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LA STAMORA MORAVIJA SPORTIVII ROMÂNI
ROMANIA AU PREDAT FLACĂRA OLIMPICĂ

SPORTIVILOR IUGOSLAVI
In drumul ei spre Munchen, fla

căra olimpică a parcurs mai multe 
etape pe teritoriul românesc. îna-

activității sportive din locali -rănii
tate, Liviu Țînțaru (64 ani) și Dimi- 
trie Hulubaș (62 ani), care au vrut

echipajului de 4 $ 1 vîsle, campi
on european la recentele întreceri 
de la Brandenburg, a pornit în

ENERGIILE ÎNTREGULUI POPOR

UMIVOHIȘIII ■■ IA IVU!IM[ 1
-.UZINA LAMINORUL BRÂILA. 

Harnicul colectiv al acestei puter
nice unități Industriale a reușit să 
producă în cinstea zilei de 23 
August 2000 de tone laminate peste 
angajamentul luat. în felul acesta, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
întreprinderii creează premise reale 
pentru înfăptuirea cincinalului îna
inte de termen.

Bilanțul profesional al primelor 
șase luni ale acestui an este remar- 
cabiL Depășirea planului a condus 
la suplimentarea considerabilă a 
angajamentelor. Marea uzină brăi- 
leană va da pînă la sfirșitul anu
lui : 3.009 tone laminate peste plan. 
6.K0JK0 lei beneficii, va economisi 
HM tone metaL va obține 
mii f» valoare de 2MQM0 
prețui de cost !

La frumoasele succese ale
colectiv îsi aduc o contribuție sub- 
stantlîlâ sportivii uzinei. In frun
tea lor se află șeful de echipă An- 
g*iel Moidoceanu, vechi activist pe 
iărimul educației fizice și sportu
lui Op-ea Huțuleac. secretarul aso- 
r_atie sportive, fotbalistul Costici 
Txren.

Lcrupa condusă de meșterul Mol- 
dovesnu și-a cucerit un binemeritat 
prestigiu in uzină. Ea a reușit 
să realizeze, peste plan, două la- 
otiacere de mică capacitate, care 
ecr produce profile fine.

Demne de reținut sfat și efortu
rile depuse de echipa de lăcătuși 
ajeăru_:ă din C- Lipan. C. Corbear.u, 
V. 3ic4.cn. V. Brașovean* și C.
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Vrînceanu care, în afara orelor de 
program, mobilizează tineretul și 
participă personal la amenajarea, 
prin muncă patriotică, a tribunei 
ce va încadra terenul de fotbal al 
uzinei.

Stînd de vorbă cu tov. Ionel 
Bratu, secretarul Comitetului de 
partid al uzinei, acesta ne-a spus: 
„Istoricele hotăriri ale Conferinței 
Naționale a partidului, Raportul pre
zentat de către tovarășul NICOL AE 
CEAUȘESCU, reprezintă un izvor 
nesecat de inspirație pentru o 
muncă mai bună, calitativ supe
rioară. Lucrările înaltului forum al 
comuniștilor au relevat cu claritate 
că există încă numeroase resurse 
neutilizate, a căror folosire poate 
aduce importante sporuri de pro
ducție. Descoperirea lor reprezintă 
nu numai o datorie față de socie
tate ci, in primul rînd, față de nai 
inșine“.

Cuvintele acestea reprezintă, de

ac estul
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Gh ARSENIE, coresp, județean

econo- 
lei la

sîmbătă 
dintre

învins gazdele cu 
întrecerile se vor 
seara, odată cu 
Constructorul și

CUPA ELIBERĂRII",

fapt punctul de vedere al întregu
lui colectiv de la Laminorul 
Brăila. t

N. COSTIN 
I. BALTAG

Moment emoționant la Stamora 
flacăra olimpică sportivilor iugoslavi,
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In cadrul manifestărilor orzani- 
zate în cinstea zilei de 23 August, 
la Galați se desfășoară în aceste 
zile o competiție de box, dotată cu 
-Cupa Eliberării", organizată de 
Asociația sportivă Constructorul 
I.C.M.S.G„ cu participarea echipe
lor Metalul București, Farul Con
stanța și cea a gazdelor. La prima 
reuniune, găzduită de arena „Du-

narea" din localitate, au asistat 
peste 1 500 de spectatori. Echipa or
ganizatoare a primit replica forma
ției Metalul- Au 
scorul de 16—2.
încheia
partida 
Farul.

inte de a pomi spre granița cu 
Iugoslavia, flacăra a făcut un ultim 
popas, de o noapte. în centrul ora
șului Timișoara în fața Operei de 
stat- Printre cei ce au vegheat făcli- 
a ■ în acest timp au fos; și veto-

ARGENTINA MENIS A „ACONTAT", 
LA MUNCHEN, O MEDALIE OLIMPICĂ!

Pe aeroportul internațional Oto- 
peni, ieri, la sosirea cursei TAROM 
de la Frankfurt pe Main. A venit 
puțină lume să le întîmpine pe dis
cobolele care reveneau de la Mun- 
ehen. „Ceilalți — după cum remar
ca, zîmbind, Argentina Menis, vor

veni la întoarcerea noastră de U 
Olimpiadă

Fără al» discuții xupllmectare 
să-i dăm cuvîntul recordmane 
noastre :

„Concurs greu. • anticipație a 
celui de la 9 septembrie din cadrul 
Jocurilor Olimpice. Grewatea cea

EXIGENTE SPORITE
Mc me.it dinamic dintr-o partidă a campionatului trecut; 
desfășurată pe stadionul Dinamo din Capitala. Duminica 
aceasta, ne vcm relua locurile in tribune, dornici să vedem 
cit maj multe faze spectaculoase, de bun nivel tehnic.

>rat

IN NOUL CAMPIONAT DE FOTBAL
-<yrw.

Argentina Menis este îmbrățișată de fratele ei Domenico, fost atlet. 
Foto: DRAGOȘ NEAGU

prererta ar:re- 
iEvățămi r tele 

: și a stabilit o 
care vizau în pri- 
■sa calității antre- 

nartMT.teăoc și implic:: a jocurilor 
O atenție deosec.tâ s-a acordat pe
rioadei de transferări, care trebuie 
să asigure fluxul tinerelor talente 
spre treptele superioare ale cam
pionatului. In acest an au fost 
transferați de ia eșaloanele infe
rioare la Divizia A un număr de 
137 jucători iar la Divizia B un 
număr de 226 jucători, majoritatea 
acestora reprezentînd promovări d» 
tineri talentați. a căror evoluție nu 
ne îndoim că va fi urmărită cu in-

a ier

teres. Nu de mult s-a încheiat și 
cursul cu arbitrii republicani, care, 
timp de o săptămînă, a dezbătut și 
e-riscat problemele mai spinoase 
ale arbitrajului in vederea ridicării 
continue, a calității prestației ca
valerilor fluierului, a căror contri
buție Ia efortul general 
a valorii campionatului 
loc neglijabilă.

Majoritatea echipelor 
rhe at pregătirile, și-au definitivat 
șl omogenizat formațiile, și-au cris
talizat in mare măsură ideea și sti
lul de joc și sint gata să se ali
nieze la startul campionatului.

Ce așteaptă Federația, organele 
sportive locale, cluburile și în ge
neral iubitorii acestui popular sport 
de Ia noul campionat ?

Desigur, în primul rînd jocuri de 
calitate și de o sporită spectaculo
zitate, susținute cu ardoare, dar și 
în deplină sportivitate. Pentru a a-

de ridicare 
nu este de

și-au în-

junge însă la realizarea acestui de
ziderat major, este necesara însă 
multă muncă, competență, pasiune 
și o responsabilitate sporită din 
partea tuturor factorilor.

De aceea, fără a diminua mo
mentul festiv al campionatului, 
credem că este bine să amintim, 
măcar în treacăt, câteva din „păca
tele" trecute pe care le-am dori 
(dacă nu se vor putea total lichida) 
măcar diminuate în mare măsură :

— Campionatul trecut nu a mar
cat un progres calitativ pe măsu
ra așteptărilor.. Problema eficacită
ții înaintărilor continuă să fie defi
citară, lipsesc încă, la majoritatea 
echipelor, vîrfurile percutante și cu

ION BALAȘ
vicepreședinte al F.R.F.

(Continuare în pag. a 3-a)

• în cursul zilei de miercuri, canotorii au 
tras ultimele piste înainte de plecarea am
barcațiunilor spre Munchen. Rezultatele au 
fost pline de promisiuni. La 2-J-1, trio-ul Tudor
— Ceapura -ț- Lovrenschi a obținut timpul de 
7:00. Oanță șl Grumezescu au obținut 6:42.6 
la „fără cîrmaci*. Cvartetul fără cîrmaci Tușa
— Agh — Naumenco — Papp o ealizat
6:08,5. i

Antrenorii de canotaj susțin că aceste tim
puri reprezintă „recordurile" ambarcațiunilor
respective. E adevărat, a existat o undă de 
vînt favorabilă, dar timpurile sînt, 
foarte bune.

tâ. Fără să vrem, facem reflecția că regu
lamentele olimpice nu întrunesc întotdeauna 
toate condițiile de fair-play. In timp ce ia 
notație, de pildă, o țară poate prezenta trei 
concurenți, iată că, la caiac-canoe, regula
mentul prevede un singur concurent sou un
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• Din vestiarul echipei de volei : „Ne dăm 
seama că orice declarație optimistă după 
meciul cu Polonia n-ar suna prea bine. Dar, 
pentru noi, voleibaliștii, lucrurile sînt mult mai 
simple. O eventuală victorie asupra Japoniei, 
în prima zi a turneului olimpic, face ca șan
sele noastre la o medalie să depășecscă 
50“.c. Știm că fosta noastră mare echipă de 
volei de la Tokio a pierdut în fața Japoniei 
cu 2—3, dar asta nu face decît să stimuleze 
ambițiile noastre"

• Acum cîteva zile, pe lacul Vidraru, s-a 
realizat una din morile surprize ale anului, 
cuplul Patzaichin — Covaiiov, după ce a fost 
învins de nenumărate ori de perechea Da
nilov — Simionov, a reușit o victorie clară 
in-extremis. Aceasta complică și mai mult 
lucrările de finisaj ale comisiei de selecție.

Situația este într-adevăr foarte complica-
s»/ %»✓*'*• ^ * * * • •
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ARGENTINA MENIS 
GHEORGHE BERCEANU 
CALISTRAT CUȚOV
Ion Patzo-ch’n 
Carol Corbu 
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ROMÂNIA -U.R.S.S.
18-17

LA HANDBAL MASCULIN
0 VICTORIE MUNCITA

singur echipaj. Barajul pe culme dintre echi
pajele Danilov — Simionov și Patzaichin — 
Covaiiov face astfel ca echipa învinsă îna
inte de start să regrete că n-a avut posibili
tatea de a lupta pentru o medalie.

• într-una din pauzele Conferinței de pre
să pe teme olimpice, organizată miercuri !a 
Casa Ziariștilor, reporterul „Jurnalului olim
pic" a adresat colegilor săi prezenți ur-

Manoliu a obținut două puncte. UnLia 
punct au obținut Ileana Silai, Marion Becker, 
Rotaru, Năstac și echipa de floretă fete.

După cum se poate vedea, Argentina Me
nis este marea favorită a gazetarilor spor
tivi. Ea lipsește doar pe două din cele 22 
de buletine. Menționăm că acest sondaj a 
fost efectuat înainte de aflarea știrii că 
Argentina Menis a învins-o pe Foino Melnik 
în concursul preolimpic de la Munchen.

Clasamentul scoate la iveală mare e număr 
de puncte obținut de cei trei sportivi aflați 
pe... podiumul gazetarilor. Un puternic sprint 
final marchează canoistul Patzaichin. Forma 
lui din ultima vreme a amintit tuturor că el 
este, la urma urmei, campionul olimpic de 
la Ciudad de Mexico....
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CARE PUTEA
PLOIEȘTI, 17 (prin telefon). în 

sala Victoria din localitate s-a dispu
tat prima partidă din cele două care 
opun. în cadrul ultimului test pre- 
oiimpic, reprezentativele masculine 
de handbal ale României și U.R.S.S 
La capătul unui meci extrem de 
disputat, jucătorii noștri au cucerit 
victoria cu 18—17 (10—8).

Tntîlnirea a început sub semnul 
unei evidente superiorități a hand- 
baliștilor români, care evoluează 
foarte bine în condițiile angajamen
tului fizic, impus de oaspeți. Olim
picii noștri conduc în permanență și 
ajung ca în min. 25 să se detașeze la 
patru goluri de partenerii lor (9—5), 
dar cîteva neatenții în apărare fac 
ca, pînă Ia finalul reprizei, jucătorii 
sovietici sâ recupereze din handicap, 
fără a reuși, însă, sâ egaleze. A doua 
parte a jocului găsește echipa româ-

FI MAI CLARĂ
nă într-o puternică ofensivă (min.
35 i 13—-9) dar în momentul în care 
toată lumea credea că va asista la o 
desprindere substanțială a handbaliș- 
tilor noștri, Licu este eliminat pe 5 
minute din teren și oaspeții au posi
bilitatea să se apropie din nou, de 
această dată reușind să egaleze la 
14—14 (min. 47). Finalul întîlnirii este 
extrem de palpitant, echipa sovieti
că egalează de două ori (15 
—15 și 16—16), însă ultimele două 
minute ne aduc victoria, muncită și 
pe deplin meritată. Au marcat i 
Gruia (5), Kicsid (4). Voina (3), Stock! 
(2), Cosma (2), Gunesch (2) pentru 
România, Sevcenko (5), Klimov (3). 
Panov (3), Kulev (2), Rezanov (2), 
Maximov și Gassii pentfu U.R.S.S.

