tat1 La campionatele de lupte ale 
Iugoslaviei rezervate juniorilor, 
sectorul de „libere" a fost deținut 
exclusiv de tineri proveniți din Io 
calitățile 
mentele 
tensive, 
tințe și 
pe plan 
tului.

La „europenele" i' ~ 
de la Katowice, au apărut pentru 
prima oară și reprezentanți din Iu
goslavia. E drept, pentru început, 
nu la toate categoriile. Mecanicul 
din Skoplje, Sefer Salovski, a obți
nut o medalie de bronz, iar un 
tînăr de 17 .ni, Rizo Erdici, deși 
clasat pe locul șase, a impresionat 
prin calitățile sale, pierzînd numai 
datorită lipsei de experiență a con-

excelente șl ritmul rapid tn care 
ei progresează le dă dreptul de a 
spera in obținerea unor medalii o- 
limpice, ceea ce ar reînvia gloria 
uneia 
lupte,

macedoniene. Antrena- 
au fost cit se poate de in- 
elevii dispunînd de cunoș- 
forță, dar trebuind șlefuiți 
tehnic și al dozării efor-

de lupte libere

IN PORTUL TINERILOR ViSLAȘI
La Cherson, irrfcul oraș portuar 

din sudul Ucrainei, interesul pen
tru sporturile nautice este deose
bit de mare. Numai în secțiile de 
canotaj ale asociațiilor sportive A- 
vangard. Spartak și Locomotiv, care 
activează In localitate, sînt reu
niți peste o mie de tineri compe
titori.

în fiecare vară, începînd din 
luna iulie, este întreprinsă aci o 
largă acțiune de atragere a pionie
rilor și elevilor la practicarea spor
tului vîslelor, în cadrul școlilor 
sportive cu acest specific. Dat fiind 
că numărul _candidaților“ este tot
deauna foarte ridicat, aceștia sînt 
supuși unui examen prealabil, tes- 
tînd calitățile lor fizice și aptitu
dinile pentru acest sport. Și desigur 
una din condițiile de acceptare este

aceea ca viitorul canotor să știe să 
Înoate...

La absolvirea școlii sportive, cînd 
Îndeobște împlinesc 18 ani, tinerii 
canotori posedă categoria a doua de 
clasificare. Cei mai buni dintre ei 
Iși continuă activitatea în cadrul 
secțiilor de specialitate ale asocia
țiilor sportive. Așa și-au început 
cariera și asemenea renumițl spor
tivi din Cherson, cum sînt Gheor- 
ghi Kariuhin și Vladimir Zemlia
kov, care au reprezentat Uniunea 
Sovietică în mari competiții, meda- 
liați ai campionatelor mondiale 
europene. Totodată, trebuie să 
mințim că vîslașii selecționatei 
rașului sînt campioni pe echipe 
R.S.S. Ucrainene,

și 
a- 
o- 
ai

cursurilor. Acestora li s-au adău
gat ulterior și alți luptători pu
ternici, ca Risto Darlev și Bogdan 
Iovanovici. Calitățile lor fizice sînt

din cele mai vechi școli da 
cunoscută încă din antiehiș

■ ■ -

;.y

La 34 de ani, Ludvik Danek rămtne una din principalele spe
ranțe olimpice ale Cehoslovaciei, îndelungata sa carieră atletică 
este un adevărat model de perseverență și seriozitate. Echilibrul 

particulara s-a răsfrînt și asupra activității sale sportive 
Ludvik Danele puțind fi numit, fără teama de a greși un adevărat 
campion al constanței. Și aceasta în una din cele mai capricioase 
probe ale atletismului — aruncarea discului. Palmaresul său este 
impresionant; sportivul cehoslovac a fost recordman european si 
mondial al aruncării discului, a urcat de două ori pe podiumul 
olimpic (în 1964 la. Tokio s-a clasat pe locul 2 iar tn 1963 la Ciu
dat de Mexico pe locul 3). avînd de suportat de fiecare dată com
plexul Oerter". Anul trecut a ciștigat, în sfîrșit, un titlu pe care 
și-l dorea de mult (și pe care îl merita de mult), acela de campion 
al Europei. Dintre onorurile sportive îi lipsește doar acela de cam
pion olimpic, pe care îl poate obține, deși americanul Jay Silvester 
și suedezul Ricky Bruch vor fi adversari extrem de puternici.
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de aur 
Ismail- 
Patzai- 
medalii 
simplu

