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OBIECTIVE

SLATINA : Muncitorii, inginerii 
și tehnicienii Uzinei de prelucrare a 
aluminiului întîmpină ziua Eliberării 
patriei cu frumoase succese. Cel mai 
semnificativ este — evident - înde
plinirea angajamentului pe întregul 
an. In puținele zile care au mai 
rămas pină la 23 August, aici va fi 
realizată o producție suplimentară 
în valoare de 2 000 000 lei !

BRAȘOV : Colectivul Uzinei de 
autocamioane a realizat primul mo
tor Diesel de autocamion. încercat 
pe bancurile de rodaj, motorul a 
dat deplină satisfacție și urmează să 
fie montat pe noul tip de autoca
mion românesc „Roman". Pentru 
asimilarea noului autocamion au fost 
pregătiți și specializați muncitorii, 
tehnicienii și maiștrii necesari,

TURDA : Fabrica de ciment din 
Turda a realizat peste plan 9.400 tone 
de ciment. în același timp, valoarea 
producției-marfă suplimentară a a- 
juns la 8,3 milioane lei, depășind cu 
7 milioane lei angajamentul anual. 
In același timp au mai fost reali-, 
zate, peste plan, 2 000 tone var, 72 
tone cărămizi refractare și altele.

BUCUREȘTI: Unitățile economice 
din sectorul 7 al Capitalei vor rea
liza, peste plan, pînă la sfîrșitul lu
nii o producție-marfă in valoare de 
283 milioane lei. Potrivit aprecieri
lor, . economia națională va primi în 
plus, la sfîrțitul celor 8 luni, 327 
semănători, 14 800 mp radiatoare, mo
toare electrice în->imînd 76.000 kw, 
255 tone articole' sanitare si peste 
1C0.0O0.000 kw energie ele<.; ,-â La 
producția globală, depășirea va în
suma 264 milioane lei, iar Ia pro
ducția suplimentară la export, 17 
milioane lei valută. O contribuție 
însemnată la obținerea acestor suc-

MĂREȚELE NOASTRE 

ECONOMICE

cese și-au adus Fabrica de confecții 
și tricotaje „București", Uzina Semă
nătoarea, Uzina de mașini electrice. 
Fabrica de țigarete ș.a.

CLUJ : Colectivul Trustului de 
construcții industriale Cluj, continuă 
să-și onoreze angajamentele asu
mate. Noile capacități de producție 
ale fabricii „Armătura" Cluj au fost 
terminate cu 90 de zile avans, iar la 
întreprinderile „Avicola" din Oradea 
și Cluj au fost puse în funcțiune, 
cu un trimestru mai devreme, hale 
pentru 60.000 pui de găină. Avansul
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de timp creat pe unele șantiere ca 
„Triumf" Cluj, Fabrica de cazane 
mici-Cluj, alimentarea cu apă a ora
șelor Zalău și Bistrița, oferă posi
bilități ca aceste obiective să fie 
puse în funcțiune la sfîrșitul lunii 
septembrie, în loc de 30 decembrie 
cum se prevăzuse inițiaL

JUDEȚUL SUCEAVA

NOI Șl IMPORTANTE CONSTRUCȚII 
VOR IMPULSIONA ACTIVITATEA SPORTIVA 

DE MASĂ SI DE PERFORMANTĂ
Tineretul sportiv din județul Su

ceava întîmpină ziua de 23 August 
Si cea de a 25-a aniversare a Repu
blicii cu noi și importante succese 
pe linia întăririi bazei materiale ne
cesare desfășurării activității ce 
educație fizică și sport.

Astfel, nu de mult a fost deschis 
un mare șantier de muncă patrxxi- 
că a tineretului avînd drept otxec- 
tiv construirea patinoarului artifi
cial din mur.icipxul Suceava. 71'?*, 
sute de tineri participă la opera
țiuni de săpături, dislocări si deși- 
velin, lucrări care vor totaliza ues- 
te 4 000 metri cobi ce pg—-•-? 
noarul artificial, de clm-
pice, va dispuse de tritune ca o o-

paritate de 1 000 locuri, stație frigo
rifica și instalații «mexă Ir. uiiede— 
ata vecinătate a patinoarului șt a 
Fabricii de tricotaje vor fi amena
jate terenuri pentru volei, baschet 
ți handbal.

Alte obiective sportive importante 
ia care se lucrează sin* aoul stadxe

P'of. EUGEN CABULCA

IN PRIMUL MECI
CU SELECȚIONATA UNIUNII SOVIETICE

— AST AZI, TOT LA
Tradiția nu s-a dezmințit nici de 

această dată I Intîlnirea dintre se
lecționatele masculine de handbal 
ale României și Uniunii Sovietice 
— important test înaintea Jocu
rilor Olimpice — a dat loc unei 
confruntări echilibrate, în care — 
așa cum era de așteptat — supe
rioritatea fizică a oaspeților a a- 
nulat în parte, avantajul pe plan 
tehnic și tactic al reprezentativei 
române. Șj astfel, handbaliștii noș
tri au terminat învingători la li
mită, încheind palpitant o partidă, 
în care nu de puține ori s-au de- 
române. Și astfel, handbaliștii noș- 
tașat net de adversarii lor, con- 
cretizîndu-și acest avans și pe ta 
bela de marcaj.

în ciuda acestui fapt, meciul s-a 
terminat cu un scor strîns (18—17), 
care — putem să spunem fără tea
mă — dezavantajează echipa olim
pică a României. Este în afară de

PLOIEȘTI, ARE LOC
orice îndoială că ținînd seama de 
felul în care s-au desfășurat lucru
rile pe teren, jucătorii români me
ritau un rezultat mai net in aceas
tă partidă dominată, evident, de 
ei. Din nefericire, o eroare de ar
bitraj (singura de altfel a celor doi 
cavaleri ai fluierului din R. D 
Germană I) a stopat la mijlocul re
prizei secunde iureșul olimpicilor 
noștri, care la scorul de 13—9 pen
tru ei s-au văzut obiigați să su
porte handicapul unei eliminări pe 
5 minute. Ni s-a părut exagerată 
această decizie nu în raport direct 
cu faultul comis de Licu (jucăto
rul în culpă), care ar fi meritat 
desigur o eliminare, ci in contex
tul general al meciului, abundent 
în astfel de situații, generate în 
special de dîrzenia oaspeților și 
rămase, în majoritatea lor, nesanc
ționate de cei doi arbitri.

Am greși, însă, dacă am pune

PARTIDA REVANȘĂ
totul numai pe seama acestui mo
ment de cumpănă al partidei, ca
racterizată printr-un angajament 
fizic aspru, fără menajamente, pur
tat însă în limitele unei depline 
sportivități. Handbaliștii noștri, 
care au luptat exemplar, mai cu 
seamă in apărare, unde au reușit 
să facă față cu succes unor atacuri 
rapid concepute pentru a pune în 
poziție de șut niște redutabili arun
cători la poartă (Șevcenko. Klimov, 
Kulev. Maximov), au greșit, in 
schimb, uneori în atac, risipind 
parcă <u prea multă ușurință si
tuațiile favorabile de care au be
neficiat. Așa că. cacă rezultatul 
final nu satisface prin proporțiile 
lui aceasta se datorește faptului că 
echipa română nu a putut să se

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

lată unul din cele mai frumoase goluri marcate de handbaliștii români in meciul de joi: Stockl, lansat 
pe contraatac, a trecut ca un bolid printre Kulev și Panov, înscriind, spectaculos peste portarul Semionov

Foto’: Ion POPESCU — Ploiești
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■Jir • Sprint final la gimnastică. Ieri, întreg lo- 
uz tul de fete a executat programul obligatoriu, 

de două ori. Performanța este edificatoare 
pentru ambiția gimnastelor noastre.

u<_ în cadrul unui concurs organizat acum două 
zile, s-a produs o mare surpriză. Tinăra Eli- 
sabeta Turcu, care avusese brațul imobilizat, 
timp de patru zile, în urma unui accident, 

J, s-a clasot pe locul II, în urma Elenei Ceam- 
V oelea. Revenirea Elisabetei Turcu provoacă re- 

flecții duble, legate in primul rînd de ambiția 
tinerei gimnaste si in al doilea rind de efico- 
citatea unei odihne neașteptate, pe fondul 
unui efort susținut în timp,

uz • „Argentina Menis, la întoarcerea de la 
Concursul preolimpic din Munchen : „A fost o 
întrecere grea. Consumul nervos s-a apropiat 

w cred de nivelul celui olimpic. Cu Faina Melnik 
m-am „duelat" la toate capitolele. Ne-am ur- 

u? mărit. Ne-am studiat. Cred că concursul mi-o 
folosit, mai ales în direcția autorității pe care 
trebuie s-o aibă un competitor olimpic. Un sin- 

CC gur inconvenient : cercul de aruncare este lu- 
cios, ca un parchet dat cu ceară. Proqramul, 
însă, ne avantajează, pe noi, discobolele. Tăl- 
pile puternice ale bărbaților, care vor concura 
înaintea noastră, vor face din această supra- 
fată lucioasă — una poroasă. Dar mai sînt 

%•«. multe de făcut pină atunci".
CC • Din tabnra voleibaliștilor : „La 21 august,

orele 15, adică exact ora bueuresteană la core 
se va desfășura meciul nostru eu Japonia, în 

"C ziua de 28 august, vom susține un ultim meci 
de antrenament la Snaaov. Anoi vom pleca, 
odată cu a doua tranșă a sportivilor olimpici.

PRIMII SPORTIVI OLIMPICI ROMÂNI PLEACĂ AZI LA MUNCHEN

DRUM BUN §1 SUCCES DEPLIN IN TENTATIVA
DE A OBȚINE CIT MAI MULTE MEDALII SI PUNCTE!

A sosit și ziua plecării! In această după 
amiază la ora 18,30, primii sportivi olimpici ro
mâni care vor concura la Munchen își vor ocupa 
locurile in avionul special al companiei Tarom 
care-i va duce în apropierea Satului olimpic, 
numai intr-o oră și jumătate de zbor.

își vor luo rămas bun de la noi astăzi apro
ximativ jumătate din lotul olimpic român, gim- 
națti, ccocisti și canoiști, canotori, poloiști, tră
gători și halterofili, urmi nd ca ceilalți olimpici

români să plece în alte două eșaloane, in func
ție de programarea probelor și de timpul ne
cesar pentru aclimatizare.

Ultimele zile dinaintea plecării au fost rezer- 
va'e pentru definitivarea pregătirilor pe terenu
rile de antrenament, iar antrenorii, tehnicienii și 
medicii au pus la punct detaliile și programele 
pentru perioada din ajunul concursurilor.

In majoritatea sporturilor se cunosc titularii, 
concurenții noștri olimpici sînt gata de concurs.

Fi sînt pe deplin conștienți de responsabilitatea 
lor, ei știu că sînt urmăriți cu căldură, dar și cu 
un mare interes de către sute de mii do 
iubitori de sport din țara noastră, ei știu că au 
datoria să urce o treaptă mai sus pe drumul 
realizărilor olimpice românești de pînă acum.

Să le urăm sportivilor noștri dragi, din toată 
inima, drum bun și succes deplin în tentativa 
lor de a obține eît mai multe medalii și puncte 
pentru România, la Jocurile Olimpice de la 
Munchen !

MÎINE, LOVITURA DE ÎNCEPERE

MISIUNILE CAMPIONATULUI Nr. 55 AL FOTBALULUI

m jos: Dabrin (F. C. Argeș). Do mia e (V T ALică (Universitatea Cluj), B6-
Vâtafu fS C. Bacău). Lucescu (Dinamo), Ivăr.rrrscu (Steagul roșu), Tu- 

T;- a Jiul». Oblerr.enco 'Universitatea Craiova), Penzeș (C.r R. Cluj), Ato- 
Reșițc!. Mircea Sandu (Sportul studențesc). Oprișan (Petrolul)

De Ia stingă ia c-eazxa. ce rus 
Ioni (ASA Tg V.urejț. Neagu 
fan (Farul!. Hălmigeanu Steauc 

diresei (CSJL
Miine. Ia ora 17. șase baloane 

vor porni d>u penet alb
al suprafețelor verzi ce pe stadi
oanele din Bucuresu. Ploiești. 
Craiova. Cluj, Arad și Reșița, 
marcind startul celui de al 55-lea 
campionat de fotbal al României, 
întrecerea internă cea mai veche 
și cea mai mare a sportului nos
tru ; ea a înflorit — ediție după 
ediție —. iar in ultimul sfert de 
veac a cunoscut o accelerare im- | 
presionantă. sub raportul intere
sului și al cuprinderii întregi: 
țări, ca reprezentare geografică, 
în schema sa de competiție Fiind
că. nu trebuie să uităm. Drvtzta A 
de astăzi împlinește ș< condiția a- 
ceasta. a echilibrului reprezentării, 
prin faptul că provine:; care. Îna
inte cu ani. rămăseseră mult in 
urmă — Moldova, spre exemplu — 
au refăcut distanța si parheipă cu 
formații de valoare in cea mai

TENISMENELE ROMÂNCE 
ÎN FINALĂ LA MALAGA
In cadrul compe’.o.ei europene de 

tenis rezervată echipelor feminine 
de tineret, la Malaga, in Spania, 
formația României a întrecut Fran
ța, cu 3—2, calîficîndu-se pentru 
finală. Ea va intilni echipa învin
gătoare din meciul Spania — R -F. a 
Germaniei.

înaltă întrecere a fotbalului. Sub- 
Uniem acest aspect ca up merit, 
pAitru că el evidențiază pătrunde
re i activității «e performanță a 
fotbalului pe întreg teritoriul țării.

De aici. trebuie să desprindem 
perspectivele ca el să-și continue 
ascensiunea ultimilor ani. benefi
ciind de o echilibrată și rațional 
tăspîndită viață competițională-

• Izvor <1 echipei naționale • Rodaj 

necesar pentru „ambasadoarele" in 

cupele internaționale • Prag de 

apariț'i și de reveniri • 240 de 

momente ale sportivității, spectacolului 

și generozității publicului • Anticipări 

la meciurile primei etape • Partidele 

incep la ora 17, cu excepția meciurilor 

Steaua — A.S.A. (ora 19) și Farul — 

C. F. R. Cluj (ora 20) • Cuplaj pe 

stadionul 23 August

Divizia A pornește, așadar, la 
drum. Să încercăm să desprindem 
care sînt marile deziderate ale a- 
cestei a 55-a ediții, în funcție de 
obiectivele majore ale fotbalului 
nostru, de plusurile și minusurile 
pe care i le-a lăsat precedenta e- 
diție. de faptele înregistrate în're 
cele două stagiuni. Enumerate în 
ordinea importanței. obiectivele 
noului campionat ar fi acestea '■

1. Asigurarea lotului reprezen
tativ cu elemente bine pregătite și

Effimie IONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)
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DE AZI, IN SALA VICTORIA DIN PLOIEȘTI,

A X-a EDIȚIE A BALCANIADEI
BASCHETBALIȘT1L0R
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In aceste zile, accentul se pune pe intensitate 
și specific. După turneul de calificare, această 
cravașă se impune".

• La Ploiești, după ultimul fluier al arbitru
lui în meciul de handbal România — U.R.S.S. : 
„Ne bucură cel mai mult faptul că noul volt

Jlurnal 
©LIMPIC

19-26auaust
ai cărui reprezentanți sint Cosma, Stockl, Voina 
și Tudosie s-ai ridicat la nivelul titularilor".

