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MUNCITORI DE NĂDEJDE,
SPORTIVI

/
Activitatea salariaților Uzinei de 

laminate neferoase ,.Laromet“, ve
rigă importantă în circuitul econo
mic al Capitalei și al țării, se în
scrie — ca și aceea a tuturor cetă
țenilor pațriei noastre — în peri
metrul unei munci asidue, închinate 
marii sărbători de la 23 August și 
celei de a 25-a aniversări a Repu
blicii.

Vizitînd, de curind, această uni
tate industrială, am stat de vorbă 
cu președintele Comitetului sindical, 
Petre Trandafir, care este, în același 
timp, și unul dintre animatorii miș
cării sportive.

Am aflat de la interlocutorul nos
tru că, în primele șapte luni ale 
anului, muncitorii uzinei au reali
zat și au depășit sarcinile de plan 
prevăzute pentru această perioadă. 
Iată cîteva cifre care concretizează 
eforturile depuse: 101,96 la sută la 
producția globală; 100^9»la sută la 
iproducția-marfă; 100,83 la sută la 
productivitatea muncii și 117,13 la 
sută la beneficii. „O realizare deose
bit de importantă este, ne spunea 

^președintele sindicatului, că în cin
stea zilei de 23 August, prin stră
daniile muncitorilor uzinei, s-au 
realizat importante economii'’.

APRECIAȚI /

Desigur, o contribuție însemnată 
la succesele colectivului de la „La- 
romet“ și-au adus-o și sportivii, 
care la locurile lor de muncă se 
dovedesc a fi la fel de entuziaști 
și conștienți de misiunea lor ca 
și pe terenurile de sport.

De pildă, Elena Trandafir, maes- 
tră emerită a sportului, campioană 
și recordmană mondială la popice, 
membră a echipei care activează în 
divizia A, este unul dintre tehni
cienii apreciați și stimați de toți 
colegii săi.

Acesteia i se alătură și alți spor
tivi, componenți ai echipelor de 
fotbal sau ai formațiilor de popice. 
Bobinatoarea Elisabeta Gali, mem
bră a reprezentativei de junioare, 
campioană europeană. Elena Nichi- 
ta, proaspătă maestrâ a sportului, 
controlorul tehnic de calitate .V. 
Niculici și lăcătușul V. Pintea, din 
formația masculină de popice, 
(promovată anul acesta în primă di
vizie), funcționarul M. Ene și elec
tricianul St. Nae, fundași în echipa 
de fotbal — sînt doar cîțiva dintre 
cei care îmbină armonios activita
tea de producție cu aceea de pe 
stadion.

N. DL MITRL'-coresp.

OLIMPICII NOȘTRI AU PLECAT IERI LA MîlNCHEN 
CU DORINȚA FERMĂ DE A REVENI CU FRUNTEA SUS!

1

RECORD REPUBLICAN LA TIR CU ARCUL
Tn organizarea clubului sportiv 

Mureșul din Tg. Mureș, la baza spor
tivă „7 Noiembrie" au avut loc în
trecerile de tir cu arcul dotate cu 
„Cupa 23 August". Au participat 
peste 50 de sportivi din București, 
Cluj, Satu Mare, Petroșani și Tg. 
Mureș. Concursul, desfășurat la pro
bele de 2x50-|-30 metri, cu arcuri 
standard, s-a bucurat de o bună or
ganizare, prilejuind și un nou re
cord al țării la junioare, stabilit de

Ecaterina Pop (Voința Satu Mare). 
Ea a realizat 788 de puncte. Au ur
mat-o Olga Nemeș iPTTK Tg. M _- 
reș) și Eva Engel (PTTR Tg. Mureș

La băieți, pe primul loc s-a clasat 
Ladislau Kedey (Voința Tg. Mureș 
cu 1024 de puncte, urmat de Ladis
lau Fekete (Mureșul Tg. Mureș) s 
Horia Buzașu (Voința Satu Mare

Concursul a însemnat o foarte 
utilă repetiție generală în vederea 
finalelor campionatului republican

Ei $i-n maiifestat întă
rirea de a ceactra la 
Jocurile Olimpice la aiieW 
maxim al ptsibilitâțilir 
lor, de a îacerca să se 
autodepășească, peitri a 

I mări astfel prestigial 
interiațiual d ascării 
ooastre sperthe.

le arăm acces ia ide- 
pliairea aspiratiflir Iw 
sportive, Uaerețti, 
iasaflețite!

ASTAZL ZIUA 1 A CAMPIONATULUI Nr. 55

REVENIM LA FOTBAL CU BUCURIE Șl SPERANȚE
a p-ex —*.-jt 
ră rte zcace t- ti

dalii in confruntările Internațio
nale de mare anvergură, campioni 
ai caiacului, canoe i și schitului. 
A.it-r:. s-olele =. -rs’.saseis r.c_- 
s:re gimnaste. în grupuri compacte, 
adevărate familii, _7~-le reprezenta
tiv al poloiștilor, boxerii și cei doi 
halterofili. In total, grupul căruia i 
se mai adaugă antrenori cunoscuți, 
medici specialiști și oficiali cuprin
de 98 de persoane.

Atmosferă plină de voie bună, 
optimistă- încurajări, urări de suc
ces, gînduri frumoase, sincere, pli
ne de speranță.

• •

SPORTIVI CAPABILI DE EFORTURI 
MARI, ÎNCREZĂTORI

LOR
ÎN FORȚELE

de abia l-am 
mijlocul con-

te de început de

Iată-i pe fotbaliștii băcăuani, oaspeții Capitalei in prima etapă, adăoos- 
tindu-se de ploaia care a căzut ieri in vecinătatea hotelului Muntenia

Sperarțe și ; 
rteum.

Poate că, totuși, azi (și nu poaie. 
ci uprl deosetxt față de aiți ani 
apare — la toate categoriile citate 
ale tatxț fotbalului nostru— UN 
GIXD XOU. na glod izvorlt din e\o- 
lupa tfin ultima ireme a fotbalului 
românesc. Pe omite planuri — și 
nai ales pe pian internațional — fot
balul românesc a făcut iguroți pași 
înamte, aftrmdr.du-șe. impunlnd res
pect ți stână. Performanțele, cu eco
uri d-verse, au avut și au ecou și ia 
cottșt.ința lumii noastre fotbalistice. 
Am început sâ fim cineva in lumea

DUPĂ PRIMA ZI, LA POIANA BRAȘOV

I

JUNIORII ROMÂNI CONDUC IN INTILNIREA
DE ATLETISM CU REPREZENTATIVELE UNGARIEI

POIANA BRAȘOV, 19 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). Ploaia a 
fost de scurtă durată, suficient însă 
ca startul primei zile de concurs din 
întilnirea de atletism dintre repre
zentativele României și Ungariei de 
juniori să găsească pista moale. 
Ceea ce a constituit, din fericire, un 
impediment doar pentru unii con- 
curenți, cum ar fi cei de la 400 m 
băieți și 1500 m fete. în schimb, spre 
surprinderea multora, probele. de

FESTIVALUL

OINEI
„Cupa tineretului de la sa

te", competiție de oină care a 
angrenat in întrecerile ei nu
meroase echipe, a ajuns în fa
za superioară. Intre 25—28 au
gust, 40 cîe formații care au 
mers din vitforîe în' victorie, 
se vor întfini Ia București în 
mai multe grupe preliminare, 
învingătoarele calificindu-se 
apoi in turneul final. Prin ur
mare, pe stadionul Tineretului 
din Capitală se va desfășura 
un adevărat festival al spor
tului nostru național.

sprint s-au încheiat cu rezultate 
bune : 100 m băieți — Lepold (Ui 
10,4, urmat de Cristudor-(R) cu 10.3 
și 100 m fete — Adriana Surdu si 
Greta Măgirescu (R) cu timpul ce 
12,0. Dovada că pista s-a prezentat 
aptă pentru performanță este ș: r. 
record național de senioare, realizat 
aci de Valeria Bufanu, care a aler
gat h.C. 100'm garduri în 12.-' (la 
zecime de secundă de records’ mon
dial).

După consumarea a cite 8 probe 
feminine și masculine, rezultatul la 
întrecerile pe echipe este idem.. : 
reprezentativele României conduc . _ 
48—36, la ora trtosinBRiiiu1 tiia 
de disputat probgl^unaw.-'-’"ue .de su
liță, prăjină și 40 • km marș. Deși 
proba de suliță nu s-a încheiat, tre
buie să remarcăm consecuția a două 
recorduri naționale, primul stabilit

de Li-iu Das;d cu 74,52 m și dobo
ri: la nai puțtn de 10 minute de G. 
Megeiea cu 76A0 m. Xescor.tată, dar 
foarte spectaculoasă, victoria ștafetei 
Românie; de 4x100 m băieți cu 41,6.

Iată învingătorii probelor : BĂIEȚI 
— IM mg — Gavrilas (R) 14.6, 4M tn 
Sostai (U) 43.8, triplusalt — Bedro- 
siar (R) 14,47 m, 15M m — Ghipu 
(R? 100 m — Lepold (U) 10.4,
greutate — Iordan (R) 16,55 tn, 
2 M9 m obstacole — Bertini (R) 
6rJ2.4. 4x100 m — România 41,6;
FETE : 4M m — Irma Konye (U)
56.2, 100 mg — Mariana Xedelcu (R)
14.2, 1500 m — Dora Takacs (U) 
4:43^8, suliță — Eva Zorgo (R) 52.22 
m, înălțime — Roxana Vulescu (R) 
1,74 m, 100 m — Adriana Surdu (R) 
12,0. întrecerile continuă.

Paul SLAVESCU

In primul meci de rugby al campionatului

PRECIZIA SĂCELE - DINAMO BUCUREȘTI 0-7 (0-7)
SACF.LE, 19 (pri« telefon). Primul 

meci din cadrul actualei ediții a cam
pionatului diviziei A de rugby, cel 
dintre Precizia și Dinamo București 
a oferit un frumos spectacol sportiv, 
îndeosebi îd prima repriză, încheiat 
cu victoria meritată a oaspeților. 
Scor final 0—7 (0—7).

Este de apreciat că rezultatul pu

tea fi mai net în favoarea dinamo- 
viștilor, dacă aceștia ar fi folosit mai 
activ jucătorii aripă și în general 
dacă oaspeții ar fi jucat mai puțin 
prudent Dinamo a deschis scorul în 
rr.in. 15 prin Nica, autorul unei lo
vituri de pedeapsă. Apoi în min.' 32 
Coravu a realizat un „essai" pe care 
Nica l-a ratat.

Stnț admirabilii fii al deltei, lau- 
reațt cu numeroase titluri si me-

SOSIREA LA MUNCHEN

Pe Aurel Verr.escu 
putut desprinde din 
fraților și al fot reporterilor. Soli
citarea sa extremă este foarte ex
plicabilă Intrucît el este unul d a- 
tre veteranii starturilor olimp ce. 
La întrebările noastre, Vernescu a 
răspuns cu multă siguranță : „Știu 
că lupta va fi neînchipuit de grea. 
De altfel chiar la ultima regată de 
la Copenhaga ne-am convins că a- 
vem mulți adversari bine pregătiți 
Eu sper totuși că și la Miinchen 
se va vorbi (și cu cuvinte frumoase) 
despre școala românească de caiac-

MUNCHEN 19 (prin telei, de la 
unul dintre trimișii noștri speciali). 
Slmbâtâ seara, a sosit lâ* Munchen 
primul lot al delegației olimpice a 
României condusă de președintele 
CN.E.Fi și al Cowtetu'-oî Olimpic 
Român, Anghel Alese

La oeroportJ Rie— de'.egcția ro
mâno a fost salutată de șeful pro
tocolului Cppwtetuiui de o^c 
1.0. LPrich Brauer. Sporbrii 
s-cu ode-jget celor 1000 ce 
sosiți oină ocurs in Sat J oS 
locuiesc in btoc> centrai 
Coonohr or. 6. Urarea de k 
scrisa in toba <o»c.x și 

i romo-es* oe ic 
o ocsă imyeăe. De 

ccee-ec ca deoa peturi 
>csâ anCKX~aă .o-t-â-e-țcă

redată de obiecte de artă populară, 
fotografii și afișe.

Duminică dimineața, la orele 10, va 
avea loc ceremonia înălțării pavilio
nului României în Satul olimpic.

C. COMARNISCHI
A. VASILIU

— «=»=

AS A. t sr rerj CFl
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Călăi ANTONESCU

avvea.-.
. durata

. este condus la aeroport de soție și de cele
două fetife ale sale

Fotografii de Dragoș NEAGU și Vasile BAGEAC

«pw>- 
ru pe
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le-ou făcut

au o bw
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HANDBALISTII ROAAANI - ÎNVINȘI* »

DE CEI SOVIETICI CU 20-16!
PLOIEȘTI. 1» 

Ia trimisa- «ost: 
partidă amtre 
pic» de handbal a_c 
Uniunii Sovveoce. ca 
Victoria din 'acaLittti 
interes foarte aoare. sar aștept 
publicului n-au fast iuseiat 
ciul fiind foarte c^pv«t \ 
a revenit bandbalzy—«ar
la scorul de 20—16 UI—o. 
noastră a fost dorr.—dar 
formația adversă, turoxura, 
in privința ritmului de » 
in puterea de anga.are fiz-că.

Hchin
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• Camoicnui oxmpic Poucicr.n este casc t 
imun la tentct ee*e -epcrte«_ - de a cbt-re uc 
c t de evozi» pro-«sbc pe*t'_ Mircr-ex. Cu z ~- 
betul lui plin ce -căețee. e iși crgue-e-tearc 
astfel rezerve Să stati că imi carosc. in ge
neral, posibilitățile • chiar pe cele «ie adver
sarilor mei aprooob. Imi este mpasad, msc 
sâ dau un loc m dasmoent sau să mc.-»est m 
public speranța că vo> cecer o medcSe o4 ~- 
pica. Aceste gîndwr- smt ale mee. Docă na e 
fac publice, ele ie*M*M*ă pcMm mito • tortă 
pe dinăuntru In general, na-mi p-ace să «or
besc înainte de concur*—“

• ARGENTINA «EN S A RĂMAS ACASĂ
— Cind pleci. Argent -a ?
— Plec ultima. Pe 4 septembrie. Vreau sâ mc 

pregătesc accsc
— Ce pronostic — da I
— Nu știu ce ‘e de • -e c
— Sînt un optorst. si no gre*—
— Docă ești optimist, atunci bebwe sâ-ti 

spun că o sa fac tot potoiM sâ reafaet si eu 
ceva, acolo, io V.-t-e.- Dc:t t a xjc s 
ninge, atunci tretx-e să te s:s-»ec zez u- pic. 
spunindu-ți că docr requtomenCri mă âmpiatficc 
sâ cistig pr ~e'e t-e oato.

— Nu înțeleg.
— Foarte umplu. Cu eontoio sâ urce pe po

dium aruncările, r-_ sac— .
...Ieri, Argert.no Mer-s -t-ebete • t tc 

lucrul cu ha'teree s oeso-e c e - -’că o 
răspuns cu nonșalante- c "toccec.-c neo 3C— 
40 de tone pe n !

o Anatol Grințescu Utou pot face nici o 
declarație înainte de o cvnocsx tragerea >e 
sorți a seriilor Tot ceea ce as putea spune e

că aș «rec toarte uto sâ tu cădem in serie 
cu poioistw tmgari p ca cm totien. Sovieticii 
și iugostomi ne canto auti mai uuk. ca stil 
de joc.

o Un c—erer ee — oc-cc-oe : .Facem de

f Jurnal
WUMPIC
zaț august
seen că teme oceto cercate si pronosticuri de- 
pud de ohSea si obteo imponderabile. Iotă, 
de pddâ. ăreesc de băteie a vintului este de
seori hoocnocre. Un dreptoei dorește nntul din 
oreapte. in sefanto, ub stingoci, ca de pildă 
cehoslo«ocol Cvrteecka sau sovieticul lurcenlto,
cec așteaptă ca rintul să botă din stingă. La 
Copenhoga. de pildă, a bătut rintul din stin
gă. Si canoîstul cehoslovac, deși mult inferior

lui Potzaichin, l-a condus pe acesta din urmă 
pe primii 600 m".