Au arbitrat H. Singer și H. Sie
bert (R.D. Germană).

Călin ANTONESCU

DUMINICA, S’ART ÎN CAM
PIONATUL DE RUGBY

(în pag. a ll-a prezentarea ce
lor 14 participante) 
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JUNIORII ROMÂNIEI

AȘTEAPTĂ CI ÎNCREDERE
DUPĂ TREI SĂPTĂMÎNI FĂRĂ BALON

SUCCESELE DOBINDITE

on BALCANIADA DE LA PLOIEȘTI

o —

MĂRESC AVUȚIA NAȚIONALĂ ■M s.a

săptămînî fără 
undeva tmde 
televizor, nu-i

balon, undeva, pe 
nu-i telefon, unde 
Țopescu, nu-i decît 

sau „Ion Mure-

SAȚU-MARE : întrecerea socialistă 
a colectivelor din industria județu
lui Satu-Mare înscrie zi de zi noi 
succese de mare prestigiu în cinstea 
apropiatei sărbători a eliberării pa
triei și a jubileului Republicii. Ast
fel, industria județului a realizat 
peste plan o producție-marfă de a- 
proape 105 milioane lei, ceea ce re
prezintă 80% din angajamentul anual. 
Au fost date suplimentar : confecții 
textile în valoare de 30 milioane lei, 
mobilă de 6,4 milioane lei, 1.250 mc 
cherestea fag, 1.000 mașini aragaz, 
85.000 mp țesături textile, 615 tone 
ulei șl altele.

PIATRA NEAMȚ : Creșterea pro
ducției și valorificarea cit mai com
plexă a masei lemnoase sînt obiec
tivele spre care converg toate preo
cupările colectivului de la Combina
tul de exploatare și industrializare 
a lemnului din Piatra Neamț. Pînă 
la 10 august aici a fost realizată 
peste plan o producție-marfă în va
loare de 40 milioane lei, ceea ce e- 
ehivalează cu angajamentul pe între
gul an 1972.

BRAILA : Colectivele întreprinde
rilor industriale din județul Brăila 
depun o intensă activitate pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă. Pfnă azi. au fo-t 
livrate suplimentar economiei națio
nale : 10.000 tone laminate, în va
loare de peste 17 milioane lei, 600 
tone ciment, mobilă în valoare de 1 
milion lei, peste 280 tone fire și fi
bre artificiale, confecții in valoare 
de peste 4.6 milioane lei, precum M 
alte produse și bunuri de consum. 
De subliniat faptul că peste 74‘.» din 
sporul de producție realizat în acest 
an s-a obținut pe seama creșterii 
productivității muncii.

COPȘA MICA : Angre-Ș, 1- 
rea dispută a hărr.i 
deplinirea sarcinilor de plan tnafzto 
de termen și realriorea cinrinaJuiEl 
în patru ani și jumătate, umiluliwrtț. 
inginerii și tehnicienh Urinei jeet»- 
lurgice pentru metale neferoase r.- 
localitate, au îndeplinit cu 20 de sQe 
mai devreme pianul prcxa.;pe-. -- 
dustriale pe primele opt i_t.; ale a- 
nului. Calculele arată că pita -a sfri- 
șitul lunii vor fî reaî.ca:* s
plimentar produce In vakcare ee 
64.090.000 lei.

ZECI DE Mh DE ORE DE MUNCA 
PATRIOTICA IN JUD AtGtȘ

Pentru consolidarea baze. =tate- 
riale a mișcării sportive, la Cîaapa- 
lung Muscel, d’ aâ c_-r ne reiata 
tov. N. Ghizdavt( — prns recretar 
al Comitetului orâșenesc L T.C. — 
în lunile de vară s-eu efectuat de 
către tineret peste 16000 are oe 
muncă patriotică la piste de aSe- 
tism acoperită a Liceului experi
mental atletic. pet:ncartL arrifiriaî 
și complexul sportiv al U MAL

.Asemenea celor <ha Criapu 
Muscel, tinerii sportivi au nta 
fectuat alte mii Ce ore La 
scroețio sălii de sport die Cori 
terenurile de handbal și volei de 
la Liceul „Maica Vodă și Liceal 
agricol Pitești, terenarile de fitbal 
de la întreprinderea Textila și Fa
brica de stofe Argeșeana.
Iile FEJhANU corrt» Jadeteaa

CONCURS DE POPICE
La Slănic Moldova, în moderna 

popicărie a complexului sportiv, a 
avut loc un concurs dotat cu „Cupa 
23 August". întrecerea s-a bucurat 
de o asistență numeroasă, care a 
aplaudat măiestria sportivilor de ia 
asociațiile Viitorul Bacău, Energia 
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Metalul Roman și Bradul Slănic.

Campionatul republican de re 
zistențâ și regularitate

MOTORETELE ROMÂNEȘTI AU 
DAT UN RANDAMENT 

SPORIT

Despre prima parte a campiona
tului național de regularitate și 
rezistență, rezervat motoretelor 
românești, s-a vorbit neașteptat dr 
multi cele trei etape disputate pe 
șoselele din jurul municipiului Gh. 
Ghecrghiu-DeJ stlrnind comentări: 
de natură sâ-i bucure atît pe orga
nizatorii competiției, cit si De con
structorii micii maș.ni indigene 

Șă concretizăm.
Comisia tehnică a forului de re- 

sert a ales, de data aceasta, un 
traseu cu un grad de dificultate 
mult mai mare decît cel al ediții
lor' anterioare, impunîndu-se o me
ri^ orară superioară: 45 km. Du
ritatea întrecerii a fost amplifi
cată și de ploaia care i-a însoțit 
pe alergători de la start și pînă la 
sosire în etapa a Il-a, cea mai grea 
și mai lungă. Prin urmare, atît 
conourenții, cît și mașinile lor au 
fost supuși unui test riguros, poate 
prea sever, care i-a triat pe par
ticipant! după calitățile de buni 
piloți și, în același timp, iscusința 
dovedită în pregătirea motoretelor 
pentru toate variantele posibile. 
Rezultatul este îmbucurător pentru 
„Uzina 6 Martie" din Zărnești, mo
toreta Mobra rezistînd solicitărilor 
din etapa a doua, unde s-a mers 
aproape 80 de km pe drumuri des
fundate de cat. a 4-a și a 5-a. In 
schimb, bilanțul nu a fost pozitiv 
pentru marea majoritate a partici- 
panților, aceștia suferind de pe 
urma unor defecțiuni mecanice im
posibil de remediat în timp util, 
oricît de operativi s-ar fi dovedit 
cei în cauză. Fără doar și poate 
că o bună parte dintre victimele 
traseului (neașteptat de 
greu de Străbătut chiar și 
cei mai încercați piloți, ca 
Popa. Tr. Moașa, Dumitru
lescu ș.a.). ar fi cîștigat timp în 
repararea penelor dacă pe traseu 
ar fi existat puncte de asistență 
tehnică. Cît de bine ar fi fost ca 
uzina din Zărnești să fi asigurat un 
auto-service, cu piese de schimb 
centra cost. Lanțurile. bujiile, 
becurile șj pipa bujiei ecranizată

dificil, 
pentru 
Tudor 
Vasi-

cipal al pregătirilor, campionatului 
european de anul viitor.

Iată loturile care ne vor repre- 
renta țara Uaue paranteze, numă
rul de ne tricou, inâlțimea și e- 

- de club, : ROMÂNIA A: 
Dragnea 4 — 3.01 — Dinamo
Buc ). Osacenco (5 — 1.88 — Lie. 
35 Buc.), Popa (6 — 1.85 — 
Coastanța». Vc.cu (7 1,92
nămol. Mti-aiurbe 18 — 1.93 
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5c >; .... Jhiorean (13 — 1,97
— Lie. PxnlrU (14 — 1S8 — 
Șe. sa BaaarereL Strandat (15 — 

Uadetria Militari): RO 
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= N «: . 5 — L93 —
H- c u • — 1.W — Șc 

7 — 1.90 — 
Luchian ,8 — 

Tg. Mureș).
35). Rusu 

iești). Bu- 
sp. Con- 
> — Lie. 
cipă ne- 

mai fi 
ioeeanu din

MANIA

să cîștige ! Lumea ar vrea ca să i se respecte ima
ginea pe care dînsa a stabilit-o de zeci de ani : un 
geniu să fie modest, simpatic, bine crescut, idealist, 
să nu se gîndească la ban, ci la idei cit mai pu
dice. Fischer răstoarnă această imagine și le e tutu
ror antipatic, ștabii șahului urlă că titlul va încăpea 
pe miini blestemate, pînă și Larsen — om care n-a 
putut să facă o remiză cu Fischer în 6 partide, nu se 
teme de a da cu pietre. Lume» este cel puțin ta fel 
de nesportivă ca Fischer. Ea nu vrea să se supună 

ceea ce e foarte urît. Realitatea este că 
Fischer joacă mai bine chiar decît 
campionul mondial, care oricît de bine 
joacă nu-l poate învinge pe balaur, 

, fiindcă balaurul găseste variante noi 
| acolo unde nimeni nu mai poate a- 
I noliza, balaurul joacă foarte bine fL
■ naluri pe*care toți înțelepții^ zic că 

vor duce la remiză. Baiaurul îl silește 
să greșească și să se teamă, ce-° 

I ce înseamnă că balaurul are calități 
I eroice, are eroismul de a gîndi alț- 
I Țel si mai adine ceea ce s-a gindit 

înaintea lui, e mai puternic, și titlul 
mondial trebuie să-i aparțină, el fiind 
cel mai bun jucător de șah din lu
me. Mu avem de ce ne mînia, de ce 

scrie fabule tune de adormit copiii, de ce îndruga 
percepte morale răsuflate. Firește, asta nu înseamnă 
că orice șahist orgolios și hămerit după glorie se poa
te pune rău cu lumea. Mai trebuie să și joci ia înăl
țimea aloriei pe care o pretinzi, la valoarea sumelor 
pe care le vehiculezi. Dacă Fischer pierdea meciul 
acesta pentru care a cheltuit atîtea idei otrăvite,. s-ar 
fi făcut de ris mai rău decît mine. S-ar fi dovedit un 
impostor. Or, el nu s-a dovedit impostor, el nu gre
șește cînd se socotește, ceea ce se socotește, _șî dacă 
sîntem mai sportivi decît el, atunci trebuie să admi
tem că pot apare campioni si în afara schemelor mo
rale stabilite de noi. Și n-ar li imposibil co, dîndu-i 
acest exemplu de fair play din partea noastră, a ne
genialilor care jucăm ceea ce scrie la carte, marele 
orgolios, turbatul însetat de glorie să se încordeze în 
a ne da el un exemplu uluitor de sportivitate...

Așa m-am gîndit eu, pe munte, nu știu dacă rău 
sau bine, dar cu capul meu, după care am coborî* 
în vale, să iau trenul repede spre Culda, Kafka s1 
Dobrău 1

Am trăit trei 
creierul munților, 
nu-i patefon, nu-i 
noaptea, „la microfon, Dan Voicilă 
șan, dragi ascultători, bună seara"... Trei săptămîni 
fără balon constituie o aventură mult 
neață decît cinci săptămîni în balon, 
Jules Verne. Trei săptămîni în care să 
vis, din ziare rătăcite, că Dumitru cică 
la Steaua, că România a învins Malta 
parcă, cu 15—0, că Țiriac a fost învins după 2—0 
la seturi și 5—3 în setul 3, dar că 
după aceea l-a învins în alte cinci 
seturi pe un puști care îl adusese la 1 
nebunia lui 11—13, tcate acestea, a- 1 
colo, în văgăuna munților se trans- | 
formă în basme, în întimplări dintr-o £ 
lume ireală, ceea ce m-a adus în I 
acea stare de transă, în timp ce ur- I 
cam un drum stîncos, care-mi permi- p 
tea să văd în Progresul cea mai bună F 
echipă a tării, dovada fiind cum s-au ■ 
înfruptat din trupul ei chinuit tati I 
sătuli și bogății lumii cu boion. Ur- I 
cam și-mi ziceam : ce victorie, ce tri- 1 
umf, ce revanșă ne-am luat asupra 
soartei, dacă pînă și Sportul Studen
țesc a întins mina să rupă din carnea 
la F. C. Argeș pînă la C.S.M. Reșița — 
a mîncat din noi, progresiștii, după ce 
zi și noapte că „am mîncat bătaie". După ce ai mîn
cat bătoie, să fii mîncat, ca în codru, de atîția lupi 
simpatici, nu e o minune a fotbalului nostru minunat ?

Sus, în pisc, înfinzîndu-mă la soare, într-o poiană 
de lingă o stînă iluzorie, ascultînd cum coboară din 
munte cai cu clopoței si urdă și cas în desagii grei, 
— m-am gindit Io Spassd și la Fischer, alt basm, altă 
poveste cu zmei și zîne. Căci s-a observat ce chip de 
balaur i se atribuie șalangerului si ce oiță blîndă, 
bună si martiră a devenit îr> ochii lumii campionul 
mondial ! De ce — m-am întrebat, avînd în față par- 
bda-minune, a 13-a, jucată singur cu o zi înainte, 
după ce am găsit-o într-un „Sportul" venit aici, în 
pustie ? lată de ce : fiindcă lumea nu admite că un 
caracter imposibil, un orgolios, un capricios, un îngîm- 
fat peste măsură, un disprețuitor al tuturor regulilor 
de bonton, un om al banului, un afacerist fără 
scrupule poate fi genial, imbatabil, jucînd un șah 
în fața căruia oameni ca Samarian, tobă de carte, 
să poată spune : „Așa ceva nu s-a mai jucat" I Și

mai îndrăz- 
cum zicea 
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LA SLĂNIC MOLDOVA
După o dispută interesantă. în

vingătoare a fost echipa Metalul 
Roman, care a realizat 4 692 popice 
dobcrîte.