Dintre cei patru tineri handbalist! citati mai 
sus, cea mai frumoasă impresie a produs-o 
Stockl, prin vigoare, duritate și dezinvoltură. 
„Parcă ii văd pe Oțelea I" — spunea un ne
lipsit de Io partidele de handbal. Seara, la 
televizor, Cornel Otelea avea să-l complimen
tele și el pe Stockl.

a Astăzi dimineață, cu citeva bu-e ore îna
inte de plecarea lotului mare, se vor îmbarca 
în avionul de Frankfurt pe Mc • patru din
tre arbitrii români care au fost ir.itoți să 
oficieze în cadrul Jocurilor. Acești patru ar
bitri sînt Mircea Radulescu, (qi--c>: că). Pe
tre Cișmigiu (tir), Cornel Mărculescu (polo), 
Costin Mușat (volei).

• Dragoș Neagu, maestru al sportului la 
tir, fotoreporter al ziarului nostru : . La Mun
chen am să realizez cred, perfo'mc'to de a-mi 
ține respirația timp de 72 de sec.-ce. Cunosc 
toate „grozăviile* acestui sport ca fost pisto
lar de viteză. Dan luga și Ic- Fripta au mun
cit 4 ani pentru a-și juca sarsa > numai 72 
de secunde, cit durează efectiv concursul de 
pistol viteză. Veți spune, poote că o cursă de 
100 m plat e și mai dramatică, dar asto doar 
în aparență. Tn timp ce la 100 m plat ai lin 
singur excitant — cei al singurului foc de 
pistol — la proba de pistol viteză oi 72 de 
excitanti... Se povestesc multe despre capo- 
citatea de concentrare a trăgătorilor, dar des
pre uzura extraordinară a acestei concentrări 
nu s-a scris încă aproape nimic.

Succes, luga I Succes, Tripșa I"
• Miine, seara, pe aeroportul Otopeni, re

porterul „JURNALULUI OLIMPIC" va aveo nu 
numai carnetul de însemnări, ci și o servieta 
cu peste 20 de scrisori, primite din toate col 
țurile tării, cu specificația : „Rugăm a fi in- 
mînate sportivilor noștri, inainte de o intra in 
avionul de Munchen".

O ultimă și caldă urare de succes...

Reprezentativele de juniori ale 
Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei. Tur
ciei și României (țara noastră este 
prezentă cu două selecționate, se
cunda participînd în afară de con- 

' curs) își dispută de astăzi pînă 
miercuri. în moderna sală Victoria 

Idin Ploiești, ediția a X-a a cam
pionatului balcanic de baschet. In 
perspectivă, o întrecere echilibrată, 
mteresantă. care opune valori certe 
ale baschetului european, în frunte 
cu echipa Iugoslaviei, cîștigătoarea 
titlului continental în disputa în
cheiată de curînd la Zadar. Dar, pe 
lîngă Iugoslavia, considerată favo
rita Balcaniadei, emit pretenții și 
celelalte formații care, de-a lungul 
anilor, au obținut performanțe re
marcabile, cucerind chiar primul 
loc în această competiție.

Desigur, atenția iubitorilor bas-

chetului din România este îndrep
tată în primul rînd asupra tinerilor

PROGRAMUL DE ASTAZ1

Ora 14,30 : România A—Ro
mânia B

Ora 15,45 : Iugoslavia—Tur
cia

Ora 17,00 : Grecia—Bulgaria 
ARBITRII MECIURILOR

M. Cziffra (Ungaria), S. Ra
dovici (Iugoslavia), V. Mou- 
zakiotos (Grecia), K. Orencik 
(Turcia), S. Stoianov (Bul
garia), dr. M. Aldea (Româ
nia).

noștri sportivi, aflați, față de anii 
trecuți, în plină ascendență. Locul

(qt(i speranțelț basțhețuluț ț-Qrrțgnesc.

JUNIORI
trei obținut la ediția a IX-a (Izmir, 
1971), precum și alte rezultate re
marcabile înregistrate în acest an, 
ne dau speranțe că reprezentanții 
României vor evolua la nivelul aș
teptărilor și se vor clasa pe un loc 
de frunte care le-ar răsplăti efor
turile depuse la antrenamente și 
le-ar da încredere pentru ediția de 
anul viitor a campionatului eu
ropean.

Dintre oaspeți, primii au sosit în 
țara noastră jucătorii turci care, 
înainte de a se deplasa la Ploiești, 
au susținut o partidă amicală în 
compania campioanei de juniori a 
tării noastre, echipa Liceului nr. 35 
București. Formația Turciei a im-

(Continuare fn pag a 2-a)

Dragoș NEAGU
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ÎNTRECERI ATRACTIVE
LA VASLUI

In cinstea zilei de 23 August și 
aniversării Republicii, Consiliul Ju
dețean al sindicatelor Vaslui, In co
laborare cu Consiliul județean pen
tru educație fizică și sport, a orga
nizat o serie de competiții care au 
avut drept scop atît atragerea tine
rilor în practicarea sistematică a 
sportului cît și depistarea unor noi 
talente pentru secțiile de perfor
manță.

De asemenea, la Vaslui, s-a desfă
șurat prima Spartachiadă de vară 
a sindicatelor, cu participarea a 
peste 300 de tineri și tinere din 
județ. Cele mai bune rezultate le-au 
obținut asociațiile sportive Sănăta
tea, Confecția și Constructorul din 
Vaslui, Rulmentul Birlad, și Știința 
Huși.

C. OCTAVIAS

N0I SI IMPORTANTE CONSTRUCȚII
VOR IMPULSIONA ACTIVITATEA SPORTIVĂ

DE MASA SI5 DE PERFORMANTAA

(Urmare din pag l)

bazin de înot pentru copii, terenuri , ...... . . .
vo- 

, __ deatletism din lunca Sucevei, ștrandul 
din orașul de reședință al județului. 
Au fost date, pină acum. în folosință 
bazinul de înot, terenurile de volei 
și tenis de cîmp, arena de popice 
(cu două piste) de la baza de agre
ment „Dumbrava minunată-', precum 
și bazele sportive ale Liceului nr. 1 
din Rădăuți și ale asociației sportive 
Voința din același oraș.

Este de notat, de asemenea, că în 
toate așezările din județul Suceava 
se desfășoară o amplă acțiune de a- 
menajare de baze sportive simple. 
Pină la finele anului 1972 vor fi 
date în folosință aproape 300 de tere
nuri.

Orașul Suceava se înscrie și cu o 
altă realizare închinată zilei de 23 
August — înființarea clubului sportiv 
municipal.

Reunind sub culorile sale cei mai 
valoroși tineri din cele 28 de aso
ciații sportive cite ființează în Su
ceava, noul club își propune să 
sprijine activ procesul de selecție și 
formare a unor performeri, așa cum 
are județul la această dată în per
soana Valentinei Cioltan, componen-

pentru jocuri sportive și tenis 
cîmp etc.) terenurile de fotbal, 
lei, tenis de cimp și sectoarele

tă a lotului olimpic de atletism. Con
stantin Grigoraț. membru al Iotului 
republican de atletism. Aurel Scoio- 
biuc, sportiv fruntaș In proba de 
maraton etc.

La ședința de constituire au luat 
parte membrii birourilor Comitete
lor județean și municipal de 
partid, i eprezentanți at CNT.FS. 
și ai organelor sporti.e locale, pre
ședinți de asociații sportive, antre
nori. profesori de educație fizică, 
sportivi fruntași.

în cuvintul său, I 
Pa nai tiu, secretar a! 
dețean de partid, a 
inițiativă, destinată s 
nou avfnt al sport!__
manță în municipiul Suceavă 
varășul Popa Iovii . _ __ __
ganizare și control dir. Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport, care a precizat obligațiile ce 
revin noului club pe linia obținerii 
unor performanțe cît mai valoroase.

Clubul sportiv municipal Suceava 
va funcționa deocamdată cu patru 
secții — rugby, atletism, volei și fotbal 
Ca președinte al clubului a fost ales 
tovarășul loan Siminceanu, prorector 
al Institutului pedagogic din Suceava, 
iar ca președinte activ, tovarășul 
Gheorghe Halițchi. Consiliul • de con
ducere al clubului este compus din 
41 de membri.

Ștefan

același spirit a luat cuvintul și to
varășul Popa loviță, ș»*ul secției Or

ii din Consiliul Na-

JUNIORII

PREDEAL, 18 (prin teleton, de 
trimisul nostru).

Perindarea norilor nu le dă 
nyște tinerilor noștri atleți aflați

. ■ Predeal, la cabana Schiorilor (locul 
lor tradițional de vacanță) ultimele 
ore dinaintea confruntării cu pu
ternicele reprezentative de juniori 
(băieți și fețe) ale Ungariei, unele 
dintre cele mai redutabile de pe 
continent.. Incertitudinea atmosfe
rică îi deranjează cu atît mai mult 
cu cit pînâ azi soarele a fost su
veran peste crestele munților, unii 
dintre reprezentanții noștri încume- 
tindu.se să. lege condițiile atmosfe
rice favorabile de posibilitatea sta
bilirii unor noi recorduri naționale 
de juniori în compania puternicilor 
adversari din țara vecină și prie
tenă. Este cazul lui Gheorghiu (tri- 
plusalt), Ghipu (] 500 m), iordan 
(greutate), Megelea (suliță), Karodi 
(400 mg), și ștafetele feminine de 
4 X 100 m și 4 X 400 m.

Echipele reprezentative ale Un
gariei au sosit azi, înainte de a- 
miază, la Poiana Brașov unde în- 
cepînd de la orele 16. mîine (n.r. 
azi) și duminică se va desfășura în- 
tîlnirea. Dintre concurenții de va-

Sportul Nr. 7Î5Î

MARGINALII LA CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS DE MASA ALE JUNIORILOR

REZULTATE PROMIȚĂTOARE CARE NE OBLIGA
In istoria campionatelor europene 

de tenis de masă ale juniorilor (ul
tima ediție s-a încheiat de curînd 
In localitatea Vejle — Danemarca) 
sportivii români au înscris 
roase prezențe prestigioase.

De aceea, nu intimplător, amato
rii sportului cu mingea de 
de la noi au așteptat cu un 
interes evoluția tinerilor noștri spor
tivi la campionatele desfășurate ia 
Vejle.

Această competiție a deținut 
toate atributele unui veritabil cam
pionat european. De altfel, cel mai 
populat din toate edițiile ți cu cea 
mai considerabilă creștere calitativă. 
Au participat 19 țări Ia juniori mari 
(le—ia anh ți 13 la juniori mici 
(13—15 ani), fiind prezenți 290 de 
sportivi ți sportive, r.umar record 
față de edițiile prect

5! această întrerer 
nea anvergură a ad 
masă rocrăresc o fr
un re:
pe spo

Tara

nume-

celuloid 
vădit
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Toți au luptat cu 
finnare si dară s 
ă-și depășească e«

âorință
au reu amintiri alTOî. v alb

nală, cu Franța Țn semifinale la ju
niori mici, cu Polonia și Iugoslavia 
la juniori mari).
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Din actuala garnitură cei mai 
buni s •4IU dov^tii t Lidia Ilie, Ligia 
Lupu. Cornel Popovici. Ildiko Gjoa- 
gydsi. Liana Mihuț și Alexandru 
Buzescu.

Dorind ci să ne prezentăm și în 
continuare cu succes la viitoarea 
ediție a „europenelor" de juniori din 
1973 și totodată să primenim și lotul 
republican de senioare și seniori, 
este necesar ca măsurile adoptate 
de federația noastră de specialitate 
să fie aplicate cu toată consecvența. 
Numai așa vom putea apăra și re
prezenta cu cinste prestigiul tenisu
lui de masă românesc obțtnut pe 
parcursul atltor ani.

Referindu-mă la antrenamentele 
efectuate de juniorii noștri fruntași 
voi arăta că, fructificînd experiența

□O'

AZI Șl MIINE LA POIANA BRAȘOV

ROMÂNI ÎNTÎLNESC REPREZENTATIVELE UNGARIEI

DUPĂ 2 ETAPE

(VOINȚA)
ÎN TURUL JUDEȚULUI BRAȘOV 

CONDUCE C. CIOCAN
Mii de oameni ai muncii din ora

șul Victoria, inșiruiți de-a lungul 
traseului de 2300 m, au urmărit cea 
de a doua etapă a turului ciclist al 
județului Brașov.

De-a lungul celor 20 de ture, cei 
54 de concurenți rămași în cursă, în
curajați frenetic, au reușit să obțină 
o medie orară mulțumitoare: 40,147 
km. Victoria a revenit lui C. Ciocan 
(Voința Buc.) care a învins la ulti
mul sprint, detașîndu-se dintre cei 
34 de alergători aflați în primul plu
ton. Ciocan a fost cronometrat cu 
lh07:35. In ordine, pe următoarele 
locuri și în același timp cu învingă
torul s-au clasat: I. Cernea (Olim
pia), V. Pascali (Steaua), N. David 
(Mureșul), V. Fagioni (Italia), M. Pe
trov (Bulgaria), S. Suditu (Olimpia) 
etc. Un accident stupid, cu aproape 
500 m înainte de finalul cursei, din 
fericire fără urmări, l-a oprit pe 
campionul nostru Vasile Teodor, sin
gurul reprezentant al ciclismului ro
mânesc la J.O. de la Miinchen — 
să-și valorifice pe ultima parte a 
traseului calitățile de sprinter, V, 
Teodor care a căzut, a reluat cursa, 
dar a sosit la 2 min 32 sec. după C. 
Ciocan. V. Teodor a avut însă satis
facția de a fi fost sărbătorit de în
treaga caravană pentru cei 25 de ani 
pe care tocmai i-a împlinit în orașul 
Victoria. După două etape, în clasa
mentul general conduce C. Ciocan cu 
4hl8:42 urmat de I. Cernea (Olim
pia) 4hl9:12, M. Petrov (Bulgaria), 
M. Bădilă (CIBO), P. Drăgan (Voin
ța), T. Drăgan (Dinamo), I. Cosma 
(Dinamo), V. Rățoi (Voința), Fr. Gera 
(Olimpia) și S. Brezeanu (Voința) — 
toți același timp. V. Teodor ocupă lo
cul 11 cu 41120:25.

Carol GRUIA-coresp. jud.

Pentru ca Lidia Ilie să-șî poată 
apăra titlul european și la anul, tre
buie neapărat ca pe lingă apărare 
să dispună și de cel puțin o lovi
tură decisivă, din dreapta. Iar cele
lalte tinere componente ale lotului 
vor putea sâ se alinieze în plutonul 
fruntaș internațional numai îmbu- 
nătățindu-si evident și loviturile 
ofensive. In ceea ce privește posi
bilitățile de progres la actualele ge
nerații de junioare și juniori, ele 
există evident. Tinerii noștri dispun 
de calități caracteristice performan
țelor superioare. Se impun însă și în 
continuare măsuri menite să îmbu
nătățească potențialul echipelor apte 
să concureze la campionatele vi
itoare.

Necesitatea cotiturii în metodica 
de pregătire a jocului ofensiv, orien
tare care a fost confirmată și de 
evoluția tuturor valorilor urmărite 
la ampionatul la care am asistat, 
apare pregnant. Cele mai multe dintre 
junioarele noastre sînt încă prea de
fensive, iar băieții nu sînt încă des
tul de incisivi în-acțiuni. Nici fetele 
și nici băieții nu efectuează mai des 
acțiuni combinative între diverse 
procedee tehnice. De asemenea, tre
buie să folosim cu tot curajul pe 
juniorii noștri in cît mai numeroase 
întUniri internaționale, chiar în 
compania seniorilor. Astfel, vom pu
tea obține rezultate mai bune decît 
cele prezente care, e drept ne 
bucură, dar ne și obligă la mai 
mult pentru viitor.