sperai a Voința 
WÎX

14.6. IM». C1UDU1
1 șs european în 1971

ÎNTRECERILE olimpice
PE MICUL ECRAN

SPERANȚELE

TUREI Alexandru
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Pe o ploaie torențială

Menis a învins-o din nou pe Melnik!
Prahova, la 25.7.1M8. C11>< B»

13"

CAIAC

BĂRBAȚI

ia ai H.I.S.S . P q Frața

n ia s< - i:

atletism,

+ 81 kg.
Cornu

Finalist la
! Marian

81 kg.
i București,

greutate :
— 18,84

a
m

miaca Dona 
modest s-tul

REPETIȚIA GENERALA
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IELOVA IN MARE VERVA
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3ANOTAJ

NOTA : 
clien în •U$A

COȘNIȚA Costel
Născut la Galați,

nu are sub 
decit_ apro- 
efectiv. Ast- 
nu a putut 

(unde a fost

se afiâ Mana Șa- 
ne a dubclui B> 
xEzd Etzne ccrja-

= 5» B- dt>>t

II la K4

Categoria 48 kg
Născut la Cluj, la 7.8.1952. Asociația 

Cluj. Campion european de tineret în
GRUIESCU Constantin

Categoria 51 kg.
Născut la Bodeanu _ Mehedinți. la_____ ______Steaua București. Semifinallst la campionatele europeae 

din 1971.
LAZAR Marian

Categoria 54 kg
Născut la Medgidia — Constanta, la 14-ltnez. r~t— 

Steaua București. Finalist la campionatele etmopeoe O» 
tineret din 1972.
POMETCU Gabriel

Categoria 57 kg.
Născut la București, la 2X7-1947. dubot Eap»l 

rești. Semifinalist la campionatele europene
VASILE Antoniu

Categoria 60 kg
Născut la Brăila, la 27.8.1842. Subtil Dtaam: = 

Semifînalist la campionatele europene c_- iMî i. fLs*- 
list în 1971.
CUȚOV Calistrat

Categoria 63,5 Kg
Născut la Smirdanul Nou — Brăila, la 19-1Ș.1M4 Cra

bul Dinamo București. Semifinalist la J.O- dm 
Campion european in 1969 șl finalist în 1971 
ZILBERMAN Victor

Categoria 67 kg.
Născut la București, la 20.9.1947. Clubul Steaua Buc»* 

rești. Finalist la campionatele europene d-n 1»?>. 
GYORFFI Ion

Categoria 71 kg
Născut la București, 

București. Semifînalist 
1971.
NASTAC Alee

Categoria 75 kg.
Născut la Bujorul — 

București, r
CULINEAC

Categoria
Născut la

rești.
ALEXE ion

Categoria 
Născut la _ 

namo București. Campion european In anul
PALMARES OLIMPIC: 1 medalie 4e M 

(Nicolae Linca — 1956), 4 medalii de argint 
(Vasile Tiță — 1952, Mircea Dobresr. si Gue:-- 
ghe Negrea — 1956, Ion Monea — lî«5e * me
dalii de bronz (Gheorghe Fiat —1952, Constan
tin Dumitrescu — 1956, Ion Monea — MOL 
Calistrat Cuțov — 1968).

la 25.11.1949 Clubul Drura 
la campionatele europene

Galați, ia 2.4.1949. duhul 
campionatele europene ±n :r~-

Cea de-a 16-a ediție a tradiționa- 
tahd concurs atletic „Hanns Braun" 
a beneficiat in acest an de partici
parea excepțională a numeroși spor
tivi, componenți ai loturilor olimpice 
prezente la Munchen