Proba individuală i-a revenit Iui 
Ion Izdrail de Ia Bradul Slăr.ie cu 
1 6'20 p.

ani

LA BOTOȘANI, PRIMELE CONFRUNTĂRIAZI,

„Cupa Prietenia"; la fete

DIN SERII

râ'

■C

□
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BOTOȘANI. 17 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). Municipiul 
Botoșani găzduiește pentru a doua 
oară competiția voleibalisticâ „Cupa 
Prietenia”. După ce cu doi ani tn ur
mă ais-i au evoluat tinerii 
listi. in zilele următoare se 
trece echipele feminine.

Zilele treuote cele două 
ale țării noastre au efectuat antre- 
Maaantc «an— cu echipa R.P.D. 
Coreene, sosită aici mai devreme.

voleiba- 
vor in-

formații

Marți și miercuri au poposit la Bo
toșani și celelalte echipe : Cupa, 
U.R.S.S., Bulgaria, Ungaria, Ceho
slovacia .și Polonia, iar joi R.D.G.

Vineri la ora 16 are loc deschide
rea oficială a competiției „Cupa 
Prietenia", după care sînt progra
mate următoarele partide : Ungaria— 
Bulgaria. Polonia—-U.R.S.S., Româ
nia I—R.D. Germană și Cehoslova
cia—România II. De altfel, cele 10 
echipe sînt împărțite in două serii :

Polonia, Cehoslovacia,U.R.S.S.,
R.P.D. Coreeană, România II în se
ria întîi, România I, R.D. Germană, 
Bulgaria, Ungaria și Cuba, în seria 
a doua. După disputele din serii, 
primele două clasate iau parte la 
turneul pentru locurile 1—4, urmă
toarele două la turneul pentru locu
rile 5—8, iar cele de pe locul 5 în 
serie susțin un meci pentru locurile 
9-10.

£3

Apreciatului matoeicli-<t. Cristian DorI o-a 
etapă, pierzind 14 minute Ifi vrirund tot cries 
a remediat defecțiunea. Celelalte etape, 
form carnetidui de bord.

DLMIMCA ÎNCEPE AL 56-LEA CAMPIONAT DE RUGBY

Gh. JAUCA

■

ECHIPE SE LANSEAZA IN CURSA DE CUCERIRE A TITLULUI
1EL

rugbyul a încetat 
al primului ora? 
în ce mai mult, 

României a prins

O dată cu trecerea anilor, 
de a mai fi însă un apanaj 
al țării, Bucureștiul. Din ce 
tineretul din alte orașe ale 
gustul acestui frumos și bărbătesc sport. Ce 
(fcvadâ —si convingătoare decît acest ultim 
t.d; tal 55-lea-. care a poposit pe meleaguri 
noașrre -c. rrtried in vitrina cu trofee a clu- 
buliA Universitate*.

Cjr. se prezintă lucrurile la acest început 
de no-j drum ? Care vor fi protagonistele cam- 
p.x*atului si încotro se Îndreaptă opțiunile 
noastre — iată cîteva întrebări cărora vom 
căuta să ia răspundem prin rir-durile de mai 
j®*

.Acest campionat, 
semnul unui număr

care se va desfășura sub 
sporit de participante

/
(14), pare — cel puțin din plecare — mult 
mai interesant, mult mai echilibrat decît pre
cedentele întreceri. Cauza : pe de o parte, neta 
și continua slăbire a potențialului echipelor 
bucureștene, tocmai ele, care ani de zile au 
dominat competiția internă, iar pe de altă 

care
________ _ _____ ______ __ __  __ ..____  unor 
r.ci elemente autohtone de perspectivă, cît și 
printr-o integrare a unor sportivi din Capi
tală în formații studențești, căfora le aduc 
un plus de tehnicitate și de experiență. Așa
dar o egalizare aproximativă a echipelor.

Iată, de altfel, cum sînt repartizate forțele 
In ceie 14 formații competitoare.

Dimitrie CALIMACHI 
Tiberiu STAMA

parte, creșterea valorii unor . formații 
activează în țară, atit- prin ridicarea

de la cordonul de legătură — .ază 
accesorii ce au cedat mai ușor pe 
parcurs și pe care alergătorii nu 
aveau la un moment dat de unde 
să le procure. N-ar f: stricat de 
loc prezența Ia compe'.:t:e a repre
zentanților U.M. Cugir. Sinterom 
Cluj, Steaua roșie Fieni = . Metrom 
Brașov care furnizează z.-.c-.-se.:- 
menționate, deoarece ar fi cules o 
serie de sugestii prețioase. Din fe
ricire a fost totuși, pe traseu, o 
persoană autorizată și anume con
ducătorul delegației sportivilor de 
la Torpedo Zărnești, Gh. Rusma- 
nică (șeful controlului de calitate 
de ia „Uzina 6 Martie") care s:-a 
notat toate problemele.

Desfășurarea întrecereilor a scos 
la iveală și alte carențe. Pe unele 
porțiuni n-au fost plantate sufi
ciente jaloane, Din această cauză 
unii alergători s-au rătăcit și nu au 
mai putut trece la timp prin punc
tele de control. De asemenea, co
misia' tehnică a federației ar fi 
trebuit să stabilască medii ejare 
atît pentru vremea frumoasă, cit 
și pentru timp nefavorabil.

In sfirșit. au absentat de la start.

T %TT % nMLdriTL .’•.trenor Mitici Antone cu 
Mrefc 3o i iiuioon'lî t frindasi — Nicolae Dotă. Ni

le iO Frețp: aripi — Nflkol Socio. Ștefan Popa (de 
- c Alexandro Szasz. Fiorin Zamfire seu (de la 

— creorghe Cîsdeo. tn'iu Peter, Gheorghe Preo-
- i - : mijlocaș deschidere — Marian

Bi V W ~ i~ — Alexandru Ceam. Ion laroh * rnain- 
ast — Băwano p:tar.ul echipei:. Ewald Volhnan, Ion
TMom. C««*e< Waro ntapid). Edward Priess. Florin Ionică, Radu 
Mriror*. CeSeo (Farul'. Emanoi! Ene, Franeise Neiss, Ni-
-riUe - șjcraBdrw lor.ită st Florin Popovici.

(lka

C.S.M. SIBIU. Antrenor Bebe Boboc. Lotul : fundași — Ion 
Munteanu, Vlad Octavian • aripi — Alexandru Crîștnaru, Ștefan 
Buțiu, Daniel Mladin ; centri — Radu Popeți, Nicolae Moraru, Oc
tavian Lupaș ; mijlocași deschidere — Nicolae Tamaș, Florea Tu- 
dorică (Electroputere Craiova); mijlocași grămadă — Dumitru Răș- 
canu, ilie Gancea ; înaintași — Stoica Manea, Florin Ioniță, Mireea 
Agavriloaie, Mihai Enăcescu (Steaua). Ion Manole, Alexandru Prohor, 
Pamfil Petreanu (Agronomia Cluj), Nicolae Gangan, Ștefan Cherciu, 
Gheorghe Galdeanu, Liviu Cacoveanu, Ludovic Gomboș (Chimica 
Tîrnăveni) și Ludovic Vincze.

«

Bl
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Intre 19-27 august la Sofia

A I Va EDIȚIE A CAMPIONATULUI BALCANIC
Anul trecut la Atena a fost re

luată o frumoasă competiție < cam
pionatul balcanic de șah- Primele 
două ediții s-au disputat în 1946 și 
1947 numai între echipele masculine 
ale Iugoslaviei, Bulgariei. Români
ei și Albaniei. La Congresul Fe
derației internaționale^ de șah care 
a avut loc la Siegen în 1970 fede
rația Greciei a propus reluarea 
campionatului, într-o formă lăr
gită, participînd și Turcia și in- 
cluzînd și un campionat al junio
rilor.

Reluarea competiției, anul trecut 
la Atena, a prilejuit echipei noastre 
o frumoasă victorie. După o luptă 
dificilă, șahiștii noștri au cucerit 
titlul de campioni balcanici pe e- 
chipe. iar juniorul nostru s-a cla
sat pe locul II.

Astă-seară, reprezentativa noas
tră se îndreaptă spre Sofia, unde 
între 19—27 august se dispută a 
IV-a ediție a competiției. Avem o 
formație bună. în frunte cu recen
tul calificat pentru interzonalele 
campionatului mondial. marele

maestru Florin Gheorghia. maeștrii 
internaționali Victor Cioeâhea și 
Teodor Ghițescu. maeștrii sportului 
Carol Partoș, Dumitru Ghizdavu. 
Emil Ungureanu si Gh. Mititelu. 
care, fără îndoială, vor depune toate 
eforturile pentru a apăra titlul cu
cerit, Lucrul nu este ușor, deoarece 
echipele Bulgariei și Iugoslavie 
vor prezenta garniturile lor olim
pice, Balcaniada constituind un ex
celent prilej de antrenament In ve
derea campionatului mondial care 
se va disputa la Skop'.e, între 17 
septembrie — 
norii echipei- 
O- Troianescu 
depus toate
bună pregătire, astfel incit putem 
spera într-o comportare merituoa
să a reprezentativei noastre.

Pe lingă campionatul pe echipe, 
anul acesta se vor disputa și cam
pionatele balcanice individuale fe
minin și de juniori. In campiona
tul feminin vom fi reprezentați de 
campioana națională, maestra e- 
meritâ Elisabeta Polihromiade, iar

14 octombrie. Ar.tre- 
maestrul emerit dr. 

și in*. Liviu Țucă au 
eforturile pentru o

O

. i - - e 
viitoarea 
care. In 

de către

Nu r.e rămine decît sâ urâm re
prezentanților noștri o comocrtare 
cit mai bună în această competi
ție de prestigiu Si să le dorim să 
păstreze trofeul cucerit •

Sergiu SAMARIAN

■jTIIVT ș mOȘANL Antrenor Teodor Rădulescu. Lotul ;
— JBretoe Warns i<X sp. gratark Marin Dmanișan: aripi 

— ** — ro BreMbrtn CooMnrin Stănewlewa (Gr. Roșie) . centri — 
1*000 MMbm. Marii Atoitaria : mijiocași deschidere — Valeriu 
rtOmoBoa. Vtrire Tro*B: ■i.Bnreși ardaoadă — Emil Neagu. Sergiu 
■BogdoMgc kreririoi — loo Moeeaoete (căpitanul echipei). Ion Lo- 
■bmA. CBreegke BUtlrețo. loo Zaficoew (CI. sp. școlar), Iwt Maree, 
FkeooB msLaario. Adnan VeMenaoaow (Rapid). Constantin Dina. 
Boo Tads*, âreiam Eapra Rado Viorel și Mireea Ortelecan.

fHNAMO BLCUsttlȘTL Antrenor Florică Ghiondea. Lotul : 
flaadaa — \ scser Pix |»lr y ; aripi — ion Constantin, Dan Coravu, 
lamcw »*-'< Vasale Dracomir : — Gheorghe Dragomirescu
teăgiMMi ecMgcăk Gheonhe Nica: mijlocaș deschidere —• Mihai 
Namteso; Mi^ocag g»*— — Petre Florescu; înaintași — Ilie
Bbmub. Raăa I fringe. Sigica. Ion Aurel. Petre Prosl, Vasile
TurărK Tablă. Nicolae Baciu. Gheorghe Stoica și Alexandru

STEAUA M CERT«n. Antrenor locot. col. Pbtre Cosmănescu. 
: : - ■ < — Rada Durtec t aripi — Radu Ionescu, Dumitru
(••rl Mirrea Braga: : — Eduard Suciu. Constantin Bu-
dkA Daaiffr* Eaaehe: srijloeaș deschidere — Adrian Mateescu, 
KApitMl riHpH. loo VreMel; mijlocaș grămadă — Vasile Tata;

■ •-.-rj Arhim Nicolae Postolache, Ion Pintea, Mir
ean n mu. Constantin Șerban, Cornel Octavian (CI. sp. școlar), 
Ghcoaghe Bucar, Nicolae Ciearee (Farul), Mireea Ciornei și GheoT- 
gbe Mireea.

GRIVIȚA ROȘIE BUCUREȘTI. Antrenor principal ing. Viorel 
Mcraru. -.trer.sr secund Radu Demian. Lotul : fundași — Ion 
Sanrien, Victor Marinescu (Știința Petroșani): aripi — Liră Balcan, 
MMkri Țibuleac. Valeriu Sa bău ; centri — Alexandru Pavlovici, Oc- 
'asian Stoica, George I eșeanu; mijlocași deschidere — Alexandru 
Daunuru (CI. Sp s.T.ar-, Mihai Comănici, Mihai Oblemeneo ; mij- 

^răr.-.eda — Viorel Damascbin, Petre Barbu (Dinamo), Mihai 
Davutru; înaintaș: — Alexandru Pop, Radu Demian (căpitanul e

- z- . Vlad Dumitrescu, Tudor Miclescu, Marinei Pena (Șc. sp. 2) 
Encra Stoica, Dan Drăgănescu (Sportul Stud.), Vasile Rusu (Sportul 

. Petre Veluda, Florian Măcăneață (Rapid), Marin Ionescu 
. Marian Teodorescu, Dan Stoian, Cornel Scarlat (CI. sp. 

; Nicolae Suitariu, Traian Moldoveanu și Teodor MesaToș.