ținute, 
taia nu a 

f-.-'. intrw-t l decît în dcuâ : împo
triva magHavM Samdi și a suede
zei He**ma~.-

O altă medalie, dar de argint, a 
revenit echipei feminine de junioare 
— ; prtr. Ildiko Gydngjosi și Liana 
Mihuțl Ir sfirșit, încă o medalie (de 
bronz) a f t obținuăt de Ildiko 
Gybngybsi la simplu junioare mici. 
Ea a ciștigat trei întUniri din patru 
la individual, iar la echipe a pier
dut dcuă meciuri din ceie șase sus- 
,. .u.t. S-au relevat prin victorii în 
fața -nor adversare cunoscute Ligia 
Lupu si Ildiko Gybngjosi, iar la bă
ieți, Cornel Popovici, Subliniez și 
reaultatul Anei Lunțeanu, învingă
toare in proba de consolare.

Pe plan valoric toate probele mas
culine s-au situat la un nivel ridicat, 
au fost echilibrate. Nu au existat 
favoriți cerți. Disputa a crescut și-n 
probele feminine unde s-a jucat băr- 
bătește. Nici un concurent n-a ter
minat competiția neînvins.

MeciurUe au atins în multe întîl- 
niri valori egale și chiar superioare 
uneori celor dintre fruntașii probe
lor de seniori. Majoritatea sportivi
lor își bazează acțiunile pe ofensivă 
bine concepută in care :

— jocul se pornește cu servicii 
eficiente, iar pe serviciul advers se 
ripostează cu atac sau topspin 
ambele părți.

— lupta pentru puncte se dă 
contraatacuri, cu efecte diferite 
zvîcnite care se direcționează și 
execută din continuă mișcare de pe 
ambele părți de la diferite distanțe 
de masa de joc. Aceste procedee cu
prind o gamă foarte variată 
cuții.

— se forțează 
fără o pregătire prelungită, 
cete 
gice, jucătorii își 
încheierilor decisive, indiferent 
scor.

Analizind posibilitățile tinerilor 
noștri, apar o serie de carențe atit 
in automatizarea cit și în execuția 
procedeelor tehnice.

în ceea ce privește riscul ți 
raiul acțiunilor, fetele și băieții 
tri s-au arătat deficitari. Aici 
găsit *i explicația înfrîngerilor 
unele intilniri (cu Ungaria la

dicat acum cu cs*.d pusele la cags- 
tulul prezăure fizică generală, fac
tor deosebit de important în acest 
sport unde compeCtăile se desfășoară 
zile țl ore In țîr. Testările succesive 
indicate de antrenorul federal Ella 
Constantinescu au adus îmbunătă
țiri consistente la toți componența 
lotului atît In compartimentul ca
pacității de efort cit si in cel al în
sușiri și îmbunătățirii automatiză
rii procedeelor tehnice. Inițial am 
lntimpinat ți unele dificultăți deoa
rece clțiva dintre selecționaoili au 
venit de la cluburi teșiți din formă 
la finele unui an școlar. Au existat 
și o serie de sportivi (Lunțeanu, 
Șinteoan, Firânescu, Lupu) care au 
încercat să se menajeze la antrena
mente, dar ei au fost determinați în 
cele din urmă să atingă parametrii 
corespunzători. Voi menționa că și 
colectivul de antrenori care a răs
puns de pregătirea lotului de juniori 
(F. Paneth. E. Băcioiu și I. Pop) a 
manifestat continuu o exigență spo
rită.

Se impune totodată și o observa
ție in privința pregătirii psihice ne
cesară pe tot parcursul unei întîlniri 
șl chiar a unui întreg concurs. Din 
acest punct de vedere capacitatea de 
luptă a fost citeodatâ diminuată. 
Chiar șf Lidia Hie a înregistrat 
unele scăderi în anumite intilniri la 
echipe și in probele de dublu.

Este adevărat că dispoziția de lu
cru a fost foarte bună în lot, tinerii 
dovedind o tirguință deosebită, fie
care sportiv străduindu-se în vede
rea dobindirii performanțelor celor 
mai bune. Totuși, am avut și exem
ple negative: Buzescu, Firânescu, 
Mihuț, Lunțeanu. Lupu care, citeo- 
dată, s-au antrenat fără suficientă 
convingere, fapt repercutat și-n 
unele intilniri dir. campionatele eu
ropene. Ei au pierdut din această 
cauză ți-n fața unor adversari mai 
<abi. cu toate că la vîrsta lor, di
ferențele valorice sînt uneori imper
ceptibile.

• -

din

FARCAȘ PANETH
antrenor emerit

AZI, LA BRAȘOV,

START IN CAMPIONAT
peetului față de parteneri șl spec
tatori.

Sînt năzuințl mai vechi care și-au 
amînat mereu scadența- Să sperăm 
că ele vor fi onorate, în fine, în 
acest campionat,

D. CALLIMACHI

Etapa inaugurală a eelui de-al 
56-lea campionat național de rugby 
debutează chiar astăzi. Ia Brașov 
(Săcele) unde se vor întîlni noua 
promovată. Precizia, cu redutabilul 
team al dinamoviștilor bucureș- 

teni, Rămîne de văzut dacă elanul 
și ambiția gazdelor de a păși cu 
dreptul în divizia A vor fi suficiente 
pentru a compensa handicapul lor 
de experiență vizavi 

sarul bucureștean.
Celelalte sase partide se vor dis

puta duminică. Patru

de adver- CITITI REVISTA
ILUSTRATĂîn țară și 

două la București. Iată-le i Sucea
va, Constructorul — Gloria Bucu
rești ; Petroșani, Știința — Univer
sitatea Timișoara (un adevărat der
by, care de la început deschide fo
cul luptei pentru titlu) ; Birlad. 
Rulmentul — C.S.M. Sibiu; Con
stanta, Farul — Grivița roșie (gaz
dele vor căuta să se impună în 
fața tinerei echipe bucureștene, în 
plină transformare). în Capitală 
amatorii de rugby vor asista la un 
cuplaj care va avea loc pe terenul 
Ghencea. începînd de la ora 9, după 
următorul program : Steaua 
tehnica Iași 
Studențesc.

prin 
Și se

lovitura

BILANȚUL REZULTATELOR
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X-a EDIȚIE A BALCANIADEI

ROXANA VULESCU

Lidia Ilie a cucerit © medalie 
aur Ia simplu junioare mari, ea 
tigj:-.- ită de șase lntiiniri fără 

reun set Iar. la echipe.

cu- 
noș- 
am 
tn 

----------------- . ju
nioare mari și mici — ultima in fi-

— Poli-
șj Vulcan — Sportul

★
dorit ca în acest an,

SPORT

loare pe care echipa Ungariei a de
plasat-o în vederea acestei partide 
amintim pe : Lepold (10,4 la 100 m), 
Lukacsi (77 m la suliță), Ziegner

R1NDUR1 DIN SCRISORILE DV
• ..Am citit în rubrica dv. 

sugestia dată unui cititor din 
Tîrnăvenj de a cerceta colecția 
unui ziar „Sportul" la una din 
bibliotecile care-i sînt mai a- 
proape. Țin să vă spun că. de 
pildă. în județul Mureș marea 
majoritate a bibliotecilor n-au 
nici un abonament la ziarul 
Sportul. Și cred că nu este bine" 
(F. SZUCS, Tg. Mureș). Consi
derăm că aveți dreptate. Nu 
este bine ca la actuala dezvol
tare a educației fizice ți spor
tului din țara noastră să fie 
ignorat un mijloc larg de pro
pagandă sportivă. Sperăm insă 
să se schimbe ceva in această 
direcție.

• Propunem antrenorului An
gelo Niculescu — peniru com
pleta sa edificare, cît și pen
tru ineditul ei — o întîlnire de 
fotbal între jucătorii din Bucu
rești apți să îmbrace tricoul na
ționalei. și cei din provincie. 
Provincia, de pildă, să fie re
prezentată de Adamache, (Ște
fan), N, Ionescu, Pexa. Solomon, 
(Deselnicu), Niculescu, Anca 
Pescarii. Țarălungă, Domide 
(Kun II). Dobrin (Mureșan), 
Marcu..- De ce finala Cupei Ro
mâniei se joacă numai în Bucu-

Anika (6,30 m la lungime/, Samoel 
Edith și Andrea Malay (1,78 m și 
1,77 m la înălțime), Konye Irma 
(54.8 la 400 m) și Zsabo Ildiko (11,8 
la 100 m).

Din echipele de juniori ale Ro
mâniei nu vor lipsi cei patru re
prezentanți al „Cereului 5 "olimpic" : 
Roxana Vulescu, Era Zorgo, Gheor
ghe Ghipu și Radu Gavrilaș pentru 
care această întîlnire internațională 
reprezintă ultima confruntare dina
intea J.O. de la Miinchen unde vor 
participa ca tinere speranțe ale 
atletismului românesc.

Prin prisma rezultatelor ante
rioare. se scontează întreceri foarte 
echilibrate (și spectaculoase) la su
liță băieți, înălțime fete, semifond 
băieți și probele de ștafetă. Evi
dent — dacă timpul va fi prielnic 
— și alte probe vor intra, probabil, 
nescontat, printre cele care vor trezi 
în mod deosebit interesul spectato
rilor aflați Ia acest șfîrșit de săp- 
tămînă în frumoasa stațiune mon
tană.

Dimineața a plouat la Poiana 
Brașov, apoi norii au coborît la 
Predeal. Să sperăm că ei vor con
tinua să se ducă — spre reușita 
concursului pe care îl așteptăm — 
în jos pe Valea Prahovei.

4.

presionat prin modul în care s-a 
luptat sub panouri, dar a fost vă
dit stlnjenită de apărarea presing 
aplicată de bucureșteni. aceștia în- 
vingînd cu 100—78. Baschetbaliștii 
iugoslavi, bulgari și greci au ajuns 
în Capitală vineri și s-au îndrep
tat imediat spre Ploiești unde, în 
seara aceleiași zile, au efectuat an
trenamente de acomodare cu sala 
Victoria.

PALMARESUL 
BALCANIADEI

EDIȚIA I, 1963
RIA): 1. Bulgaria, 
Grecia, 4. România, 5. Turcia.

Pool SLAVESCU

(LOM, BlIt.A-
2. Iugoslavia, 3. .

EDIȚIA A II-A, X964 (ATENA) : 
România. 2. Bulgaria, 3. Grecia, 
Iugoslavia.

EDIȚIA A III-A, 1965 (KRALEVO, 
IUGOSLAVIA) : 1. România, 2. Iugo
slavia, 3. Bulgaria, 4. Grecia, 5. Tur
cia.

EDIȚIA A
1. Iugoslavia,
4. Bulgaria.

EDIȚIA A 
BA) : T " 
Turcia,

EDIȚIA A VI-A, 1968 
1. Bulgaria, 2. Turcia,

EDIȚIA
1. Grecia, 
Iugoslavia,

EDIȚIA
Iugoslavia, 
Bulgaria, 5. România.
EDIȚIA A IX-A,
Iugoslavia, 2. Turcia, 3. 
Grecia, 5. Bulgaria.

IV-A, 1966
2 .Turcia,

(IZMIR) :
3. România,

Ar fi de
pe care l-am vrea de cotitură pen
tru rugbyul nostru, actorii primei 
noastre scene să evolueze Ia un ni
vel constant ridicat, 
tacole de o calitate 
confirme valoarea și 
românești de rugby, 
modern, inteligent, 
tiv, să realizeze acel 
care, percutant și eficace, dar păs
trat permanent în limitele spiritu
lui Jocului, al fair-play-ului, al dis
ciplinei exemplare în teren, al res-

să ofere spec- 
superioară, să 
tradiția școlii 
printr-un jec 

cursiv, atrac- 
rugby în miș-

Număr special, în 32 de pa 
gini, dedicat sportivilor români 
participant la cea de a 20 a 
ediție a jocurilor Olimpice de 
la Miinchen.

Sînt inserate reportaje cu 
sportivii care vor reprezenta 
eulorile României pe arenele 
muncheneze.

Printre acești olimpici, citi
torii noștri îi vor reîntîlni pe 
Lia Manoliu, Argentina Menis, 
Carol Corbu, Olga Szabo, Ca
librat Cuțov, Gabriel Pometcu, 
Ivan Patzaichin. Aurel Vernes 
cu. Gheorghe Berceanu, Elena 
Ceampelea, Gheorghe Gruia. 
Cristian Gațu, Gabriel Udițtea- 
nu. Dan Iuga, Anca Groza.

• Atletismul feminin la ora 
J.O.

• „Rendez-vous“ olimpic la 
Miinchen —- prezentarea prin
cipalilor favoriți la medalii.

• Magazin sportiv olimpic.
Găsiți acest număr special la 

toate chioșcurile difuzării pre
sei din Capitală și provincie

1.
4.

1.
4.

V-A, 1967
1. Iugoslavia, 2. 

, 4. Bulgaria, 5.

A
2.
5
A

(HUNEDOA- 
Grecia; 3. 
România.

I (VIDIN): 
3. România

VII- A, 1969 (ATENA) : 
Turcia, 3. Bulgaria, 4. 
România.
VIII- A. 1970 (RJEKA):

2. Grecia, 3. Turcia,

1971 (IZMIR): 
România,

MECI AMICAL LA CLUJ
CLUJ, 18 (prin telefon). Selec

ționata universitară a Clujului a 
întrecut St. Joseph's College Penn- 
sj’lvania (S.U.A.) la capătul unei 
partide interesante. Scor final 68 
—62 (34—31). Gazdele au dominat 
mai mult, finalizînd spectaculos 
prin Oczelak (25) și Demian (13)

conduseatacurile poziționale bine 
de Riihring (16). De la oaspeți — 
care în final au realizat un presing 
pe tot terenul — s-au remarcat 
Gallager (13), Siemionkowski (12). 
Au condus bine clujenii Took și 
Martin

Mircea RADU

=
S

K BOTOȘANI, 18 
(prin telefon de 
la trimisul nostru), 
cu adevărat săr-Intr-o atmosferă 

bătorească au început ieri întrece
rile turneului internațional feminin 
de volei „Cupa Prietenia", la care 
participă echipele reprezentative de 
tineret ale Bulgariei, Cehoslovaciei, 
R.P.D. Coreene. Cubei, R. D. Ger-

PROGRAMUL DE AZI:
ora 9 :
— U.R.S.S.—România II 
ora 17 :
— Ungaria—Cuba
— Polonia—R.P.D. Coreeană
— IJulgaria—R. D. Germană

„CUPA PRIETENIA4*
slovace, una dintre favoritele aces
tei competiții, dar lipsa de expe
riență și rezistența fizică inferioară 
le-au dus la o înfrîngere de altfel 
scontată. Voleibalistele cehoslovace 
au obținut victoria cu 3—1 (8, —8. 
7, 5). A arbitrat bine cuplul Ce 
Yung-Ksan (R.P.D. Coreeană) — E. 
Hihilia (U.R.S.S.).

După-amiază a avut loc deschide
rea festivă a competiției, căreis i-au 
urmat alte trei partide din prima zi. 
Reprezentativa Bulgariei a dispus ca 
3—0 (7, 2, 7) de cea a Ungariei, iar 
formația U.R.S.S, a învins tot cu 3—0 
(7, 1, 1) echipa Poloniei. în ultimul 
meci al serii, România I — R, D, 
Germană 0—3 (—6, —12. —13).

Em. FANTANEANU
★s-au disputat primele 

competiția masculină de 
cu „Cupa Prietenia". în

ascultarea lui ca crainic sportiv- 
(eeea ce depinde, însă de Radio- 
televiziune, nu de noi...) tn ceea 
ce ne privește, așteptăm să ne 
trimită ceva scris.