în prima zi a concursului, pe sta
dionul JJante" din capitala Bavariei 
au fost înregistrate citeva perfor
manțe de valoare. Astfel, după cum 
s-a mai anunțat, cunoscutul record
man sovietic Viktor Saneev a reali
zat cea mai bună performanță mon
diali în proba de triplusalt, cu 17,25 
tn. Pe locul secund s-a clasat brazi
lianul Nelson Prudencio — 16,69 m. 
urmat de Ghenadi Besonov (U.R.S.S.)
— 1+38 tn-

Sprinterul sovietic Valeri Borzov 
a ciștigat cursa de 100 m în 10,14, 
urmat de jamaicanul Lennox Miller
— 103* (In fotografie) și vest-germa-
nul Gerhard Wucherer — 1037. Sprin
terii americani nu au fost prezenți 
la startul probe. Atleta bul
gară Iordania Biagoeva si-a adjude
cat victorta In proba 5e săritură în 
înălțime cu 1A8 m. Casată pe locul 
doi. Ulrike Meyfarth, a stabilit un 
aoo record vest-german eu 1.85 m.

la aruncarea greutății și Arnie Ro
binson — 7,81 m la săritura în lun
gime.

Alte rezultate : masculin : disc :
Neu (R.F. a Germaniei) — 59,80 m ; 
săritura cu prăjina : Roberts (S.U.A.) 
— 5,30 m ; 10 000 m : Tadesse (Etio
pia) 28:39,4 ; feminin : 
Fibingerova (Cehoslovacia) 
m (atleta sovietică Faina Melnik 
ocupat locul doi cu 18,48 m) ; 100 
garduri : Pam Kilborn (Australia) 
13,07.

_______ - . . laCampionate mondiale : 
la K2 .. . * .
K4 — 10 000 m Și m la K2 - S08 
10 000 m Și n la Kt - 1000 m.
DRAGULSCHI Ion

Născut la Telica — Tuloea, la 
București.
IVANOV Haralamb

Născut la Crișan _ Tulcea, la

16.4.1943. Clubul Steaua 
_ _______  1971 — I la K* — tt
1090 m Campionate europene : îmi — u » ■-----— — m M _

Născut la Crișan — Tulcea, la 2XX1ML CiahiS 
București. Participări la J.O. : 1964 — IV > Kt 
m, 1968 — II la K4 — 1000 m. 3M---
1963 — I Ia K2 — 500 m, I la Kl - IM» n t 2* K« X 
500 m, II la K4 _ 1000 m: 1966 — HI la t Campionate europene : 1963 — I la Kl — ■■ 
K2 _ 1 000 m. I la Kl t 588 m. n la Kt —1965 — 1 la K2 — 500 m, I la Kl — IM» =. I
I OOO m, I la K4 x 500 m ; 1967 — I la K4 x M»
SCIOTNIC Atanase

Născut la Mila 23 — Tulcea. ia L11K3. O-nu 
București. Participări la J-O. i 1M4 — UT ia K< 
m, 1968 — VI la K2 — 100» rr Ca.—r ——
1966 — I la K2 — 1000 m, I la K« _ M8 B. II la B 
500 m și III • la K4X500 m : 19T» — IT la --C — 
1971 — I la K4 — 10 000 tn. Ca—p-.ooase «nrre®
— I la K4x500 m, U la K2 — im r- n la K4 
m ; 1967 — I la K2 — 1008 BL n la Kî —
— I la K2 — 500 m, “ ’ ”
K4 — 10 000 m.
SIMIOCENCO Vasile

Născut la Crișan — 
București. Campionate ----10 000 m. II la Kl - im m. Camptonate -seria 
_ ni la K2 — 10 000 tn : 1911 — I la K4 — i» ai
II la K2 — 1000 m. Campionate europene 
la K2 — 10 000 m; 1971 — I la K« — l»ma = « XX ia 
K2 — 1000 m.
VARTOLOMEU Roman

Născut la Mahmudw 
Steaua București.
VERNESCU Aurel

Născut la București, la 2XL183A C--r_i n • aia i ------ --- 1Nr — VI Kl a
l«w e. m > 