FARUL CONSTANȚA. Antrenor Dumitru Ionescu. Lotul: fun-
— Mihai Bucos (Știința Petroșani). Ștefan Cristea; aripi — 

Constantin Constantin Adrian Istudor (Sportul studențesc). Dinu 
Gheorghe; centri — \ Iad Costenco. Tttdorel Grosu ; mijlocași des- 
■: Lidere — Mihai Holban, Nicolae Franțuzu : mijlocași grămadă — 
Gheorghe \ arga ; înaintași — Ion Podaru, Gheorghe Caratoni, Flo
rin Caragea, Rică Boroi, Gcorghe Dărăban (Dinamo), Gheorghe Du
mitru. Nicolae Crăciun și Ioan Sirbu.

PRECIZIA SACELE. Antrenor Ștefan Marin, Lotul : fundași 
— Gheorghe Stoicescu ; aripi — Cornel Suciu, Constantin Matache, 
Vasile Botgros ; centri — Thorsten Szeter, Dumitru Datu, 
Gheorghe Ulea (Politehnica Iași); mijlocași deschidere — Nicolae 
Haralambie (Constructorul București) ; mijlocași grămadă — Du
mitru Postu ; înaintași Ion Vatda, Constantin Dumitrescu Constan
tin C'hifan (Politehnica Iași), Gheorghe Bobeș, Ion Bică, Ștefan 
Marin, Gheorghe Mielu, Zoltan Dudaț, Vaslle Komaroni, Sorin Ho- 
mănă, Marian Voinea, Constantin Morotanu (Farul) și Ludovic 
Laszlo (Politehnica Iași).

RULMENTUL BÎRLAD. Antrenor Viorel 'Călin. Lotul: fundași 
— Constantin Munteanu, Grigore Brad; aripi — Gheorghe Matei. 
Iancu Ignat; centri — Gheorghe Nedclcu (Universitatea Timișoara)', 
Ion Chiriță ; mijlocași deschidere — Luchian Ciorici; mijlocaș gră
madă — Mihai Bolea ; înaintași — Victor Peiu. Petre Filip, Gheor
ghe Mititelu, Ion Gherasim Constantin Marcel, Ion Brăescu, Con
stantin Zadorojni, Nicolae Pătrănău, Marin Ratnea (căpitanul echi
pei), și Cornel Bogos.

POLITEHNICA IAȘI. Antrenor Nicolae Balcan, Lotul : fundași 
•— Vasile Cihodaru ; aripi — Gheorghe Căldăraru, Ion Tăcu ; centri 
— Gheorghe Filipescu, Ion Marica; mijlocași deschidere — loan 
Țopa (C.S.M. Sibiu), Mihai Popa ; mijlocași grămadă — Gheorghe 
Rujoiu, (Rulmentul Bîrlad), Virgil Gheorghiu ; înaintași — Spiru 
Spiratos, Petru Neculau (Rulmentul Bîrlad), Pascal Ilie, Mireea 
Vărzaru, (căpitanul echipei), Marin Gheorghe, Nicolae Bădină (Rul
mentul Bîrlad), Gheorghe Mănaz (Rulmentul Bîrlad), Petru Teo- 
doreanu, Nicolae Drobotă, Ion Precul, Virgil Mihaiașcu și Sorin 
Sandu.

SPORTUL STUDENȚESC BUCUREȘTI. Antrenor Alexandru 
Carnabel. Lotul : fundași — Ștefan Crăciunescu, Mihai Nenoiu, 
Gheorghe Gali (Politehnica Iași) ; aripi — Petre Ianusievici, Gheor
ghe Piștalu, Petre Bater (Grivița roșie); centri — Andrei Hariton, 
Ion Ilie, Ștefan Gheorghe ; mijlocași deschidere — Eugen Călărașu, 
Florin Iordănescu (Gloria) ; mijlocași grămadă — Radu Roibașu, 
Nae Cosiea, Mihai Catană ; înaintași — Valeriu Iorgulescu (căpi
tanul echipei), Constantin Fugigi, Dumitru Mihalache (Rapid). Ale
xandru Atanasiu, Marcel Galanda, Petre Tudoran (Politehnica Iași), 
Constantin Drăguleseu, Mihai Hulă, Ion Stănculescu (Știința Pe
troșani), Mihai Alexandrescu și Cristea Grigoraș.

GLORIA BUCUREȘTI. Antrenor Mihai Naca. Lotul : fundași 
— Ilie Marin, Anton Briceag (Minerul Gura Humorului) ; aripi — 
Gheorghe Bizdic, Mireea Vătui, Lucian Matei; centri — Gheorghe 
Michiciuc, Marin Bujor, Mihai Gavriș; mijlocași deschidere — 
Ion Radu, Savu Zeciu ; mijlocași grămadă — Marian Tănase, Gheor
ghe Șerban ; înaintași — Paul Soare, Nicolae Necula, Petre Costin, 
Filip Gheorghe, Gheorghe Alecu, Dumitru Mușat, Paul Barbu, Re
mus Luscan (căpitanul echipei), Anton Ciocan, Florin Curea, Marin 
Mihalcea, Gheorghe Vpicu, Nicolae Mateescu și Ștefan Popescu.

CONSTRUCTORUL SUCEAVA. Antrenor Alexandru Șiefu. 
Lotul : fudași — Mihai Zamfir, Nicolae Stănescu (Rapid) ; aripi — 
Ion Bedicov, Ștefan Senic (Politehnica Iași), Gheorghe Tobescu ; 
centri — Nicolae Senic, Ion Alexiuc ; mijlocași deschidere — Mir
cea Paraschivescu (Rapid), Aurel Vasiliu; 
Gheorghe Cernăuțean, Ion 
intași — Mireea Croitoru 
vian Cbihaia (Agronomia 
Gheorghe Filoti, Alexandru 
jocaru, Constantin Maxim, 
(Rapid), Grigore Diaconescu (Grivița Roșie) și Ion Sava.

mijlocași grămadă — 
Costache (Rapid), Viorel Diaconu ; îna- 
(căpitanul echipei), Petru Panait, Octa- 
Cluj), Vasile Solcanu, Lazăr Brumă. 
Horobăț, Alexandru Gașpar, Marcel Co- 
Grigore Urdăreanu (Rapid), Dan Puia

VULCAN BUCUREȘTI. Antrenor Dorel Dumitrescu, Lotul • 
Dinu Ilie, Gheorghe Anghel, Alexandru Andronovici, Constantin 
Mazilu, Ion Tuleanu, Nicolae Pășelău, Gheorghe Craioveanu, Teo
dor Florescu, Ștefan Rădulescu, Alexandru Ionescu, Aurel Nica, 
Marin Iancu, Gheorghe Ibraș, Victor Benedek, Ion Trepăduș, Cris
tian Bodescu, Victor Badea, Ghiță Dan, Gheorghe Bălan, Gheorghe 
Ciobotaru, Gheorghe Caraiman, Ion Predoi, Viorel Ghica și Anghel 
Zorilă.
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DE LA FEDERAȚIA ROMANA DE FOTBAL
Ca urmare a sarcinilor cu privire 

la instaurarea unei ordini și echi
tăți în desfășurarea întîlnirilor din 
cadrul campionatelor de fotbal, Fe
derația Română de Fotbal a luat 
în ultimii doi ani o serie de mă
suri, avertizînd în mai multe rîn- 
duri pe conducătorii echipelor di
vizionare de fotbal că va sancționa 
drastic toate cazurile în care se va 
constata că rezultatele au fost mis
tificate sau cînd vor exista situa
ții în care echipele nu-și vor a- 
păra în mod sportiv șansele.

Cu toate acestea, atît în campio
natul republican ediția 1970/1971, 
cît și în cel din acest an, o serie 
de echipe care luptau pentru pro
movare într-o categorie superioară 
cît și altele care erau amenințate 
cu retrogradarea au obținut spre 
finalul campionatului, deci tocmai 
atunci cînd se decide configurația 
finală a clasamentului, unele' re
zultate în flagrantă contradicție cu 
valoarea echipelor respective și cu 
rezultatele obținute anterior.

In ciuda avertismentelor date atît 
prin presă cît și în mod direct spre 
finalul campionatului trecut, unele 
meciuri din Divizia B și C s-au sol
dat cu rezultate dubioase, deter
minate de faptul că unele echipe 
nu și-au apărat corect șansele pe 
teren propriu, cedînd la scoruri ne
obișnuit de mari în fața unor e- 
chipe care candidau la primul 
sau erau amenințate cu retrogra
darea.

După cum se știe, astfel de a- 
bateri s-au înregistrat la următoa
rele cazuri:

— Olimpia Satu Mare. învinsă ne 
teren propriu cu 2—6 în fata 
pei ~ 
joc 
nu _ ____ ______ _
Iar la pauză rezultatul era 1—0 pen
tru Olimpia. Din raportul observ 
torului federal rezultă că jucătorii 
echipei Olimpia Satu Mare au e- 
voluat sub orice critică, dtibîis ce 
slab, facilitînd în moc vâ/i: în
scrierea celor 6 goluri de către e-

g

turul nici un joc acasă înrggistrlnd 
pe teren propriu un golaveraj de 
31—1. In continuare Industria Sîr- 
mei a cîștigat și ultimul joc al 
Diviziei C susținut tot în depla
sare împotriva Unirii Dej cu sco
rul de 6—0 facilitîndu-și astfel eîș- 
tigarea seriei.

— Textila Sebeș, cîștigă jocul cu 
Vitrometan Mediaș pe teren propriu 
cu scorul de 9—0, exact cu cite go
luri îi trebuia pentru a avea un 
golaveraj superior față de Con
structorul Hunedoara și a evita 
astfel retrogradarea.

Față de această situație, Biroul 
F. R. Fotbal, în conformitate cu 
Regulamentul de organizare a ac
tivității fotbalistice art 180, hotă
răște :

1) Antrenorii echipelor Olimpia

Satu Mare. Corvinul Hunedoara. 
Industria Sîrmei Cîmpia Tunii. A- 
rieșul Turda. Unirea Dej. Textila 
Sebeș și Vitrometan Mediaș, vor C 
retrogradați eu o cate got le de cla
sificare pe timp de 3 luni De ase
menea se suspendă drepturile ma
teriale pe timp de 6 luni pentru 
antrenorii eefiipelor Ofimp-îa Satu 
Mare și Corvinul Hunedoara.

2) Se aplici ethipefc- resmențio- 
nate un handicap de 4 pancte 
in campionatul IF72T873 p-tn scă
derea acestora la inceputtd 
pe măsură ce se reaiizecxi

De asemenea echipelor crUrî-o- 
nare B Olimpia Satu Mare st Coc- 
vinul Hunedoara li se aplică sanc
țiuni administrative pe tmp ăe 
șase luni.

BHtOUL F. t FOTBAL

MECIURI
AMICALE
Ș.N.O. — SELECȚIONATA GHA

NA 4—3 (1—2). Un pubiic numeros 
a urmărit un meci atractiv. în 
care gazdele au obținut o frumoa
să victorie prin golurile înscrise 
de Stemanichi (mîn. I7\ Rateu 
(min. 75 și 87) și Enculescu <min_ 
S8>, respectiv. Mante (min. 25 șt 
5e și J vT.es min 82' M. A oku- 
ccresp.

2—1
HAP- 

(1—1).

EXIGENȚE SPORITE IN NOUL CAMPIONAT
(Urmare din pag. 1)

Corvinul Hunedoara (in ult.m .: 
de campionat) deși tot retur— 
pierduse nici un mec. acvas

•n—

chipa din Hunedoara, fapt te 
revoltat publicul locaL

— Industria Sîrmei Cîmpia Tur- 
zii cîștigă în deplasare cu 7—0 jo
cul cu Arieșul Turda, care pîr.ă la 
acea dată nu pierduse în tot re-

DUMINICĂ.
IN CAPITALĂ

Stadionul 22 August, ora 
Sportul studențesc 
Bacău (Divizia A); ora 19 : Steaua
— A.S. Armata Tg Mureș .Divi
zia A) ;

Stadionul Politehnica, ora 11: 
Sportul studențesc — Spor: Club 
Bacău (tineret-rezerve) ;

Terenul Ghencea, ora 11 : Steaua
— A. S Armata Tg. Mureș (tine
ret-rezerve) ;

Stadionul Progresul, ora 11 : Pro
gresul — Știința Bacău (Divizia B);

Terenul Laromet, ora 11 : Teh- 
nometai — Olimpia Giurgiu 
2ia C);

Terenul Constructorul, ora 
Unirea tricolor 
(Divizia Cj ;

Terenul 
lectronica 
București

Terenul
rena — T.M.B. (Divizia C) ;

Terenul Autobuzul, ora 11: Auto
buzul — Azotul Slobozia (Divi
zia C).

1'
Sport CI:

(Divi

11 •
Voința București

Electronica, ora 11 : E- 
Obor — Flacăra roșie 
(Divizia C) ;
Cutezătorii, ora 11 : Si-

es> smxx

ira'

nec

DE LA I.EJL.B.S.

Biletele de intrare pemra 
cuplajul de fotbal dintre echi
pele Sportul Studențesc—S. C- 
Bacău și Steaua—A $. Arma
ta s-an pus in vinia re dia 
ziua de 17 august 1972 ta ar
matoarele case din oraș : Sta
dion 23 August. Repnblieiî. 
Dinamo. C.C. V. și CLN-E-FA.