• „închin, aceste versuri ce
lor doi remarcabili tenismeni 

_____ _ ___ _  ... . români Năstase și Tiriac, scri- 
rești ? Dacă ambele echipe sînt . se după victoria asupra Austra-

din Capitală sau ambele din jjei. Vă rog să le publicați*
provincie. atunci da. Altfel .(Prof. TRAIAN FEIER. Sc. ge-

.tnsă, nu. Rapid a fost avanta-, nerală Meciu de Jos, jud. Mu
iată tn aceat an fați db jiul* reș). Mulțumiri în numele lor.
(GH și D. LICA Str, Mirhoze- dar versurile, in afara bunelor
lor nr. 13, Botoșani), ldeia nu intenții, nu au nimic care să le
este rea. formația este S hupăj " “
rămîne de văzut însă cum apre
ciază antrenorul naționalei pro
punerea dv. în ceea ce privește 
locul de disputare al Gupei Ro
mâniei Ia fotbal, credem că 
propunerea dv. este demnă de 
luat în seamă de către forul 
<le specialitate. F.R-F

• „în anul III al Liceului 
Avram lancu din Aiud există 
un elev — Virgil Maier — cu 
aptitudini deosebite de crainic 
sportiv (iertați-ne curajul, dar 
este tot atît de bun ca și Cris
tian Țopescu), cu o memorie 
remarcabilă în ceea ce priveș
te viata fotbalistică internațio
nală, cu mare talent în scris. 
Fiind foarte timid, 
să-l ajutați ?“ (UN 
COLEGI). Luînd de 
ne-ați scris l-am 
(sperăm pe merit).

călărie
coresp.

VIRF DE SEZON PE BAZELE HIPICE

mane, Poloniei, Ungariei, U.R.S.S. și 
României (cu 2 echipe).

In deschiderea programului s-au 
întîlnit formațiile Cehoslovaciei și 
României II în cadrul seriei I.

Voleibalistele noastre au dat o 
replică curajoasă echipei ceho-

La Halle 
partide din 
volei dotată .. ...
urma rezultatelor înregistrate în cele 
două serii, pentru turneul final (locu
rile 1—4) s-au calificat echipele 
U.R.S.S., Poloniei, R.D. Germane șl 
României.

Iată rezultatele obținute de volei
baliștii noștri în seria a doua i 3—2 
cu Ungaria. 3—1 cu R.P.D. Coreeană 
și Bulgaria, 1—3 cu R.D. Germană.

nu vreți 
GRUP DE 

bun ceea ce 
popularizat 

___  . Rămîne să 
fie... luat în obiectiv pentru e- 
ventuale concursuri de întrebări 
șj răspunsuri sportive, pentru

facă publicabile.
• „Aflați Ia odihnă în Sinaia 

neiatn dus 3ă vedem meciul a- 
mical de fotbal dintre Carpați 
Sinaia și Metalul Mija. Am a- 
sistat la un incident — o lo
vire, fault — după care jucătorii 
din Sinaia și-au lovit adver
sarii, i-au alergat, i-au înjurat 
Jocul a fost întrerupt circa 20 
de minute. Rușinos". (UN 
GRUP, CARE REGRETA CA 

S-A DUS LA ACEST MECI). 
Acestea sînt, oare, pregătirile 
echipei Carpati Sinaia pentru 
începerea campionatului ?

• „Există vreo țară în care 
rugbyul este mai iubit decît 
fotbalul ?“ (IONICA TUDOR, 
com. Stîlpeni, jud. Argeș) In 
Africa de Sud, întreaga Aus
tralie și în Noua Zeelandâ, rug
byul se bucură de o popularita
te uriașă în timp ce fotbalul 
este mai puțin cunoscut.

Modesto FERRARINI

N. LUPANCU, 
PRINTRE 

FRUNTAȘI LA 
CAMPIONATELE WESTFALICE

La Wtirsselen (R.F. a Germanei) s-au 
desfășurat campionatele ««italice la că
lărie. La probele de obstaool» a luat 
parte șt tportivui român Nlcolae Lupaneu 
cu calul Weisse Damme." Intr-o probă 
de 1,5# m, la care au luat stprtul trio de 
concurent!. N. Lupaneu, a ocupat locul 6. 
iar in proba de calificare pentru anală 
<1 S0 m, FI de concurfenți) ei a terminat 
pareursvl eu # p penalizare, alături de 
aiți M de călăreți. și s-a calificat astfel 
pentru finală. Primul baraj a adus călă
rețului român un rezultat bun : 4 P 
penalizare (o bară doborită). De altfel, 
doar doi concurenți au terminat acest 
parcurs fără greșeală. Este vorba <ic 
vest-germanii Wills- Bermilkow și F. Go- 
gel. Aceștia și-au disputat primul loc 
intr-un alt barai, în care Bennillcoiv a 
ieșit învingător cu 8 p. penalizare față 
de cele 16 p penalizare înregistrate de 
Gogel. Prin urmare, reprezentantul nos
tru N. Lupaneu s-a clasat, ex-aequo cu 
aiți concurenți, pe locul al treilea. 3tm- 
bătă și . .
parte la 
Belgia.

renți, cu 0 p penalizare (33,5 secunde). 
El a fost urmat de N. Clipici (Recolta 
Mangalia) cu Rock, cu o P 03,9) 51 de 
E. Boiangiu (Filmul București) cu Mer- 
zuh — op (34,8). Proba a doua (cate
goria ușoară — 1.20 m) a revenit lui N. 
Clipici CI) Strident, tot după barai, cu 0 
p (31,ă). urmat de Al. Bozan (C.S.M, 
Sibiu <ra Strop _0p (31.4) și Gh. Teo- 
harj (Recolta Mangalia) cu Satrap — 0 
P (32,2).

. In proba nr. 3 (categoria semlușoară, 
la cronometru), a ciștigat Hârald Miiller 
(C.S.M. Sibiu) cu Călin o p (1:03,9). Pe 
locurile următoare s-au situat D. Tufă- 
noiu (Timiș Izvin) cu Bombonel o p 
(1:07,3) și I. Ciobanu (Timiș Izvin) cu 
Haiduc 0 p (1:18,0).

Tot la cronometru, s-a desfășurat Și

proba a patra de categorie ușoară, câști
gată de Gh. Teohari eu Satrap, urmat 
fiind de M. Aluneanu („Filmul" Buc.) eu 
Haydn și H. Miiller cu Baiazid — toți 
cu 0 p, dar departajați de timp.

Ultima probă a aoestei competiții a 
fost cea pe echipe,. desfășurată în două 
manșe. Clasament : 1. C.S.M. Sibiu (H. 
Miiller, C. Chluaru, M. Burtea, Al. Bo
zan) 12 p penalizare. 2. Recolta Manga
lia (D. Clipici. V. Onofrei, N. Clipici, 
Gh. Teohari) 14 p, 3. „Filmul" București 
(E. Boiangiu. Gabriela Ionescu, Ioana 
David, M. Aluneanu) 15 p, 4. Rovine 
Craiova, 5. Timiș Izvin. După cinci pro
be clasamentul este următorul : 1. C.S.M. 
SIBIU 252 p, 2. Recolta Mangalia 229 p. 
3. „Filmul" București 210 p, 4. Rovine 
Craiova 168 p, 5. Timiș" Izvin 129 p.

NOTA

EDUCATORI IN CONTRADICȚIE

CU NORMELE ETICE

_ , _.. . .... român 
concurs international,

duminică călărețul 
un alt

ia 
in

LITORALULUI"
la Mangalia, a luat sfir- 

_ competiție republicană 
.Cupa litoralului". La star-

„CUPA
Zilele trecute, 

șit tradiționala 
de obstacole ,.C . 
tul celor cinci probe ale concursului au 
fost prezenți călăreții de la C.S.M. Sibiu, 
Centrul de călărie ^Filmul“ București, 
Rovine Craiova. Recolta Mangalia și Ti
miș Izvin.

Prima probă (categoria semiușoară — 
1.10 a fost ciștigată. de funiorul si- 
bian Marius Burtea cu calul Sena, după 
un baraj la eare au luat parte 8 concu-

ETAPA A DOUA A CAMPIONATELOR NAȚIONALE
Litre 25 și 31 august pe baza hipică 

din Calea Plevnei este programată etapa 
a doua a campionatelor naționale de ob
stacole și dresaj. La întreceri, care cu
prind toate categoriile de probe pen
tru săritori și dresori, vor fi prezenți 
călăreți de la 10 cluburi și asociații spor
tive : Dinamo, Steaua, „Filmul" Bucu
rești, Petrolul Ploiești, C.S.M. Sibiu, Re- 
coita. Mangalia, Rovine Craiova. C.S.M. 
Iași. Mondial Lugoj și Timiș Izvin.

între favoriții probelor de obstacole 
amintim pe maeștrii sportului Dumitru 
Velea (Steaua) cu Viteaz, Viorica șî So
nor. Constantin Vlad (Dinamo) cu Spirt 
și Sondor, Aurelian Stoica (Petrolul) cu 
Spumos și Pick-up, precum și pe Al. 
Bozan (C.S.M. Sibiu) cu Baiazid și Strop, 
Cornel Ilin (Steaua) cu Zefir, H. Muller 
(C.S.M. sibiu) cu Ring și Barosan, Gh. 
Moișeanu (Dinamo) cu Valchir și Tack, 
M. AFuneanu („Filmul") cu Haydn și A- 
rogant, E. Boiangiu (Filmul) cu Condor 
și Ma riuh, Gh. Teohari (R«jg2lța) cu Sa-?

țrap, Gr. Lupaneu (Rovine) cu Palermo, 
întrecerea juniorilor de obstaeole are ca 
favorit!, după părerea noastră, pe Gh. 
N'icolae (Petrolul) cu Aprod, Dania Po
pescu (Steaua) cu Vinovat și Graur, C. 
Marinescu (Rovine) cu Palermo, R. Stro- 
escu (Steaua) cu Saghla " “ 
Burtea (C.S.M. Sibiu) cu

Fără îndoială, probele 
saj vor prilejui veșnica . 
dispută a steliștilor D. Velicu (cu Peleș), 
I. Molnar (cu Argint și Suspin), M. Mi- 
halcea (cu Domino). Pentru . • -
ușoare vor concura cu șanse V. Postel* 
nieu (Recolta) eu Adonis, V. — 
(Steaua) cu Brad, H. Hisch (C.S.M. Si
biu) cu Jueu șl Artist, E. Cotau (Filmul) 
cu Baba Novac. La juniori se înscriu cu 
mari șanse S. Bădulescu (Petrolul) cu 
Rubin și Norlca Petric (Mondial Lugoj) 
cu Diadema.

Rubrică redactată de -
Aurelian BREBEANU

și Hazlia, M. 
Sena.
grele de dre- 
și interesanta

probele

Tudor

*

Finala pe țară a concursului 
republican de oină, dotat cu tro
feul „Cupa Speranțelor", a pri
lejuit numeroase constatări îm
bucurătoare, specialiștii prezenți 
pe stadionul 1 Mai din Slatina 
aprfcciind-0 în unanimitate ca cea 
mai reușită ediție a competiției 

’ rezervată viitorilor performeri. 
Dar (păcat că există, acest dar) 
toate ar fi fost bune și la locul 
lor dacă nu ar fi existat unele 
discuții neplăcute din cauza for
mei de legitimare a mieilor 
tori.

Să exemplificăm. Conform 
gulamentului, la competiție 
putut participa oiniști pînă 
ani, care s-au legitimat cu

jucă-
re- 
au 

la 14 
__ , __T___ , „„___ __ bule

tinele de Identitate, certificatul de 
naștere sau diverse legitimații 
sportive. O serie de conducători 
ai secțiilor școlărești, cărora din 
jenă nu le dăm numele, s-au în
cumetat, ca și în edițiile ante
rioare, să introducă în echipă 
elevi mai mari de vîrstă, unele ca
zuri dovedite sau într-un moment

de sinceritate recunoscute de 
toril lor, iar altele rămase 
identificate, în umbra unor 
cumente false.

Făcind un sondaj pentru stabi
lirea adevărului, printre elevii 
unor echipe, am constatat - cu 
regret — că o serie de jucători 
susțineau că sînt colegi de bancă, 
de clasă sau de școală, iar între
bați separat făceau afirmații con
tradictorii. Pri urmare, micii 
oiniști sînt puși — pentru a nu-și 
dezminți dascălii — în situația de 
a denatura adevărul. Oare 
tru un succes mai mic sau 
mare merită a obliga un 
să mintă ? Sîntem convinși

au- 
ne- 
do-

pen- 
mai 

copil 
... ______ că

răspunsul este unanim în favoa
rea creșterii sănătoase, în spiritul 
eticii sportive, a viitorilor per* 
formeri. Iată de ce considerăm 
expresă stabilirea unui sistem de 

■ legitimare unic, la nivel republi
can, prin care să fie înlăturată 
orice încercare de încălcare a re
gulamentului competiției.

Troian IOANIȚE5CU

►

tindu.se
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ECHIPELE 
FAȚĂ-N FAȚĂ

U.T.A. — F. C. ARGEȘ
U.T.A.: Vidac — Birău. Lereter, 

Pojoni, Popovici — Domide, Pe- 
tescu — Axente, Kun II. Broșo-v- 
schi, Sima.

F-C. ARGEȘ: Stan — Pigulea, 
Olteanu, Vlad. Ivan II — Prepur- 
gel, Marian Popescu (Mustețea) — 
Radu, Troi. Dobrin, Roșu (Jercan).

Meciul de șah pentru titlul mondial

î REMIZĂ Șl IN PARTIDA A15-a

U. T. A. - F. C. ARGEȘ UNIV. CRAIOVA - RAPID

Grea misiune pentru formația 
campioană, de a-și măsura forțele, 
încă din startul întrecerii, cu e- 
chipa căreia i-a „suflat" titlul spre 
sfîrșitul precedentei ediții. Grea 
misiune și pentru că sorții au pro
gramat acest derby al laureatelor 
în Aradul lui Petescu, Domide et 
comp, care de-o vară întreagă aș
teaptă prilejul revanșei.

In lipsa unor elemente de compa
rație, proaspete, rezistente, vom e- 
vita să-l pronosticăm pe învingă
tor ; se prevede, doar, un joc dispu
tat, de orgoliu, între aceste două 
echipe cu profil diferit; de-o parte 
— chibzuita, metodica U.T.A. (o- 
pera în timp a antrenorului N. Du
mitrescu), de cealaltă parte — ta
lentata, instinctiva formație piteș- 
teană, atuu-rile lui Dobrin, jucăto
rul ei de excepție. (G. NICO- 
LAESCU).

-Rdducanu. uriașul portar al giu- 
ieșteniior, să prindă o zi de mare 
inspirație, iar Xecou să se infil
treze, de citeva ori, irezistibil, prta-

poatâ realiza un rezultat bun pe 
stadionul Central. Altfel... Altfel 
toate calculele indică drept favo
rită echipa lui Cernăianu. Fiindcă

Dobrin : Permiteți 3a id duc pu
țin trena... ?

STEAUA - A. S. A. TG. MUREȘ
Echipa cu cel mai rodnic bilanț 

al perioadei de transferări (Steaua, 
în rîndurile căreia au intrat Du
mitru, Iordache. Voinea, Dumitriu, 
Helvei) poate fi considerată favo
rită a acestui meci, pe teren pro
priu, chiar dacă echipa pe care o 
întîlnește este una din revelațiile 
campionatului trecut. Dar, cum nu 
totdeauna o însumare de nume

mari fac ți o ECHIPA mare. *-ar 
putea ca Steaua să nu evolue» 
chiar la nivelul calculelor, cum de 
altfel s-a Ir.Umplat și recent. fc» 
fața Steagului roșu. Caz la care, 
ambițioșii mureșeni — excelentă e- 
chipă ce eoctraatac — nu s-ar da. 
desigur. în lături de Ia o presia'-e 
curajoasă și incomodă pentru frro- 
riții hirtiei (Radu URDCBANUy

trv sucrj ipăriirci erattvtai si 
«â Frieze, runs n-rrxi el srie. la 
poarta i n Ornai <Lxtr-c baeată. 
«xâeat. preria, las* ezgfiua sne 
Q-a s-tc pestra sa Haporzl să

b-xr_-~*.enh n-au cîșrigat niciodată 
la Craiova. 5: nu vedem cum ar 
pruj să invt-gă mîine (Laureat'u 
DUMTTM3CUA

PETROLUL - DINAMO

UNIV. CRAIOVA — RAPID
UNIV. CRAIOVA: Oprea (Gu- 

nesch) — Niculescu, Deselnicu, 
Sameș, Velea — Ivan, Kiss — 
Niță, Tarălungă, Oblemenco, 
Marcu.