Kl — 1«M a. Cae=-
K: — șș» =_ 1 a KexSM 

1» K2 _ s» =; raft — 
kl — im» n. n b k - ie v 

n 2a X«XM»

rești. Participări
m, 1964 — m
— 1 000 m, 1963 
pionate mondiale : 1963
m, n la K1 - 1000 m și U — 
I la K1 — 500 tn. I la "
in la K4X500 m: 1970 — n la Ks - s*» 
m- 1971 — n la K4xi«o m. Camptonite
— I la Kl — 500 m. IV la K 4x5.95 m; «Sa — I la 
500 m. n Ia Kl — îooo m:niaK2 — SN = *t 
K4X500 m; 1965 — I la K4xăJ0 m. I la Kl — 5*8 la K2 — 1000 m. n la K4 — IMS m; trit — I la 
500 m. I la Kl - joc-o m. I la K4xM» m. D l»
K2 — 500 m; 1971 — n la K 4x500 m.
ZAFIU Mihai

Născut la Albești ___  .
namo București. Campionate mondiale :
K4X500 m. 1971 — n ia 
1970 — II la K4X500 m.

la
la K4 — 

— VI Ia
I la

Kt — 
I

K1
________ ____________ _____________ _ K3
500 m" 1969~— I la Kl - 5M T.. II U K1 - * =. n

La
E

la

Botoșani, la ».S 1949. Clubul Dt- 
: ------------ îrr» — n i»
K4X500 m. Campionate europene: 
1971 — n la K4X50O m.

FEMEI

DUMITRU Viorica
Născută la București, 

rești. La J.O. din 
IV-a (cu Cornelia 
fost medaliată cu
IVANOV Maria

Născută la Dunavățul de Jos — Tulcea, la 5.12.19*4. 
Clubul Steaua București.
NICHIFOROV Maria

Născută la Mila 23 — Tulcea. 
rești. Campioană europeană de

la 4.8.1946. Clubul Dinamo Bucu- 
s-a clasat a in-a la simplu fi a1968 _ ______ ________ _ .

Sideri) la dublu. La C.E. din 195S a 
argint la dublu.

Clubul Dinamo Bucu. 
junioare in 1971,

CANOE
COVALIOV Serghei

Născut la Mila 23 — Tulcea. la 14.10.1944. Clubul Di
namo București Campion olimpic tn i960. la dublu .(cu 
Ivan Patzaichin). Campion mondial In 1966 (cu ' -oOJ 
Calabiciov) șl 1970 (cu Ivan Patzaichin), locul n tn 1971 
(tot cu Patzaichin). Campion european In 1969 (cu Pat
zaichin). locul in In 1965 (cu Calabiciov).
DANILOV Gheorghe

Născut la Dunavățul de Jos — Tulcea, la 20.4.1948. 
Clubul Steaua București. Campion mondial și european 
in 1971 la C2 - 500 m.
PATZAICHIN Ivan
Născut la Mila 23 — Tulcea. la 26.11.1949. Clullil Di

namo București. Campion olimpic în 1968 !a du'olu (cu 
Serghei Covallov) și locul șapte la simplu. Campion 
mondial în 1970 la dublu, locul II în 1971. Campion eu
ropean la C2 — 1000 m în 1969.
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mai bun rezul- 
is 1147 p și la

Născut la Alba Xuha. la MXIMt. Clubul Dinamo Bucu
rești. MeAau» de argint la J.O. din 1964. A făcut parte 
din echipa clasată prima la C.E. din 1963 (individual 
locui im și pe locul secund la C.M- din 1966 (individual

1
597 p.