Pentru evitarea aglomerării 
din ziua meciurilor rugăm par- 
blicul a cumpăra bilete din 
limp.

după ram
Df IINHIH M LA IZMIR

Dialog cu antrenorul V. Balutiu

Intre 9 și 15 august, au avut loc 
la Izmir, patidele din cadrul celei 
de a V-a ediții a Balcaniadei pen
tru reprezentativele de tineret. La 
aceste întreceri, țara noastră a fost 
reprezentată de formația „U“ Cluj, 
cîștigătoarea ediției trecute a cam
pionatului de tineret-rezerve. Re
prezentativa noastră a făcut parte 
dintr-o grupă cu Turcia și Albania, 
de care a fost întrecută cu scoru
rile de 1—0 și, respectiv, 2—0.

La înpoierea în țară, V. Băluțiu 
antrenorul echipei de tineret „U“ 
Cluj, ne-a furnizat cîteva amănunte 
despre comportarea fotbaliștilor clu
jeni la această competiție.

dispoziție trei jucători experirse 
tați, puteam să ne clasăm In p 
mele trei locuri ale competiție-.

— Cine a mai făcut parte d_ 
lot ?

— Negru — portar, Sorin fi Do
rin Mocanu. Fanea, Vișan. Șutii. 
Naghi și lordache — jucăzc-i 
cîmp. După cum se vede, cel mez 
vîrstnic este Fanea, care de-ebia 
a împlinit 23 de ani, iar 
lamentul competiției prevede cd ace 
fi folosiți doi jucători pină la 
de ani.

In turneul internațional de tenis de la Toronto

NĂSTASE ÎNVINGE CLAR PE AUSTRALIANUL MASTERS
kodes — eliminat de tînărul argentinian Villas!

TORONTO 17 .Agerpres). — Surpriza celei de-a treia zile a turneului 
de tenis de la Toronto a furnizat-o tînărul jucător argen- 

• C'jSlersao Villas, care l-a eliminat în două seturi cu 6—4, 6—4 
pe carr.p . ceoos. vac JAN KODES.

Fariritul
să fargete
Pitr-x» Cornejo (Chile) a 
bjsSsrteia’.

:«tă st couă rezultate
Si'A • — Paisfi (Anglia).

S~pBCffi Noua Zeelandă)

-. 1 al concursului, românul Ilie Năstase l-a învins fără 
« < L 6—1 pe australianul Geoff Masters. într-o altă partidă, 

dispus cu 6—4, 3—6, 6—1 de Jan Kukal (Ce-

din proba de dublu : Belkin (Canada), Dibbs 
Pattison (Rhodezia) 6—3, 4—6, 6—4; Parun, 

— Gimeno. Munoz (Spania) 2—6, 6—3, 7—5.

MARELE PREMIU F. I. L. T.“

(S.U.A.) 158 p; 8—9 Proisy (Franța) și 
Panatta (Italia) — 112 p; 10. Metreveli 
(U.R.S.S.) 109 p: 11 Barthes (Franța) 
106 p; 12. Phillips Moare (Australia) 
100 p; 13. Pattison (Rhodesia) 82 p; 
14—15. Pala (Cehoslovacia) și Fillol 
(Chile) — 73 p; 16. Gisbert (Spania) 
70 p; 17. Dibley (Australia) 60 p; 18. 
Gorman (S.U.A.) 57 p; 19. Parun (N. 
Zeelandă) 56 p; 20—21. Tiriac (Româ
nia) și Salomon (S.U.A.) — 46 p.

Viitoarele etape ale competiției : 
Newport și Orange (21—27 august), 
Forest Hills (28 august — 10 septem
brie), Los Angeles (11—17 septembrie).

IȘI CONTINUĂ ITINERARIUL

— Firește, rezultatele obținute nu 
ne satisfac, ne-a declarat V. Bă- 
luțiu- Ambii adversari din grupă au 
fost puternici, desfășurînd un joc in 
viteză, făcînd risipă de energie. 
Noi am fost handicapați de faptul 
că am început pregătirile la mijlo
cul lunii iulie și de lipsa de expe
riență a unora dintre componența 
lotului. Echipa prezentată a fost cea 
mai tînără din cadrul Balcaniadei. 
Opt jucători nu au împlinit încă 
30 de ani (Bucur, Lăzăreanu, Po- 
raschi, Matei, Furnea, Coca, Ciocan 
ți Mihai Munteanu). Dacă aveam la

— Acest experiment, de • tri
mite o echipă de club la Balcan zz- 
poate da roade în viitor ?

ccndi- 
fi in- 
cițica 

la re-

— Desigur, dar cu cite va 
ții. Principala o consider a 
tărirea echipei respective cu 
jucători valoroși. Chiar noi. 
centa ediție, consider că am ai o
comportare apreciabilă, deoarece jo
cul ce l-am desfășurat in ambele 
partide a fost cel puțin egal ad
versarilor noștri. Jocul, însă, nu fi 
scorurile, din păcate...

F. V1MTILA

DUMINICA
Iată-ne la numai trei zile de în

ceperea campionatului de fotbal ! 
Duminică cele 16 echipe din prima 
categorie se vor alinia la startul 
celei de a 55-a ediții a acestei în
treceri dd mare popularitate care 
ocupă primul loc în preferințele iu
bitorilor de sport din tara noastră.

Tn concursurile Pronosport își 
vor găsi de acum înainte loc cu re
gularitate întîlnirile campionatelor 
noastre. Nu mai este nevoie să 
spunem cît crește interesul parti- 
cipanților în jurul viitoarelor con
cursuri Pronosport I

Programul concursului Pronosport 
nr 34 de duminică 20 august a c. 
este următorul: I: U. T. Arad — 
V. C. Argeș; U: U. Craiova —

tunci and mai „ciupesc* cite un 
punct care Ie asigură un kie căl
duț rub soarele clasamentului.

Angajarea fotbalului românesc pe 
o orbită ascendeetâ presupune exis
tența de sus pită jos a unei ati- 
tudlr.: ex.gente. critice, presupure 
rompeter.tă. măsuri bine gTr.dle. 
care să £e apoi urmărite cu si%- 
rumU- pină la rapăt

O. in rea taie. nic F. B. Fo'-bal 
na s-s dosed# xxideauaa a 
siger.'A fata ie uce^ siânicu-. dto- 
duburi. >tâ 5e oZtatea laăuuejr.- 
câ a m-uricr yarum gr. ramp-"r~aT-l

- Wîx

se
* e^aka

an. i 
tărJe

AfesțBe de pesă anunță noi regle- 
TTe-tq-. la oe^iășurarea circuitului de 
•uraee :~terrag-.r tte de lenis. dotat 
ca .WwFir Premiu — F.I.I, T.* și or- 
gac.aa* de forul suprem de țpeciali- 
tare. fes raiaborare cu firma britanică 
jCMaaerdal Unton*. Astfel, au fost 
seaberiae datele ultimului turneu, cel 
rare v» reuni pe primii opt clasați. 

bțiteMrea Întregului circuit.

-armetr .a avea loc între 27 noiem
brie ri 3 decembrie, la Barcelona. Tn- 
teecesrie «ar fi găzduite de noul sta
nce azcoestt ol-, ateastă localitate In 
^eaerea defiaiizvăru antantelor or- 
ga-Mararice. recent s-au deplasat la 
âfc «tara ds finire principalii fac- 

Aîan Hevman (Da- 
iinxeîe FI L T si 
a) — repcezer.tau- 
I Unitt.-. Amiudoi

s-au declarat satisfăcuți de calitatea 
instalațiilor barceloneze.

Intre timp, „Marele Premiu" își 
continuă itinerariul non-stop, cu al 
doilea turneu de dincolo de Ocean. 
După Indianapolis (campioanatele
5. U.A. pe terenuri cu zgură), așii ra
chetei sînt reuniți la Toronto, în cam
pionatele Canadei. Deși nu s-a putut 
prezenta la Indianapolis, din cauza 
întîrzierii semifinalei inter-zone a 
Cupei Davis, campionul român Ilie 
Năstase continuă să fie excelent si
tuat în clasamentul general, unde 
ocupă locul doi, la mică distanță de 
lider. Iată clasamentul Marelui Pre
miu, înainte de Toronto :

1. Orantes (Spania) 389 p;*2. NAS» 
TASE (România) 329 p; 3. Smith 
(S.U.A) 292 p; 4. Gimeno (Spania)
253 p; 5. Kodes (Cehoslovacia) 197 p;
6. Hewitt (R.S.A.) 159 p; 7. Connors

SPORTIVII 
PARTICIPA LA 

DE NATATIE A

ROMÂNI 
BALCANIADA 
JUNIORILOR

români care vaLotul sportivilor 
lua parte la cea de a doua ediție a 
Balcaniadei de natație pentru juni
ori a părăsit Capitala plecînd spre 
Izmir. Din delegație fac parte, prin
tre alții înotătorii Eugenia Cristes- 
cu, Adrian Horvat, Dragoș Aldea. 
Adrian Popovici, Lavinia Donea și 
jucătorii de polo Victor Stancu, Ilie 
Slavei, Cezar Rădueanu, Ion Gheor- 
ghe. întrecerile încep astăzi și se 
vor încheia duminică.

Marjan Brncici fi Mladen Ramljak ,.stilpii“ apărării de la Dinamo 
Zagreb.

„Cupa Prietenia" la handbal
VARȘOVIA, 17 (Agerpres). — In 

cadrul turneului internațional de 
handbal „Cupa Prietenia" (rezervai 
echipelor de juniori), care se des
fășoară la Varșovia. selecționata 
României a întîlnit reprezentativa 
U.R.S.S., în fața căreia a pierdut cu 
scorul de 20—24. Alte rezultate : 
Bulgaria —■ Ungaria 18—16 : Po
lonia (A) — Cehoslovacia 15—15.

ECHIPA ROMÂNIEI DE 
LUPTE ’LIBERE (JUNIORI) 

ÎNTILNEȘTE PUTERNICA 
REPREZENTATIVA A 

BULGARIEI 4

Tn locaiitatea Tîrgoviște din Bul
garia vor avea loc. sini bâtă Și du
minică, dbuă îrtfilniri internaționale 
de lupte libere. Reprezentativa țării 
noastre die juniorii va întîini puter
nica formație a tării gazdă. Iată 
echipa României cave a făcut depla
sarea în Bulgaria : Aurel N'eagu
(Dunărea Galați), c;». semimuscă. 
Gheorghe Ștefan (Rapati Buc), muscă, 
Gheorghe Eremia (Dinamo Buc.), co
coș, Marin Voicu (PrtosvesyL JSrăil#), 
pană, Csaba Benedec (Mureșul Tg. 
Mureș), seimiușoară, Tinerii) Seregeli 
(Mureșul) șl Constantin Badea (Ra
pid) ușoară, Florian Ariene (Petro
lul) semimijDocie, Eugen' Kelemgu 
(Mureșul), mijlocie, Valertoin Mihăilă 
(C.F.R. Timișoara), ser.țigrea, Ișn 
Paiu (Progresul Brăila) gi*ea. Repre
zentativa țării noastre es.te însoțită 
de antrenorul Alexandru' Tăteru 
(Brăila).

L

PE SCURT
Cu prilejul unui concurs atletic des
fășurat la Leipzig, Regina Klșinau a sta
bilit un nou și valoros ree-cKrd al R.D. 
Germane în proba de 1 500 m cb timpul 
de 4:07,6. Reamintim că racordul mon
dial al probei este deținut de atleta 
sovietică Ludmila Braghina cu 4:06,9.
în cadrul campionatelor do atletism «le 
Danemarcei, Grith Ej strap- a cișțigat 
proba de săritură în înălțime cu rezul
tatul de 1.85 m. Performanța realizau 
de atleta daneză reprezintă un nou re
cord național și al țărilor nordice.

S«ri»oare din Iugoslavia — IN PRAGUL NOULUI SEZON COMPETITIONAL
>

întîlniri din cadrul preliminariilor 
din campionatul mondial ce se vor 
disputa în această toamnă

De aceea, sezonul care începe du
minică are o importanță deosebită 
pentru fotbalul iugoslav, dornic ca, 
prin rezultate pe plan internațional, 
să recupereze pozițiile pierdute în 
plutonul echipelor fruntașe de pe 
continentul nostru.

la cîrmâ cu fostul căpitan a lui 
Ajax — Vasoriei — încearcă o re
venire pe poziția pe care ani de 
zile a avut-o acest club belgrădean. 
Printre cele 18 echipe ale elitei 
se numără și Spartak Subotița. care 
reușește o revenire în 
vizie după o absență de

Chiar din start sorții 
jat“ întîlniri considerate 
derbyuri. Ne

prima di- 
14 ani.
au „aran- 
adevărate 

gîndim la jocurile 
Steaua roșie — Dinamo, Olimpia — 
Partizan sau Zeleznicear — Vojvo- 
aina. Primele jocuri ale sezonului 
competitions! vor trebui să de
monstreze stadiul de pregătire al 
echipelor înscrise în competițiile 
organizate de U.E.F.A., 
ma selecționabililor

PROGRAMUL NAȚIONALEI IUGOSLAVE

I DUȘAN BUGARIN

■ei II
19
19

ca și for- 
în importantele

REAL MADRID SURCLASATA 
LA BELGRAD

Campionatul mondial de moiocros (la 
clasa 500 cmc), a fost cîștigat în acest 
an de sportivul belgian De Coster, care 
a totalizat 90 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Friederichs (R.D. Ger
mană) — 62, Mikkola (Finlanda) —
61 șl Jonsson (Suedia) — 60 p. fn ultima 
cursă a campionatului, desfășurată ța 
Ettelbruck (Luxemburg), victoria a re
venit belgianului Van Veltlioven. urmat 
de Friederichs și cehoslovacul Studellca.
tn cadrul competiției internaționale de 
hochei pe gheață dotată cu premiul zia
rului „Sovietski Sport'* s-au disputat alte 
două partide încheiate eu următoarele 
rezultate: Modo (Suedia) — Ilvess (Fin
landa) 6—2 (2—1. 2—1. 2—0): ȚSKA Mos
cova — Tesla Pardubice (Cehoslovacia) 
4—1 (1—0, 1—1, 2—0).
După consumarea a opt runde, in tur
neul internațional de șah „Memorialul 

— ■ ■ ■ - conduce Smejkal* (Căhg-
puncte, urmat de Vasiu- 

— 51/, p„ LutikțȘv
p„ Rozuvaev (U.R.S.S.) 
(S.U.A.) — cît» 41p. 

a 8-a. Smejkal l-a învins pe 
iar Sznaptk a ;îșt.igat la 

A fost consemnată remiza .... . ... Vasiuk .v,
Kosti-o si

A, Rubinstein" 
slovacia) cu 6 
kov (U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) — 5 
și Zuckermann. 
în runda 
Zuckermann.
Ermenkov. 2. __
în patru partide: Lutikov 
Haag — Bednarski. Kobo 
Pvt.ei — Liebert.