RAPID : Răducanu — Pop, Boc, 
Mușat, Codrea — Naom, Angeles- 
cu — Năsturescu (Petreanu), Ma
rin Stelian. Neagu, Dumitriu III.

FARUL — C.F-R. CLUJ
FARUL: Ștefânescu (Popa) — 

Stoica. Mareș. Antonescu, Nistor 
(Ghirca) — Tânase, Oprea — Ologu 
Caraman, Tufan, Turcu.

C.F.R. CLUJ: Gadgea — Lupu, 
Szoke (Dragomir). Penzeș. Roman
— NI. Bretan, Cojocaru — Bucur, 
Moga, Adam, Petrescu.

PETROLUL — DINAMO
PETROLUL: M. Ionescu — N. 

Ionescu. Mierluț, Ciupi tu. Gruber
— Dincuță, Decu — Grozea, O. Io
nescu. Ion Constantin, Oprișan.

DINAMO.: Constantinescu —
Cheran, Dobrău, G. Sandu. De- 
leanu — Dinu. Nunweiller — Lu- 
cescu, Sălceanu, Dumitrache, FI 
Dumitrescu- 
ci-M. REȘIȚA - ST. ROȘU BV.

C.S.M- REȘIȚA: Gornea (Filip)
— Gașpar, Georgevici. Kiss, Kafka
— Grozave seu. Beldeanu — Ato- 
diresei, Neagu (Varga). Szilaghi. 
Florei
^STEAGUL ROȘU: Adamache — 
îvăncescu. Jenei (Alecu), Olteanu, : 
Anghelini (Hîriab) — Cadar, Ba
lin» — Zotinca (Șerbănoiu), Gher- 
ghelî, Pescara. GyOrfi.

SP. STUDENȚESC - S. C. BACĂU
Meci foarte e;h_.orat. ăe*cr_* ori

cărui rezultat, dintr-o cn-ri de sot- 
tive. Ato-urDe echipei ir ihariW 
bucurefteni se numesc rim — «wpa- 
jamou total — (tiM 
ce'.e ale formației de pe mhaile 
Bistriței — experiența — ri joc 
moi elaborat, cu autc-ndmu bite 
reglate — ți dorioța de a au paerae 
stanul in cursa noului cvn.zvc-.cr.

Fără a mă hazarda Intr-uzi pro
nostic, înclin să cred că acest meci 
va fi decis de duelul înaintărilor. 
Care va fi înaintarea mai percu
tantă ? Cele mai autorizate răspun
suri ni le vor da Ghițâ și Suciu. 
(Marius POPESCU).

la P.rxer.. Ce ae-au arătat tntll- 
oirCe de verificare din avanscena 
eaospeaeateltz » Că Dinamo răsrine 
s echipă ea un potențial superior, 
dar nevi...or.f rat integral; că Pe- 
trriui «ie .ptreă pe fapte mari"*» 
cri ales aram riad a abția-t trans
ferul aulec'oc cm de cri : Ion 
Cxi’aVi»- Procostie ferm ? lacpc- 

sâbâ de dat. (L CI PENA.

„U- CLUJ - JIUL

C.S.M. REȘIȚA - STEAGUL ROȘU
Harap... roib

Desene de G. BADEA fi 
AL. CLENCIU

Ziua mult așteptată a venit. Au 
trecut 22 de ani de la ultimul meci 
de Divizia A și echipa din Reșița se 
pregătește, acum, să dea piept cu 
noile sale partenere de întrecere 
Moment festiv, desigur, frumos, dar

stantă comportare în campionatul 
nostru, poate prinde o zi cum a 
făcut-o de atîtea ori. De partea cea
laltă, vigoarea, dîrzenia și dorința 
noii promovate de a păși cu drep-

gice își trag rădăcini din tradiții 
demne și orice adversară a sa poate 
avea complexe, mai ales cînd joacă

La sffrE.t=I campicauturiă trerri. 
latre ee> două echipe a f st o dS- 
f*re=tâ -Se Î9 poarte st 9 Tbe ir» f= 
r~ MiT~«rr* Pornind de la o ademe
nea presrisă și adăugind in calcu
lai șarsetor și avantajai terenul — 
nctana «cudeațLar clujeni ar pă
rea o szmpiă formalitate. Cum. iasă, 
iareputul unui nou an eoanpetițto- 
aal kueamnâ angajarea in luptă a 
unor forțe proaspete gi a unor am
biții soi, este de presupus ca de
calajul tecreCc de valoare să nu se 
mai confirme integral și in practică. 
Aceasta ar echivala cu o replică 
mai riguroasă a Jiului, chiar pînă 
către limitele echilibrului. Ceea ce 
ar fi. indiscutabil. în interesul spec
tacolului sportiv Mihai IONESCU).

,V CLUJ — JIUL PETROȘANI
^U“ CLUJ: Ștefan — Crețu, 

Pexa. Sriimor. Cimpeanu — Anca, 
Mureșan (F. Lazăr' — Uifileanu, 
Muntean— Soo. Lică.

JIUL: k® Gabriei (Marincan) — 
Georgescu. Dodu. Stocker. Naidin
— Cotormant Stan Gabriel — 
Unse*. St>«n. Mulțeccu. Szabados 
STCAUA — JLSJL TG MUREȘ

STTAUA: Iordache — Sătmă- 
rea-rx Cugarln. Hăimăgen'u. (Ne
grea* Cristacbe — Dumitriu IV 
(Vigul Dumitru — Pantea. Voinea, 
Jcrdănescu. Tătaru (Năstase).

A^-A- Tg. MUREȘ: Nagel — 
Srețosv -Tțe*t tspir (Uneheaș). ‘ 
Czako — Varaii. Boloai — Faze- . 
kaș, Nagy. Hrjnal. Mureșan.
SP. STUDENȚESC — S.C. BACĂU

SP STUDENȚESC BUC.: Suciu! 
(Icn Vas:le) — Jur că. Mâțăoanu. I 
D. Nlcolae, Cojocaru — Tănăsescu, 
Jamaischi . (Culda) — Leșeanu, 
Frâțilâ (O Ionescu), M. Sandu, ' 
Kraus.

SPORT CLUB BACĂU : Ghiță
— Mice. Catargiu, Velicu. Marga- I 

! soiu — Vătafu, Duțan (Hrițcu) —
Pană. Dembrovschi. Rugiubei. Fio- ’ 
rea (Bălută).

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I
I
I
I 
I
I
I 
I
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în situația de a fi condus Ia 3 
puncte diferență, campionului mon
dial nu-i mai rămîne nimio altceva 
de făcut decît să joace cu orice 
preț la cîțtig. pentru a reduce sco
rul cît mai este încă vreme. Fie
care remiză, mai ales cu piesele 
albe, îl apropie pe Fischer cu o 
jumătate de punct de cele 12Va 
care-i sînt necesare pentru a cu
ceri titlul.

în aceste condiții, nu este de mi
rare că a 15-a partidă a meciului 
a fost furtunoasă. Spasski a deschis 
din nou cu 1. e2-e4. la care Fischer 
a răspuns cu Apărarea siciliana, 
dar de data aceasta nu a mai in
trat în varianta care l-a dus la în- 
frîngere în partida a 11-a. Și aceea 
pe care a ales-o a fost la fel de 
complicată. Șalangerul a sacrificat 
2 pioni pentru a smulge inițiativa 
din mîinile albului și a reușit să 
obțină Un atac puternic pe flancul 
damei. După o serie de lovituri 
tactice extrem de spectaculoase, 
în care Fischer a renunțat chiar 
la înșelătorul cîștig al unei figuri 
(care ar fi dus, probabil, la re
miză) partida s-a întrerupt într-o 
poziție în care, cei doi pioni în 
minus sînt compensați de puterni
cul atac de mat pe care l-a obținut.

APĂRAREA SICILIANA
Alb : Boris SPASSKI 

Negru I Robert FISCHER
Reykjavik. 17 și 18 august.
I.e4 c5 2.Cf3 <16 3.d4 c:d4 4.C:d4 

Cf6 5.Cc3 a6 6-Ng5 e6 7.f4 Ne7 
(7...Db6 ar fi dus la varianta juca
tă în partidele a 7-a și a 11-a) 
8.Df3 Dc7 9.O—O—O Cbd7 10.Nd3 
(în această poziție, cea mai obiș
nuită continuare a atacului este
10. g4. Fischer a jucat însă de multe 
ori împotriva acestei mutări și de 
aceea Spasski preferă o altă linie 
de Joc, mai puțin uzitată) 10..-b5
11. Thei (Un alt sistem este ll.N;f6 
C:f6 12.e5. dar complicațiile care 
rezultă par să nu ducă deeft la re
miză. Dacă 12.Thel Nb7. cum s-a 
jucat într-o partidă Walter-Fischer, 
Zurich 1959, se ajunge la o poziție 
asemănătoare celei survenite în 
partidă) Il-Nb7 (După ll-bi este 
de considerat sacrificiul de figură 
12Cd5. ale cărui ultime consecințe 
n-au fost încă analizate) 12.Dg3 
iMai frecvent se joacă aci 12.Dh3) 
12.0—0—0 13.N:f6 C:f6 14.D:g7 
Tdf8! (La această mutare Fischer 
s-a gincht 20 de minute. Ea este 
numai aparent pasivă — în reali
tate ți albul este obligat să piardă 
un tempo pentru retragerea damei) 
15.Dg3 b4 16.Ca4 Thg8 17.Df2 Cd7 
lR.Rbl Rb8 19.c3 (O decizie impor
tantă prin care albul asigură o cale 
de retragere calului său prost pla
sa: la a4) 19.„Cc5 20-Nc2 b:c3 21.C.C3 
Nf6 (Mutare cu mutare presiunea 
negrului se accentuează) 22.g3 h5

23we5 d:e5 24,f:e5 Nh8 ! (Luarea pio
nului nu era posibilă deoarece după
24.. J7:e5 25.Cdb5 a;bo 26.C:b5 DaS 
27.T;e5 D:b5 28 T:c5 albul își recîș- 
tigă figura cu avantaj) 25.Cf3 Td8 ! 
(Din nou o mutare foarte bună. 
Din cauza necesității de a apăra 
pionul e5, albul este obligat să ce
deze controlul asupra coloanei ,,d“) 
26.T:d8-î* T:d8 27.Cg5 (Cu aceasta 
albul cîștigă un al doilea pion, dar 
nebunul din h8 „învie" și atunci 
atacul negrului devine foarte pericu
los) 27...N:e5 28,D:f7 Td7 29.D:h5 N:c3! 
(Deschide poziția regelui alb) 3O.b:c3 
Db8+ 31.Rcl Da5 32.D118+ Ra7 33. 
ai (Altfel urmează Da3+) 33..Cd3-r, 
34.N. d3 T:d3 35.Rc2 Td5 ? (în cri
ză de timp, o mutare neprecisă- 
Mult mai tare era direct 35-..Td8 și 
dacă 36-D114 — singura mutare care 
apără calul și pionul a4 — atunci
36.. .Nc6 cu atac de mat decisiv) 
3G.Tc4 Td8 (Prea tîrziu — acum 
pionul al este apărat) 37.Dg7 Df5 38.
Rb3 Dd5 r- 39 Ra3 Dd2 49.Tb4 Dcl-r 
Poate că și mal tare era intercala
rea mutării Td7. în această poziție 
partida s-a întrerupt.

Robert FISCHER

Boris SPASSKI
A

Poziția de întrerupere
La reluarea partidei, vineri după- 

amiază, au fost executate numai 
trei mutări și constatîndu-se o si
tuație de „șah etern." cei doi com
batanți au căzut de acord asupra 
remizei. în acest fel scorul a deve
nit 9—6 în favoarea lui Fischer.

Următoarea partidă, a 16-a, se va 
desfășura duminică, Fischer avînd 
piesele albe.

Sergiu SAMARIAN

1 ILIE NĂSTASE IN „SFERTURILE"
I TURNEULUI BE LA TORONTO

MISIUNILE CAMPIONATULUI Nr. 55
(Urmare din pag. I)

sarcina elevilor lui fleinhardt nu va 
fi deloc ușoară. Steagul roșu este 
o echipă solidă, echilibrată, iar A- 
damache, portarul cu cea mai con

tul în întrecere. Toate fac ca jocul 
de la Reșița să ne apară ca deo
sebit de echilibrat. (Constantin 
ALEXE)-

FARUL — C. F. R. CLU
„Nocturna" de la Constanța pare 

un meci liniștit ca marea xara. 
Partida prezintă, totuși, elementele 
sale de interes. Ce surprize va o- 
feri Hașoti la debutul său de an
trenor prim ? Vor juca clujenii în 
amintirea excelentului lor retur, 
cînd au reușit „minunea salvării" 
sau vor pleca, din nou, modest din

start, ca în campionatele trecute ? 
Dincolo de aceste aspecte generale, 
intrevin ambițiile individuale ale u- 
nui Adam, Tufan, Gadja. Oprea, 
Penzeș, sau Caraman, oameni ce 
pot ridica jocul la nivel de spec

PROGRESUL1 
BUCUREȘTI - 

N. A. R. ALGER 
2-0 (0-0)

în cadrul turneului efectuat în 
țara noastră. echipa algeriană 
N.A.R. Alger, care este pregătită de 
antrenorul român Tache Macri, a 
întîlnit pe stadionul din strada Dr. 
Staicovici divizionara B bucureș- 
teană Progresul. La capătul unei 
partide frumoase, viu disputate, cu 
faze interesante la ambele porți, 
victoria a revenit „bancarilor" cu 
scorul de 2—0, prin punctele reali
zate în repriza secundă de Manea 
și Dudu Georgescu.

Aurel PĂPĂDIE

I. FIERI AN - NOU 
ANTRENOR 

LA Ș.N, OLTENIEI
S. N. Oltenița, una dintre echipele 

fruntașe ale Diviziei B. va fi con
dusă în acest sezon de către antre
norul Ion Merlan, care și-a luat 
în primire postul zilele trecute 
I. Merlan a mai activat la Oltenița, 
ca jucător și antrenor, iar în ultima 
vreme a răspuns de pregătirile di
vizionarei C Unirea tricolor Bucu
rești.

M. VQICU — coresp.

tacol condus de arbitrul anului, 
N Petriceanu. în privința verdic
tului, credem eă, mîine seară* la 
Constanța va străluci un far și' la... 
lumina reflectoarelor. (Mircea M. 
IONESCU).

în condiții de maximă urgentă (vă 
amintim că primul joc al echipei 
naționale are loc la numai două e- 
tape după start); ca să nu mai 
vorbim că va urma intrarea in 
preliminariile mondiale.

2. Aceeași misiune o are cam
pionatul și pentru grupul de echi
pe înscrise In competițiile interna
ționale. Căci, unde s-ar putea face 
un mai bun rodaj decît in meciuri 
grele, pretențioase, deci foarte a- 
proape de condițiile pe cere F.C. 
Argeș, Rapid, UT.A., ,.L’“ Cluj și 
A^.A. Tg. Mureș Ie vor înttlni 
foarte repede și ele.