PALMARES OLIMPIC: 3 medalii de aur 
(Igsif Slrbu — 1952, Ștefan Petrescu — 1956, 
Ion Dumitrescu — 1960). 2 medalii de argint 
(Ion Tripța — 1964, Marcel Roșea — 1968), 
2 medalii de bronz (Gheorghe Lichiardopol — 
1952 șl 1956), 1 loc patra (Nicolae Rotaru — 
1968). 5 locuri cinci (Iosif Sîrbu — 1956, Con
stantin Aatonescu — 1956, Ștefan Petrescu — 
1960, Nicolae Rotaru — 1964, Ion Dumitrescu 
— 1964). 3 locuri șase (Iosif Sîrbu — 1952, 
Gavrilă Maghiar — 1960, Maree] Roșea — 
1964).

mai despart circa 220 de 
ore de ziua deschiderii J.O. de 
la Miinchen.

încă de la începutul acestui an 
olimpic, studioul nostru a parti
cipat la toate tratativele purtate, 
prin intermediul Interviziunîi și 
Euroviziunii, cu organizatorii 
J.O și cu Televiziunea vest-ger
mană. Datorită sprijinului pe 
care l-am primit în țară, toate 
problemele, privind participarea 
noastră la preluarea programu
lui olimpic de televiziune s-au 
rezolvat din timp, ătît cele fi
nanciare cit și cele de ordin 
tehnic.

Sintem în măsură acum să vă 
anunțăm că in perioada 26 au
gust — 10 septembrie, pe „micul 
ecran“ se vor transmite 70 de 
ore de la J.O., în marea lor ma
joritate — 50 de ore — fiind 
transmisii directe. Vă veți nu
măra deci printre cei un miliard 
de telespectatori, acesta fiind 
numărul celor care, conform u- . - ... - --
nui calcul estimativ, vor vedea Ciudad de Mexico, orele la care 
Olimpiada la televizor. 110 pos- .A veți viziona întrecerile -olimpice

~~ ■ ’■ ’ ’ sînt mult mai convenabile, da
torită- diferenței mici de fusj^jțar

judo, 
și de 
hochei pe 
modern.

Ați remarcat desigur că din a- 
ceastă enumerare a sporturilor, 
care vor face obiectul transmi
siilor directe, lipsesc citeva dis
cipline care ne interesează prin 
prisma șanselor pe care sportivii 
români le au in lupta pentru 
medalii. Este vorba de tir, lupte, 
polo și scrimă. Alături de yah- 
ting și tir cu arcul etc., acestea 
formează categoria întrecerilor 
care vor fi prezentate numai pe 
film.

In fiecare noapte, la termina
rea tuturor competițiilor, după 
ora 24,00 (ora București), se va 
transmite un rezumat filmat al 
zilei respective, cu durata de 
90 minute, pe care îl vom înre
gistra și îl vom -prezenta in di- 

•' mineața următoare/
Spre deosebire de J.O, de la'

sărituri de la trambulină 
la platformă, ciclism pistă, 

iarbă și pentatlon

turi de radio și 60 studiouri T.V. 
vor face cronica audio-vizuală a 
Jocurilor, pentru circa 100 țări 
ale lumii.

Firește, nu toate întrecerile o- 
limpice vor putea fi transmise 
direct. Organizatorii, după repe
tate consultări cu Interviziunea 
și Euroviziunea, au împărțit 
sporturile olimpice, în funcție de 
importanță ți de telegenie, în 
3 categorii.

Prima categorie este cea a 
sporturilor cu un total de peste 
10 ore de transmisie: 
box și natație.

A doua categorie, cu un total 
de 3—6 ore de transmisii, cu
prinde : gimnastică, haltere, ca
notaj, caiac-canoe, călărie, bas
chet, handbal, volei și fotbal.