ÎNCEPE CAMPIONATUL!
Rapid : III: Farul — C.F.R. Cluj: 
IV : Petrolul — Dinamo ; V : C.S M 
Reșița — Steagul roșu; VI: U 
Cluj — Jiul : VII : Steaua — AS A 
Tg. Mureș; VIII: Sportul studen
țesc — S. C. Bacău ; IX : C. S. Tir 
goviște — Politehnica Iași; X: 
Delta Tulcea — Progresul Brăila : 
XI : Gloria Buzău — Metalul Bucu
rești : XII : Metrom Brașov — Cor 
vinul Hunedoara ; • XIII: Minerul 
Anina — F. C. Bihor.
PREMIILE TRAGERII LOTO EXCEPȚIO

NALE DIN 8 AUGUST 197»
Categoria 1 : 2.80 variante — 

turisme -Dae’a 1300” (70 000 lei).
Categoria 2 : 1.80 — autoturisme „Dacia 

1100“ (55 000 lei).
Categoria 3 ; 2,05 variante — 25 000 iei.

auto-

4 : XI15 v»r.«ne — excursie 
a » uxrjr» nie»4 MO-
5 : SSZ» vartar.ie a 7 5« lei. 
ecrarsie BiXapeua

_ • : CLX variante _  excarsJ
(1 loc) la B-iapera (2 ăM iei)

Categoria T : TM» vartarte — 1 344 let 
Categoria t : S5.S5 variante a 5N leL 
Categoria Ș : 4H variante a »7 le*.
Aatorarisirete an fost dfUgașe In or- 

«Ur.e dap* com urmează :
one M TTZCHAK — Ha fa GHEOR- 

CHE ICLXA.VU — B-aeurest:. GHEORGHE 
MIHAI — B-aritreț-.l.

Lista nominală a dștigătorilor de 
excu.-si! la Budapesta c-J petrecerea Re- 
vel.onulu. va fi publicată în numerele 
viitoare ale ziarului.

Catee-r.a
Budapesta

Categcr.z 
din eare 1

Categoria

Rubrică redactată 
de LOfO PKOMJSl OKI

Me: Tcrinoț ITALIA — IUGOSLAVIA 
ine: Lcr.dra. ANGLIA — IUGOSLAVIA 
wie : Las Palmas. SPANIA — IUGOSLAVIA (C.M.) 
)rie : Belgrad. IUGOSLAVIA — GRECIA (C.M.)

ÎN COMPETIȚIILE U.E.F.A.

(A)
(A)

Peste 50 000 de spectatori au .ur
mărit marți în nocturnă la Belgrad 
întîlnirea amicală de fotbal dintre 
Steaua roșie și Real Madrid. Au 
cîștigat gazdele cu 4—1 (1—0), 
golurile înscrie de
Karasi și Lazarevici, respectiv

Petrovici

Sarajevo• La Sarajevo : 
Sporting Lisabona 2—2 (1—1).

prin
(2). 

Piri.

C.C.E. DERBY COUNTY — ZELEZNICEAR
Cupa Cupelor: HA1DUK SPLIT — FREDR1KSON (Norvegia)
Capa f E F A.: LOUSANNE — STEAUA ROȘIE ; O.F.K. — DU- 

KL.A FRAGA : VOJVODINA — SLOVAN BRATISLAVA.

LOTURILE OLIMPICE ALE U. R. S. S

Federația ur. >r.ală de specialitate a 
definitiva: tu. care va participa la 
turneul olimpie de fotbal. Antrenorul 
principal ai selev-.or.a-ei U.R.S.S., Alek
sandr Ponomarlov. a aleă-uit un lot de 
1» jucători. în care figurează printre 

Rndakev (portar). Dzoudzațvili, 
Hurțilava, Kap'icinii. I.ovcec, Istomin, 
(f.-ndațl). Andriasin, Kolotov (mijlocași). 
Onișcenko. Semeniov, Eliseev și Evriu- 
Jhiin (atacanți). Selecționăbilii vor sus
ține un u t m Joc de verificare la 17 
augast in compania ech-.pei secunde a

U.R.S.S.. 
plece la

ȘTIRI, REZULTATE

Șl R. F. a GERMANIEI

urmînd ca 
Mtinchen.

★
lotul olimpic 
remarcat eâ

la

al

ii august să

Iată și 
niei. De 
parte din prima divizie: Brâdler (V.F.L. 
Bochum) — Baltes (Fortuna Diisseldorf), 
Haeberman (Eintracht Braunschweig), 
Schmitt (Kickers Offenbach). Hollmann 
(R.W. Oberhausen) — Kalb, Niekel 
(ambii Eintracht Frankfurt) — Schnei
der, HBness (ambii Bayern MUnehen), 
Wunder, Seliger (ambii M.S.V, Duis
burg).

_ R.F. a Germa- 
toți jucătorii fac

• Echipa .iugoslavă Olimpia Liublia- 
na. aflată în turneu în Spania, a sus
ținut o partidă cu formația Motril, care 
activează în divizia a III-a a campiona
tului. In mod surprinzător, victoria a 
revenit cu scorul de 2—1 (0—0) gazdelor., 
Au marcat : Juanin (min. 57 și 84), res
pectiv Oblak (min. 64).
• Conducătorii cluburilor Ajax Am

sterdam și Independiente Buenos Aires, 
ale căror echipe își vor disputa finala 
„Cupei intercontinentale*1 au căzut de 
acord ca în eventualitatea unui al trei
lea joc, acesta să aibă loc la Anvers 
sau Bruxelles.
• în turneul internațional de la G-e- 

rona (Spania), echipa franceză Nîmes 
a întîlnit formația vest-germană Schalke 
04 pe care a învins-o cu scorul de 2—0 
(1—0).
• Rezultate înregistrate în campionatul 

englez de fotbal: Arsenal — Wolver
hampton 5—2; Birmingham — Newcastle 
3—2, Southampton — Stoke 1—0, Crystal 
Palace — Derby 0—0: Liverpool — Man
chester United 2—0: Sheffield — " ' 
Leeds 0—2*; Ipswich — Norwich 
West Ham — Coventry 1—0.

La Moscova au luat sfîrșij campionatele 
unionale de natație, prilej de verificare 
în vederea J.O. în ultima zi de concurs;. 
Viktor Șarughin a cîștigat proba
100 m fluture, cu timpul de 5».5. m 
proba similară feminină, victoria -a re
venit irinei Ustimenko, care a realizat" 
un nou record al U.R.S.S. cu 1 :DF 8. 
Cursa masculină de 100 m spate ș-a în
cheiat cu victoria lui Igor Grivinni'kw 
cu 1:00,1. La feminin, pa aceeași dis
tanță, Natalia Erșova a ocupat primțil 
loc cu 1:07,9.
In optimile de finală ale turneului. in
ternațional de tenis de la Moscova, .u- 
cătorul sovietic Serghei Lihaolov l-a în
vins cu 3—6. 6—3. 6—0 pe jamaizanul
Richard Russel. Alte rezultate: Volkov 
(U.R.S.S.) — Rybarczik (Polonia) 
6—3: Nowicki" (Polonia) — Lamp 
(U.R.S.S.) 7—9, 8—6. 6—0. în concursul
feminin, ------'---- ' — —
rozova a 
Veronika 
Evghenia 
cut-o cu 
'Polonia)

campioana unională Olga Mq- 
dispus CU 3—8, 6—4. 6—3 c!e
Koch (R.D. Germană). iȘr 

Biriukova (U.R.S.S.) a într«- 
6—2, 6—3 pe Barbara Krajj

După disputarea a 7 etape. în turul ci
clist al Portugaliei continuă să conducă 
Joaquim Leite (Portugalia), urmat de 
compatrioții săi Agostlnho — la 2 sec. 
șl Fernandes — la 9 sec. Etapa a 7-a 
(Tondela — Porto) a revenit balgiantte ■ 
lui Doyen, cronometrat pe distanța de 
141 km în 3h 57:59.

United
1—2,

Cursa internaționala automobilistică des
fășurată în localitatea Italians. Enna. in 
cadrul campionatului european (Clasa 
2018) cmc), s-a încheiat cu victoria spor-, 
tivului italian Arturo Merazgrio Conor- 
rind pe o mașină „Abarth-Ossella”, 
a parcurs 368,200 km in 1 h 54:Q3.9 cu 
o medie orară de 192 km. L-au urmat 
englezii Vie EPort (pe ,.Lola“) îh
56:07.7 și John Bridges (pe „Chevron”) 
— lh s»:C8,6,



A XXa ediție a jntlJRiLOR OLIMPIII Of VARA
LOTURILE ROMÂNIEI
PENTRU OLIMPIADA

DE LA

OLIMPICA
(Urmare din pag. 1)

SPORTIVII ROMÂNI AU PREDAT
FLACARA

BREVIAR OLIMPICIN VIZITA LA

pice, prieteni ai sportivilor iugos
lavi.

Apoi flacăra olimpică purtată de 
Braniglav Simici și-a continuat 
drumul spre Miinchen, ducând cu 
ea la J.O. și mesajul sportivilor ro
mâni care au purtat flacăra cu 
grijă și respect pe plaiurile Româ
niei socialiste.

înainte de a-și continua drumul 
l-am rugat pe Hans Werner von der 
Planitz, șeful caravanei ștafetei 
olimpice din partea Comitetului de 
organizare a J.O. să ne redea cîteva 
dintre impresiile culese cu prilejul 
trecerii flăcăii olimpice prin țara 
noastră. Iată răspunsul său : „Tre
cerea flăcării olimpice prin Româ
nia ini-a produs impresii unice. Va 
fi pentru mine o amintire de neui
tat această vizită în țara dv. Mag
nifica manifestare prilejuită de so
sirea flăcării Pe marele stadion din 
București m-a emoționat profund..." 

în aceste zile, flacăra olimpică se 
apropie tot mai mult de Miinchen, 
orașul gazdă a J.O. Simbolul de 
veacuri al Jocurilor conține acum și 
o parte din căldura inimilor sporti
vilor români.

campionul olimpic de la Roma, Du
mitru Pîrvulescu a trecut flacăra 
olimpică sportivului iugoslav Bra
nislav Simici fost și el campion 
olimpic la lupte (J.O. de .a Tokio), 
în această atmosferă emoționantă, 
au luat cuvîntui reprezentanții fo
rurilor sportive din țara noastră 
și din Iugoslavia. D:n partea română 
a vorbit conf. univ. Marin Birjega, 
vicepreședinte al CNEFS. membru 
în Comitetul Olimpic Român, care a 
spus printre altele: .Cursa torțelor 
— această ștafetă simbol al luminii 
perpetuate pesto veacuri și milenii, 
ca una dintre ce-e mai vechi tra
diții ale omenirii — primește astăzi 
sensuri și semnif.cați: deosebite. 
Ștafeta o. împacă a sportivilor poartă 
cu ea simbolul solidarității tinere
tului lumi: in slujba unui ideal 
comun, aceia de mai bună înțele
gere intre popoare, respect reci

ți pace".
. Zor®n Potiei, pre
țului Otimpic iugos- 
□e sportivii români, 

rțtikr oiim-

HANDBAL

ROMANIA

MUNCHEN W
• •

GIMNASTICĂ
PALMARES OLIMPIC : 3 medalii de bronz 

(Elena Leușteanu și echipa României — 1956. 
Echipa României — 1960), 1 loc patru* (Elena 
Leușteanu — 1956), 2 locuri cinci (echipa Ro
mâniei — ansamblu in 1956, Sonia Iovan — 
1968), 5 locuri șase (Elena Leușteanu de două 
ori în 
echipa

1956, Sonia Io van 
României în 1964).

de două ori în I960,

GHEORGHIU Mircea

BĂRBAȚI

Născut 
rești.

la București, la 8.8.1548. Clubul Sieaua

GRECU Dan
Născut 

rești.
la București, la 26.9.1950. Clubul Dinamo

MIHAIUC Petre
Născut 

rești.
la București. la 5.7.1948. Clubul Steaua

OFRESCU Nicolae
Născut la București, la 1,3.1954. Clubul Dinamo

Bucu-

Bucu-

Bu cu

Bucu-
rești.
PAUNESCU Gheorghe

Născut la Craiova, la 
rești.
PETRESCU Constantin

Născut la București,' la rești.
COȘARIU Vasile

Născut la Lugoj, la

20.1.1943.

8.1.1951.