Si mai sint atitea ți atitea altele...
o Viorica Viscopoleanu răsfoiește revista a- 

-ericc-iă Tracic and Field World". Iși vede fo- 
togrena. Are și o scurtă biografie. Specialiștii 
ctet s-- ji mondial o plasează pe locul VII 
- e-c— a voloricâ o momentului. Viorica co- 
-e^teeză .Revista imi amintește că sint cam
pioană ot mpică, dar, in egală măsură, imi a- 
u=oe atentia că criteriile de ierarhie sint foar
te e'cstice. Miinchenul va demonstra că o cam- 
oiocnă olimpică știe sâ se bato".

o La ora ond cititi oceste rinduri, ccnotarii, 
re-; - : cciociștii ou și inceout antrenamen
tele pe pista olimpică de lingă Munchen. Băr
ci e ou ctecct cu citeva zile in urmă.

• Co: strat "utov : „Eu cam știu ce pot. Dacă 
cm să om și puțin noroc, om să pot cit tre- 
baie*.

o Gbecrghe Gruia : „Pentru noi, meciul cel 
moi greu, astăzi, este primul : cel cu Norvegia... 
Peste citeva zile, meciul cel mai greu va fi din 
nou primul, odică cel cu Spania. In orice caz, 
o serie in care joacă România, R. F. a Germa
niei și Norvegia mi se pare dintre cele mai 
grele. Suita noastră de jocuri e ca o cursă de 
călărie in care nu eiisto obstacole de... odih
no, cu inăltimi mai mici. Acesta este primul tur
neu olimpic de handbal".

• „Cind ai senzația că nu mai poți, doar 
vointo te poate scoate la liman. Și odată ob
stacolul cel greu trecut, linalul devine o simplă 
chestiune de tehnică, așa cum ar spune șa
hiștii". (rinduri dințr-un viitor „Jurnal" al lui 
Ion Țirioc).

CN.E.Fi
Argert.no
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MUNCA PATRIOTICA IN VALOARE
DE PESTE 20 MILIOANE LEI!

CLUJ, 19 (prin telefon). Pentru 
cea mai dragă sărbătoare a anului, 
municipiul Cluj și-a propus — cu 
cîtva timp în urmă —- să-și țeasă 
haine festive și să-și deschidă feres
tre noi, realizate prin muncă patrio
tică (deci în afara obligațiilor care 
decurg din Legea 20/971) și care 
este estimată la 18 100 000 lei!

Astăzi, în pragul mult așteptatei 
sărbători, gospodarii Clujului — în 
care descoperim oameni de toate 
virstele și profesiile — rapor
tează cu mîndrie că au depășit cu 
2 000 000 lei angajamentul inițial, 
valoarea lucrărilor executate prin 
muncă patriotică ridicîndu-se la su
ma de 20 125 600 lei. Ea reprezintă 
construcții și reparații de străzi și 
trotuare, construcții, reparații și 
întrețineri de drumuri, poduri și 
podețe, amenajări și extinderi de 
zone verzi, întrețineri de parcuri, 
plantări de arbori și arbuști orna-

mentali, amenajări de baze sportive 
și terenuri de joc pentru copii, ca 
și multe alte lucrări de ordin edili
tar și gospodăresc.

20 125 600 lei — valoarea unor 
haine noi pe care locuitorii Clujului

le-au tesut., orașului lor cu dragoste 
și destoinicie, știind că ele vor fi 
arborate la cea mai scumpă sărbă
toare a poporului nostru.

Nușa DEMIAN

ROADELE EFORTULUI CREATOR
AL CLASEI MUNCITOARE

—

„Cupa Prietenia44
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0 CROAZIERĂ PE
*în cinstea zilei de 23 August, sec

ția de turism nautic din cadrul aso
ciației sportive Olimpia — I.C.R.B. 
(președinte Elisei Nicolaescu) orga
nizează o interesantă croazieră pe 
Dunăre și Mare. La această 
excursie, care va dura 21 de zile, 
participă muncitori, tehnicieni și 
ingineri din cadrul întreprinderii 
de construcții și reparații București. 
Din „expediție" mai fac parte scrii
torul Radu Tudoran, cunoscut ca 
un vechi „lup de mare“ și iubitor 
al drumețiilor pe ape, regizorul de 
la Televiziune Radu Jansen, care a 
făcut cu cîțiva ani în urmă un peri
plu solitar cu barca sa „Bubulina" 
de la Constanța pînă la Alexandria, 
arhitectul Andrei Pândele ș.a. A- 
eeastă frumoasă călătorie este or
ganizată cu sprijinul conducerii In-

BORJjrȘTI: Instalația de perclor- 
vinil, pe platforma petrochimi
că Borzești, și-a îndeplinit încă de 
pe acum sarcinile stabilite pe în
tregul an. Succesul înregistrat se 
datoreaază valorificării inteligenței 
tehnice a cadrelor de care dispune 
uzina, aceasta concretizîndu-se în 
numeroase îmbunătățiri și perfec-

DUNĂRE Șl MARE
treprinderii de construcții și repa
rații al cărui director este inginer 
Aurel Jipa. un mare animator și 
sprijinitor al sportului. (Octavian 
GUȚU, coresp.)

NUMEROASE ÎNTRECERI
ZILEI ELIBERĂRII,

de 23 Au-In întîmpinarea Zilei 
gust, duminică, în întreprinderile și 
instituțiile din valea Jiului se vor 
desfășura ample întreceri sportive, 
inițiate de Consiliul municipal pen
tru educație fizică și sport, Consi
liul municipal al sindicatelor și Co
mitetul municipal U.T.C.

Astfel, terenurile de fotbal, volei 
și arenele de popice din Lupeni, Vul
can, Aninoasa, Uricani, Petroșani,

Cea de a XVI-a ediție

a Campionatului Național de zbor fara motor

FACTORUL METEOROLOGIC
Spre deosebire de alți ani, timpul 

a jucat o festă în vara aceasta pla- 
noriștilor noștri. Cu oricine dintre 
ei ai discuta, factorul meteo, esen
țial în practicarea acestui sport va 
reveni ca un lait-motiv, explicind. 
scuzînd, performanțele modeste ale 
acestei ediții a campionatelor națio
nale, gata aproape să fie ratată. 
N-a fost, dar încheierea ei la limită 
— căci regulamentul prevede dis
putarea a cel puțin trei manșe (ceea 
ce s-a și întîmplat) — a redus șan
sele concurenților în obținerea unor 
rezultate de valoare. Pentru a avea 
o imagine de ansamblu a competi
ției ne-am adresat directorului de 
concurs, antrenorul emerit Mihai 
Adăscăliței:

„Să spun că vremea ne-a stri
cat toate socotelile? Ar fi de prisos. 
Noi ne pregătisem pentru un 
măr de 10 manșe, care ar. fi 
posibilitate cu adevărat unei

nu- 
dat 
de-

O NOUĂ PROMOȚIE
DE PLANORIȘTI

Jol s-au prezentat în fața comisiei 
de examinare cei mai tineri sportivi
— pasionați ai zborului fără motor
— pentru obținerea brevetului de 
pilot. Examenul a constat din patru 
probe. Primele două, teoretice. au 
verificat cunoștințele tehnice, de na
vigație și meteorologice, ale candi- 
daților. Au urmat cele două probe 
practice, un zbor in simplă comandă

” un
de 

Gh.
și un zbor în dublă comandă, 
preună cu președintele comisiei 
examinare, instructorul de zbor 
Georgescu.

Etalîndu-și cunoștințele, buna pre
gătire și aptitudinile necesare pilo
tului planorist, Mircea Atanasiu. Ga
briel Ghimpușanu. Florian Stoian. 
elevi ai instructorului Paul Mânu, si 
Dorin Lazăr, Valentin Manea. Mircea 
Munteanu din grupa instr..
Gh. Savastre. au primit calificative 
In urma cărora au obținut brevetul, 
un prim pas pe drumul spre perfor
manță.

HOTARITOR
partajări, sau. mai bine spus, unei 
clasificări reale, mai apropiate de 
valoarea concurenților. Am reușit 
să încheiem concursul la limită, cu 
numai trei trasee. Al patrulea, spre 
Pașcani, deși îndeplinit de o parte 
din planoriști, n-a putut fi omologat 
deoarece doi sportivi au parcurs 
o distanță sub minimul prevăzut 
de regulament.

Rezultatele obținute nu sînt con
cludente. căci hazardul și-a spus 
cuvîntul. Mă refer la desele, rapidele 
și neașteptatele schimbări de curențt 
care au contribuit In mod hotâritor 
la apariția unor decalaje false in 
raport cu valoarea participanților. 
In această situație a ieșit în eviden 
țâ pregătirea atît tehnică cit și tac
tică a concurenților, dificultățile 
ivite pe parcurs necesitînd eforturi 
sporite pentru rezolvarea lor. A 
fost revelator felul în care s-au 
comportat cehoslovacul Necid și po
lonezul Witek. sportivi bine pregă
tiți care au luat parte ca Invitați 
la această ediție a „naționalelor".

Bine pregătit s-a prezentat și plu
tonul nostru fruntaș. Z Nagy. M. 
Bindea, V. Romafcu, N. Mihăiti. 
toți de valoare apropiată. în ulti
ma probă, mureșanul Vaay s-a 
desprins cfștigînd titlul de campion. 
Trebuie remarcat și rezultatul bun 
obținut de ing. M. Finescu cu pro
totipul românesc 15. 29 D. ce din 
păcate nu a putut participa oficial 
(datorită caracteristicelor de con
cepție și constnicție) încadrîndu-se 
fr> clasa NELIMITAT, iar cea a 

nostru fiind STAN-
clasa 

concursul 
DA RD.

Campionatul a mai scos In evi
dență lipsa unor sportivi tineri, de 
valoare, punind cu această ocazie 
problema schimbului de miine. în 
această privință se impun măsuri 
adecvate, pentru promovarea unor 
elemente de perspectivă. începutd 
urmînd să-l facem în curînd. Ur 
mează ca edițiile viitoare, sper mai 
puțin vitregite, să ne aducă satis
facția unor rezultate bune, la care 
putem și trebuie să aspirăm*.

în

ționări aduse utilajelor și tehnolo
giilor de fabricație.

CONSTANȚA : Flota noastră ma
ritimă și-a îndeplinit sarcinile de 
plan pe cele 8 luni ale acestui an, 
iirmînd ca pînă la sfîrșitul anului 
să transporte suplimentar 250.000 
tone mărfuri. De remarcat că 
această perioadă s-a înregistrat 
reducere a timpului de încărcare 
descărcare a navelor ancorate
porturile Constanța, Galați și Brăi
la, fiind puse în funcțiune maca
rale de mare randament. Potrivit 
unor situații statistice, traficul co
mercial al flotei noastre maritime, 
în prima jumătate a acestui an, 
este egal cu cel din întregul an 
1962.

SECȚII NOI
Oraș cu vechi tradiții în dome- 

niuf turismului, al speologiei și al
pinismului. Clujul are de cîtva 
timp o nouă secție de alpinism, or
ganizată în cadrul clubului Univer
sitatea.

Noua secție a pornit... la drum cu 
cinci alpiniști de categoria I (care 
au activat pînă acum la Unirea- 
Cluj), cu doi de categoria a II-a și 
cu 20 de purtători ai insignei „Al
pinist R.S.R.". Președintele noii sec
ții este prof. Anton Savu de ia ca
tedra de geologie-geografie a Uni
versității clujene, iar în conducerea 
tehnică se află oameni cu bogată 
experiență ca Valeriu Crăciun (cer
cetător la Institutul de speologie) și 
dr. C. Mititeanu.

Rămas practic cu două secții mai 
active — I.P.G.G. și Sănătatea — 
alpinismul bucureștean s-a mai în
viorat datorită activității laborioa
se depusă de nucleul de la Institu
tul de cercetări și proiectări ali
mentare (I.C.P.A.). Incepîndu-și — 
recent — activitatea cu 18 membri, 
secția de alpinism de la I.C.P.A. 
face duminica’ ascensiuni pe tra
seele clasice din Bucegi (în Pere
tele Gălbmele, Peretele Coștilei ș.a.) 
Animatorul acestui grup de entu
ziaști este ing. Vasile Joantă pe 
care l-a ajutat foarte mult în acti
vitatea de instruire a noilor alpi
niști experimentatul cățărător Al. 
Breahnă.

Iosif GHETTE — eoresp. I

SPORTIVELE ROMÂNCE SE COMPORTA,

BOTOȘANI, 19 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

întrucît din cauza orei mai tîrzii 
la care s-a încheiat vineri seara me
ciul România I — R.D.G. nu am pu
tut să oferim amănuntele de rigoare, 
considerăm util să spunem cîteva cu
vinte despre evoluția fetelor noastre. 
Din păcate, printre echipele învinse 
în prima zi..s-£ numărat și prima re
prezentativă a'țării. In compania for
mației R. D. Germane, voleibalistele 
românce au fost în permanență cris
pate, dominate de miza jocului, per
mițând adversarelor lor să-și impună 
maniera proprie de joc. în afara efica
cității clasicelor atacuri din pase 
înalte, sportivele din R. D. Germană 
au manifestat siguranță și la pre
luare (de altfel, nici serviciul volei
balistelor noastre nu le-a creat di
ficultăți), cea ce le-a facilitat obți
nerea victoriei.

Puține au fost sclipirile echipei ro
mâne în această întîlnire, mai pre
cis în finalul setului doi și în prima 
parte a celui de al treilea. In rest, 
formația noastră a fost debusolată, 
constituind o pradă ușoară pentru ad
versare. Preluarea a constituit punc
tul cel mai slab al echipei (vom men
ționa că de la 13—9, în setul III, 
pentru echipa română, Ingrid Haman 
a realizat 6 puncte consecutiv numai 
din serviciu !), fapt care a diminuat 
firește și forța atacului. în apărare, 
lipsa de mobilitate (în permanentă 
au existat spații largi neacoperite în 
linia a doua), precum și viteza scă
zută de reacție a blocajului au con
tribuit, de asemenea, la acest insuc
ces de start. Dintre voleibalistele u-

tiiizate am remarcat doar contribu
ția substanțială a Paulei Cazangiu și 
a Emiliei Cernega. Partida a fost con
dusă bine de V. Sukovaty (Ceho
slovacia) și Z. Sygut (Polonia).

O impresie deosebită au lăsat vo
leibalistele sovietice, care au învins 
în numai 40 de minute echipa Polo
niei. De altfel, majoritatea specialiș
tilor prezenți la acest turneu și-au 
exprimat cdhvîngerea că formația 
U.R.S.S., prin forma arătată chiar 
din prima zi, concurează cu mari 
șanse la locul I. Au arbitrat foarte 
bine E. U-dudee șl A. Dinicu (Româ
nia).

Simbătă de dimineață s-a dispu
tat tnlflnirea dintre formațiile Polo
niei și României II. După evoluția 
promițătoare din meciul precedent, ti
nerele noastre voleibaliste (vîrsta me
die a lotului este de 16 ani), nu au

DEOCAMDATĂ, MODEST

mai reușit să facă același joc cuiajos, 
părăsind terenul învinse mai clar : 
0—3 (—8, —7, —6). A arbitrat foarte 
bine cuplul E. Hihilia (U.R.S.S.) — 
G Tassev (Bulgaria).

La prînz. conducătorii delegațiilor 
au fost primiți do tov. Constantin 
Iurea, prim-secrețar al Comitetului 
municipal de partid, președintele Co
mitetului de organizare a acestei 
competiții.