Cea de a treia categorie, cu. 
un total de pină la 2 ore de 
transmisii, este formată din:

(60 minute) între Munchen 'fi-s^ 
București. ‘

In încheiere, vă informăm că 
echipa trimisă de Televiziunea 
română la Munchen, se va stră
dui să urmărească și să comen
teze îndeosebi comportarea re
prezentanților țării noastre și că 
pentru unele comentarii, conform 
unui vechi și (credem) bun o- 
bicei, vom apela la colaborarea 
unor antrenori, foști sportivi de 
performanță și ziariști. Pe toți 
acești comentatori, care în pe- 
rioda olimpică se vor bucura sau 
vor „suferi" alături de dumnea
voastră,,îi vom prezenta in stu 
dio— duminică 20 august la orc 
17,45.
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CRISTIAN ȚOPESCU 
șeful secției sport 

Studioul de Televiziune

MUNCHEN 16 (prin telex, de la agenția SID).
în cadrul concursului atletic preolimpic desfășurat pe o ploaie toren- 

tială. capul de afiș al întrecerilor din ziua a Il-a l-a constituit întrecerea 
aruncătoarelor de disc care a reunit. între altele, pe primele două clasate 
in bilanțul mondial pe 1972. La capătul unei dispute de toată frumusețea 
campioana României. Argentina Menis a obținut victoria în fața record
manei mondiale, sovietica Faina Melnik, cu 63,58 m față de 63,36 m. Acest 
succes, al doilea din acest an al sportivei românce, a produs o puternică 
impresie in cercurile specialiștilor.

Locurile următoare ale clasamentului au fost ocupate de Lia Manoliu 
cu 59j04. Olimpia Cataramă 58,38 m. Brigitte Berendonk (R. F. a Ger
maniei) 53.44 m.

DE LA TALLIN LA FONTROMEU
Atleta vest-germană Heidi Schuler, 
specialistă in cursa de 100 m gar- 
duri ți pentatlon, a fost aleasă 
să depună jurămintul olimpic 
cadrul festivității de deschidere 
Jocurilor, la 26 august.

ca 
in 
a

■ Se orizont mh 
masezti (ah 
este vorba di 
acwn. te pr 

iimpice, un deosebit 1 
pentru cititori cit 

trăgătorii noștri.
»cepe această
iare ia UJLS-S. uade m- 
pentru titlurile ce cam- 

iadrriduali Si pe echipe al 
țării au avut loc cu o lună înainte 
oe începerea. Olimpiadei de vază. 
Desfășurate ia Tallin, campionateie 
*. re-.r-it 134 fruntași ai scrimei 
srvietxe. prilejuind adesea dispute 
extrem oe echilibrate deoarece au 
fost ultimul test preolimpic. De re- 
ț—— că federația sovietică a pre
văzut finale de opt trâgâteri (în 
locul celor tradiționale de pe 
/W o perle pentru e lărgi accesul 
cor.curențîlor spre titlu, iar pe de 
alta, pentru a se putea urmări 
eemportarea în faza superioară a 
competiției a unui număr sporit 
de sportivi.

Cele mai disputate au fost ti
tlurile individuale la floretă mas
culin și la sabie unde a trebuit 
să se recurgă la asalturi de baraj 
între primii doi clasați. La flo
retă și-au disputat barajul Vladi
mir Denisov și Anatoli Koteșev, 
ambii avind cite 5 victorii. In asal
tul suplimentar, Denisov a ciști- 
gat cu 5—3. adjudecindu-și titlul. 
Pe locul HI s-a clasat binecunos 
cu tul Leonid Romanov.

La sabie. Vladimir Nazlîmov a 
repetat victoria de la cea de a 
V-a Spartakiadâ unională pentru 
că. după ce a realizat 6 v ca și 
Eduard Vinokurov, l-a învins pe 
acesta în baraj, cu 5—3. Abia pe 
locurile următoare ale clasamentu
lui final îi întîlnim pe cunoscuții 
sabreri 
mondial

într-o 
dovedit
Zabelina, câștigătoarea titlului cu 
6 victorii (dear un singur asalt 
pierdut în finală) și Elena Belova

Viktor Sidiak (campion 
în 1969) și Mark Rakita. 
formă foarte bună s-au 

a fi floretistele Aleksandra

axul pe

Pe kocd

DEMAILLEM ARI E-CH ANTAL

21 de sportivi în frunte eu „vete
ranul" sabrer Jerzy Pawlowski. în 
general. Iotul nu aduce nume noi. 
excepție făcînd doar campionul 
mondial de tineret pe 19T2 a’. Co- 
retiștiior, Arkaditrsz GodeL