3. Ediția nr. 55 poate aduce la 
coeficienți înajți de performanță 
echipe noi pentru asemenea zone; 
ne glndim. în primul rind, la 
A.S.A- Tg- Mureș. Totodată se 
pune condiția confirmării ispră
vilor din trecutul apropiat pentru 
F.C. Argeș U.T.A., „U" Cluj, Stea
gul roșu, S.C. Bacău ca si aceea 
a reîntilnirii cu victorii de presti
giu dintr-un trecut nu prea înde
părtat apare pentru Dinamo, Steaua 
și Rapid (dacă facem abstracție de 
performanta din cupă). Obligația 
de a arunca forțe suplimentare, 
luate tot din rezervorul propriu, 
in cîmpul bătăliei sportive revine 
formațiilor ,-U“ Craiova, Farul, 
Jiul. C-F.R. Cluj și Petrolul. 
Inimi mari și curajoase, ambiții 
nemăsurate, sînt necesare noilor 
promovate. Sportul studențesc și 
C.S.M. Reșița, care readuc pe ta
belul celui mai înalt campionat 
nume de tradiția și stimate in 
fotbalul românesc.

Dezideratele nu se vor vedea,

AZI, ÎN CAPITALĂ

SELECȚIONATA 
GHANEI- ABATORUL

In continuarea'turneului în țâra 
noastră, selecționata Ghanei sus
ține azi un meci în compania echi
pei bucureștene Abatorul. Partida 
se va desfășura pe terenul Flacăra 
roșie, cu începere de la ora 17.

însă, niciodată rnulinite dacă spi
ritul care va guverna ediția nr. 55 
a Diviziei A nu va fi acela al de
plinei snortiTf-ătî. a! unei recipro
ce prețuiri între toți coraponenții 
campionatului fyjeStori, antrenori, 
arbitri, federație), al evoluării ati- 
tuaină spectatorilor noștri pe ca
lea atingerii deplinei obiectivități 
ș: cnnjpriențe. calități pe care Ie 
eenatatăm pe toc mai multe stadi
oane ale primei divirii- Numai in 
aceste condiții, toată forța crea
toare a .-aar.pic-hatur-u va fi cana
lizată aure ridicarea fotbalului re-1 
mioeae-

„NODURIU GOROIENE" ALE 
ETAPEI INAUGURALE

Tncercînd să reducem argumen
tația tactică a celor opt meciuri 
de mîine la elementele care ni se 
par esențiale am ajuns Ia cele ce 
urmează :

CSJW. Reșița — Steagul roșu 
Brașov: rezultarul depinde de gra
dul in care linia de fundași res - 
țeni cunoaște „viclenii >• Peocaru 
— Gyorfi și, dincolo, de măsura 
în care s*a ajuns la o s'.ncrcu:- 
zare de mișcări între jucători ce 
apar pentru, prima oară împreună 
în meci de Divizia A. (Neag-j cu 
Beldeanu, și ei doi față de ce - 
lalți nouă)

Steaua — A.S. Armata Tg Mu
reș : bucureștenii — unitate de ac
țiune și nu tirade izolate, ca și an

ticiparea 'itinerariilor. doar aparent 
rătăcitoare ale lui Varadi. Faze- 
kaș și Mureșan : oaspeții — închi
derea căilor de acces pe centru, 
unde Dumitru este un obișnuit

-,U“ Craiova — Rapid : cit va 
rezista noua formulă de fundași 
centrali pin Giulești în fața dez
lănțuitului cuplu Oblemenco — 
Niță (șau. mai știi). Oblemenco — 
Bondrea). ?

U.T.A. — F.C- Argeș: tabela de 
marcaj va oscila între inspirația 
defensive: campionilor. față de
atacurile poziționale a căder e și 
nstantaaeitaiea contraatacurilor ce- 

declahșate de Dobrin
Farul — C F.R. Cluj: egalul ma- 

ruur ecaiuar-*U ot simtă satrMT^ 
dării II descifram in gradul lor de 
răbdare de a «țese- pinza paselor 
la mijlouul terenului.

Petrolul — Dinamo sau lupta ce
lei mai tinere perechi de fundași 
centrali a diviziei. (G. Sandu — Do
brău) In fața ^revoltatului" Icn 
Constantin.

Sportul studențesc — S.C. Bacău 
saa întrebarea: cine va fi mai 
jotfmîstâ? Perechea Sandu Mir
cea — O- Ionescu sau Rugiubei 
— Deaabrovscbi ?

,U- Cluj — Jiul : tbe.a meciu
lui se r.-’mește Moutranu. IntȘa 
oară rirf de atac 1; cu un partener 
nou pentru el <ș: per.tra Întreaga 
echipă) — Soo-

LOTO - PRONOSPORT
C1ȘTIGĂTORII EXCURSIILOR LA BUDAPESTA ATRIBUITE UA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO DIN 8 AUGUST 1 ’’

MIINE, pe micul ecran
ORA 15,20 — Cu handbalișții 

români înainte de plecarea la 
turneul olimpic. Invitați în stu
dio : jucătorii Cristian Gațu, 
Gheorghe Gruia, Cornel Penu, 
antrenorii Nicolae Nedef și O- 
prea Vlase.

ORA 16,55 — Fotbal (campio

natul național — divizia A). 
Transmisiune directă. în pauză : 
Cu 6 zile înaintea deschiderii 
Jocurilor Olimpice — ultimele 
noutăți de la Miinchen.

ORA 22.40 — Emisiunea „Du
minica sportivă"

Categoria 4 (20 premii a 12 :?-3 
Iei fiecare din care o excursie a 
două locuri la Budapesta cu pe
trecerea Revelionului plus diferen
ța în numerar) i 1. Pițu Aurel — 
Bacău î 2- Țipanud Ilona și 3, 
Oprea loan din Oradea; 4. Feche’e 
Dumitru — corn. Oșorhei jud. B> 
iior; 5. Kovacs Adolf — ccm. 
Teaca jud. Bistrița Năsăud: -6. 
Klein .Martig — Brașov; 7. Ccr- 
satan Cornel — Făgăraș ; 8. Ch:n- 
toiu Șimion R- Sărat; 9. Tofan 
Maria — Cluj; 10. Udrescu Ilie — 
Craiova; 11. Moroșanu Sevastița — 
Craiova; 12. Patrichi Tjti — corn. 
Mastăcani jud. Galați : 13. Guriță 
Nicolaie — Turnu Severin ; 14. 
Szasz Lajos — Reghin jud. Mureș ;
15. Rosza Victor — Satu Mare ;
16. Cebzan Irina — Timișoara ; 17. 
Coman Gheorghe: 18. Neagu Jenică; 
19. Dumitru Gogu și 20- Voinescu 
Romulus toți din București.

Categoria 5 (49 premii a ,7548 
lei fiecare din care o excursie de 
1 loc la Budapesta eu petrecerea 
Revelionului plus diferența în nu
merar) i 1. Crăciun Marius — Md- 
reni ; 2. Crof Ioan — com. Nădlac 
jud. Arad ; 3. Ivănescu Matei — 
Costeștj jud. Argeș; 4. Btțrghelea

Jenică — Bacău; 5- Dobrovici Mi
hail — Ccmăpeș:! jud- Bacău; 6. 
Ardelean Ion — Chodea: 7. De
meter ItAif —- ee«n. Teaca ind. 
Șfstrita Nfsăud: 82 Ghcra Iancu
— ȚtJrașțd Victoria jud. Brașov; 
9. Arcaș Ioan : 10. -Șlavits Lajos 
din Cluj teQnsinuare in niimânal 
de marți),

LOTO

NUMERELE EXTRASE UA TRA
GEREA DIN 18 AUGUST 1972.

FOND GENERAL DE PREMII l 
1 036.577 Lei din care 104 693 lei 
report

EXTRAGEREA I • 14 — 72 — 46
— 87 — 19 — 57 — 20 — 61 — 18 
EXTRAGEREA A II-A i 49 — 23
— 73 — 76 — 60 — 22 — 55

Plata premiilor va începe în Ca
pitală de la 26 august pîr.ă la 2 
octombrie : în țară de la 29 august 
pînă • la 2 octombrie 1972 inclusiv.

Rubrică redactată
de UOfO PRONOSPORT

I MONTREAL, 18 (Agerpres). — 
Tenismanul român Hie Năstasc s-a

I calificat în sferturile de finală ale 
turneului international de la To
ronto. El l-a întîlnit în turul trei

I pe jucătorul indian Anand Amni- 
traj. pe care l-a învins în două 
seturi cu 6—3. 6—1. In alte două

I partide disputate, italianul Adriano 
Fanatta l-a întrecut cu 6—4. 6—2 
□e americanul Roscoe Tanner, iar

I francezul Patrick Proisy a dispus 
cu 6—2, 6—1 de japonezul Karni- 
Harumt

Iîn turul doi al probei de dublu 
bărbați, cuplul Ilie Năstase — Ion 
Tiriac a cîștigat cu 6—1. 6—4 par-

Itida susținută cu perechea Colum
bians Ivan Molina — Jiro Velasco. 

Rezultate din proba de simplu

I femei; Virginia Wade (Anglia) —
Nathalie Fuchs (Franța) 4—6. 7—5, 
6—2 ; Margaret Court (Australia)—

I Andree Martin (Canada) 5—1. 6—2; 
Evoane Goolagong (Australia) — 
Pat Pretorius (IUS.A.) 6—3. 6—3.

ALTE TLRNEE

I MOSCOVA — Turneul internațio
nal de ter.is de la Moscova a pro
gramat primele partide din cadrul

I sferturilor de finală ale probelor de simplu.

La masculin, tenismanul sovietic

Anatoli Volkov l-a învins cu 6-3, 
4—6- 6—2 pe compatriotul său Vla
dimir Korotkov, iar Teimuraz Ka- 
kulia (U.R.S.S.) a dispus cu 6—1, 6—2 
de polonezul Tadeusz Nowicki.

Tn concursul feminin s-au înregis
trat următoarele rezultate: Anna 
Eremeeva (UiR.S.S.) — Evghenia Bi- 
riukova (U.R.S.S.) 6—4, 1—6, 6-2 ; 
Marina Krosina (U.R.S.S.) — Mila 
Holubova (Cehoslovacia) 6—4, 8—6.

FORT U ORTH. — Tn primul tur 
al turneului Internațional (profesio
niști) de la Fort Worth (Texas), ju
cătorul american Jeff Borowiak (in 
virstă de 22 de ani) a obținut o sur
prinzătoare victorie cu 6—4, 4—6, 
6—2 in fața celebrului campion aus
tralian Rod Eaver. în celelalte două 
partide disputate s-au înregistrat 
rezultate scontate : Ken Rosewall 
(Australia) — Cliff Drysdale (R.S.A.) 
6—3, 6—2 ; John Newcombe (Austra
lia) — Roy Barth (S.U.A.) 6—3, 6—1.

DENVER. — tn cadrul turneului 
internațional feminin, jucătoare» 
france» Franpoise Durr a învins-o 
cu 2—6, 6—3, 7—6 pe .americana Pam 
Teeguarden. Alte rezultate: Julle 
Heldman iS.U.A.) — Laura Rossouw 
R-S.A) 6—4, 6—3; Lesley Hunt 

«Australia) — Kerry Melville (Aus- 
' 1—6, 6—0, 6—3 ; Nancy Richsy

iS.l.A.) — Barbara Downs (S.U.A.) 
®—L 6—1 • Wendy Overton (S.U.A.) 
— Christy Pikeon (S.U.A.) 6—4, 6—2;

... Cooper (Anglia) — Brigitta 
Lindstrom (Suedia) 7—5, 6—3.

I 
I - ■ A-r, • r.wr:

Brazzav...e in cadrul preli
minariilor campionatului mondial 
de fotbal, selecțicnata Republicii 
Democrate Ccngo a întîlnit repre
zentativa Nigeriei. Partida s-a în
cheia: la egalitate: 1—1. Au mar
cat: Mings respectiv Soumare.

Ir. torneto internațional de fotbal 
de la Belgrad echipa Real Madrid 
a terminat la egalitate: 2—2 (2—1) 
cx formația Sarajevo. Au marcat: 
Aquiiiar (rn'.n. 311, Pirri (min. 36\ 
respectiv Rasevici (min. 41) ți Re
man (autogol in minutul 85).

în etapa a 13-a a camp^m3tului 
suedez de . fotbal, echipa Lanâs- 
krona (viitoarea adversară a for
mației Rapid București in „Cupa 
Cupelor") a terminat r.edecis i 2—2 
pe teren propriu cu A.I.K. Forma
ția NorrkOpir.g (adversara echipei 
U. T. Arad în „Cupa U.E.F.A.")' a 
învins pe teren propriu cu scorni 
de 3—0 pe Oestcr. Alte rezultate ; 
Djnrgaarden-Maimoe 1—0; Ham- 
marby—Oergryte 2—2 ; Halms ta d— 
Aatvidaberg 3—1; Gais—Oerebro 
(to-2.

Clasament: 1. A.I.K. — 19 punc
te ; 2. Norrkoping — 18 puncte; 
3. Aatvidaberg — 17 puncte. Echi
pa Landskrona ocupă locul 9 cu 
12 puncte.

Pe primul loc în clasament se 
ață echipa Tatran Preșov cu 4 
puncte.

c '*
-ampicnatul englez de fotbal a 

programat alte trei partide, care 
s-au încheiat cu următoarele re • 
raltate: Leicester — Chelsea 1—1- 
Manchester City — Everton 0—1; 
Tottenham — West Bromwich 1—0.

★
Rezultate înregistrate In etapa a 

:-a a campionatului francez de 
; ■ 1: Metz — Bordeaux 1_ J-
Nantes — F.C. Paris 2—0; Ren- 
-es — Bastia 2—1 ; Marsilia — 
L> or. 5—2 j Vc’enciennes — Nancy 
0—11 Sochaux — Sedarf 1—0 ; A- 
«accio — Strasbourg 0—2; st. Eti
enne — XTmes 3—1 ; ? Reims — 
N^a 2—3: Angers — Red Star 2-1.

în clasament conduc echipele 
Marsfia, Angers, Strasbourg și 
Nisa — toate cu cite 4 puncte.

I Etapa a 2-a a campionatului ce
hoslovac de fotbal s-a soldat cu I următoarele rezultate: Slovan Bra
tislava — Sklo Union Teplice 1—1:
Spartak Trnava — Dukla Praga 

II—1 ; Zbrojovka Bmo — V.S.S. Ko
sice 4—0 ; Z.V.L. Jiiina — Spartak
Hradec Kralcve 5—0 : Lokomotiv I Kosice — A. C. Nitra 2—1 ; Banik
Ostrava — T. J. Trjinec 0—0 ; Sko
da Plsen — Slavia Praga 1—1.

ÎNTRECERILE 
HOCHEIȘTILOR 
MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 

Leningrad, în cadrul turneului in
ternațional de hochei pe gheață, 
organizat de ziarul „Sovietski 
Sport", s-au întîlnit formațiile Dy
namo Berlin și Spartak Moscova. 
Hocheiștii sovietici au obținut vic
toria cu scorul de 7—3 (4—3, 0—0, 
3—0). prin punctele înscrise de 
Șandrin (3), Zimin (2), Gureev și 
Poladev.

într-un alt joc, disputat la Mos
cova. echipa Aripile Sovietelor a 
întrecut cu scorul de • 7—4 (3—1, 
3—1. 2—2) formația Tesla Pardu
bice.



Campioana balcanică Iordanka Blagoeva (Bulgaria) este una din prin
cipalele favorite la săritura in înălțime.