După-amiază, întrecerile au con
tinuat cu partida dintre echipele 
României I și Cubei. Deși învingă
toare, voleibalistele noastre au ma
nifestat aceleași carențe ca și în 
partida precedentă (ne referim iarăși 
la preluare, în primul rtnd), numai 
că, de data aceasta, randamentul 
mai scăzut al voleibalistelor cubane
ze a permis echipei române să obți
nă. totuși, victoria cu 3—2 (9, —9, 8, 
-9, 10).

Emanuel FANTANEANU

40 DE DIVIZIONARE B

IN LUPTA PENTRU 4 LOCURI

în 
o 
Și 
în

SPORTIVE ÎNCHINATE
LA PETROȘANI

Petrila și Lonea vor găzdui întreceri 
preliminare, cu finale ce urmează 
să aibă loc în zilele de 23 și 24 au
gust. Vor participa numai sportivi 
nelegitimați.

Tot duminică vor începe întrece
rile din cadrul „Cupei Eliberării" la 
fotbal, handbal și volei, cu partici
parea sportivilor care activează în 
campionatele județene și municipale 

Staicu BALOI-coresp.

'^d ciclism CONSTANTIN CIOCAN

(VOINȚA BUC.)T

CiȘTIGĂTOR AL TURULUI

JUDEȚULUI BRAȘOV
telefon de la

Duminică 3 septembrie, odată cu gon
gul Inaugural al diviziei feminine A, de
butează și campionatul eșalonului se
cund, aSteptat cu același interes dintot- 
deauna. _Firește că nu putem să ne hazardăm 
în « da pronosticuri, in a spune cine va 
reuși să promoveze și cine va retrogra
da, pentru că. de fapt, campionatul mei 
n-a Început șl pentru că numeroasele 
formații care completează acum peisajul 
competiției secunde sint, in majoritatea 
lor foarte bune. Cert este. însă, că vom 
asista la o ediție cel puțin tot atit de 
disputată ca și cea precedentă, dacă nu 
chiar mal disputată, Aruncînd o, privire 
asupra celor patru serii, vom încerca, 
totuși, să anticipăm formațiile care vor 
lupta pentru primele locuri. In prima 
serie feminină, patru echipe candidează 
cu șanse aproximativ egale la suprema
ție, valoarea garniturilor de care dispun.

experiența lor și rezultatele trecute reco- 
mandîndu-le drept favorite. Acestea sint 
Voința București, Confecția București, 
Vulturul Ploiești și Universitatea iași. în 
seria a doua însă, candidata numărul 1 
este, indiscutabil, CSM Sibiu, aceeași 
formație care a pierdut în vară califi
carea... pe linia de sosire.

O luptă crîncenă se anunță în prima 
serie masculină, unde Bacăul nu poate 
pierde, teoretic, calificarea, avînd nu 
mai puțin de trei echipe în acest eșalon: 
Sport Club, Știința și Voința. Nu trebui»-* 
să neglijăm, însă, prezența Politehnicii 
Galați, această echipă ambițioasă care 
își va apăra șansele cu strășnicie. In 
sfîrșit, în seria a II-a masculină, se pare 
că lupta se va da între CSM Reșița și 
Știința Lovrin dar rămîne ca toate aces
te calcule pe care le-am făcut să fie 
confirmate și de evoluția echipelor în te
ren.

BRAȘOV (prin 
corespondenți;, nostru juaețean). Eta
pa Orașul Victoria—Făgăraș—Brașov— 
Poiana Brașov (117 km) a încheiat 
cea de a l*-a ediție a Turului ciclist 
al județuiui Brașov. De-a lungul 
seului ultime; etape, frumos dar 
ficil (3 sprinturi și 4 puncte de 
țărare) s-a evidențiat ciclistul 
lian Vîțore Fagiooi care a avut 
general inițiativa. El a clștigat toate 
cele 3 puncte de câțârare fixate pe 
serpentinele Poienii Brașov reușind 
să ia un avans de peste un minut 
și să trează singur linia de sosire 
(Timp; îbîTute; medie orară : 3S.886 
km). La un minut și nouă secunde a 
sosit un plu:cn format din 19 aler
gători din care s-a desprins In 
frunte Igarul Ivan Iordanov.

N'icolae David (Mure-

tra- 
di- 
că- 
ita- 

în

șui), Constantin Ciocan (Voința Buc.) 
Ion Cosma (Dinamo) Tiberiu Toro 
(Cibo), Mircea Bădilă (C’ibo) Renato 
Cangini (Italia) Luciano Frezza (Ita
lia) ș.a.-

Venit -cu plutonul mare după
ce s-a accidentat la 5 km de la pleca
rea din orașul Victoria — Constantin 
Ciocan și-a păstrat un avans sufi
cient care să-i aducă locul I în ac
tuala ediție a Turului județului Bra
șov. CLASAMENT GENERAL. 1 — 
Constantin Ciocan (Voința Buc.) 
7hl6:57; 2 — Ion Cernea (Olimpia 
Buc.) 7hl7:27 ; 3 — Ion Cosma (Dina
mo) 7hl7:42 ; 4 — Mircea Bădilă 
(Cibo); 5 — Petre Drăgan (Voința 
Buc) ; 6 — Mincio Petrov (Bulgaria); 
7 — Victor Rățol (Voința Buc.) ; 8 — 
Tudor Drăgan (Dinamo Buc.) ; 9 — 
Francisc Gera (Olimpia Buc.) toți 
același timp: 10 — Vitore Fagioni 
(Italia) 7hi9:o3. Teodor Vasile s-a re
simțit după accidentul suferit în 
etapa pe circuit închis din orașul 
Victoria și s-a oprit la intrarea în 
orașul Brașov.

Carol GRUIA

I celor două reuniuni 
alergători valoroși : 

Zito și Sigmunt

cum se știe, la fi- 
trecute, concursuri 
dirt-track, cele mai 
anul acesta la noi

Bă*
Zoltan Xagy aeroclubul ^Mureșul- —, Tg. Mureș) ciftigătorul ediției din 
acest an. „in in carlinga planorului sSu tip Foka-5
ciștigat titlul. Foto : Ștefan

cu care a
UlOTLOȘ

Astăzi, pe «erodronul Clinceni,

PARASUTISTII ASALTEAZA» 9

După seria de recorduri de va
loare tnondiaiâ doborite de către 
xxnponentii lotului național. In cin- 
lea Conferinței Naționale a P.C.R., 
a-tăz: pe aerodromul Clinceni ei vor 
incerca să obțină rin alte probe) re- 

? atît de bune, tentativa
luciu nată marii sărbători a 

nostru. Ziua de 23 August 
SSdltâ 
mozdiale la

fi 
poporului

Vor fi 
cale și 
probe : 
Masculin

— Salt 
1KO m 
actualul 
mondial L.

— Salt In grup de nouă de la 1500 
m cu deschidere imediată — actualul

recordurile națio- 
următoarelo

de nouă de Ia 
dere întîrzîată 
național 0,08 m ;

ca prin- 
pe Faina 
caz, epi-

ING. MIRCEA POPESCU. CONSTAN
TA. Argentina Menis va avea 
clpală adversară, lâ Miinchen, 
Melnik. Sau... invers ! în orice 
grama este reușită :
FAINA Melnik știe-orlcine, 
Discul îl aruncă bine. 
Menis, insă, are-o taină : 
în concursuri ea e... FAINA I

V. SÂNDUL.ESCU. BRAȘOV 1. La tria
lul de la Eugene au tost folosite crono- 
metre electrice, acționate, însă, manual. 
A fost vorba, in tapt, de o cronometrare

South California. Quarrie. este jamaican. 
I.A.A.F. recunoaște ca recorduri ale 
lumii numai rezultatele obținute de șta
fete, în care TOȚI MEMBRII EI APAR
ȚIN ACELEIAȘI NAȚIUNI.

ION SCHNEIDER. COMUNA BALEȘTI. 
Sinteți un înflăcărat susținător al U.T.A.- 
ei și ați vrea să știți de cite ori a ciștigat 
U T.A. campionatul tării, și de cite ori 
Dinamo ? Răspunsul meu nu este de na
tură să vă bucure, dar nici să vă su
pere : U.T.A. șl Dlnamo dețin 
număr de victorii în campionat :

DICU OCTAVIAN, REȘIȚA. Și orașul 
dv. figurează printre cele care au ciști- 
gat campionatul tării la fotbal. Perfor
manța a fost realizată in ediția 1930—31 
(cînd jocurile se disputau după o altă 
formulă decît cea de astăzi), iar autoa
rea ei este echipa U.D.R. Blazonul fot
balistic al Reșiței este aurit și de cuce
rirea Cupei României in 1954 : 2—0, în 
finală, la București, cu Dinamo I A fost 
marea surpriză a anului 1934.

ANTON SCUTARU, IAȘI. Nu pot decît 
să vă felicit pentru documentarea pe 
care o aveți în materie de tenis. Dar. 
cum eu nu v-am pus nici o întrebare 
în legătură cu Ilie Năstase, nu-mi dau 
scama cu ce scop mi-ațl trimis datele 

voi fi in

același
6.

D. MAZILII, BUCUREȘTI. Cu prilejul 
începerii campionatului de fotbal, Cîteva 
definiții nelipsite de haz și de... adevăr:

Plonjon = temenele la... picioarele Fot
balului l

Suporter = emoții, speranțe, satisfacții, 
deziluzii — in ordine... aproximativă.

Meci mare — două reprize, două !
Șansă = al doisprezecelea jucător. Și 

nu cel mai puțin important.
Calculul nirtiel = buletin fotbalistlco- 

meteorologic. •
Talpă 
Fluier 

lui.
= fotbal călcat în picioare, 
final ■= ultima suflare a meeiu-

D NEAGU, COMUNA BARCA-

in cinstea Zilei de 23 August

RECORDURILE MONDIALE
m ; mondial

cinci de la 
tntîrziată — 

0,27 m ;

record național 0,07
0,03 m 
Feminin :

— Salt în grup de 
1000 m cu deschidere
actualul record național 
mondial 0,08

— Salt în grup de cinci de la 
1500 m cu deschidere imediată — ac
tualul record național și mondial 
0,17 m

întrecerea transmisă în direct de 
către televiziune în jurul orei 16,25 
va fi completată cu o demonstrație 
de înaltă acrobație a maestrului 
emerit al sportului Ștefan Calotă

manuală ; 5. Rezultatul de 1:20,7 la șta
feta de 4x200 y nu va fi luat în consi
derare ca record mondial, întrucît unul 
Cin componenții echipei universității

respective. în orice caz, cînd 
dificultate, voi apela la dv. !

ION VASILESCU, BRAȘOV. La> j 
sint 5 categorii de greutate : 63, 70 
93 și mai mult de 93 de kilograme.

RADU
NEȘTI. Găsind în scrisoarea dv. o floare 
„Nu mă uita", am înțeles apropoul 1 Nu 
v-am uitat, după cum vedeți. Dar nu 
mă încumet să vă dau un răspuns la 
întrebarea dv. neliniștită, dacă Dumitru 
va reveni sau nu la Rapid ? Luați o 
margaretă șl începeți sâ-i rupeți peta
lele, una eite-aina. după 
iubește... Nu ’îhă iubește

MARCELA GEAMBAȘU, 
HAIEȘTI. „Care este cea

formula : „Mă 
etc.".
COMUNA Mi
mai bună ju

înaintea campionatului

AR TREBUI SĂ SE PREGĂTEASCĂ ȘI- 

ORGANIZATORII I
A mai rămas, așadar, puțin timp pînă 

la reluarea campionatelor și, odată cu 
pregătirile echipelor, credem că ar fi 
neoasar ca șl... organizatorii să se pre
ocupe de sarcinile lor. Ne oprim asupra 
acestei probleme Întrucît o mai veche 
doleanță a tuturor formațiilor bueurește- 
ne a rămas neșoluționată : este vorba 
de condițiile pe care le oferă terenul 
Tineretului pentru jocurile (extrem de 
numeroase) programate aloi in fiecare 
duminicii. Ne vom referi mai puțin la 
capacitatea și... „antichitatea" tribunelor, 
pentru că am pledat zadarnic mină acum 
în această direcție, dar nu putem trece 
cu vederea inexistența vestiarelor — 
condiție absolut obligatorie a tuturor te
renurilor pe care se desfășoară meciuri 
oficiale (cu atit mai mult jocuri din ca
drul campionatelor divizionare).

La „Tineretului" există UN SINGUR 
VESTIAR — și pentru fete și pentru bă
ieți !, și pentru o echipă Și pentru...

șase echipe (căci deseori aici sint pro
gramate cîte trei partide la rînd), — iar 
acesta îndeplinește doar în mică măsură 
condițiile de igienă, atit de necesare și 
tot atit de obligatorii. Absența luminii 
electrice, a unor instalații sanitare adec
vate și a unei garderobe organizate au 
provocat deseori nemulțumiri în rîndul 
echipelor. în plus, folosirea uneia dintre 
încăperi, pentru... depozitarea echipa
mentului de reformă al CMEFS Bucu
rești face ea un spațiu absolut necesar 
să fie dezafecțat întir-un scop complet 
lipsit de importanță. Or, în aceste con
diții, n-ar mira pe nimeni ca, la un 
moment dat, echipele s$ refuze să mai 
joace pe acest teren ! Si aceste lucruri 
sint valabile și pentru alte terenuri din 
țară, deci, n-ar trebui ca și organizatorii 
să-și înceapă pregătirile ?

Horia ALEXANDRESCU

UN LEAC 
ÎMPOTRIVA CĂZĂTURILOR :

SIGUR
ANTRENAMENTUL METODIC

- Cltera constatări pe narginea concursului de dirt-track -
Două localități, Sibiu și București, 

două stadioane (Voința și Metalul) 
au găzduit, după 
nele săptăminii 
internaționale de 
mari organizate 
în țară.

Pe „genericul" 
numele cîtorva- 
polonezii Henrik 
Pitka, maghiarii Janos Berki și "Tibor 
Danco, bulgarul Peter Iliev și cam
pionul nostru, Ion Bobîlneanu.

Beneficiind de o semenea partici
pare, întrecerile au fost deosebit de 
spectaculoase, oferindu-ne un dirt- 
track veritabil, cu mult superior eta
pelor din campionatul nostru.

Ne-au impresionat, în primul rînd, 
tehnica și dezinvoltura celor doi mo- 
tociclîști din Polonia, fapt ce le-a 
permis să iasă învingători, în 16 din 
cele 20 de manșe ia care au luat par
te ; acumulind, în acest fel, 56 de 
puncte din 60 posibile. Aminteam de 
tehnica acestora. Desigur, nu este de
loc simplu să parcurgi virajele în 
modul cum îl făceau Zițo și Pitka, 
aproape cu aceeași viteză ca în linia 
dreaptă. >

Dintre ceilalți sportivi străini, s-au 
remarcat Iliev și Berki (mai ales în 
primul concurs), în timp ce în lipsa 
Iui Lanseger (component al echipei 
Austriei) compatriotul acestuia, Tran- 
dtman, a evoluat Ia un nivel medio
cru, ocupind locuri în a doua parte 
a clasamentului. Maghiarul Danko 
ne-a rămas dator pentru că, după 
startul promițător de la Sibiu (loc 6), 
în concursul de la București a aban
donat în urma unei căderi.

Referindu-ne la alergătorii noștri, 
trebuie să recunoaștem, că doar cîți
va (Bobîlneanu și, parțial, Voicules- 
cu și Ioniță), au reușit să creeze di
ficultăți învingătorilor, restul figu
rină pe listele de concurs doar pen
tru completarea setului de „4“. ne
cesar pentru disputarea unei manșe.

Maestrul sportului Bobîlneanu s-a 
dovedit din nou a fi cel mai

concurent român, în cel de-al doilea 
concurs reușind să-1 învingă chiar și 
pe Pitka șl demonstrind încă o dală 
calități care îl pot plasa printre 

i arena inter-alergătorii fruntași din 
națională.