Clubul

Clubul

Dinamo

Dinamo

Bucu-

7.10.1945. Clubul Dinamo București.

FEMEI
CEAMPELEA Elena

Născută la Ploiești; _. ...... _ __
rești. A făcut parte din echipa clasată a șasea la 
din 1964.
GHECIOV Mariana

Născută la Caransebeș, la 11.6.1954. Liceul nr. 4 
șoara.
GOREAC Alina

Născută la Lugoj, la 28.9.1952. Clubul Dinamo București.
GRIGORAȘ Anca

Născută la ComâneșU — Batcău, la 8.11.1957. Asociația 
sportivă Flacăra oraș Oheorgr** Gheorghiu-Dej.
IOAN Paula

Născută la
București.
PAUNESCU

Născută 1q

Născut A'ia Ploiești; la

la 3.2.1947. Clubul Dinamo

București.

Marcela
Craiova, la

TURCU E/sobeta

NAȚAȚ I E

PALMARES OLIMPIC : 1 loc cinci (echioe 
în U — 1936).

BIRTALAN Ștefan
Născut ia Zalau. la 25.9.1948. Clubul s-.eaua Sucor
Component al echipei Steaua, finalista, a C.C.E. 1971.

COSMA Adrian
Născut la Timișoara.

București.
DAN Marin

Bucu-
J.O.

Timi-

la 1.4.1955. Clubul sportiv școlar

11.1.1955. școala sportivă Craiova.

2.5.1953. Clubul Petrolul F.olești.

Născut la Ștefănești — Ilfov, 1» S9 8.19U. dubai D 
nazno București. Compoaent al ecr. ret 
I ia C M. de tineret la 1M7.
DINCA Alexandru

Născut la Bucureșu. la 1S.12.1MS. Clubul Steaua Buc- 
rești. Component ai reprezentatr.es ciasată pe locul 
la C.M. din 1979 și pe locul IU La C.M. din 1>47 ; s 
echipei Steaua câștigătoarea C.C.E. tn 1941 Și 
finaliste în 1971.
GAȚU Cristian

Născut la București, la 20.8.1945. Clubul Steaua Dumi
rești. Component al reprezentativei clasate pe locul I la 
C.M. din 1970 și pe locul IU la C.M din 1967 ; al edurel 
Steaua finalistă a C.C.E. în 1971; al selecționatei clasată 
pe locul I la C.M. d9 tineret tn ÎMI
GRUIA Gheorghe

Născut la București, la 2.10.1940. Clubul Steaua Bucu
rești. Component al reprezentativei clasate pe locul I la 
C.M. din 1964 și 1970 precum și pe locul UI la C.M. cr 
1967; al echipei Steaua ciștigâtoare a C.C.E. în 1968 »: 
finalistă In 1971.
GUNESCH Roland

Născut la Daia — Mureș, la 25.3.1944. Clubul Politeh
nica Timișoara. Component al reprezentativei clasată ne 
locul I la C.M. din 1970 șl pe locul IU la C.M. din 1M7
KiCSID Gavril

Născut la Imeni — Covasna. la 2.4.1948. Clubul Steaua 
București. Component al reprezentativei clasată re locul 
I la C.M. din 1970, a] celei clasata pe locui I la C.M 
de tineret din 1967.
UCU Ghițo

Născut la Fierbinți — Ilfov, ia 1.12.1M5. Clubul Di
namo București. Component al reprezentativei clasată 
pe locul I Ia C.M. din 1970 $i pe locul IU la C.M. <Kn 
1967 ; al selecționatei 
ret din 1967.
PENU Cornel

Născut la Galați, 
rești. Component al _ _________  _____  __
la C.M. din 1970 și oe locul HI la C.M. din 1967: al selec
ționatei clasată pe locul I la C.M. de tineret cin 1967.
SAMUNGI Valentin

Născut la București, 
rești. Component ai 
la C.M. dm 1970 p
SCHOBEL Simian

Născut la Petresti 
s-tâtea Cluj.
STGCKL Wemer

Născut la Res ta.
Component
TALE Virgil

Născut la București
București. Component 
cui I la C.M. din î9<
TUDOSîE Constantin

Născut
Cluj.
VOINA

Născut 
București.

c’.asată pe locul I la C.M. de

relei

la 16.6.1945. Clubul Dinamo Bucu- 
t eprezentativel clasata pe locui I

POLO
OLIMPIC : 2 locuri cinci (1960PAEMARES

/și 1964).
Hl. IBER Șerban

Născut la București,
rez/tl.
FF1ĂȚILĂ Cornel

Născut la București, la 7.S.1941. Clubul Dinamo București. 
«AMFIRESCU Gheorghe

Născut la București, la 21.9.1945. 
rești.
MIHAILESCU Bogdan
Născut la București, la 6.3.1942. 

rești.
NOVAC Gruia
Născut la București, la 24.1.1044. 

rești. A făcut parte din echipa clasată a 
1964.
POPESCU

Născut la
rești.
CULWEAC

Născut la -------- - - — ,,A făcut parte din echipa clasată a cineea la J-O. din Wta. 
LAZAR Radu

Născut la Timișoara, la 21.12.1947. Clubul Dinamo Bucu
rești.
RUSU Claud iu

Născut» la Cluj, la 15.2.1949. Asociația sportivă Voința 
Cluj.
RUSU Cornel

Născut la București, ia 10.9.1944. Clubul Rapid București. 
RUS Viorel

Născut la București, la 14.11.1952. Clubul Dmamo Bucu
rești. >

Ia 11.5.1951. Clubul Dinamo Bueu-

Clubul

Clubul

Clubul Dinamo Bucu-

Dinamo Bucu-

Dinamo Bucu- 
cin cea la J.O. din

Dinu
București, la 27.6.1949. Clubul Dinamo Bucu-

Iosif
București, la 13.8 1941. Clubul Rapid București, 
te din echipa clasată a cincea la J-O. din 1964.

ÎNOT
SLAVIC Marian

100 m și 200 m liberNăscut la Ploiești, la 6.2.1946. clubul 
rești. Cefe mai bune rezultate în 1972: 
55,2, 200 m liber — 2:00,2.
ALMER

1500 m
Născut

Cel mai
GROZA

Eugen
liber
la Reșița, la 14.1.1953. Clubul 

bun rezultat în 1972 : 16:59,3 —
Anca

2()0 m 'delfin
Născută

București.
delfin.

la . 
Cel

Steaua Bueu-
190 m liber —

Olimpia Reșița, 
noa m liber

București, la 23.1.1956. Clubul Dinamo 
mai bun rezultat In 1972: ~'30.4 _ .50 m

SĂRITURI
(ÎRAISTARU) Melania

București, la 22.11.1943. Clubul Progresul
DECUSEARA

Născută la
București.
PRELIPCEANU Sorana

Născută la Cluj, la 19.5.1958. Clubul Crlșul Oradea.
GANEA Ion
Născut la Sibiu, la 10.2.1945. Clubul sportiv munci

toresc Sibiu.

PENTATLON
•A-f. -^nocreA^v .. L

PALMARES OLIMPIC î 1 loc șase (1956).

URMAȘII LUI EURIBATE
9

Sportul luptelor este cunoscut în 
istoria Jocurilor Olimpice încă din 
cele mai vechi umpur.. în anul 708 
î.e.n., Euribate a fost nrimul în
vingător la proba ce lupte. Pe a- 
tunci, țelul lupte, se chema triag- 
mos și consta in obligația de a-ți 
dobori adversarul de trei ori al pă- 
mint. cu spatele, coațzsa sau umă
rul. O victorie în aceste condiții, 
cerea nu numai nutere. ci ș: o în- 
demînare deosebită, fapt care l-a 
determinat pe istoricei Plutarh să 
spună că, dintre toate exercițiile, 
luptele pretind în cea mai mare 
măsură artă și șireter. e- După mai 
bine de doua milenh și jumătate, 
urmașii ltd Euribate folosesc majo
ritatea procedeele: 
învins adversari:
adversarului cu mito 
rele, prinderea unu; 
rea

COSMESCU Marian
Născut la București, ia 3.10.1950. Clubul Olimpia 

rești.
KOVACS Albert
Născut la Tg. Mureș, la 25.6.1949. Clubul Inst. 

goglc Tg. Mureș.
SPIRLEA Dumitru

Născut Îs București, la 10.11.1950. Clubul Olimpia
'"'•1’0(1 trei au făcut parte din echipa României clasată 
a treia la campionatele mondiale de iunlorl din 1971.

Bucu-

peda-

Bucu-

TURIȘTII și sportivii sosiți la 
Miinchen nu vor întîmpina dificul
tăți pentru a se înțelege între ei 
dacă vor cunoaște... „esperanto". 
Mișcarea pentru promovarea acestei 
„limbi universale" a pus în circula
ție un dicționar de buzunar olimpic, 
al cărui autor este însuși ambasado
rul Australiei în R. F. a Germaniei, 
Ralph Harry, unul din 
mișcării pentru „limba

Olimpice de Ia Miinchen ! Sub acest 
simbol se desfășoară aceste ultime 
antrenamente ale luptătorilor... 

..Campionul mondial din 1967, de la 
București, Ion Baciu, nu era sigur 
de selecție — ne declară antrenorul 
emerit Ion Corneanu — nici Vic
tor Dolipschi, nici Nicolae Neguț 
și. în sfirșit, nici unul dintre spor
tivii noștri consacrați care nu reu
șesc să-și confirme valoarea în a- 
ceste meciuri de selecție. Tinerii 
Marin Dumitru și Roman Codreanu 
sint adversari redutabili pentru Ba
ciu și Dolipschi. Vasile Fodorpata- 
chi, pînă nu demult era aproape 
sigur de titularizare lg categoria 
mijlocie, unde luptă și Nicolae 
Neguț. Acum, după ultimele antre
namente. Neguț ne-a convins".

Nicolae Neguț, Roman Codreanu, 
Vasile Fodorpatachi, Nicolae Marti- 
nescu și Victor Dolipschi trag la 
sorți numerele de concurs pentru 
turneul „în cinci" care 
Fiecare acțiune este 
zuliarele meciurilor 
caietul antrenorului.
singurul criteriu de 
spune Ion Corneanu 
caietul cu evidența 
riicr elevilor săi.

Pe salteaua de concurs, oerechile 
se schimbă— începute dimineața la 
orele 10 meciurile conunuă oină 
tîrziu, după era prinzului- La înche
ierea —----------- ntului. pentru cei

vins de utilitatea lor. Ca urmare, 
dr. Nicolae Lazăr a constatat W 
mine o evidentă îmbunătățire a ca
pacității de efort".

— Participi acum pentru a doua 
oară la Jocurile Olimpice. La Ciu
dad de Mexico ai ocupat locul V... 
Speri să-ți îmbunătățești poziția în 
ierarhia mondială ?

— Mă simt mult mai bine pregătit 
decît în ajunul turneului de la 
Ciudad de Mexico. Cred că voi avea 
un cuvînt mai greu de spus în în
trecerile de la Miinchen. Obiectivul 
meu este medalia de bronz. La fața 
locului vom vedea cum se vor pe
trece lucrurile. Am 28 de ani și, 
deci, puține șanse să mai fac parte 
din delegația ce va părticipa la e- 
diția viitoare a Jocurilor Olimpice. 
Deci, voi face totul ca acum să mă 
număr printre medaliații olimpici.

Cu capul plecat, Ludovic Ambruș 
— vicecampionul mondial al edi
ției de la Sofia — se apropie de noi 
și ne mărturisește cu timiditate i 
„Anul acesta n-a fost bun pentru 
mine. C’îteva accidente m-au împie
dicat să mă prezint in maximum 
de formă, atît la campionatele eu
ropene de la Katowice, cit și la 
turneul internațional de la Bucu
rești. Acum, in sfirșit, mă simt foar
te bine ți sper să-l tac pe maestrul 
Crisnic să nu mă mai privească în
cruntat. Vreau să reușesc, la Miin- 
chen. să-i descrețesc fruntea"-

conducătorii 
esperanto".

*
PROBLEMA participării 
din Rhodesia la Jocurile 
rămîne în suspensie și creează 
rioase preocupări organizatorilor 
Comitetului internațional olimpic.

In semn de protest față de pre
zența la Olimpiadă a sportivilor din 
această țară, unde se pratică apart
heidul, delegațiile Etiopiei, Tanza
niei, Liberiei șl Sierei-Leone au a- 
nunțat că nu vor lua parte la între
cerile olimpice decît cu condiția ex
cluderii de la Olimpiadă a sportivi
lor rhodesieni. Potrivit știrilor trans
mise de agențiile internaționale de 
presă, aceste țări nu mai acceptă 
acum nici soluția de compromis prin 
care sportivii rhodesieni urmau să 
participe sub drapelul britanic.

sportivilor 
Olimpice 

se- 
Și

cu care el și-a 
dezechilibrarea 
le sau pkioa- 
âcior. arunca- 

peste umăr sa-j peste șold etc.
★

zi in tabăra de pregătire olim- 
a luptătorilor, la Poiana Bra- 
Un grup de sportivi. Incoio- 
pe două rinduri. pornesc in a- 

pe ruta obișnuită (săptă- 
pînă îi

O 
pică 
șov. 
nați
lergare. 
mînală), pînă in Cristianul Mare, 
pe poteca știută b ne de ei, urmînd 
ca întoarcerea s-o facă pe Drumul 
Roșu. în riadul lor L recunoaștem 
pe Petre Poalelungi. Vasile îorga. 
Ștefan Stingu. Petre Coman, Ion 
Arapu. Ludovic Ambruș 

componenți

urmează, 
punctată și re- 
consemnate fu 

„Acesta este 
selecție" — ne 
— arătîndu-ne 
tuturor meciu-

khi

-S

la 27.1.1942. Clubul Dinamo Bur 
reprezentative* clasată pe loc-.

pe locui m -s C M. din 19T.

a:sa. a::»», e.j

*

Dinamo Bucu-

*PALMARES OLIMPIC : 1 loc patru (1964). Lotul de lupte libere pornește în cursa spre Cristianul Mare.., Foto: DRAGOȘ NEAGU

’35.193Î. Clubul s-.esu 
al Ista a C

♦

PÎNA miercuri seara, în satul olim
pic au sosit 2158 sportivi și sportive 
din 63 de țări. Ei își continuă 
gătirile pe toate bazele olimpice 
vederea apropiatelor întreceri.

pre- 
£n

ÎN PERIOADA 25 august — 11 
tembrie la Miinchen vor sosi și 
pleca 1 900 de trenuri suplimentare. 
Un trafic uriaș va fi și pe aeropor
tul orașului, deoarece numeroase 
delegații vor sosi pe calea aerului. 
Direcția poștelor a instalat pe aero
portul din Miinchen o serie de noi 
cutii poștale. Se preconizează că pe 
zi vor fi expediate aproape 250 000 
de scrisori.

sep- 
vor

la Leu — Dolj, la 25.3.1950. Clubul universitatea

Radu
la Sighișoara, la 29.7.1950. Clubui Universitatea

PALMARES OLIMPIC :
Cosma — 1968), 1 loc șase (Ion

cmci (Ion 
loniță — 1952).