PROTESTUL ȚĂRILOR AFRICANE 
PRIVIND PARTICIPAREA RHODESIEI

INTERVENȚIA CANCELARULUI WILLY BRANDT

A XXa ediție a JOtUHIlBB OLIMPIII DE VADA
BREVIAR OLIMPIC

patru ani și acum etnd 
este gata, noi nu vom 

la Olimpiada căreia i-am 
și priceperea 

căpătă biletele

„MUNCIM de 
munca noastră 
putea participa 
Închinat truda 
Dacă nu vom ___
nici un muncitor nu se va mal urca pe 
schele". Astfel a sunat teribilul ultima
tum adresat organizatorilor de comitetul 
sindical ai constructorilor. Rezultatul: a 
fost distribuit cite un bilet la un sector 
special construit pentru a-i cuprinde Pe 
cei mai merituoși dintre muncitorii con
structori.

noastră, 
promise

♦

30 DE SIMPATICE ceyloneze poliglo-.e 
vor distribui in fiecare zi in mod grava:’ 
300 kg de ceai sportivilor, 
vizitatorilor satului olimpic. 
Îmbrăcate în 
Ceaiul va fi 
dimineața un 
după-amiază
seara un ceai ușor, călduț.

oficialilor fi 
Ele si.Tt 

costume de culoare violeta, 
distribuit în trei „reprize": 
ceai călduț numit „Asmara", 
un ceai ușor ș: rece. Sar

t

I CONFESIUNILE UNUI SABRER OLIMPIC
• Am avut nevoie de liniștea de la

Piatra Arsa O începutul pregăti

MUNCHEN, 18 (Agerpres). — In 
legătură cu situația creată de pro
testul țărilor africane față de par
ticiparea Rhodesiei la Jocurile O- 
limpice, cancelarul Willy Brandt a 
intervenit pe lingă Comitetul de 
organizare, solicitîndu-1 să ceară 
Comitetului internațional olimpic 
de a examina, din nou condițiile 
participării sportivilor rhodesieni. 
Comentatorii consideră că soluțio
narea acestei spinoase chestiuni nu 
va putea fi făcută decit în urmă
toarele zile, după sosirea la Miin
chen a lui J. C. Ganga, secretarul 
general al Consiliului superior al 
sportului african.

In 
cărui 
seara, 
de rigidă în sensul menținerii acor
dului potrivit căruia sportivii din 
Rhodesia pot participa la întrece
rile olimpice în calitate de cetă
țeni ai unui teritoriu al Marii Bri
tanii, poziție care, desigur, nu sa
tisface țările africane.

ceea ce privește C.I.O.. a 
sesiune se deschide duminică 
poziția acestuia este destul

A doua zi după ce a coborit 
la cei 1950 metri' ai cabanei Piatra 
Arsă. Octavian Vintilă a urcat la 
etajul IV al redacției „Sportului" 
devenind, pentru aproape o oră, bine
voitorul și agreabilul nostru interlo
cutor. Ne aducea vești interesante și 
îmbucurătoare despre colegii săi sa- 
breri si despre fiorestistele care au 
sacrificat 18 zile de vacanță estivală 
pentru a-s; desăvirș: pregătirea în 
'. ederea întrecerilor olimpice.

— Ce v-a determinat să prefe
rau platoi-l Bu cegilor ?

— Stadiile specialiștilor români și 
de peste hotare ne-au convins de 
eficiența antrenamentului la altitu
dine.

— Xs v-ațj simțit
— Iachipoip-ii că 

există in acest sezon o 
flaeață de turiști incit 
cel mai retras colț al
veam nevoie de liniște. O 
care să ne permită o concentrare 
depănă asupra muncii noastre. La 
prima vedere, poate părea ciudat că 
am ales • ambiaață proprie vacan
ței. relaxării, tocmai pentru a mun
ci mai cu fotax. Cred că seri merii
care sint soke;tap și din punct de 
ședere fizic dar. mai ales, din punct 
de vedere intelectual au nevoie de 
Hniste pentru a se pregăti, pentru 
a-și consolida pregătirea. Știți bine 
că un minuitar de 
sau spadă, trebuie 
trem de rapid, pe 
adecvate repbci Ia 
carului ; mai malt.

prea izolați ? 
in Bucegi 

asemenea a- 
am solicitat 
cabanei. A- 

liniște

507 SPORTIVI
SOVIETICI LA START

(Agerpres). In ca-MUNCHEN, 18 
drul unei conferințe de presă care 
a avut loc la Miinchen, Serghei Pav
lov, conducătorul delegației sportive 
sovietice la JO, a declarat următoa
rele : „La cea dc-a 20-a ediție a 
Olimpiadei de vară, U.R.S.S. va fi 
reprezentată de 507 sportivi și spor
tive, care sint însoțiți de 100 de an
trenori și 39 de arbitri. în decursul 
ultimilor 20 de ana, sportivii sovietici, 
care au participat pentru prima oară 
la JO în anul 1962 Ia Helsinki, au 
cucerit 685 de medalii olimpice. La 
Olimpiada de la Miinchen, sportivii 
din U.R.S.S. vor participa la toate 
disciplinele, cu excepția hocheiului 
pe iarbă".

HANDBALIȘTII ROMANI

S-AU COMPORTAT BINE
(Urmare din pag. 1)

stăpîneaseă uneori în atac, să-și 
domine adversarul prin maturitate 
și calm, mai ales în momentele 
lui de revenire. Aceasta este una 
din calitățile fundamentale ale u- 
nei mari echipe și noi credem cu 
convingere că nand’oaliștii români 
au la îndemîna lor toate posibilită
țile pentru a face și acest ultim 
și decisiv pas înainte. Spunînd a- 
cest lucru ne 
de joi seara 
evoluat bine, 
drîndu-se cu

ATLETISM

gindim că în meciul 
întregul lot folosit a 

toți jucătorii înca- 
convingere în angre-

najul general al echipei. Acele cî
teva momente de ezitare, de lipsă 
de concentrare după șocurile fur
nizate de adversar (ver fi. mai 
multe și mai grele la J.O.nu Ie 
putem considera totuși esențiale 
în aprecierea generală a comportă
rii selecționatei noastre olimpice.

In orice caz. prin prlzma meciu
lui de joi, cum spuneam extrem 
de echilibrat și interesant din punct 
de vedere al evoluției scorului, 
cui revanșă, programat astăzi, 
în sala Victoria din Ploiești, 
la ora 20, se anunță deosebit 
atractiv.

sabie, de floretă 
să elaboreze ex- 
planșă. cele mai 
acțiunile adver

să inițieze el ac
țiuni prin care să-și depășească ad- 
xersaruL PeMrw asta trebuie să por
nim la luptă cu • minte foarte lim
pede și. intr-u sens, bine odihnită.

Am foști pref se vede, prea ab
sorbiți de preblenrele noastre și. in 

acolo o perioadă 
așa incit nu am 

izolați sau

• Controlul medical relevă o stare

excelentă * De ce au renunțat

dintre Fischer și Spasski

excursie Ileana Gyulai și Olga Szabo

rtlor la atitudine este mai greu

nu rezistam decit 15—20 de minute 
la efortul cerut de antrenori pentru 
ca. in următoarele, să ne comportăm 
absolut normal, iar în ultimele — 
noi sabrerii — să organizăm patru 
turnee de verificare zilnic. Iar acum, 
pentru că vin direct de la controlul 
medical, pot să vă spun că probele 
funcționale au relevat indici supe
riori la toți cei ce-am coborit 
Bucegi.

Irimiciuc, Vintilă și Budahazi studiază partidele

jo- 
tot 
de 
de

definitiv, am stat 
destul de soartă, 
ai ut timp să ae 
să ne plictis; n

— Inseamaă 
făcuți de ceea 
Ptatra Arsă.

— Aș putea răspunde simplu : da... 
sail. na. Dar ani se pare mai util să 
vă spaa. de exemplu, că in primele 
zile de aatreMaaeai — in sala ire
proșabil atilată de lingă cabană —

simțim

că ați 
ce ați

fost satis- 
realizat la

. Sub nrivirea antrenorului emerit Andrei Vilcea, flore Listele exersează la manechin în sala de antrenament 

.de la Piatra Arsă. ABC-ul tehnicii este repetat cu sirguință... Foto : Vasile BAGEAC

- Unii cititori ar putea crede 
că în condițiile de aproximativă 
sihăstrie 
tudine, 
zilnic la 
mincare.

— ...Or. i
Am profitat de șederea noastră 
culmi de munte și am făcut multe

ale unei cabane de alti- 
v-ați limitat programul 

i antrenamente, somn și 
Or...

n-a fost așa, bineînțeles, 
pe

excursii. Și totuși, într-o duminică, 
Ileana Gyulai ți Olga Szabo au pre
ferat unei excursii la peștera Ialo- 
miței o ședință suplimentară de an
trenament.

Pe lingă excursii, a figurat la loc 
de cinste lectura. Cărți din colecțiile 
de aventuri ale editurilor noastre 
dar, în același timp, foarte solicitate

au fost 
pictori, 
circuit

cîteva biografii ale marilor 
Van Gogh, cred, a făcut un 
complet printre noi.
Ați putut urmări evenimen- 
sportive ?

PALMARES OLIMPIC i 5 medalii de aur 
(Ioianda Balaș — 1960 și 1964, Mihaela Pe- 
neș — 1964, Viorica Viscopoleanu și Lia 
Manoliu — 1968) j 2 medalii de argint (Ileana 
Silai și Mihaela Peneș — 1968) ț 2 medalii de 
bronz {Lia Manoliu — 1960 și 1964) ; 3 locuri 
cinci (Ioianda Balaș — 1956. Șerban Ciochină 
și Viorica Viscopoleanu — 1964) ; 3 locuri șase 
(Ion Soter și Lia Manoliu — 1952. Maria Dia- 
conescu — 1964)

3 recorduri olimpice : înălțime — Ioianda 
Balaș 1,909 m — 1964, lungime — Viorica Vis
copoleanu 6.82 
58,28 m — 1968

VULESCU Rcxana
înălțime
Născută la Ploiești, ta 31.19.1954. Asociația sportivă * 

liceului nr. 35 din București. Deurtatoace a insigiX 
„cercurile olimpice". Cel mai bun rezultat ta Ift; 1,7* 
m — record naționali de junioare.
ZORGO Eva

Suliță
Născută ta Cluj, ta 2S.18.19M. S-i-ata sportivă e. . 

Deținătoare a intignei „cervurue om rxce". Ce stal 
rezultat tn IF! : M E m.
V'NTILA (VAS1) Elene

Fentatlnn si huigtme.
Născută la Tjrușoara. ta 27.L194A Clubul Dmamo Bucu

rești. Cele ‘ * ----- — *
național și

București. A atet* parte Om echipa campioană uton- 
ria .ă în 1M*

ȘTEFAN Aure-
Născut ta

reșt.
pu Mhoi
Ntasect M Bar reții. Ia SX19*. Clubul Steaua Bucu

rești. A tan-: perne in eeltipa campioană mondiata in 
•JC.

7.119S». Clubul Steaua Bucu-

SPADĂ

m — 1968, disc — Lia Manoliu
Nou : ta

BĂRBAȚI

rr.ai bune rezultate ia 1972 : tiî: p — reecrd 
6.44 tn.

din 1963. 
la campio- 
din -1966 și.

CEFAN Gheorghe
3000 m obstacole 
Născut la Nădtac 6.3.1947. Clubul Rapid 

în 1972 : 8:33,8.
Arad, la 

București. Cel mai bun rezultat
CORBU Carol
Triplusalt și lungime
Născut la Văleni Podgoria _ 

Steaua București. Medaliat cu .
din 1971 și 1972, cu bsonz la C.E. în aer liber din 1971. 
Cel mai bun rezultat din 1972 : 17,10 tn.
GAVRILAȘ Radu
Decatlon
Născut la Iași, la 5.4.1933. Clubul sportiv muncitoresc 

Iași. Deținător al insignei „cercurile olimpice". Cel mai 
bun rezultat din 1972 : 7183 p — record 
niorl.
GHIPU Gheotghe

800 m
Născut la Dascălu Creata — Ilfov, la 

Metalul București. Deținător al insignei 
pice". Cei mai bun rezultat in 1972 : 1:47.5 
national de seniori și juniori.
IOAN Șerban

înălțime
Născut la București, la 2.5.1948. 

rești. Medaliat cu argint la C.E. 
mai bun
LUPAN

1500 m
Născut 

rești Cel 
național.

Argeș, la 8.2.1946. Clubul 
argint la C.E. de sală

rezultat în 1972 ; 2,17 m.
Petre

național de ju-

36.9.1954. Clubul 
-cercurile olim- 

record

Clubul Dinamo Bueu- 
de sală din 1973. Cel

Clubul Steauala București, la 12.6.1950.
mai bun rezultat în 1972 : 3:40,4

Bucu- 
rsuo.-d

FEMEI

(STEINER) Morion

Hamburg. ta 21.1.1950. Clubul
- —- 61,42 mla ----- . ,

Cel mal bun rezultat în 1972 :
C F.R.
— re-

LOTURILE ROMÂNIEI
PENTRU OLIMPIADA

DE LA
MUNCHEN

lungime
la 7.10.1946. Clubul Rapid București, 

la C.E din 1971. Cele mai bune re- 
s — record națiobăl ți 6,33 m.

PALMARES OLIMPIC: 1 medalie de aur 
(floretă bărbați — 196B); 1 medalie de ar
gint (O„ga Szabo — 1956): î medalii de bronz 

Vicol — I960, echri» : Olga Szabo, 
Gyulai, Ecaterina StahL Ana Pascu, 
Vicol — 1968); 1 tec patru (echipa: 
Tiu. Tănase Maresaa. luJa Falb. Ște- 

Haukler — 1968); 3 locari on ci (Oiga
- I960, echipa: ileana Gyulai. Oiga 
Maria Vicol. Ana Pascu. Ecaterina
- 1964); 2 locuri șase

<Maria
Ileana 
Maria 
Mihai 
fan
Szabo
Szabo,
Stahl . .
Falb, Ștefan Haukier. Tânase 
la Csipler — 1964, Mihai Tiu

(echipa: 
Muresan,
— 1«8).

Iuliu 
Atti-

BECKER
Suliță
Născută 

Timișoara,
cord national.
BUFANU Valeria

100 ni garduri și
Născută la Bacău.

Finalistă la 100 mg 
zultate în 1972 : 12,7
CIOLTAN Valentina

Greutate
Născută la Bercheșești — Suceava. 1a 41.19S3. C.S O., 

Cimpulung Muscel. Cel mai bun rezultat în 1972: m —
record național
IONESCU Carmen
Disc
Născută la București, la 28.7.1951. Clubul Steaua 

rești. Cel mal bun rezultat în 1972 : 62,78 m.
MANOLIU Lia

Disc
Născută la Chiținău, ta 25.4.1832. clubul Metalul 

rești. Participări Ia J-O. î 1952 ~ VI,_ 1955 — IX. 4
Buc-u- 

1900 -
III, 1964 — III, 1968 — I. Recordmană olimpică : M.ta m 
— 1968. Locul patru la C.E. din 1H9. Cel mai bun re
zultat din 1972 : 62,06 “
MENIS Argentina

Disc
Născută la Craiova, 

rești. Clasată a patra 
zultat din 1972 : 66.58
POFESCU Cornelia

Înălțime
Născută la București, la 27.8.1950. Clubul Rapid Bucu

rești. Medaliată cu argint la C.E. de sală din 19.0 
și cu bronz în 1971. Clasată a doua la C.E. tn aer lioer 
din 1971. Participantă la J-O. din 1968. la pentatlon. .In 
calitate de deținătoare a insignei „cercurile olimpice". 
Cel mai bun rezultat din 1972 : 1,84 m.

SILAI (GERGELI) Ileana
800 m
Născută la Cluj, la 14.10.1941. Clubul sportiv Muncito

resc Cluj. Medaliată cu argint la J.O. din 1968 și la C.r.. 
de sală din 1971 si 1972. Cel mai bun rezultat din 19.2 : 
2:00.2 — record național.
VISCOPOLEANU (BELMEGA) Viorica

Lungime
Născută la Budlneț, la 8.8.1939. Clubul 

rești. Campioană și recordmană olimpică 
1968 dn 1964 a fost a clneea). Campioană 
sală ta 1970. a treia tn 1971. Medaliată cu

m.

la 
la 
m.

19.7.1948. Clubu! Dinamo Bucu- 
C.E. din 1971. Cel mai bun re
record național.

Steaua Bucu- 
_ 6,82 m în 
europeană de 

„, ____  _ ... ___  ________  _  argint la C E.
în aer liber ta 1969. Cel mai bun rezultat din 1972: 9,42 m.