In schimb, surprinde 
unui .alergător care ne 
evoluții remarcabile, 
adesea întîietatea de la 
cu sibianul Ion Bobîlneanu. 
vorba de bucureșteanul Ion 
nescu care, de la o vreme, a început 
să bată pasul pe loc, acționînd ca 
ua... foc de paie. Pornește tare, dar

comportarea 
obișnuise cu 
disputîndu-și 
ega) la egal 

Este 
Mari-

rezistă numai un tur sau două, șl 
apoi încearcă să suplinească caren
țele de ordin fizic și tehnic prin 
obstrucții. Atft la Sibiu, cit și la 
București, Ion Marinescu a mers pe
riculos, suferind cîteva căzături care 
au produs emoții în tribune. Este 
cazul ca motociclistul bucureșlean să 
fie convins că lipsa de pregătire te
meinică nu poate fi înlocuită cu ac
țiuni riscante, care pot duce la re
gretabile accidente sau distrugerea 
mașinii. Singurul leac sint antrena
mentele regulate, metodice.

I

1

PRIMA

Traian 1OANIȚESCU
Dumitru NEGREA

£ TURCIA - IUGOSLAVIA

\
PLOIEȘTI, 19 (prin telefon, de la tri

misul nostru). Edipa a X-a, jubiliară, a 
Campionatului balcanic de juniori a tost 
inaugurată simbătă in sala Victoria ain 
localitate sub auspicii promițătoare. în 
acest sens cuvenindu-se să remarcăm 
eforturile organizatorilor (C.J.E.F.s. prin 
Comisia de specialitate) și să subliniem 
dramatica desfășurare a meciului Turcia 
— Iugoslavia, încheiat cu o surpriză : 
*1—59 (38—26), în favoarea primei echipe.

Referitor la această partidă, trebuie 
spus că baschetbaliștii turei au început 
jocul neașteptat de agresiv, surprln- 
zindu-și adversarii prin mobilitatea in 
apărare, intercepții și contraatacuri. Ca 
urmare, tabela electronică indica 12—3 
în min. 7 și 38—24 in min. 19. In repriza 
secundă, sportivii iugoslavi au tost mai 
atențl In defensivă, au punctat 
precis prin jucătorii înalți și în 
23 au luat 
continuare, scorul 
piat, iar in final, 
selecționata Turciei 
ceasta a greșit mai puțin 
o Victorie meritată’, Cr.;2 
de întreaga evoluție a întîln’ril. Insuc-

mai 
min. 

In 
apro- 

se părea -că 
tocmai a- 

. , și a realizat
dacă ținem seama

conducerea : 44—42.
s-a menținut 
cînd 
V» ceda,

DE

ZI - PRIMA SURPRIZĂ:
4

61-59 LA BALCANIADA

JUNIORI
cesul reprezentativei iugoslave consti
tuie o surpriză. prin prisma valorii, 
baschetului din această tară (cam-' 
pioană mondială la seniori, campioană 
europeană ia juniori), dar nu și dacă 
luăm în seamă rezultatele directe 
ale meciurilor Iugoslavia — Turcia, in 
cadrul ultimelor Balcaniade : la Ri
jeka, In 1970 și la Izmir. în 1971, victoria 
a revenit tot formației Turciei.

In tntîlnirea dintre echipele A și B 
ale României, am avut prilejul să vedem 
evoluind într-o dispută dirză pe ta- 
lentatii noștri juniori, în rîndul căcora 
Bm evidențiat prezenta a doi jucători 
de 14 ani: David și Căpușan, cei mai 
tineri baschetbaliști ai competiției. Ro
mânia A a învins cu 85—54 (40—24).

în ultimul joc. Grecia — Bulgaria 72—57 
(34—23). Sportivii greci au ținut să amin
tească de faptul că în 1969 au cucerit 
titlul balcanic și s-au comportat ca 
atare într-o întrecere de mare spectacol.

Duminică de la ora 16,30 au loc par
tidele : Iugoslavia — România B, Bul
garia — Turcia, România A — Grecia.

D. STANCULESCU

Rubrică redactată de 
Dinu COSTESCU

nioară a României, 
time 1 Eu am sărit 
m". _ ’

Presupune o... revizie !

De ce 
Intre- 
a in-

la săritura în înăl- 
T _ Ia un concurs 1,35

Pentru o elevă din clasa a Vl-a, 
la început de activitate atletică, nu-1 un 
rezultat rău. ,Vă sfătuiesc să perseverați, 
mai ales dacă v-ati pus în gind s-o 
lntreceți pe Roxana Vulescu. campioana 
junioarelor, care a sărit peste ștacheta 
ridicată la 1,78 m.

GICU PURNICHI, COMUNA LÎTENI. 
Stoenescu (Dlnamo) n-a putut juca, 
timp, din motive de 6ănătate. El a re
luat. de curînd, antrenamentele. 2. Uzi 
sfat, în versuri, pentru Rapid : 
După mulți anl de necazuri I, Mai um- 
blați pe la macazuri /. Siguranța in Di
vizie /, Presupune o... revizie l

VERA TEODORU, BUCUREȘTI, 
vă scuzați 7 Pe căldurile acestea, 
barea dv. referitoare la... patinaj 
sențnat pentru mine o adevărată binefa
cere ! Ne Întrebați dacă Beatrice Huștiu 
„va lăsa patinele să plingă și în sezonul 
viitor". Se pare că da. Din informațiile 
pe care le deținem, ea a abandonat acti
vitatea competițională.

Ilustrați!: N. CLAUDIU '
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PERFORMANȚE,
Divizia A de-a lungul anilor

Sportul

CIFRE,
ECHIPELE ROMÂNEȘTI iN PRAGUL

I

UNEI NOI EDIJII A COMPETIȚIILOR
INTERNATIONALE

Luna septembrie readuce în viața 
fruntașelor Diviziei A freamătul 
competițiilor internaționale și o 
dată cu acesta și responsabilități spo
rite pentru reprezentarea cu cinste 
a fotbalului românesc pe marile 
stadioane ale Europei.

Este necesar, așadar, cu deosebire 
pentru F.C. Argeș, participantă în 
Cupa campionilor, Rapid — în Cupa 
ciștigătorilor de cupă, U.T.A. și „U“ 
Cluj — în Cupa U.E.F.A., precum și 
pentru A.S.A. Tg. Mureș — care ne

cpsar, deci, ca, pe lîngă creșterea 
volumului de lucru in antrenamente, 
să fie mai frecvent solicitate și efor
turile cu intensitate submaximală 
maximală, așa cum s-a precizat 
ocazia consfătuirii antrenorilor i 
iulie a.c.

Tradiționala „miuțâ", tenisul cu 
ciorul, trasul la poartă numai i__
mingi preferate/ execuțiile lente, ș.a. 
trebuie excluse-«lin arsenalul de mij
loace ale pregătirii fotbalistului de., 
performanță, iar locul lor să fie ocu-

i Și 
cu 

din

pi- 
din

cătorul de pe postul x sau y și, în 
aceste condiții, ei pot și trebuie puși 
In valoare, dar pentru aceasta se cere 
o anume concepere a desfășurării ac
țiunilor, un anumit plan tactic, dife
rite’de la o echipă la alta.

Grijă sporită pentru menținerea cit 
mai îndelungată a prospețimii jucă
torilor. Cerința în cauză este de prim 
ordin, întrucit neluarea în conside
rare a solicitărilor fizice și nervoase 
din cadrul antrenamentelor, a trava
liului intens din timpul jocurilor, a

RECORDURI
Acum, cînd se va da startul ofi

cial al campionatului Diviziei națio
nale A de' fotbal — al 55-lea din în
treaga sa Istorie șl al 35-lea In sis
tem divizionar — ne propunem, fo
losind graiul cifrelor, să vă 
tăm o scurtă retrospectivă a 
competiții.

prezen- 
acestei

*

partide• In cursul celor 5 579 de 
disputate pe distanta 1932 33—1971/72 
s-au înscris 17 893 de goluri, ceea 
reprezintă o medie de 3,20 goluri 
meci. De notat că prima etapă 
campionatului nostru divizionar 
avut loc la 11 septembrie 1932.

*

ce 
de 

a 
a

• 30 de partide au fost omolo
gate la „masa verde" — 4 jocuri cu 
0—0, iar celelalte 26 cu rezultatul de 
3—0 în 
mante.

favoarea echipelor recla-

*

Bodola 
Adam 

Ionescu

ase erecte
:a explicați
ața ca toate 
mă de mijloace eftcieale de re

cuperare printre care sauna, oxîge-

Entuziasmul tribunelor în ziua unui meci international al ur.ei echipe te ridicate

• Știați că 
al Diviziei A 
înregistrat de 
de marcaj, urmat, în ordine, de 2—1 
de 709 ori, 2—0 de 609 ori, 1—1 
517 ori- și 0—9 de 367 de ori ?

scorul cel mai frecvent 
a fost acela de 1—0, 
879 de ori pe tabelele

de

• Cel mai categoric rezultat — 
13—0 — al competiției nr. 1 a fot
balului nostru a fost realizat în par
tida Carmen București—Prahova 
Ploiești (1947). Alte scoruri astro
nomice : 12—0 I.T. Arad—Jiul Pe
troșani (1948) ; 12—2 ; C.F.R. Bucu
rești—C.F.R. Cluj (1949) ; 11—0 : Ri- 
pensia Timișoara—Tricolor Ploiești 
(1933), Juventus București—Praho
va Ploiești (1947), I.T.A.—F.C. Plo
iești (1948) ; 11—1 : I.T.A.—Unirea
Tricolor București (1948) ; 10—1 :
Unirea Tricolor—Mureșul Tg. Mureș 
(1934), Venus București—F.C. Brăila 
(1941), C.F.R. București—F.C. Craiova 
(1947), Dinamo București — Steagul 
roșu Brașov (1965), Steaua București— 
A. S. Armata Tg. Mureș (1969).

• In clasamentul marcatorilor ro
mâni conduce detașat maestrul eme
rit al sportului Titus Ozon, cu 158 
de goluri înscrise, in cele 270 de 
partide susținute între anii 1948—
1964. media : 0,58 de goluri de meci. 
Este urmat de alte nume de rezo
nanță ale soccerului nostru : 149 go
luri — Gh. Constantin 

M. Dridea I 
St. Dobay 
Gh. Vaczi

Gh. Ene II
I.
M. 
L
FI. Voinea 
AL Ene I 
I. Baratky
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FISCHER ESTE APROAPE DE ȚEL,
MECIUL PENTRU TITLUL MONDIAL DE ȘAH

 i

DAR SPASSKI MAI ÎNCEARCĂ.
„O remiză dramatică, prin • care 

Fischer a mai făcut un pas spre fe
lul propus" (France Presse).

„După trei mutări formale, a fost 
Șalangerului ii 
puncte și 

a intra in
ju- 
po-

int- 
dar

acceptată egalitatea, 
mai sint necesare 3 
mătate din 9 pentru 
sesia titlului*1 (U.P.I.)

„Americanul n-a acceptat cu 
mă ușoară împărțirea punctului,
altă alternativă nu exista" (Tanjug).

„Calitatea meciului a slăbit in 
ultimele partide. Se comit erori 
inadmisibile pentru nivelul unui 
campionat mondial (Robert Byrne)

„Spasski a atacat fermecător in 
prima parte a partidei, dar a greșit 
și a avut mare noroc că a scăpat 
cu remiza" (Friedrik Olafsson).

„Dacă Spasski va reuși să-și păs
treze titlul acesta va fi cel mai mare 
miracol al șahului" (Svetozar Gligo- 
rici).

condițiile tensiunii meciului și a 
crizei de timp. Se pare că Spasski 
s-a lăcomit capturînd al doilea pion, 
ceea ce putea sâ-i fie fatal, dar în 
plin atac — aparent distrugător — 
a fost rîndul lui Fischer să piardă 
un tempo decisiv, ce i-a lipsit apoi 
spre a putea înscrie a 7-a victorie. 

Modul în care combat cei doi ad
versari respinge părerea exprimată 
de corespondentul iugoslav Bjelica, 
potrivit căreia atît campionul cit 
și șalangerul ar fi obosiți. Mai de
grabă ar fi de crezut că ei sînt 
foarte nervoși, ceea ce i-a împiedi
cat. alternativ, să finalizeze foarte 
bune posibilități obținute în partide
le a 14-a și a 15-a. Persoane autori
zate din anturajul lui Spasski afir
mă că deținătorul titlului — cu 
un efort suprem de concentrare — 
ar putea răsturna 
soarta meciului și

țul întîlnirii, șalangerul probează 
o constanță impresionantă. în cele 
14 partide jucate efectiv. FisAier a 
cîștigat 3 cu albele și 3 cu negrele, 
Spasski nici una cu negrele.

Scorul, defalcat, 
torul:

CU ALBELE:
Fischer + 3 = 
Spasski + 2 =

CU NEGRELE:

Fischer -r 3
Spasski + 0

ar fi

3—0
3—3

3—2
3—3

deci urmă"

t'li
3V1

P
P

P 
P

(6)
(8)

(8)
(6)

favoarea sa 
obțină

Ignorînd partida a 2-a, pierdută 
prin neprezentare de către șalan- 
ger, el obține un punctaj real de 
+ 6 = 6 — 2 (9—5).

Fără îndoială, Spasski este un 
bun luptător. Și el a dovedit acest

AN A N3 A
1 n iii IV V VI VII VM X XI XII XIII Xiv XV

X+ O O o O O o
— 1 1 ± 1 1 o
anananananajman

Iată spicuiri din ecourile care au 
urmat partidei a 15-a, dispută — 
după cum se vede — controversată 
dar, tocmai prin aceasta, interesan
tă. Atît Spasski cit și Fischer au 
luptat — spre cinstea lor — cu 
maximum de energie, iar inexactită
țile comise au fost inevitabile in

egal“ care să-i permită menținerea 
titlului.

Teoretic, lucrul acesta este, desi
gur, posibil, practic, însă, ar fi greu 
de presupus că în ultimele 9 parti
de Fischer ar putea pierde 3 fără 
să cîștige nici una. Mai ales că pî- 
nă acum, analizîndu-se cifric bilan-

lucru nelăsfndu-se copleșit de ma
rea neșansă care l-a urmărit în par
tidele a 13-a și a 14-a, cînd ar fi 
trebuit să realizeze l1/» puncte și a 
obținut doar o jumătate. Prin aceas
tă prismă avem motive să nu so
cotim încă meciul încheiat și să aș
teptăm în următoarele sale manșe 
o luptă la fel de agitată și de inte
resantă.

leprezintă în Cupa Balcanică — să-și 
riuice nivelul exigențelor față de 
pregătirea jucătorilor nu numai in 
raport cu cotele campionatului Divi
ziei A. ci și cu cele mai ridicate ca
racteristici ale fotbalului internațio
nal.

In acest sens, idei călăuzitoare pre
țioase pot fi extrase atît din evolu
ția echipelor noastre în edițiile tre
cute ale menționatelor competiții, cit 
și din concluziile consfătuirilor meto
dice cu antrenorii noștri, ultima de 
ace=t gen organizată în iulie a.c.

Desigur, fără a pretinde că pre
zentul articol poate epuiza proble
matica pusă în discuție, totuși unele 
elemente ale lui pot și trebuie luate 
în considerare de toți factorii res
ponsabili de pregătirea echipelor în 
cauză.

Dintre acestea, subliniem cu deo
sebire următoarele :

— echipele cu care vom juca nu 
vor ține seama de „aureola" cîști- 
gată de F.C. Argeș, U.T.A. 
campionatul nostru intern, chiar 
acestea aparțin fotbalului unor 
cu rezultate inferioare nouă pe 
internațional;

— echipele noastre, indiferent

etc. in 
dacă 
țări 

plan

— echipele noastre, indiferent care 
din cele cinci, ar greși dacă — în ra
port cu echipele ce urmează să le 
întilnească. tot indiferent de numele 
ori renumele acestora — ar încerca 
vreun complex de inferioritate sau 
de superioritate;

în consecință, o primă concluzie 
ce se impune atenției conducătorilor 
șl antrenorilor secțiilor este aceea a 
însemnătății pregătirii psihologice a 
jucătorilor pe care, dacă mi s-ar 
permite să o sintetizez în cîteva cu
vinte (sensul lor este profund înțeles 
în rindu] antrenorilor și jucătorilor), 
as recurge la expresia „jocul cel mal 
greu este cel ce urmează".