Iată loturile pe arme. FLORETĂ 
(tn): Witold Wbjda Marek Da
brow ski. Jerzy Kaczmarek. Lech 
Koziejowski. Arkadiusz Godel; 
FLORETA (F); Elzbieta Franke, 
Kr'styna 1 rzanska—Machnika, Jo- 
lanta Bebel. Kamila Skladanow-ska. 
Halina Balon; SABIE: Jerzy Paw- 
low-ski. Jozef Nowara, Zygmunt 
Kawecki. Krz'stof Grzegorek. Ja
nusz Majewski : SPADĂ : Bogdan 
Gonsior, Bogdan Andrzejewski. 
Henr'k Melaka. Jerzy Janikowski. 
Kazimierz Barbarski și Zbigniew 
Matwiejew.

★

Comitetul olimpic vest-german 
anunțat că a selecționat încă 
sportivi In lotul pentru apropiatele 
Jocuri Olimpice de vară. Este vorba 
de Peter Krause (box — categoria 
pană), Thomas Aretz (înot), Heinz 
Scwemmer (sărituri de la trambu
lină1. Franz Josef Kemper (atletism 
— MO m), Wilfried Wesh (atletism — 
20 km marș) și 
tisn — 800 m).

a 
șase

Josef Schmidt (atle-

★

Reprezentativele 
ale Bulgariei și 
ticipante la turneul olimpic de

masculine de volei 
R. D. Germane, par

ia 
Munchen, s-au intllnit lâ Sofia în- 
tr-un nou joc de verificare. Victor ia 
a revenit iarăși voleibaliștilor bul
gari, de data aceasta cu scorul de 
3—1 (15—12, 10—15, 15—12, 15 iu),
în primul meci echipa Bulgariei a 
ciștigat cu 3—0.

★

Selecționata Pakistanului, una din 
marile favorite ale turneului olim
pic de hochei pe iarbă, se află in 
prezent fa Europa unde-și continuă 
pregătirile In ultimul joc, susținut 
la Pcznan in compania formației Po- 
loniei, |g
minat 
(0—0).

sportivii pakistanezi 
înv—gater-, cu scorul

au ter- 
de 1—0

(Vk Gorohova (VIHk

PRIMUL TITLU AL LUI PARAMCNOV

La spadă, Sergbei PxramondT (a- 
cum. in virsiâ de 28 ard • a reo- 
șit să adauge bogatului sân pal
mares primul titlu de campwa al 
UJLKS. Ei a totalizat 5 ▼ in timp 
ce următorul clasat, camptesul 
mondial _en titre*. Grigori Kris, a 
obținut doar 4 v. La această pro
bă, nu mai puțin de 5 trăgători 
au realizat cile 3 v. fiind departa
jați prin tuș-avera; • 3 V. Sme- 
liakov, 4. G. Za^lki, 5. B. Lo- 
komski, 6. V. Rossar 7. L Valriev.

NUME CUNOSCUTE IN LOTUL 
POLONIE]

Lotul olimpic de scrimă ai Po
loniei a fost definitivat și cuprinde

rămfnă acasă, ptrrz,ițind c 
tei orice răgaz pentru 
mina pe spadă, așa incit 
tribute la o ctsrpcrtare 
onorabilă a echipei sale, 
să adăugăm că spadasinii 
aspiră să a;mgă in ses 
turneului olimpic... Ca 1; 
in 1964.

Sebeș: an «ONIFACIU

ir

★

din Iotul olimpic al Ungariei 
licipat la un ultim concurs de

După desfășurarea a 12 probe spe
ciale (din cele 64 prevăzute) în „Ra
liul Olimpic-72*, competiție automo
bilistică organizată cu prilejul Jocu
rilor Olimpice de vară, conduce vest- 
gerrr.anul Joachim Warmbold (pe 

fi urmează in clasament 
francezii Nicolas și Dai niche (ambii 
pe „Alpine Renault") și suedezul 
Eriksson (pe „Opel Ascona"). Dintre 
cele 301 echipaje care au luat startul 
la Kiel, numai 240 se mai află în 
cursă.