FLORETA FEMEI
ARDELEANU (TAȘI) Sutana
Născută la Satu Mare, ta 9J.1M8 Cubul Steaua 

rești A făcut parte din echipa nanortata eemp.oar.â 
mondială în 1969 ș: din cea a duhului Steeua cîțâăă- 
toare a C.C.E. în 1968. 1971 »: 197X
GYULAI (DRIMBA) Ileana
Născuta 1a Cluj, ta 12.6.1944. Clubu: Steaua Bucurefe. 

Medalie de bronz ta J.O. din 1968 (ecmpâ,. A tacut per
le d;n echipa națională campioana mondială tn 1M8 si 
din ce* a clubului Steaua " - - - ._ .
1971 șl 1972.
PASCU (ENE) Ana
Născuta :a București, ta 

rești Medalie de bronz la

Bucu-

cișttgătoare a C.C.E. la

22.9.1944. Cubul steaua 3ueu- 
__________ ______ __ J.O. d_- IM* (echipă) A fă- 

eut parte Ca echipa națională campioană mor.ăial» » 
1969 șl din cea a duhului Steaua ctetigătoare a C.CJL 
ta 1968. 1971 ți 1972. Campioană mondială ta ur.ere-..
STAHL (IENC1C) Ecoterina
Născută la Satu Mare. 1a 31.7.194®. Clu ou; Steaua Bucu

rești. A făcut parte dm echipa clubului Steaua cingă
toare a C.C.E. ir. 1968. 1971 și 1972. Campioană mond-ală 
la tineret în 1963.
SZABO (ORBAN) Olga

Născută la Cluj, Ia 9.10.1933. Clubul Steaua BucurețtL 
Medaliată cu argint Ia J O. din 1956 (după baraj). Cam- 
ploană 
mâniei 
Steaua

mondială^ individuală în 1962 8! cu echipa Ru
in 1969. A făcut parte din formația clubului 
ciștîgătoare a C.C.E. în 1S68. 1971 și 1972.

FLORETA BĂRBAȚI
FALB

Născut la Timișoara, la 14.12.1S42. Clubul Steaua Bucu
rești. A făcut parte din echipa campioană mondială ta 
1967.
HĂUKLER Ștefan
Născut la Satu Mare, Ia 

Mare. A făcut parte .din 
ta 1967.
MUREȘANU Tfinase

Născut la București, la

tuliu

9.3.1942. 
echipa

22.5.1940.

Clubul Olimpia Satu 
campioana maniata

Clubul Universitatea

tele
— Da. Dar nu din presă, care a- 

jungea doar întîmplător pină la noi. 
Am compensat 
tranzistoarele și 
vizor portabil, 
intilnirii dintre 
ne-am lăsat și 
jele șahului. Și 
decit vagi noțiuni in ceea ce 
vește mutarea pieselor, am ajuns să 
analizez, împreună cu alți proaspeți 
pasionați, Irimiciuc și Budahazi, 
partidele jucate de campionul lumii 
cu șalangerul său.

— Ai vrea să 
titorilor noștri ?

— Cred că și-au 
pre activitatea pe 
în Bucegi, acolo unde încep și 
termină atitea din ispititoarele po
teci ale vacanțelor... Dar aș mai a- 
dăuga ceva. Vreau să le spun că s-a 
muncit cu o rivnă cum nu-mi maj 
amintesc să mai fi văzut. O rivnă 
care i-a contaminat pe toți. Chiar și 
pe tinerii ce ne-au fost parteneri de 
pregătire, cele două floretiste de 
perspectivă Magdalena Bartoș și 
Aurora Crișu, • sabrerul atit de ta
lentat și receptiv Cornel Marin.

Din această sirguință generală 
ne-am ales, fără îndoială, cu o pre
țioasă omogenizare a respectivelor 
echipe, pentru că Stahl și Ardelea- 
nu s-au ridicat la înălțimea colege
lor lor Gyulai, Pascu și Szabo ; pen
tru că în formația de sabie s-a mai 
redus decalajul dintre Culcea ori 
Niculae și ceilalți. Credeți-mă, nu 

.exagerez...
...Și interlocutorul nostru a tăcut, 

privindu-ne stăruitor. O privire lim
pede sub care nu poți crede că ar 
exista gînduri ascunse.

Sebastian BONIFACiU

absența ziarelor, cu 
un bine venit tele- 

Urmărind
Spasski și 
noi prinți 
de unde nu

evoluția 
Fischer 

în mre- 
aveam 

pr>-Steaua București. Medalie de argint la J.O. 
Campion mondial in 1967. Medaliat cu argint 
natele europene din 1970 si cu bronz la cele 
1972.
PĂUN Ion

Categoria 62 kg 
Născut la Drăganu 

namo București.
POPESCU

Cate<orU
N>sctxx la 

bal Steaua
Campion moncual in 1M®.

CM. dm 1M7 Si 197< 
sa: pe locui trei in
VLAD Morcei

Categoria «4 k<
Născut la Preajba.

Clubul Dinamo București.
GABOR Ion
Categoria C kg
Născut Ia Galați, la 13.10.1943. Clubul Steaua Bucu- 

reșt-. Locul doi la campionatele europene din 1972.
NEGUȚ Nicolae
Categoria 90 kg
Născut la București, la 17.10.1945. Clubul Steaua Bucu- 

.--.i .. Lcc-1 tre: '.a campionatele mondiale din 1969. Lo- 
rul pa.rj la J.O. din 1968.
MAR7ÎNESCU Nicolae
Categoria 100 kg

la V;șani — Brăila, la 24 2.1940. Clubul Dinamo 
Medaliat cu bronz la J.O. din 1968. Clasat al 

s ea la campionatele mondiale din 1963 și 1971 gi al 
•.—r ea ia cele din 1967 și 1970. Campion european in 
IMS. locul trei in 1972.
DOLIFSCHI Victor

Categoria —100 kg.
S-a născut Ia București, la 19.10.1950. Clubul Dinamo 

Medaliat cu bronz la C.E. din 1972.

LIBERE

Argeș, la 17.2.1951. Clubul Di- mai spui ceva ci-
Simion
ta kg
Cuptoare — Caraș Severin, la 11.8-tiHă. C'.u- 
București- Medalia- cu bronz 18 J.O. din 

clasat pe locul doi la 
Campion european în 1967 și cla- 

1966.

M«lu Mars — Dolj. Ia 15.2.1943.

făcut o idee des
carc am depus-o 

se

mo

MUNCHEN72

ROMANIA

029 ARAPU Ion
Categoria 48 kg
Ntaseu-, ia București, la 17.5.1951. Clubul Steaua Bucu-

I
TELEX OLIMPIC

I. Lenin", au început 
atletism ale orașului 
la startul căruia sint

iORGU Nicoioe
Născut ta Bugștî. ta 

reții.
LSTRATE Aleionoru

Născut ta București, 
rești.

PONGRAT Anton
Născut ta Tg. Mureș ta 

Mureș. Camp-on moedua:
es taA .SU C3ab*I Meessa* Tg. 

de imeret tn acel 1*S7 
SABIE

BUDAHAZI losif
Născut ta Care;, la 25-3 ÎMI. Cubul Uti.-ers.ia:en Bucu

rești.
CULCEA Gheorghe
Născut ta Vinșmoșt

Steaua București.
IRIMICIUC Don
Născut ta Pașcani, ta 9.5.1943. Cubul

NICOLAE Constantin
ta București, ta LLina Cubul

Octavian 
ta Ploiești, ta

S.gitet

Născut reții. 
VINTILĂ

Născut 
rețn.

PALMARES OLIMPIC :
(Dumitru Pirvuleseu — 1366) : 3 medalii de 
argint (Ion Cernea — I960, Valeria Bularc» 
— 1964, Ion Bariu — 1968) ț C medalii de brnaz 
(Frânase Horvăth — 1956, Ion Tirana — 
1960. Durpitru Pfrvriescu ri Ion Cernea — 
1964, S nron Popescu și Nicolan Martineșm — 
1968); 3 locuri patru Oamrtru Pîrvulescu — 
1956, Nicolae Martinescu — 1964. Nicoiae Ne
goț — 1968); 9 locuri cinci (Iosif Tczer — 
1936, Dumitru Cuc. Marin BeUșica ♦; A "- 
xandru Șuii — 1952, Mihai Sc/.z, Gheorg t 
Dumitru — 1960, Ion Târanu — 1.-5-4. Ioc Tă- 
ranu și Constantin Bușo: — 1968) ; 1 loc șase 
(Gheorghe Dumitru — 1956).

GRECO—ROMANE
BERCEANU Gheorghe
Categoria 49 kg
Născut la Dunăreni — Do. . la M 12.194». Clubul Steaua 

București. Campion mondial în 1969 și 1970. Campion 
european în 1970 și 1972.
STOICIU Gheorghe

Categoria 52 kg
Născut ta București, la 4.9.1943. Clubul Steaua Bucu

rești. Medalie de argint la campionatele mondiale dm 
1971.
BACIU Ion

Categoria 57 kg
Născut la Tunari București, la 12.5.1944. Clubul

CERNAU Petre
Categoria 52 kg.
Născut .a Hudadău de Ținea — Bihor, la 5.8.1943. Ciu

li-. C.F.R. Timișoara. Medaliat eu bronz la „europenele" <Ln 1369 șf----  ' . . ----- ■ a. - - .—
DUMITRU

Categoria
Născut ta

*>•-. â Tomtstex Constanta. Locul patru la 
1»71 Locul III ța C.E. din 1972.
COMAN Petre

CatețerU C2 kg
NAscuț .â Fintina — Brașov, la 8.6.1944. Clubul Steaua 

Bacurești. Participări la 
V. 1M7 — IU. 19W — II, 
Locul cine* la J.O. <t*n
POALELUNGI Petre

Categoria F8 kg
a Slivna — Galați, la 23.8.1J41. Clubul Dunărea 

3 Partzcioări la campionatele europene : 1936 —
IV’. ISO — IV, 1972 — II.
AMBRUȘ ludovic

Categoria 74 kg
= ’.a Mărești — Mureș, la 17.9.1946. Clubul Steagul

Braeov. Participări la campionatele europene: 1970 
— Paruri nări la campionatele mondiale : 1970 — VI, 
1171 — II.
IORGA Vasile

Categoria S2 kg
Nise--: Brăila, la 19.2.1945. Asociația sportivă Pro-
>... B.-ă.a Participări la campionatele europene: 

1970 — III și la campionatele mondiale 1970 
- IIL
Ion
M kg

1970. Locul cinci la C.M. din 1971.
Nicolae
57 kg
Cobadin — Constanța, la 21.9.1945. Asociația 

C.M. din

Pe stadionul „V. 
campionatele de 
Moscova, concurs .= ——-
prezenți și membrii lotului olimpic, tn 
prima zi de întreceri au fost stabilite trei 
noi recorduri unionale : Evgheni Arjn- 
nov _ i:45.3 la 800 m, Nikolai Puklaxcv
— 13:33,2 la 5 000 m și Rașid Șarafudinov
— 7:50,6 la 3 000 m plat. La greutate a
ciștlgat Rimantas Plunge cu 20,24 m, 
Ghenadi Bliznețov a ocupat primul loc 
în proba de săritură cu prăjina cu 5,20 
ni. In concursul feminin, cele mai bune 
rezultate au fost obținute de Tamara 
Panghelova _  4:10,6 la 1 500 m și Alfira
Doljenko — 19,36 m la aruncarea greu
tății.

»

campionatele europene : 1966 —
1969 — II, 1910 — III, 1972 — III. 
1968.

După disputarea a 54 de probe speciale 
(din cele 64 prevăzute). în competiția 
internațională automobilistică „Raliul O- 
limpic — 72“ conduce francezul Jean 
Pierre Nicolas („Renault Alpine"), ur
mat de vest-germanul Walter Roehrl 
(„Ford Capri") și englezul Tony Fall 
(„B.M.W."). Fostul lider al cursei, fran
cezul Bernard Darnlche, a fost silit să 
abandoneze, ta urma unor defecțiuni me
canice.

Brăila.
IV.

m. i»n
MARTON

Categoria
Batiu — Cluj, la 13.5.1946. Clubul sportiv 

- -ese Cuj. Clasat al cincilea ta C.E. din 1967.
FANAIT Enoch.

Categoria ltf kg
Nasc--, ta Liest: — Galați, la 6.10.1949. Clubul Steaua 
-rești- Participări la C.E. : 1969 — IV, 1970 — VI.

STiNGU Șteion
Categoria +100 kg.

;a Jupalnic — Caraș-Severin. la 19.5.1941. Clu
bu* Steaua București. La Jocurile Olinpice s-a clasat al 

a în 1964 Și al IV-lea in 1968. Participări la C.E. 
IMS — 51. 1972 — ni și la C.M. 1971 — V.

Arbitri internaționali
Box : Constantin Cbirtac
Canotaj : Gheorghe Glureăneanu
Caiac-canoe : Jean Zamfir, Otto Tomiuc
Gimnastică — temei : Maria Slmlonescu 
Gimnastică _ bărbați: Mircea Bădulescu, Nicolae Vieru 
Handbal : Pândele Cîrtlgeanu, Vasile Sldea.
Lupte : Valentin Batl, ton Crtsnlc, Ion Vascul-Popoviel 
Polo : Cornel Mărculescu
Scrimă ; Dlonisle Tepșan
Tir : Petre Cișmigiu.
Volei : Constantin Mușat.

Surprinde numărul mic al atleților din 
numărul total al sportivilor din R. D. 
Germană care vor participa la J.O.

Din 324 de sportivi, atletis
mul cuprinde doar 62 de selecționați — 
proporția fiind foarte mică dacă ne gîn- 
dim la forța atletismului din R.D. Ger
mană. Este adevărat, trecind în rezistă 
lotul atleților, vedem că mai mult de 
jumătate au șanse serioase de a urca 
pe podium.

Don Talbott, celebrul antrenor australian 
de înot nu este impresionat de cele 11 
recorduri mondiale stabilite de Înotătorii 
americani la concursul de selecție de la 
Chicago, Talbott a afirmat că elevii săi 
cei mai buni Shane Gould ți Brad Co
oper vor cîștiga 4 ți respectiv două titluri 
la MUnchen, îndicind chiar și timpii pe 
care ei îi vor realiza : pentru " ‘
îoo m 
4:17,0, 
400 m

________ ____ Gould :
— 58,0, 200 m — 2:04,0, 400 m — 
800 m — 8:49,0; pentru Cooper :
— 3:57,0, 800 m — 15:50,0.

La Augsburg au luat sfirșit întrecerile 
celor două grupe preliminare ale turneu
lui preolimplc masculin de baschet, pen
tru faza finală a competiției, care "8 
desemna pe ultimele două participante 
la turneul olimpic de la MUnchen. s-au 
calificat selecționatele Poloniei, Spaniei 
(din grupa A), Bulgariei și Mexicului 
(din grupa B). In partida derby, basenet- 
ballștii polonezi au dispus de cei spa
nioli 
zilei 
ene, 
fata 
taie : -israel 
— Grecia

cu scorul de 82—78. Performera 
a fost reprezentativa R.P.D. core- 
învingătoare la limită cu 87—86 în 
selecționatei Bulgariei. Alte rezul- 

Elvețla 96—60; Finlanda 
77—66.

Sprinterul 
delegației 
tic de la . ____  . . ____
formă sportivă In preajma întrecerilor 
olimpice. In cadrul unul concurs, desfă
șurat ieri la San Juan (Porto Hico), Guil
lermo Gonzales a fost cronometrat in 
proba de 100 m plat cu timpul de 10,1.

Glullermo Gonzales, speranța 
portoricane tn concursul atle- 
Milnchen, manifestă o bună
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