Se imeune. de asemenea, ca o a 
doua concluzie, ca antrenorii să a- 
corde maximă atenție conștientizării 
antrenamentului și, implicit, creșterii 
răspunderii personale a fiecărui ju
cător față de randamentul său spor
tiv.

O altă cerință — creșterea capaci
tății de efort la nivelul parimetrilor 
fotbalului avansat, ca important re
zervor. și totodată resursă energetică 
pentru valorificarea plenară a 
nicii și acțiunilor tactice.

Cerința respectivă este de 
multi ani atestată de fotbalul 
dern și, deschis vorbind, stadiul . 
gătirii jucătorilor noștri nu se ridică 
încă la un nivel corespunzător. Și 
nu deoarece ei ar fi mai puțin în
zestrați decît alții, ci pentru că an
trenamentele nu au fost corespunză
tor orientate în acest scop. Este ne-

teh-

mai 
mo- 
pre-

pat de structuri reale, de exen 
desprinse din competiții, de efor- 
analoage și similare jocului de m 
amploare, de mai multe exerciții 
nalitice 
tații m 
pentru 
minare.

Putem sublinia, ațadai 
cluzie si anume aceea a optimizăra 
pregătirii fizice, a legării ei Mrinse 
cu solicitările dure, uneori aproape 
de limitele superioare ale capacității 
organismului, așa cum le cere duri
tatea competiției, cu toate încordă
rile ei musculare și nervoase.

Obținerea indicilor superiori de 
adaptare a organismului la eforturile 
crescute nu trebuie să constituie, 
însă, un scop In sine, numai prin in
termediul ior nu se pot obține rezul
tate superioare, și de aceea se im
pune permanenta lor conjugare 
perfecționarea jocului, 
tactice de atac și de apărare.

Subliniem acest aspect cu atît mai 
mult cu cit însăși practica fotbalului 
nostru nu a consacrat in vîrful pira
midei sale decît jucători care au îm
binat fericit însușirile fizice intrin
sece cu iscusința tehnică, eu — să 
nu ne sperie termenul — inteligența 
jocului.

Pentru exemplificarea acestei axio
me să evocăm doar ci te. a faze : go
lul marcat la București de Mâ!:er 
(Bayern Mur.-hen) In jocul eu Steaua, 
din acea cu totul iscusită reluare a 
mingii trecute ce un a-: coechipier 
peste zidul apărării Stelei, goiui ai 
patrulea marcat de Caria» A.bertr> în 
poarta ItalieL In finala din Mexic, 
în urma unei pase străl' 
să de Peie; și, să nu fim nedrepți cu 
noi iRȘixc. cu cită putere de antici
pație a urmărit Dobrin cursa Și cen
trarea lui Lucescu In jocul eu Ceho
slovacia, din care a marcat golul vic
torios ai echipei noastre '.

Concluzia — a patra in ordinea 
enumerării — este că perfecționarea 
capacității de joc. a „științei* de a 
reenrge Ia cele mai indicate snluțin- 
nări ale acțiunilor de atac și apărare, 
trebuie să constituie obiectul fiecărui 
antrenament și joc. chiar dacă are 
numai un caracter de .școală", sau 
amical.

La elementele de conținut ale a- 
cestei concluzii, trebuie adăugată nea
părat șî ideea potrivit căreia, in con
ceperea și desfășurarea acțiunilor de 
joc, să se țină seama inclusiv de 

de inclinațiile deose- 
unor jucători ale echipei, 
fi valorificate la maximum, 
ca Dobrin. Donc/ce, Boioci. 
Dinu reprezintă în echipele 

fac parte mai mult decît ju-

„ _ cu 
cu acțiunile

igi ce îi

i marcat de 
Italiei. In

caracteristicile, 
bite ale 
pentru a 
Jucători
Dumitru, 
din care

cL

cerut 

cal curent și foiosirea datelor aces
tuia In procesul divizări; antrena
mentului, sint de mare insemnâlate. 

ves, «OrMac « j-a Țoncțgzie e»’.e. ded. 
nWuccffi "BT*3lfTiice a capaci

tății de efort, cerință ce astăzi se a- 
firmă în tot mai mare măsură ca o 
componentă de prim ordin a antrena
mentului sportiv, la fel de importantă 
ca pregătirea tehnică, tactică, fizică, 
psihică și teoretică.

O cit mai obiectivă Informare asu
pra caracteristicilor viitorilor adver
sari. făcută . de specialiștii echipelor, 
poate asigura multe și valoroase date 
uentru pregătirea adecvată a planu
rilor tactice. F.RF. va sprijini, fără 
îndoială, această acțiune, după cum 
ce> ce vor urmări viitorii adversari 
au datoria să culeagă și sâ valorifice 
rit mai plenar datele respeotive. co
muni dndu-ie jucătorilor in cauză și 
bineînțeles, aplidnd ți măsurile me
todice ce se impun.

La cerințele menț 
PX adăuga și aîteii 
fiecărei echipe, iar 
generai vaiabii noi 
srmâtbareie :

— pregătire la nr 
celor X de jucători 
pelor 
nedorîteie handicapuri

x fi create in urma even 
ponibuități ale titularilor ;

— solmarizarea tuturor celorlalte 
echipe divizior-are A cu cele cinci 
angajate, în sensul ca, în jocurile 
susținute împotriva acestora, fără a 
renunța cu nimic la prestarea unui 
joc bărbătesc, cit mai bun, să evite 
cu desăvtrșire acțiunile brutale ;

— In pregătirea temeinică a echi
pelor menționate, potrivit măsurilor 
indicate de antrenorul principal, să 
fie angajat întreg colectivul antreno
rilor ce activează In 
rare A.

în finul, asa cum 
controalele efectuate 
de cătr.

ntare 
eț;: >ers -

uat oe

onate. desigur, se 
după specificul 

tot cu caracter 
am mai sublinia

a w

IC

el înalt a : 
ai Loturixoe 
prevenirii 

ce ar 
paielor

secțiile di vizi o-

rezultă 
la fata

PROGRAMUL
Campionatului republican al juniorilor și școlarilor

EDIȚIA 1972 1973
Prima etapă la 3 septembrie

și din 
_______ . locului 

unii membri ai Colegiului 
antrenorilor, rezultă că echipele în 
cauză înțeleg sarcina de mare răs
pundere ce le revine în direcția re
prezentării cu cinste- a prestigiului 
fotbalului românesc in viitoarea edi
ție a competițiilor" internaționale, 
conceperea și programarea conținu- 
tului pregătirii jucătorilor se desfă
șoară la un nivel, în general, cores
punzător etapei actuale, dar cu a- 
ccasta nu ne putem mulțumi. Etapa 
de cea mai mare răspundere și com
plexitate abia urmează ; problemati
cii ei trebuie să i se răspundă cu 
calm, competență și exigență crescută 
de către toți factorii angrenați t con
ducători, antrenori, jucători.

ION ȘICLOVAN
vicepreședinte al F.B.F.

sp.

SERIA I: Politehnica Iași — 
Știința Bacău ; Letea Bacău — Rul
mentul Bîrlad ; Nicolina Iași — 
Ceahlăul P. Neamț; C. S. Suceava
— C.F.R. Pașcani ; Oituz Tg. Ocna
— Liceul de fotbal Bacău ; S. C. 
Bacău — Rapid Focșani ; Sc. 
Gh. Gh. Dej — Sc. sp. Tecuci.

SERIA A II-A : Progresul Bucu
rești — Progresul Brăila ; Con
structorul Galați — Portul Constan
ța ; Delta Tuicea — .Sc. sp. Călă
rași ; Sc. sp. Constanța — F. C. Ga
lați ; Poli Galați — Farul Constan
ța ; Steaua — Comerțul Brăila; 
Dinamo București — Azotul Slo
bozia.

SERIA A III-A : Liceul de fotbal 
Buc. — Dunărea Giurgiu ; 
Buc. — C. S. Tîrgoviște ; 
Iul Plopeni — Steaua 23 
Buc. ; S. N Oltenița —

Metalul 
Meta- 

Augusț 
x3uv. , -a, x, — Energia
Bucureșt+ț’Sc. sp. nr. 2 — Gloria 
Buzău ; Petrolul Ploiaști — Dinamo 
Obor ; Rapid București — Sp. stu
dențesc.

SERIA A IV-A : Sc. sp. Craiova
— Metalul Drobeta Tr. Severin ; E- 
lectroputere Craiova — Sc. sp. Pe
troșani ; Știința Petroșani — Oltul 
Slatina ; Sc. sp. Curtea de Argeș — 
Minerul Motru ; Chimia Rm. Vîlcea
— C.I.L. Tg. Jiu ; Sc. sp. Pitești — 
F. C. Argeș ; U Craiova — Jiul Pe
troșani.

SERIA A V-A: C.F.R. Arad —

Politehnica Timișoara; U.M. Timi
șoara — Progresul Timișoara ; Mi
nerul Anina — Viitorul Timișoara ; 
Sc. sp. Lugoj — C.F.R. Timișoara ; 
Vagonul Arad — Sc. sp. Caran
sebeș ; Vulturii text. Lugoj — Glo
ria Arad ; U. ’T. Arad — C.S.M. 
Reșița.

SERIA A VI-A ; Olimpia Oradea
— Olimpia Satu'Mare; Victoria 
Cărei — Topi torul Baia Mare; U- 
nirea ZaRta.'— F. C. Bihor; Mine
rul B. Mare— Someșul Satu Mare; 
Ind. Sîrmei C. Tiirzii — Construc
torul Baia Mare ; Minerul Baia 
Sprie — C.F.R. Cluj ; Gloria Bis
trița — Universitatea Cluj.

SERIA A VII-A : Metrom Brașov
— Chimia Făgăraș ; Sc. sp. Brașov •
— Tractorul Brașov ; Independ. 
Cisnădie — Sc. sp. Sf. Gheorghe ; 
Steagul roșu Brașov — Oltul Sf. 
Gheorghe; Șoimii Sibiu — Poiana 
Cîmpina ; Sc. sp. Miercurea Ciucr
— Sc. sp. Sinaia ; Sc. sp. Odorhei
— Sc. sp. Brașovia.

SERIA A VIII-A: Metalurgistul 
Cugir — C.S.M. Sibiu ; Unirea Alba 
Iulia — Arieșul Turda ; Corvinul 
Hunedoara —« Sc. sp. Sibiu ; C.F.R. 
Sighișoara — Metalul Aiud ; Gaz 
metan Mediaș — Vitrometan Me
diaș; Chimica Tîrnăveni — Mureșul 
Deva ; Sc. sp. Tg. Mureș — A.S.A. 
Tg. Mureș-.

Voleriu CH1OSE 1(264—1955’69— 
(273—1956 71— 
(161—1933/48— 
(195—1947’58— 
(228—1956,67— 
(153—1933’47— 
(224—1963 72— 
(184—1961 68— 
(188—1962 69— 
(179—1949 60— 
(154—1934,48—

8.54) ; 144 ;
8.52); 130 :
»A8) ; 125 :
8.64); 116 :
•S* ; 114 :
8.74) ; 113 :
8-58) ; 187 :
•-58) : 184 :
•54) ; 183 :
»A8): 188:
8.64).

• - ostul

*

fiăcăhi al Ripensieî Ti
mișoara Ștefan Dobay și-a înscris 
de patru ori >de trei ori consecutiv) 
numele pe tabloul de onoare al ce
lor mai eficace jucători. In 1932/33, 
cu 13 g-'.ari marcate, 1933/34 — 20, 
1934.35 — 22. 1936 37 — 22. De ase
menea, Gheorghe Constantin (Steaua) 
si Ion Oblemenco (Universitatea Cra- 

a, a- cucerit de cite trei ori mult 
-I ‘ : .e r-.getsT al compe
tiției supreme. "

Totuși recordmanul absolut al gol- 
ge:e-:.„r noștri este Ludovic Bony- 
hadi Acesta a înscris în ediția 
1947 48 49 de goluri în 30 de meciuri. 
De altfel, în cele 55 de partide jucate 
în divizea ' ' ' _
U.T_A -ei. ■ marcat 81 de goluri, cu 
o mec:e — 1,47 — greu de egalat în 
coadițule actuale de ineficacitate.

A, fostul centru atacant al

ILIE NASTASE
ÎN SEMIFINALE
Tenismanul român IUe Năstase s-a 

calificat pentru semifinalele turneu
lui Internațional de la Toronto. In 
sferturile de finală, Ilie Năstase l-a 
intîlnit -pe cunoscutul jucător italian 
Panatta. La scorul de 4—0, italianul, 
suferind de o criză de sciatică, a 
abandonat. Alte rezultate înregistrate 
în „sferturi" : Pattison—Hewitt 6—2, 
2—6, 6—2 ; Proisy—Villas 6—3, 6—2 ; 
Fillol—Velasco 6—3, 6—1. In semifi-

LA TORONTO
nale, Iile Năstașe va juca cu france
zul Proisy, iar Fillol il va întîlni pe 
Pattison. Finala probei de 
feminin se va disputa între 
Goolagong (Australia) și 
Wade (Anglia).

în sferturile de finală ale 
masculin, Ilie Năstase și 
au întrecut cu 6—2, 7—6 
americană Stockton—Mc-

HOCHEIȘTII ROMÂNI 

IN U. R. S. S.

simplu 
Evonne 
Virgina

de dublu 
Ion Țiriac 
perechea 
Kinley.

probei

CAMPIONATUL MONDIAL DE PARAȘUTISM
A Xî-a ediție a campionatelor 

mondiale de parașutism care are loc 
în aceste zile la Tahlequah, Okla
homa (S.U.A.) se desfășoară sub 
semnul unei dîrze dispute intre spor
tivii țării gazdă și cei sovietici. 
Titlul de campion mondial ia indi
vidual masculin a revenit americanu
lui Clayton Schoelpple la o diferen
ță minimă față de al doilea clasat, 
sovieticul Nikolai Uhmaev. După to-

talizarea rezultatelor obținute de că
tre cei doi sportivi în manșele pro
belor de salt de la 700 m cu deschi
dere imediată și aterizare la punct 
fix și salt de la 2000 m cu deschi
dere întîrziată cu executarea de fi
guri impuse (loopinguri, viraje), 
Schoelpple a fost declarat învingă
tor. Întrecerile continuă pentru 
titlurile la individual feminin și pe 
echipe.

MOSCOVA, 19 (Agerpres). — Cu 
prilejul competiției internaționale 
de hochei pe gheață organizată de 
ziarul „Sovietski Sport", selecțio
nata României a întîlnit la Riga 
formația Himik Voskresensk. Victo
ria a revenit hocheiștilor sovietici 
cu scorul de 8—2 (2—0, 2—1, 4—1), 
Punctele echipei române au fost 
realizate de Eugen Țone și Marian 
Costea.

într-un alt joc, disputat la Mos
cova, formația Aripele Sovietelor 
a întrecut cu 14—4 (5—1, 6—1, 3—2) 
reprezentativa de tineret a R. F. a 
Germaniei.