LA KIEL s-a dat startul în „Raliul 
Olimpic—72", competiție automobi
listică organizată în cinstea Jocu
rilor Olimpice. Traseul cursei mă
soară 3 400 km, sosirea fiind prevă
zută pentru 18 august la centrul 
olimpic din Miinchen. La această in
teresantă competiție automobilistică 
participă peste 350 de concurenți, 
printre care figurează toate vedetele 
marilor raliuri internaționale.

VASILE Teodor
Născut la Ploiești, la 16.8.1947. Clubul

CUNOSCUTUL atlet englez Peter 
Stewart, recordman al țării sale în 
proba de 1500 m plat cu timpul de 
3:38,2, nu va participa la Jocurile 
Olimpice de la Miinchen. Valorosul 
atlet este suferind. El a fost înlocuit 
cu John Kirkbride.

BARTA Gyuio
Născut la Odorhel, la 8.7.1*15. Clubul Steaua București. 

Component ai reprezentativei clasată pe Socul II la - 
pionatele europene din 1071.
BALAȘ Viorel

Născut la Sic-Cluj, la 7.3.1951. Clubul Universitatea 
Component al reprezentativei clasată pe locul H la 
pionatele europene din 1971.
CHIȚIGOI Conttantin

Născut la București, la 10.7.1959. Clubul Rapid Bucu
rești.
CODOI Mircea

Născut la Moșea — Sibiu, la 13.1.1*2. Clubul Dmamo 
București. Component al reprezentativei clasată pe locul 
III la campionatele europene de juniori din 1K» și al 
reprezentativei clasată pe locul n la campionatele — 
pene din 1971.
DUMANOIU Lauren|iu

Născut la Rm. VRcea. la 23.7.1952. Clubul D-namo 
rești. Component al reprezentativei clasata pe 
campionatele europene de ■ — - _
tativei clasată pe locul n 
1971.

cam-

Cluj. 
cam-

Bucu-
__ _____________ ni la 
juniori din șl al rsprezen- 

campionatele europene dxn

ENESCU Romeo
Născut la București, la 

rești. Component al reprezentativei clasată 
la campionatele europene din 1971.

lui olimpic de „libere". Starter, an
trenorul secund al olimpicilor. Ion 
Bătrin. La capătul cursei, în Cris
tianul Mare, alergătorii sînt aștep
tați, cu cronometru! în mînă, de 
antrenorul principal al lotului olim
pic. Ion Crisnic.

în timp ce sportivii de la libere 
își continuau dificila probă de a- 
lergare pe un traseu devenit exce
siv de greu în urma ploii căzute 
în ajun, sala de lupte din Poiana 
Brașovului se transformase în sală 
de concurs preolimpic pentru can- 
didații la un loc în echipa de greco- 
romane. în fața antrenorului Ion 
Corneanu și a medicului Nicolae 
Ploieșteanu, componenții lotului 
oiimpic de greco-romane erau su
puși unuia dintre examenele cele 
mai dificil^ din această perioadă • 
a fi sau a nu fi component al 
echipei ce va participa la Jocurile

mai multi luptători, cel mai mic, 
dar cel mai valoros sportiv, dublul 
campion mondial Gheorghe Bercea- 
nu se supune unui nou efort. Echi
pat într-un trening special, cu glu
gă, Berceanu continuă lupta (în a- 
lergare) cu cele cîteva kilograme 
care-1 despart de limita categoriei 
semimuscă — 48 kg.

între timp. Petre Poalelungi a- 
junge primul la cabană, venind dinw 
extraordinara cursă de urcare-cobo- 
rîre pe o distanță de aproape 17 km! 
La cîteva minute în urma lui, Pe
tre Cearnău, Nicolae Dumitru. Pe
tre Coman, Ion Marton, Ludovic 
Ambruș se apropie de noi în grup 
compact. Fețele care ne surîdeau la 
plecare erau acum puternic marcate 
de efortul depus. „Niciodată nu 
mi-au plăcut alergările — ne măr
turisește, abia respirînd, Petre Co
man. Anul acesta însă, m-aro con-

Am trăit o zi în mijlocul luptă
torilor români ce se pregătesc pen
tru apropiatele confruntări din ca
pitala Bavariei. Se muncește foar
te mult la Poiana Brașov. Aceasta 
este cheia succeselor luptătorilor 
români la ultimele patru Olimpiade!

Mihai TRANCA

IN CADRUL unei conferințe de 
presă, care a avut loc la Kingston 
(Ontario) s-a anunțat oficial că în
trecerile 
JO din 
ceastă 
cursului
Ontario.
loc în vederea acestui eveniment s« 
ridică la 4 milioane de dolari.

competiției de yachting ale 
1976 se vor desfășura 
localitate. „Manșele" 
se vor disputa pe 
Amenajările care vor

în a- 
con- 
lacul 
avea

Meciul pentru titlul mondial de șah
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SPASSKI ÎNCEARCĂ SĂ REDUCĂ
14.4.1952. Clubul Rapid Bucu- 

pe locul II

ION Cristian
Născut la București la 9 4.1950. Clubul Rapid Bucu

rești. Component al reprezentativei clasai pe locul UI 
a campionatele europene de juniori d'B_19Ș8 și al re
prezentativei clasată pe 
pene din 197L
MOCULESCU Stelian

Născut la Brașov, ia

locul H Ia eampionatele euro-

S.ă.Uâe. Clubul Rapid București.

OROS Cornel
Născut la Oradea, la-------- --- —— — ------

rești. Component al reprezentative-; clasată pe locul II 
la campionatele europene de juniori din 1969 $1 al re
prezentativei clasată oe locul H la campionatâe euro
pene din 1971.
SCHREIBER William

Născut la Reșița- îa 
nent al reprezentativei 
tele mondiale din i960 
locul II la campionatele europene din 1971.
STAMATE Marian

Născut la București, la 6.4.1946. Clubul Steaua Bucu
rești. Component al reprezentativei clasată pe locul II 
la campionatele europene în 1971.
UDIȘTEANU Gabriel
Născut la Arad, la 20.2.1945. Clubul Dinamo București. 

Component al reprezentativei clasată pe locul n Ia cam
pionatele mondiale din I960 șl ai reprezentativei c'.asaiă 
oe locul n la campionatele europene din 1971.

5.3.19». C-ubul Dinarr.o Buou-

10.2.1942. Clubul Dnaxo. compo- 
clasa’â pe locul II la camptona- 
Și al reprezentativei clasată S*

Redacția și 4 Bu<.attș$u, sit.

• TELEX OLIMPIC • TELEX OLIMPIC
Recent, la campionatele de haltere ale 
S.U.A., sportivul Ken Patera a obținut 
o excelentă performanța la categoria 
supei-grea: 635 kg! — al doilea rezultat 
din toate timpurile, după Vasili Alek
seev (645 kg) și mal bun decît cel rea
lizat de Rudolf Mang (630 kg). Patera 
este în vîrstă de 22 de ani șl a arun
cat greutatea la. peste 20 m. Prin ur
mare, în lupta pentru medalia de aur 
in afară de Alekseev si Mang se alătură 
acum și Patera!

Cicliștii din șapte țări s-au întrecut in 
cadrul unui concurs preolimpic desfă
șurat recent în Elveția. Clasica cursă 
de 100 ltm eontracronometru pe echipe, 
disnutată pe traseul Maur-Oerlikon, a 
fost cîștigată de formația secundă a 
U.R.S.S (Suhov, Mihailov, Basko și Li- 
kaoev) 'în 2h 06:41. In același timp a 
fost cronometrată șl echipa Cehoslova
ciei Pe locurile următoare s-au clasat 
U.r’.S.S. (I) — 2h 07:58; Spania — 2h 
09:03; Italia — 2h 10:49; Anglia — 2h 
11:01; Elveția — 3h 11:44 și Franța — 
2h 12:12.
• k
După o z> de repaus, la Augsburg au con
tinuat întrecerile turneului preolimpie 
masculin de baschet. Iată rezultatele 
înregistrate: R.P.D. Coreeană — Elveția 
93—81; Israel — Anglia 81—69; Spania — 
Finlanda 90—71; Grecia — Canada 91— 
67; Polonia — Suedia 90—78; Bulgaria

— Mexic 78—65. înaintea ultimei zile a 
competiției, echipele Spaniei, Poloniei. 
Mexicului și Bulgariei sint virtual cali
ficate în faza finală a turneului.

Concurenții „Raliului Olimpic—72“ Își 
continuă drumul pe șoselele din R.F. 
a Germaniei spre Miinchen, punctul 
terminus al acestei interesante competiții 
automobilistice, organizată cu prilejul 
Olimpiadei de vară. In prezent, pe pri
mul loc al clasamentului a trecu: fran
cezul Bernard Darniche (pe ..Alpine 
Renault"), urmat de compatriotul său 
Jean Pierre Nicolas. Fostul lider al 
cursei, vest-germanul Joachim Warmblld 
(pe „BMW"), a fost silit să abandoneze, 
In urma unor defecțiuni mecanice. Un 
alt favorit al raliului, finlandezul Rauno 
Aaltonen, a avut o pană de motor, da
torită căreia a pierdut minute preți
oase. El se află acum pe locul 51 In 
clasamentul general.

ziua a doua a concursu- 
atletic „Hanns Braun“ de 
bărbați : 110 mg. 1. Mll- 
13,48, 2. Davenport (S.U.A.) 

____   S.U.A. 38,95; 3 000 m Kuto 
(Etiopia) 7:55,0; femei: lungime: I. Mi- 
ckler (R.F.G.) 6,40 m. 800 m: Schenk 
(R.F.G) 2:07.7. Organizatorii au anu
lat unele probe din cauza ploii toren
țiale.

Rezultate din 
lui memorial 
la Miinchen : 
burn (S.U.A.) 
13.58: 4x100 m

Partida a 15-a a meciului pentru 
titlul mondial de șah, programată joi 
după-amiază Ia Reykjavik, a început 
într-o atmosferă de tensiune. îna
intea ei, Fischer Introdusese un pro
test, acuzind faptul că.nu poate juca 
din cauza zgomotului din sală și ce- 
rind ca partidele următoare să se 
dispute într-o încăpere separată.

Arbitrul principal al meciului. Lot
bar Schmidt, a respins contestația, 
dar a intervenit pe lingă organizatori 
pentru evacuarea primelor șapte rîn- 
duri de scaune și l-a asigurat pe șa- 
langer că în cazul cînd nu vor exis
ta condiții propice pentru desfășura
rea întrecerii, vor fi luate toate mă
surile de rigoare.

Spasski a fpst din nou foarte punc
tual, Fischer a întîrziat cîteva minu
te. Avînd albele, campionul mondial 
a început jocul mutînd peste două 
cîmpuri pionul din fața regelui. Ad
versarul său a adoptat o Apărare si
ciliana (sistemul Najdorf-Opocenski), 
utilizînd o variantă minuțios anali
zată. Potrivit obiceiului, Fischer s-a 
abătut de la căile teoriei si a oferit 

. la mutarea a 14-a sacrificiul unui 
pion, pe care Spasski l-a acceptat A 
rezultat, în continuare, un joc foarte

viu și interesant. Pentru pionul în 
minus, negrul a obținut coloana „g“ 
si o presiune puternică pe aripa da
mei, unde au fost efectuate rocade 
de ambele părți.

Pînă la închiderea ediției ne-au 
parvenit 21 mutări ale acestei parti
de pe care le reproducem în rînduriie 
de mai jos i
APARAREA SICILIANA
ALB : Spasski

Partida a 15-a

NEGRU: Fischer
a meciului

l.e4 c5, 2.Cf3 
Cf6, 5.Cc3 a6, 
8.Df3 Dc7, 9.0—0—0 Cbd7, 10.Nd3 b5. 
ll.Thel Nb7, 12.Dg3 0—0—0, 13.N:f8 --------- -----------fa4, lg Ca4 

Rb8, 19.c3 
Nf6 și în 
este Spas-

d6, 3.d4 c:d4, 4. C.d4 
_ 6,Ng5 «6, 7.f4 Ne7,

ll.Thel Nb7,
C:f6, !4.D:g7 Tdf8," 15.Dg3 
Thg8, 17.Df2 Cd7, -------
Cc5, 2O.Nc2 bsc3, 
această poziție la 
ski.

în cazul cînd
trerupe, ea urmează să . ______
astăzi după-amiază. Partida a 16-a 
(Fischer cu albele) este programată 
duminică.

18.RM
2l.C:c3 
mutare

partida se va în- 
fie reluată
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