• TELEX OLIMPIC • TELEX OLIMPIC • TELEX OLIMPIC • TELEX OLIMPIC
PREȘEDINTELE Comitetului internațional 
olimpic, Avery Brundage, a sosit la 
Miinchen pentru a asista la sesiunea 
CIO și la desfășurarea celei de-a 20-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de vară. A. 
Brundage a fost informat de reprezen
tanții CIO șl al Comitetului de organi
zare despre intenția unor țări africane, 
printre care Etiopia, Tanzania, Somalia, 
Sierra Leone, Liberia, de a nu mai par
ticipa la Olimpiadă în cazul cînd spor
tivii Rhodesiei (tară în care se practică 
apartheidul) vor fi admiși, fără a se 
respecta întru totul condițiile puse ante
rior. După cum se știe, zilele trecute s-a 
ajuns la o soluție de compromis în urma 
trimiterii pașapoartelor olimpice în Rho
desia, deși țările africane ceruseră ca 
sportivii rhodesieni să participe numai 
sub pașaport britanic.

Un purtător de cuvint al ddegatiei 
etiopiene a declara: că acordul intre 
Comitetul de organizare Și secretarul 
general al Consiliului superior ai spor
tului african J. C. Ganga, nu dă ga
ranții suficiente In ceea ce privește regi
mul de participare a sportivilor rhoce- 
sieni. Orice mențiune a naționalități: 
rhodesiene pe pașaport, pe cartea ce 
identitate olimpică, oe tricouri, pe steag, 
este inacceptabilă pentru etiopieni.

Este așteptat să sosească ia Munchen 
secretarul CCSA, J. C Ganga, pentru 
a se găsi eventual o soluție in acea-tă 
delicată problemă ivită în preajma des
chiderii Jocurilor.

BUDAPESTA 16 (prin telefon, de la 
redacția ziarului Nepsport). —

Pe Nepstadion a avut loc un con

curs intemațacal de atlessm la care 
_ T ehtva a-Jețt ro—-tn- 

pnncipalele rec-date : bărbați : 
~ (UJLSB.) 2U*. ... X

I SM m : Mcnacsi
II Mt m : Merirustn

Marcu aP3X — rec. 
Mi'a«m (Ungaria) 

<fi»c : Fe- 
rioeaa : Zsl- 

«ulift î
Petra 

Rudolf 
Komka (Ungaria) 1.73 
Popescu 1.79 m (:);

2.
Bog-

au luat parte Șt 
lată .*:t. 
Za» m : Bagaiev 
Zamfirescu 21.6 ; 
(Ungaria) 3:4t4 ; 
(U-R S-S.) 29:1X4. 
personal: ita mg 
13J, Perța 1X3. Suda 14J ; 
jer (Ungaria) C-M tn : 
votszki (Ungaria) 
Nemeth (L’ngariat 
tt>.« m ;
(Ungaria)
m. __5.
lungime :
Alina Popescu 6.00 m ; greutate : 
nar (Ungaria) 18.14 m — record.

ții urma _ ____  _
lestzoare dm R. F. a Germaniei 
consemnat o creștere 
receptoarelor de televiziune, 
a celor adaptate 
lori. Fabricanții 
creștere cu 50 la sută a producției

unul studiu al pieței de te- 
~ s-a

masivă a cererii 
îndeosebi 

la televiziunea în ou
au răspuns printr-o

7».«4 m ; 
nz» m ...

înălțime :
-5.

ran :
1.81 tn :
Cornelia

V-’scopoleanj 6.38 m,

Printre .suvenirurile" Olimpice. u- 
nele originale, altele de gust îndoielnic 
(stiloul lmltînd turnul televiziunii, scru
mieră în formă de stadion etc.), cel mai 
reușit pare a fi un breloc confecționat 
din plexiglas. Fabricantul garantează 
că obiectul respectiv este lucrat din de
cupaje rămase de la construcția gigan
ticului acoperiș al stadionului olimpic I
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