PE SCURT
Partlda centrală a rundei a 11-a din ca
drul turneului internațional de șah „Me
morialul A. Rubinstein" s-a disputat 
între marii maeștri Vasiukov și Smujkal 
și s-a încheiat remiză. Alte rezultate : 
Kostro — Pytel 1—0; Liebert — Miagmar- 
surem 1—0; Ermenkov — Lutikov remi
ză ; Bednarski — Adamski remiză; Zuc- 
kermann — Sznapik remiză. Clasament: 
1—2. Vasiukov (URSS). Smejkai (Ceho
slovacia) — 8 puncte; 3. Lutikov (URsS> 
— Sti puncte; 4—5. Liebert (R.D. Ger
mană), Zuckermann (SUA) — 6 puncte.

atac a 
avut-o 

Mercea, 
Dumitres-

*

• Lista jucătorilor cu cele mai 
multe prezențe in divizia națională 
A ii are ca lider pe maestrul emerit 
al sportului Iosif Lereter cu 322 de 
partide >1954 72 — Politehnica Ti
mișoara 18*. U.TJL. 142. II urmează 
ca 298 meciuri Gh. Pahonțu (1952 69
— Petrolul) 297 : Mircea Petescu 
(1968.72 — 
Viitorul 1 
U.T.A. 153)
— Rapid) ;
U.T.A.); 
11954 71 —
T. Georgesc u <1951 68 —

Mircea
Pahtehnica Timișoara 50, 

Bscarești 14. Steaua 84. 
); 2*5 : I. Greavu (1958 71

387 : L Capas (1958 64 — 
27*: L Nunweiller III 

- Dinamo București): 275: 
--------- Cluj).

• Cea mai eficace linie de 
divizii a 
Covaci, 

N.

în cadrul turneului pe care-1 tn- 
treprlnde In Polonia, selecționata 
secundă de handbal masculin a 
României a susținut un nou joc 
în compania reprezentativei olim
pice a țării gazdă. Handbaliștii 
polonezi au terminat învingători 
cu scorul de 19—17 (9—10).

primei noastre 
U.T. Arad (Ad.
Bonyhadi. Steoinger, 
cu III), cii 129 de goluri marcate in 
ediția 1947 48. cu o medie de 4^0 
goluri pe meci; în timp ce Rapid 
București obține perfcrmar.ța celei 
mai impenetrable apărări. In funcție 
de media (0.® In ediția 1964 65) pe 
meci a golurilor primite, realizată 
cu : Andrei — tupescu, Motroc, Dan 
Coe, Greavu.

• Rapid Buc. 1383). Dinamo Buc. 
(1142), Steaua 1184). U.T.A. (1692) și 
„U“ Cluj (1846) sint echipele care 

. ap reușit remarcabila performanță 
de a depăși granița celor 1000 de 
goluri înscrise de-a lungul anilor in 
divizia A.

Petre FALCOȘ-Chirnogenl

Turneul internațional de tenis de ta Fort 
Worth (Texas) a continuat cui disputarea 
optimilor de finală ale probei de simplu 
bărbați. Campionul australian John New
combe l-a Învins cu 6—2, 6—3 pe ameri
canul Jeff Borowiak, cel care-1 eliminase 
In turul anterior pe Rod Laver. Alte re
zultate : Rosewall (Australia) — Battrlck 
(Anglia) 6—1 6—2: Roche (Australia) —
Pasaretl (Porto Rieo) 7—5, 7—5; Alexan
der (Australia) — Pilici (Iugoslavia) 7—6. 
6—4: Ashe (SUA) — Ruffels (Australia! 
6—2, 6—2; Riessen (SUA) _ Richey (SUA) 
6—3, 6—2: Okker (Olanda) — Carmichael 
(Australia) 2—6. 7—5, 6—2; Stilwell (An
glia) — Maud (RSA) 6—4, 6—2.

O aterizare excelentă — chiar in punctul care marchează centrul cercului 
— a sportivului sovietic Nikolai Uhmaev, medaliat cu argint, sub pri
virile mai mult decît atente ale arbitrilor Telefoto : A. P. — A ger preș

CUPA ROMÂNIEI - ETAPA DE MIERCURI 30 AUOUST
Miercuri S0 august va avea loc o nouă 

etapă a „Cupei României", la care vor 
participa divizionarele C. Iată programul: 

Unirea Săveni — Fulgerul Dorohoi, 
Constructorul Botoșani — Străduința Su
ceava, Chimia Bradul Vama — Minobrad 
Vatra Dorhei. Șiretul Dolhasca — Mine
rul Gura Humorului, Flacăra Prelipca — 
Avîntul Frasin, Danubiana Roman — Ni
colina Iași, Unirea Iași — Victoria Ro
man, Foresta . Fălticeni — Textila Boto
șani, Clubul Sportiv Oraș Suceava — 
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc, Recolta 
Ruginoasa — I.T.A. Iași, Automobilul 
Iași — Viitorul Vaslui, Spicul Tămășeni
— Textila Buhuși, Celuloza P. Neamț — 
Cimentul Bicaz, Bradul Roznov — Letea 
Bacău. Petrolistul Dărmănești — Mine
rul Comănesti, Avîntul Răcăciuni — Con
structorul Gh. Gheorghiu-Dej. Oțelul Ba- 
'cau*—‘ Relonul Săvlnești, Petrolul Mol- 
rțejti Oituz Tg. Ocna, Avîntul Siseștl
— U.R.Â. Tecuci, Trotușul Gh. Gheor-
ghitr^Dej — Rulmentul Bîrlad, 
Tricolor Bîrlad — Locomotiva 
Recolta Sihlea — Automobilul Focșani, 
Știința Constanța — Cimentul Medgidia, 
Marina Mangalia — Portul Constanța, 
Victoria Galați — Comerțul Brăila, An
cora Galați — Unirea Tricolor Brăila, 
Viitorul Brăila — Oțelul Galați, Dunărea 
Tuicea — Constructorul Galați, Granitul 
Babadag _ Electrica Constanța, I.M.U.
Medgidia — Celuloza Călărași, Spicul

-Miloșeștl- Azotul Sloboeia. Dunărea 
Grădiștea — Voința București. Olimpia 
Giurgiu — Unirea Tricolor București, 
Avîntul Dridu — Sirena București, Viito
rul Berceni — Electronica București, 
Neajrcvw Cfilugăreni' — Flacăra Roșie

Unirea 
Adj ud,

București. Tracțiunea București — Auto
buzul Bucureșe. Aeronautica București
— T. M. București. I.R.A. Grivița Roșie 
București — Laromet București, Tarom 
București — Dinamo Obor Bucuroșii, 
Spprtpi Cioregi.-ia — Tehnometal Bucu
rești, Ind. sîrmei Buzău — Olimpia R. 
Sărat, Carpau Buzău — Prahova Ploiești, 
Flamura Racoviță*— Șoimii Buzău, Rapid 
Mizil — Petrolul Berea, Vagonul Ploiești
— Chimia Buzău. Rafinăria Teleajăn — 
Petrolistul Boldești, Metalul Mija — 
Chimia Brazi, Petrolul Bucșanl — Vic
toria Floresn. Cimentul Fienl — Pdiana 
Cîmpina. Ciocanul Tîrgoviște — Flacăra 
Moreni, Flacăra Cîmpina — Caraimanul 
Bușteni. Carpați Sinaia — I.R.A. Cîm
pina, Chimia Găești _ .Textillstul Pi
tești, Șc. so. Curtea de Argeș — Dacia 
Pitești, Confecția Pitești — Petrolul Tîr
goviște. Victoria Ciuoercenl — Petrolul 
Videle, Petrolul. II Videle — C.F.R. Ro
șiori. Chimia T. Măgurele — Automatica 
Alexandria, Valia Oltului Olteni — Re
colta Stol cănești, Victoria Caracal — 
Progresul Corabia. Avîntul Osica _ Ră
săritul Caracal. Unirea Băbeni — Oltul 
R. Vîlcea, Hidrocentrala Clunget — Lo
trul Brezol, Oltul Slatina — Unirea Dră- 
gășani. Unirea Tg. Jiu — Minerul Rovi- 
nari. Minerul Motru — Cimentul Tg. Jiu, 
Metalurgistul Sadu — Pandurii Tg. Jiu. 
Dunărea Calafat — St. roșu Plenița, Me
talul Topleț — MEVA Drobeta Tr. Sev., 
Foresta Zăvoi — Metalul Oțelul Rosti, 
.Viitorul Vermes — Minerul Bocșa, Mi
nerul Oravița — Minerul Moldova Nouă, 
U.C.M. Caransebeș — Vulturii textila 
Lugoj, U.M. Timișoara •— Constructorul 
Arad, Strungul Arad — Electromotor Ti-

mlșoara, Furnirul Deta — Progresul Ti
mișoara. Unirea Tomnatic — Gloria 
Arad, Recolta Salonta — Vagonul Arad, 
Dacia Orăștie — Mureșul Deva, Gloria 
Hațeg — Minerul Ghelar, Viitorul Valea 
Brad — Minerul Lupeni, Energia Paro- 
șanl — Minerul Teliue. C.F.R. Simeria — 
Victoria Călan. Moții Abrud — Aurul 
Brad. C.F.R. Teiuș —. Unirea Alba iulia, 
Unirea n Alba Iulia — Minaur Zlatna. 
C.I.L. Blaj — Mștaiul Aiud, Cimentul 
Turda — Soda Ocna Mureș, Energia Mî- 
năstirea Dej — C.I.L. Gherla, Vulturul 
Mintiul Gherlei — Unirea Dej, Minerul 
Aghireș — Dermata Cluj, Ind. sîrmei C. 
Turzii — Arieșul Turda, Tehnofrig Cluj
— Arieșul C Turzii, straja Oradea — 
Minerul Dr. P. Groza, Metalul Oradea — 
Bihoreana Harghita, Silvana Cehul Sil- 
vanlel — Rapid Jibou. Minerul Sărmășag
— Unirea Zalău, Automobilul Satu Mare
— Voința Cărei, Victoria caret — So
meșul Satu Mare, Recolta Mădăraș (joa
că la Ardud) Topitorul Bala Mare,

Minerul Cavnic, 
Sighet, Minerul 
Vișeu. Minerul 
Baia Mare, Vic- 
Beclean, C.F.R.

Gaz metan Mediaș, Vitrometan Mediaș 
— U.P.A. Sibiu, C F.R. Sibiu _  Indepen
dența Cisnădie, Metalul Sibiu — Textila 
Sebeș. Speranța Biertan — Metalul Copșa 
Mică, Utilajul Brașov — Torpedo Zăr- 
nești. Precizia Săcele — Carpați Brașov, 
Cr.f~L. —ia — Politehnica Bra-

— Tractorul 
stă. știința 

Sin Petru —

Chimia Or. Victoria 
șov. Oltul Sf. Gheorghe 
Brașov, A.S.A Craiova — 
Petroșani — stă, Olimpia 
I.C.I.M. Brașov.

*
Județele Vas-

Turneul international de tenis de la Mos
cova a programat partidele semifinale 
ale probelor de simplu. La masculin, fi
nala concursului se va disputa între ju
cătorii sovietici Anatoil Volkov (6—2, 6—4 
cu maghiarul Varga) și Teimuraz Kaku- 
lla (5—I, 6—2 cu indianul Lall). Meciu
rile feminine s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Olga Morozova (URSS) 
— Anna Ermeeva (URSS) 6—2, 7—5; Ma
fia Kroșina (URSS) — Janette Newberry 
(STA) 6—1, 5—7, 6—4.
Tradiționalul turneu International de fot
bal .Costa del Sol" a fost cîștigat In 
acest an de formația Nacional Montevi
deo. In meciul decisiv, fotbaliștii de ia 
Nacional au Învins cu scorul de 1—0 
(0—0), echipa F.C. Malaga, pe locul trei 
s-a clasat Vasas Budapesta.' care a ter
minat nedecis : 2—2 cu Partizan Belgrad. 
Victoria fotbaliștilor maghiari a fost de
cisă în urma executării loviturilor de la 11 m.

că la Ardud) 
Minerul Bala Sprie — 
Unirea Sfeni _ c.I.L. 
Baia Borșa — Bradul 
Băița — Constructorul 
torta Uriu — Someșul ______, —__
Bistrița — Foresta Joseni. Mureșul Lu
duș — Viitorul Tg. Mureș, C.F.R. II 
Sighișoara — Unirea Cristur, C.F.R. Tg. 
Mureș — C.F R. Sighișoara, Complexul 
Călăuțaș _ Mureșul Toplita. Construc
torul Miercurea Ciuc — Textila Odot- 
hei. Minerul Lueta — Lacul Ursu So- 
vata. Minerul Bălan — Viitorul Gheor- 
ghienl. Partizanul Roșu Malnaș — Fores
tierul Tg Secuesc, Progresul Catalina — 
Carpați Covasna, Chimica Tîrnăveni —

Rezultatele jocurilor din .
lui, Brăila, Tuicea, Constanta. Dolj, Me
hedinți și Timiș, nefiind trimise de co
misiile de fotbal respective, în terme
nul regulamentar, echipele calificate din 
aceste județe nu au putut fi progra
mate.

Comisiile Județene de fotbal vor asi
gura executarea programului fixat, luînd 
toate măsurile organizatorice necesare 
privind Jocurile de pe terenurile terito
riului lor.

Jocurile se vor disputa pe terenurile 
primelor echipe înscrise în program.

Colegiile județene de arbitrii vor delega 
arbitrii de linie.

Jocurile vor începe la orele 16.15.
în caz de egalitate după prelungiri, 

dacă echipele sînt din aceeași localitate 
șl de aceeași categorie, se va califica 
pentru etapa următoare echipa care va 
transforma cele mal multe lovituri de 
la 11 metri, efectuate în conformitate 
cu prevederile art. 109 din regula
mentul de organizare a activității fotbalistice.

La Varșovia au continuat Între
cerile competiției Internationale 
de handbal „Cupa Prietenia-, re
zervată echipelor de Juniori. lată 
rezultatele înregistrate : URSS — 
Cehoslovacia 15_1S (7—10); Polo
nia (B) — România 20—12 '6—5): 
Bulgaria A — R.D. Germană 
16—12 (6—9); Polonia (A) — Unga
ria 20—18 (11—7).

Cursa automobilistică „1000 km de la 
Ciudad de Mexico", desfășurată pe cir
cuit. a revenit piloțllor mexicani Alonso 
Rebaque șl Quillermo Rojas, care au 
condus un „Porsche“-914. El au realizat 
timpul de 7h 45:58.
Boxerul spaniol Domenico Chilolro (Ita
lia) osie noul campion al Europei la 
categoria semlușoară. In meciul disputat 
la Llgnano Sabbiadoro el l-a învins la 
puncte după 15 reprize pe compatriotul 
său Tommaso Galii.
Echipa de fotbal Lokomotiv Leipzig (RD. 
Germană), aflată în turneu in Bulgaria, 
a jucat la Plovdiv eu formația locală 
Trakla. Partida s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate ; 3-3 (0—0>,

<
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HALTEROFILII SOVIETICI
PRINCIPALII FAVORIfl

deplin acord cu antrenorul

BOGAT PROGRAM FOLCLORIC
PE STADIONUL OLIMPIC

Federația unională de haltere, în
A. Medvedev, a hotărît ca la apropiatele Jocuri Olimpice de la 
Munchen să trimită 11 sportivi. Din lotul sovietic fac parte printre 
alții multiplii recordmani mondiali și campioni olimpici: C-he- 
nadi Cetin, Dito Șanidze, Bukarbi Kirjinov, Boris Pavlov, David 
Rigert, Jan Taits și supercampionul Vasili Alekseev. Halterofilii so
vietici, care se numără printre marii favoriți ai concursului olimpic, 
vor pleca spre satul olimpic în ziua de 24 august.

Ceremonia de deschidere a Jocu
rilor Olimpice va fi precedată de 
un bogat program folcloric. Ia ca- 
re-și vor da concursul orchestra 
simfonică bavareză, orchestre

obligat

la
cu

Jocurile Olimpice 
prăjină, suedezul

PREZENȚA 
a săritorului 
Kjell Isaksson stă sub semnul în
doielii. Fostul recordman mondial 
al săriturii cu prăjina, al doilea 
performer al tuturor timpurilor 
(5,59 m) suferă de o inflamație a li
gamentelor unui genunchi și nu se 
poate antrena. El nu a fost inclus 
pe lista oficială a atleților care vor 
reprezenta Suedia la Munchen.

IN ACEST sezon, VIKTOR SA
NEEV (in fotografia alăturată), cel 
mai renumit săritor de triplu a 
avut o evoluție foarte ștearsă, cea 
mai bună performanță a sa in aer 
liber măsurînd doar 16,76 fn. Este 
adevărat, un accident l-a 
multă vreme la prudență dar, ori
cum, Saneev nu mai părea la fel de 
puternic ca în urmă cu 3—4 ani. 
Iată insă că in cadrul memorialului 
,.Hanns Braun", fostul recordman 
mondial și-a făcut o reintrare spec
taculoasă reușind 17,25 m. Seria de 
sărituri a lui Saneev din acest con
curs: 17,23 m — 17,02 m — 17,18 
m---- 16,76 m — 17,06 m — 17,25
m. De remarcat că in reuniunea de 
la Milnchen, Saneev i-a întrecut cu 
aproape un metru pe compatrioții 
săi Bariban și Bessonov de care fu
sese învins, adesea, in acest sezon.

sigură participarea laNU este
J.O. a cunoscutului decatlonist vest- 
german Hans Joachim Walde. Aces 
ta, cu ocazia ultimului concurs do 
verificare, a 
cu 5 puncte 
vede norma 
Federația de 
Germaniei a 
locul trei în echipă, va decide zilele 
următoare pe cine va selecționa 
dintre Walde și Swoboda.

CU prilejul campionatelor de tir 
cu arcul al Poloniei, ultim prilej 
de verificare a arcașilor polonezi 
în vederea concursului olimpic, 
Grazyna Krauzowicz a stabilit un 
nou record mondial în proba de la 
distanța de 30 m cu performanța 
de 341 puncte din 360 posibile. Ve 
chiul record era de 340 puncte și 
aparținea sportivei sovietice Valen
tina Kovpan.

totalizat 7995 puncte, 
mai puțin decît pre- 
olimpică a țării sale, 
atletism din R.F. a 
comunicat că pentru

COMITETUL de organizare a O- 
limpiadei a încasat pină acum 6 
milioane de mărci din vînzarea 
„suvenirurilor". Cel mai mare suc
ces l-a înregistrat „Waldi", masco
ta Olimpiadei, care s-a vindut în 
trei milioane de exemplare, 
cauza insuccesului pe piața < 
dală „parfumul olimpic" 
retras. In schimb o cerere 
bită se manifestă pentru 
ilustrată parfumată".

ȘI, totuși, echipa olimpică de fot
bal a Columbiei va participa la 
Olimpiadă. Federația columbiană a 
revenit asupra deciziei excluzind 
din lot 4 jucători acuzați de profe
sionism.

CUNOSCUTA atletă vest-germa- 
nă Heidi Schuller, care va rosti 
tradiționalul jurămint al sportivilor 
înaintea începerii Jocurilor Olim
pice, a dezmințit informațiile apă
rute în unele ziare care au acuzat-o 
că ar fi cerut sume de bani pentru 
a permite publicarea unor inter
viuri si fotografii în presă. Heidi a 
declarat: „Eu nu am încălcat regu
lile olimpice. Conștiința mea este 
curată".

Din 
comer- 

a fost 
deose- 

„cartea

• TELEX OLIMPIC • TELEX OLIMPIC
In drum spre Munchen, numeroși atleți s-au oprit la Varșovia, unde pe stadionul 
„Skra“ au început campionatele internaționale de atletism ale Poloniei. In prima 
zi a concursului au fost înregistrate citeva rezultate remarcabile. Atletul polonez 
Lesek Wodzlnski a alergat 110 mg în 13,4, performanță care constituie un nou re
cord al tării sale. Cubanezul Hermes Ramirez a ciștigat proba de 100 m in 10.1, iar 
compatrioata sa Aurelia Penton pe cea de WO m in 51,9, rezultat care constituie un 
nou record cubanez. Foarte disputată a fost proba masculină de 3 000 m obstacole, 
în care victoria a revenit polonezului Stanislav Smltkowski în 8:2S,O, urmat de com
patriotul său Jan Kondzior (8:28,4) și de recordmanul mondial al distanței, austra
lianul Kerry O’Brien — 8:29,0. Alte rezultate : MASCULIN : triplusalt — Joachi- 
mowski (Polonia) 16,51. m; săritura cu prăjina — Slusarski (Polonia) 5.30 m: FEMI
NIN : Înălțime — Danuta Konowska (Polonia) 1,74 m: 100 ni _ irena Szewinska 
(Polonia) 11,2; lungime — Maria Garbey (Cuba) 6,48 m.
•*

La Augsburg au Început întrecerile fazei finale a turneului preolimpic masculin de 
baschet, competiție care urmează să califice ultimele două echipe pentru turneul 
de la MUnchen. In primul joc s-au intUnit selecționatele Spaniei și Bulgariei, victo
ria revenind baschetbaliștilor spanioli cu scorul de 67—64 (35—30). Echipa Spaniei, 
cu Luyk, Santlllana și Brabender In mare formă, a obținut un succes meritat la 
capătul unui joc echilibrat. Din formația bulgară a-a remarcat Peicev, care a În
scris 15 puncte.

Practlcînd un joc în viteză șl dovedind o excelentă precizie In aruncările de la 
seml-distanțâ. reprezentativa Mexicului s-a impus in fața formației Poloniei pe care 
a întrecut-o la o diferență de 10 puncte : 82—72 (49—42). Ce! mai bun jucător de pe 
teren a fost mexicanul Guerrero (32 puncte), deseori aplaudat pentru acțiunile sale 
pline de fantezie și deosebit de eficace. Eț a fost secundat cu succes de Palma, 
autorul a 23 de puncte. Din formația poloneză s-a evidențiat Lopatxa (22 puncte). In meciurile pentru clasament s-au înregistrat următoarele rezulta-e : grupa B (locu
rile 5—8): Suedia — Anglia 97—89; Canada — Israel 9H-41; grupă C (locurile 9—12); 
Finlanda — Elveția 111—66: Grecia — R.R.D. Coreeană 90—78
*

Competiția Internațională automobilistică „Raliul oUmpic-72*, organizată cu prilejul 
Jocurilor Olimpice de vară, s-a încheiat la Munchen cu victoria sportivului francez 
Pierre Nicolas, care a concurat pe o mașină „Alpme Renault-. Sosirea a avut loc m 
parcul olimpic din Munchen. in prezența a zeci de mii de spectatori care i-au acla
mat pe concurenți. Pe locul secund s-a clasat suedezul Andres Kullaeng (pe -Opel 
Ascona'). Traseul Raliului a măsurat 3400 km și a cuprins 64 de probe speciale.
*
Klpchoge Keino, steaua atletismului african, este suparat pe eei eare au a.catuit 
programul întrecerilor de atletism. Keino intenționa sa ia stataui — asa ar i: fost 
normai — în probele de 1 500 m și 5 000 m in care este recxioscut ca una din 
marile vedete mondiale. Ambele finale sînt programate insă In aceeași t. 9 sep
tembrie, astfel că alergătorul kenian a renunțat la 3 00# m. Keino va alerga » 
schimb proba de 3 000 m obstacole in care si-a făcut recent un promițător debut.

-K
Cunoscutul atlet finlandez Hannu Siltonen. unul dintre favonui probe; de aruncarea 
suliței la Jocurile Olimpice de la Munchen. se dovedește a fi intr-o foimă tema 
cabilă. Recent, Siitonen a realizat performanța de Mi» m. al doilea 
dial al anului. Recordul mondial al probei este deținut de campionul sovietic Ia 
Lusis cu 93,80 m.
Reprezentativa Iugoslaviei de polo ve apă, una din pretendentele la medaliile o.irr.- 
Pice, a susținut la Vrnjacka Banja un meci de veriflcare ta eompaAm fottna.-e. 
Spaniei. Sportivii iugoslavi au terminat învingători cu scorul de ._3 (2-1. l-o. 1-- 
3-1)-
Călărețul englez Harvey Smith va participa totuși la îr.treceme olțmpțce. Accidentat 
ou două săptămtnl în urmă, Harvey Smith a fost internal 1.,-.-o 5. -X^zația unir medici specialiști, care au declarat zilele trecute că starea cam
pionului este satisfăcătoare.

„mariachis” din Mexic, ansam
bluri de dansuri bavareze, cîntăreți 
din cimpoi etc. Apoteoza va fi „In
vocația zeului Apollo", opera com
pozitorului 
F estivitatea

polonez Penderecki, 
de închidere va fi 

marcată, de asemenea, de o at
mosferă folclorică și muzicală.

Semnalul de deschidere al Olim
piadei va 6 dat la 26 august, la 
ora 15,00. de către heralzii care vor 
utiliza cu acest prilej trîmbițe al- 
pestre. vechi de peste 100 de ani.

(Urmare din pag. I)

pornește cu optimism spre orașul Olimpiadei . .Echipa feminină de gimnastică

• •

J

canoe”. în discuție s-a alăturat și 
campionul olimpic de la Ciudad de 
Mexico, Ivan Patzaichin. „Mă simt 
capabil de eforturi dintre cele mai 
mari și sincer să fiu m-aș bucura 
foarte mult dacă voi fi selecționat 
pentru a lua startul atit la 
simplu, cit și la dublu. Sint 
zător in forțele mele și sper 
urca pe podium”.

Petre Ceapura și Ștefan 
campionii mondiali de la St.
rinas (1970) sint inseparabili. Ei au 
o singură grijă, ca schiful lor să a- 
jungă cu bine la destinație. „La ul
tima pistă de control — ne mărturi-

canoe 
incre- 
că voi

Tudor,
Catha-

OLIMPICII
DE CIFRELE

Marea majoritate a sportivilor 
lotului român vor fi, la Munchen, 
debutanți olimpici. Este vorba de 
126 din totalul de 169 de sportivi 
ai delegației noastre. în rest: Lia 
Manoliu este la a șasea participare 
olimpică, Olga Szabo la a cincea, 
Aurel Vernescu, Nicolae Rotaru, 
Tănase Mureșanu, Ion Dumitrescu la 
a patra, Viorica Viscopoleanu, 
colae
Ana Pascu, Ecaterina Stahl, Ata- 
nase Sciotnic, Ștefan Stingu.
liu Falb, Ștefan Haukler la a treia. 
Alți 28 de sportivi au, de acum, 
la activ cite o participare la J.O. 
Interesant este faptul că Ion Trip- 
șa, medaliat cu argint la Tokio, a 
fost rezervă la Ciudad de Mexico 
pentru ca acum să revină în for
mația de tir. Concurenți la Tokio, 
Elena Ceampelea, Wilhelm Schrei
ber, Iosif Culineac și Gruia Novac 
ar fi putut realiza și ei la Munchen 
al treilea start 
țiile lor n-au 
1968.

Ni-
Martinescu, Ileana Gyulai,

Iu-

olimpic, dar forma- 
evoluat la J.O. din

punct de vedere se 
că echipa olimpică

• Din acest 
poate aprecia 
română este fcarte tinărâ. Tinere^ 
țea ei este probată Insă cel mai

sea Petne Ceapura — am realizat 
un timp cu aproape 5 secunde su
perior celui cu care am devenit 
campioni ai lumii. Nu este mai pu
țin adevărat că și adversarii noștri 
din R-D. Germană, U.R.S.S. și An
glia au marcat progrese spectacu
loase în acest sezon. Țelul nostru 
este însă de 
succesul din 
tîmplător".

GIMNASTELE

a dovedi 
Canada nu

tuturor că 
a fost în-

NOASTRE 
TAJUL TINEREȚII

AU AVAN-

„Obiectivul nostru este acela de 
a apăra o carte de vizită frumoasă 
scrisă la C-M. de Ia Ljubljana —

ROMANI DINCOLO

PERFORMANȚELOR
bine de tabelul alăturat, alcă-
tuit pe baza anului de naștere :

pină în 1930 4
1931—1935 3
1935—1940 11
1941—1945 47
1946—1950 70
1951—1955 31
din 1956 3

Media de virstă a fetelor este de
21 de ani, a băieților de 22,6 ani.

• Decanii de virstă ai iotului 
sint patru trăgători : Ion Dumi
trescu, George Florescu, Gleb Pin- 
tilie și Ion Tripșa in timp ce me
zinii sint : Anca Groza (născută la 
23.1.1956), Anca Grigoraș (8.11.1957) 
și Sorana Prelipceanu (19.5.1958).

• Cel mai greu sportiv este lup
tătorul de la greco-romane Victor 
Dolipschi care cintărește 122 kg, 
în timp ce gimnasta Mariana Ghe- 
ciov nu cintărește decît 47 kg. Cu 
48 kg figurează : Alina Goreac și 
Elisabeta Turcu, ca și cei trei spor- 

Ion
0-

tivi, — Gheorghe Berceanu, 
Arapu și Alexandru Turei ■ 
bligați, prin regulament, să se în
cadreze in limitele categoriei 48

succesul din Cupa Cam-Floretistele de la Steaua se îmbrățișează după
pionilor Europeni. Sintem gata să le publicăm o fotografie identică după 

turneul olimpic de scrimă ..

Gratie televiziunii cîteva sute de milioane de iubitori ai spartului, de pe toate conTmmtele vw fb incejînd de la 26 august, martorii celui mai mare
uroria snortului - cea de a XX-a ediție a Jocurilor Olimpice de la MX.chec. d în ^taduriie urcătoare prezentăm cititorilor programul emislumlor oiimp.re a-e

televiziunii române.

S1MBATA 26 AUGUST

ora 15.50 — Festivitatea de deschidere 
a Jocurilor Olimpice (transmisiune Ci- 
rectă).

DUMINICA 27 AUGUST

ora 22.13 — Box — eliminatorii (inre- 
gistrare).

LUNI 28 AUGUST

ora 15.00 Gimnastică echipe femei — 
exerciții liber alese și box — eliminatorii 
(transmisiuni directe).

ora 19.00 înot — finalele la 200 m del
fin bărbați. 200 m mixt femei, 4x100 m 
liber bărbați (transmisiune directă).

ora 22.30 Gimnastică echipe femei — 
exerciții liber alese, haltere, — categoria 
5C kg și sărituri de la trambulină temei 
(înregistrare).

MARȚI 29 AUGUST

ora 11-30 Rezumatul filmat al unora 
dintre competițiile zilei precedente : tir, 
box, pentatlon modern (scrimă), lupte 
libere, fotbal, volei, baschet, hochei pe 
Iarbă, polo.

ora 13.20 Baschet, volei, gimnastică e-

chipe bărbați — exerciții liber alese 
(transmisiuni directe).

ora 18.30 înot — finalele la 100 m liber 
femei. 100 m spate bărbați (transmisiune 
directă).ora 22.30 Gimnastică echipe bărbați — 
exerciții liber alese și haltere — categoria 
60 kg (înregistrare).

MIERCURI 30 AUGUST

ora 12.00 Rezumatul filmat al unora 
dintre competițiile zilei precedente : tir, 
box. yachting, pentatlon modern (ti.), 
fotbal, hochei pe Iarbă, lupte libere, bas
chet, volei, sărituri de la trambulină, că
lărie — proba completă — (dresaj).

ora 13.30 Baschet șl volei (transmisiuni 
directe).

ora 19.20 înot — finalele la 100 m bras 
bărbați și 400 m liber femei (transmisiu
ne directă).

ora 22.45 Gimnastică Individual fentei 
și bărbați — exerciții liber alese, sărituri 
liber alese, sărituri de la trambulină băr
bați șl haltere — categoria 67,5 kg (în
registrare).

JOI 31 AUGUST

ora 10.30 Rezumatul filmat al unora 
dintre competițiile zilei precedente : tir, 
yachting, pentatlon modern (înot), box, 
scrimă, handbal, fotbal, volei, baschet,

hochei pe iarbă, polo, călărie — proba 
completă (dresai), lupte libere.

ora 16.30 Atletism — lungime femei — 
finală, șiora 17.45 20 km marț. 800 m femei — 
— serii (transmisiune directă).

ora 18.25 înot — finalele la 100 m del
fin bărbați și 400 m mixt temei (trans
misiune directă)/

SIMBATA 2 SEPTEMBRIE

ora 10.55 Canotaj — finalele probelor 
de 4 — 1, 2 f.c.. schit simplu. 2_kl, 4. f.c., 
schit dublu și 8+1 (transmisiune directă).

ora 14.50 Rezumatul filmat al unora 
dintre competițiile zilei precedente : 
handbal, volei, baschet, polo, tir, călă-

kg. In realitate însă aceștia 
urmă cîntăreșc ceva mai mult, 
prin băi de aburi, masaje etc., ei 
se prezintă la cintarul oficial, dina
intea fiecărui meci, la limita im
pusă. în caz contrar ar fi elimi
nați !

din 
dar

• Cei mai înalți membri ai de
legației noastre sînt : voleibalistul 
Mircea Codoi — 198 cm, handbalis
tul Roland Gunesch — 197 cm. în 
mod firesc lotul cel mai înalt este 
cel al voleibaliștilor, toți compo- 
nenții săi măsurînd peste 185 cm. 
Cel mai scund este Gheorghe Ber- 
ceanu cu cei 150 de centimetri ai 
săi. Cel mai scund, nici vorbă, dar 
Gică este dublu campion mondial 
și european !

• Făeînd o mică statistică a lo
tului, după județele de origină a 
sportivilor, ajungem la o conclu
zie foarte interesantă : după bucu- 
reșteni, cei mai mulți sînt cei năs- 
cuți în județul Tulcea — 13. Ei 
formează majoritatea loturilor de 
caiac-canoe și canotaj.

• Dacă echipa feminină de. flo
retă este alcătuită in întregime (5 
sportive) din reprezentantele clu
bului Steaua, cea de gimnastică 
este formată din șapte sportive re- 
prezentînd șase cluburi, din cinci 
orașe !

și Dinamo 
cei mai mulți 
respectiv, 55). 
selecționați 9, 
București 5,

• Cluburile Steaua 
dau loturilor olimpice 
sportivi — 116 (61 șj. 
De la Rapid au fost 
de la Universitatea
Olimpia București 4, Metalul Bucu
rești și Universitatea Cluj cite 3, 
C.S.M. Cluj și CFR Timișoara cîte 
2. Alți 25 fac parte din 25 de clu
buri și asociații sportive.

ne mărturisește Nicolae Vieru, se
cretarul 
mâne de 
firmăin 
care am 
liștiior cu 
tele vor onora locul cucerit în 1970 
in elita internațională, iar băieții, 
sînt convins, vor face totul ca să se 
apropie de plutonul maeștrilor."

Multipla noastră campioană E- 
Iena Ceampelea nu-și găsea astîm- 
părul. „Vă rog să scrieți că în po
fida emoțiilor și a febrei de start 
am încredere în valoarea coechipie
relor mele și nu vom dezamăgi pe 
cunoscători". Antrenoarea Emilia 
Liță se exprimă mai concret: 
„Cred că vom obține mai mult de- 
cit la ultimele „mondiale".

DAN IUGA ; „AM DEBUTAT 
ÎNTOTDEAUNA CU DREP1UL.

Ca deobicei, inginerul Dan Iuga 
este calm și ponderat; fie că este 
la standul de tragere, fie în viata 
de toate zilele. Nu face declarații 
spectaculoase, dar pe figura sa se 
cit'ș'e întotdeauna hotărîrea omu
lui stăpîn pe cunoștințele și nervii 
lui. „îmi amintesc de debutul la 
C.M. din Phoenix (Arizona) cînd 
m-am clasat al 5-lea- Ca și atunci 
și acum, cînd concurez pentru pri
ma oară sub seninul celor 5 
olimpice, totul depinde de 
mea de stăpînire. Pentru că 
ce privește pregătirea nu 
să-mi reproșez. Cu cit voi 
detașat de atmosfera concursului 
între serii, cu atit numărul decarilor 
va fi mai mare ! Am mare încredere 
și în colegul meu Ion Tripșa, 
țintaș cu mare experiență, 
întotdeauna pe fapte mari."

Pe Nicolae Rotaru l-am smuls cu 
greu din mijlocul prietenilor. Con
cis, așa cum îl cunoaștem, el ne-a 
luat-o înainte: „Ce să vă spun; 
cred că de această dată voi sparge 
gheața și sint pregătit să mă con
centrez la maximum pină la cel 
din urmă foc. Să nu credeți că sînt 
lipsit de modestie, dar rezultatele 
mele din acest an îmi dau toată 
speranța pentru obținerea unei me
dalii."

general al federației ro- 
gimnastică. Dorini să con- 
și impresia deosebită pe 
lăsat-o în rîndurile specia- 

acel prilej. Sper că fe-

Turei, dar zelul său este repede 
temperat de masivul Ion Alexe, cel 
mai bun prieten al dinamovistului 
brașovean. Le întrerupem pentru 
cîteva momente șarjele prietenești 
pentru a-i solicita un pronostic. 
„In ultima vreme m-am gindit mult 
la medalia de aur a lui Nicolae 
Linca — spune Cuțov. Și tare mult 
aș vrea să schimb bronzul din Me
xic pe un metal mult mai pjețios. 
Știu că este foarte greu, dar 
voi lupta din răsputeri. Colegul 
de club, Antoniu Vasile, pare 
hotărît : „Madridul (n.r. C E. 
1971) ne-a adus, e drept, nouă 
dalii, dar nici una de aur. De 
aceasta, am 
colecționa

PRIMUL

cercuri 
puterea 
în ceea 
am ce 
fi mai

un 
pus

CUTOV SE GINDESTE LA MEDALIA 
DE AUR A LUI LINCA

.,Ușorul' Calistrat Cuțov este în 
vervă- Face glume cu Alexandru

mă
său 
mai 
din 
me- 
data 
vomconvingerea că 

și centuri de campioni.'

MECI VA CONTA MULT

poloiști sînt răspîndițl în 
Se interesează de meciu-

Cei 11 
tot holul, 
ril.e lui Năstase în Canada dar — 
ghicim repede — gîndurile lor 
zboară departe. Toată lumea este 
frămîntată de apropiata tragere la 
sorți și de grupa pe care le-o re
zervă zeița Fortuna. Căpitanul e- 
chipei, Gheorghe Zanifirescu, își ia 
rolul în serios și dă prima decla
rație : „Cu oricine aș vrea să că
dem în grupă în afara echipei italie
ne. De primul meci în competiție 
va depinde foarte mult. Totuși m-aș 
bucura dacă băieții vor lăsa sacul 
cu ghinioane Ia București pentru 
că orice s-ar spune, in jocul nostru 
este nevoie și de puțină șansă. Dacă 
aceasta nu ne va ocoli ne vom clasa 
pe primele patru locuri “

Șerban Huber promite că va a- 
păra cît mai multe penalty-uri, iar 
Radu Lazăr este convins că va fU 
golgeterul echipei la J.O. Doar Cor
nel Frățilă, cel de al doilea portar 
al team-ului se gindește la soția 
sa- Este în 
ment fericit 
fi fată... se

preajma unui eveni- 
și promite că dacă va 
va numi VICTORIA.

★

invită călătorii la a-Tarom-ul
vion. Fotoreporterii noștri îi ur
mează pe pistă- Tradiționalele foto
grafii lîngă avion, ultimele urări de 
drum bun și succes și apoi aero
nava își ia zborul în înaltul ceru
lui...

A

SPORTIVII AFRICANI RĂMÎN FERM PE POZIȚIE
luției și acordului adoptate la re
uniunea C.I.O. din septembrie 1971. 
După cum se știe, acest acord pre
vede participarea sportivilor Rho- 
desiei la J.O. in calitate de cetățeni 
ai unor teritorii britanice”.

Recent, însă, un mare număr de 
țări africane, printre care Etiopia, 
Sierra Leone, Libia, Kenia au de
cis să nu mai participe la Jocuri în 
cazul cînd vor fi acceptați, indife
rent sub ce formă, sportivii din 
Rhodesia. La acțiunea țărilor afri
cane s-au asociat și țări din Asia 
și America Latină.

Președintele Comitetului de orga
nizare a J.O., Willi Daume, a de
clarat însă că mai există speranțe 
de a se găsi o rezolvare. Aceasta 
s-ar putea realiza în urma reuniu
nilor ce urmează să aibă loc între 
reprezentanții Consiliului superior 
al sportului african, ai Comitetului 
de organizare și ai Comitetului in
ternațional olimpic. La rîndul său. 
președintele Comitetului olimpic din 
Uganda a arătat că în ciuda si
tuației spinoase create de prezența 
Rhodesiei la J.O„ el va cere comi
tetului de organizare să găsească 
o soluție de compromis în acest 
conflict.

MUNCHEN, 19 (Agerpres). — 
Comisia executivă a C.I.O. își des
fășoară lucrările ia Munchen, exa- 
minînd chestiuni cu caracter intern, 
precum și probleme legate de a- 
propiata sesiune a forului olimpic 
internațional. Singurul comunicat 
dat publicității de comisia executi
vă se referă la participarea spor
tivilor Rhodesiei. „C.I.O., se subli
niază în comunicat. își exprimă spe
ranța că toate comitetele olimpice 
africane vor acționa în sensul rezo-

La radio :

„OLIMPIADA DIN ORĂ ÎN ORÂ“
în dorința de a vă informa cit 

mai operativ asupra desfășurării 
Jocurilor Olimpice de vară. Radioul 
va transmite zilnic, direct de la 
Munchen — buletine de știr: din 
oră în oră cu ultimele rezultate ale 
întrecerilor olimpice.

Știrile de la Olimpiadă le veți 
putea urmări între orele 13.00 și 
23,00, la fiecare oră, pe progra
mul I.

Evoluția sportivilor români, .pre
cum și finalele principalelor com
petiții, vă vor fi relatate în trans- 

trimișii speciali 
tot in cuprinsul

misiuni directe de 
ai Radiodifuziunii, 
programului I.

Așadar, între 27 
tembrie, de la ora 
programul I al Radiodifuziunii 
„Olimpiada din oră în oră”.

august și 9 sep-
13.00 la 23.00. pe

ora 14.55 Călărie — marele premiu olfc'- 
pic de sărituri, individual, manșa a 11-a 
(transmisiune directă).

ora 15.30 Rezumatul filmat al ' r 
competiții din ziua precedentă : scrimă, 
baschet, volei, polo, box, ciclism.

ora 18.20 Atletism — finalele la 50 kn 
marș, 10 000 m. și 800 m femei (transmi
siune directă).

categoria grea. cteHsxn — uarxlerc 5: ur
mărire echipe — judo — categoria
S3 kg (transmisiuni directe).

MARȚI 5 SEPTEMBRIE

VINERI 8 SEPTEMBRIE

SPECTATORI LA JOCURILE OLIMPICE
ora lt-3t Rezumatul filmat a! unor 

competiții din ziua precedentă : scrimă, 
hochei pe iarbă, box, yachting, ciclism 
Pistă.

ora 15.90 Călărie — marele premiu de 
dresaj (echipe) $: box — turul III (tran
smisiune directă).

ora 23-45 Halwre — categoria supergiea, 
box _ turul m (tra^isrr^siuai directe).

Ora 12.45 Caiac-canoe — finalele celor 
7 probe (transmisiune directă).

era 14.3» Volei masculin (transmisiune 
directă).

ora 17J» Atletism — lungime bărbați. 
1500 m bărbați — semifinale, 4x100 m 
femei _  semifinale. 4x100 m bărbați —
semifinale, 1500 m femei — finală (tran
smisiune directă).

ora 23.00 Judo — categoria grea, bas
chet, volei (transmisiuni directe).

ora 22.20 Box — eliminatorii, pentatlon 
modem (cros), gimnastică individual te
mei — exerciții liber alese, haltere, — 
categoria 75 kg (înregistrare).

VINERI 1 SEPTEMBRIE

ora 10.30 Rezumatul filmat al unora 
dintre competițiile zilei precedente : polo, 
lupte libere, tir, scrimă, box, hochei pe 
iarbă, călărie — proba completă (fond), 
volei, yachting, fotbal.

ora 16.30 Atletism — 100 m bărbați — 
semifinale, suliță femei — finală, 800 m 
bărbați — semifinale (transmisiune direc
tă).

ora 18.25 Atletism — 100 m bărbați — 
finala. 800 m femei — semifinale (tran
smisiune directă).

ora 22.30 Gimnastică Individual băr
bați — exerciții liber alese, cielism — 
urmărire individuală, judo — categoria 
93 kg (transmisiuni directe).

rie — proba completă (obstacole), yach
ting. box.

ora 17.10 Atletism _ finalele la prăjină, 
disc bărbați. 400 mg, 800 m bărbați, 100 
ni femei (transmisiune directă).

ora 22.43 Box — eliminatorii (turul 
doi) sărituri de la platformă femei, ci
clism — finala la viteză, judo — catego
ria 80 kg. haltere — categoria 82,5 kg 
(transmisiuni directe).

DUMINICA 3 SEPTEMBRIE

ora 11.00 Călărie — marele premiu o- 
limpic de sărituri, individual, manșa I 
(transmisiune directă).

ora 22.20 Haltere — categoria 90 KS- 
judo — categoria 70 kg, sărituri de la 
platformă (transmisiuni directe).

LUNI 4 SEPTEMBRIE

ora lo.Oo Rezumatul filmat al unor 
competiții din ziua precedentă : fotbal, 
handbal, volei, baschet, box. ciclism, 
scrimă, hochei pe iarbă, polo.

ora 16.30 Atletism — înălțime femei, 
triplusalt, 300o m obstacole — finală, 400 
m femei — semifinale. 400 m bărbați — 
semifinale. 200 ni bărbat? — finala 
(transmisiune directă).

ora 22.30 Box — turul III, haltere —

MIERCURI 6 SEPTEMBRIE

ora 12.00 Rezumatul filmat al unor 
competiții din zrus precedentă.: volei, 
baschet, handbal, yachting, scrimă, lupte 
greco-romane.

ora 18.15 Atletism — greutate femei. 
100 mg — semifinale, 4Oo m bărbați — 
finala, 200 m femei — finala, 400 m fe- 
mer — finala (transmisiune directă).

ora 23.00 Box — turul IV, baschet și 
volei (transmisiuni directe).

JOI 7 SEPTEMBRIE

ora 12.00 Rezumatul filmat al unor 
competiții din ziua precedentă : tir cu 
arcul, lupte greco-romane, yachting, 
baschet, vol^i. box.

ora 15.00 Box __ semifinale, volei, ho
chei pe iarbă — semifinale (transmisiuni 
directe).

ora 16.55 Atletism — 100 mg — finală 
(transmisiune directă)

ora 21.00 Box — semifinale (transmisiu
ne directă)

SIMBATA 9 SEPTEMBRIE

ora 14.20 Handbal — finala pentru locu
rile 3—4 (transmisiune directă).

ora 15.55 Atletism — finalele la înălți
me bărbați, disc femei, 5000 m, 1500 m 
bărbați, 4x100 m femei, 4x100 m bărbați, 
4x400 m femei, 4x400 m bărbați, mara
ton (transmisiune directă).

ora 20.50 Box — finale (transmisiune 
directă)

ora 23.10 Fotbal — finala, repriza a n-a 
(transmisiune directă).

ora 23.55 Handbal — finala pentru 
locurile 1—2 (transmisiune .directă).

DUMINICA 10 SEPTEMBRIE

ora 14.45 Lupte greco-romane — finale 
(înregistrare).

ora 16.30 Călărie — „Marele premiu 
al națiunilor- la sărituri (transmisiune di
rectă).

ora 20.30 Festivitatea de închidere a 
Jocurilor Olimpice (transmisiune directă)
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