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mai unit. Aceasta

îndelungata

Șl împliniri in ajunul
PENTRU

NE

realizat

• A

CHIMIC din

ce compun ca- 
spre Hidrocen-

obțîne. 
la pro-

apreciată sporti- 
cu sîrguință și

COM AN EȘTI au 
anual I Succesul

la producția globală 104,2 Ia 
la producția marfă. 136.3 la

• MUNCITORII. INGINERII ȘI 
TEHNICIENII DE LA UZINA LA
MINORUL DIN BRAILA raportează

• 97 DE INOVAȚII s-au
La Uzina Vulcan din Capitală. Ele 
aduc importante modificări și îm
bunătățiri tehnologiei producției.

• COMBINATUL
FAG AR AȘ înscrie succese de sea
mă pe agenda întrecerii socialiste. 
Planul pe primele 8 luni a fost în
deplinit în proporție de i 103.8 la

că «:-au îndeplinit planul pe 8 luni 
cu 15 zile mai devreme. Pînă la 
sfîrșitul lui august ei vor 
peste plan. 37 milioane lei 
ducția globală

„Stă In puterea noastră, a

tuturora, ca sub conducerea

partidului să realizăm programul 

minunat de dezvoltare in citeva

cincinale in ritm susținut a 

României, să asigurăm victoria

comunismului in patria noastră I

„Partidul

este astăzi

oricind in

istorie — si

Comunist Român

mai puternic ca

constituie garanție îndeplinirii 

și in vi:tor, in cele mai bune

condiții, a rolului său de forță 

politică conducătoare a societății 

noastre socialiste

„Să Facem totul pentru a fi

demni de istoria glorioasa a

poporului

•pune

nu am

pentru

viitoare.

noștri.

nostru, sâ putem

intotdeauna

precupețit nimic

a tăun generațiilor

urmașilor urmașilor

o viată libe ă.

înfloritoare, un viitor minunat

comunist"

NICOLAE CEAUSESCU
(Din Raportul prezentat 
la Conferința Națională 
a Partidului)

ENTUZIASTE PREGĂTIRI

DEFILAREA SPORTIVILOR
în București - 5200 de participant
August, 23._
Sutele de mii de sportivi al 

. țării au întîmpinat, ca de fie
care dată, marea sărbătoare a 
aniversării Eliberării patriei, cu 
o sp’endidă salbă a suc ’lor 
realizate tn producție sau la 
învățătură, cu noi victorii de 
prestigiu în competiții interna
ționale de amploare.

Miine vom revedea, in cea
surile dimineții de sărbătoare, 
și ace) emoționant și încîntă- 
tor tablou al grupurilor com
pacte purtînd. steaguri șl flori, 
pășind într-o aliniere perfectă. 
Înscriind - cu sute de trupuri 
tinere — cuvinte scumpe nouă 
tuturor, raportînd minunate bi
ruințe sportive,

tn București, defilarea spor-

tivilor se anunță ca un moment 
remarcabil. Aproape 5 200 de 
sportivi din sectoarele, clubu
rile și asociațiile bucureștene 
s-au pregătit cu ardoare pen
tru sărbătoarea lui 23 August. 
Defilarea va începe cu un 
splendid program realizat de 
reprezentanții celor 8 sectoare 
ale Capitalei și va continua cu 
exerciții și reprize pregătite 
cu multă migală de sportivii 
cluburilor Școlarul, Progresul. 
Metalul. Constructorul. Voința. 
Rapid, Olimpia, I.E.F.S., Dina- 
tro și Steaua, tn total — 20 de 
teme încadrate perfect într-un 
program festiv, închinat cu 
toată dragostea celei de a 28-a 
aniversări a Eliberării țârii.

K44-K72 <

SUCCESE. SATISFACȚII

j -------,

S intern in ajunul marii noastre sărbători naționale. Miine vom aniversa, 
pentru a 28-a oară, glorioasa pagină de istorie a neamului românesc 
pe care a reprezentat-o eliberarea tării de sub jugul fascist. Actul da 
importanța crucială din 23 August 1944 va rămine pentru totdeauna în 
cons'.mța noastră și a generațiilor care ne vor urma ca un strălucit 
simbol al patriotismului și eroismului întregului popor, in frunte cu 

clasa muncitoare, al clarviziunii și al luptei pline de abnegație o Partidului 
Comunist Victoria insurecției naționale antifasciste armate — care a fost ini
țiată și organizată de Partidul Comunist Român, in condiții interne și interna
ționale favorabile '■— a dus la răsturnarea dictaturii antonesciene, la ieșirea 
mediată a României din războiul antisovietic și la alăturarea ei coaliției 

antihitleriste Angajindu-se in marea bătălie pentru inlringereo Germcniei fas
ciste, armota română a purtat, împreună cu cea sovietică, grele lupte cu 
dușmanul cotropitor, izgonindu-l de pe teritoriul țării și participind in conti
nuare — cu prețul o numeroase jertfe — la eliberarea Ungariei și Cehoslo
vaciei. pine Io zdrobirea definitivă

Victoria insurecției din august 
profunde transformări revoluționare, 
taie socialo ale maselor populare 
după eliberare. Partidul Comunist 
lupta ciaset muncitoare, aliată cu 
ai muncii, pentru cucerirea întregii 
duri sociale si tieceiea Io construirea societății socialiste. _

A -c . - z.tfel de încercat și priceput eonducătot — partidul comunist—- 
□ ceru pa hcă a urmat-o neabătut, fiindcă ea corespunde pe deplin pro- 
- sc ș osoăatii, poporul român a transformat întreaga țară intr-un imens 

cer si desfăsurind o uriașă activitate creatoare, o reușit să înalțe edificiul 
seos al socialismului pe vechea glie strămoșească Marile realizări obținute 
der»o>area si modernizarea economiei naționale, in dezvoltarea științei și 

O.--W* Da care — cu deosebită mmdrie — putem asocia și remarcabilele acu- 
■uddn. de orrfin cantitativ si colitativ. din domeniul educație- fizice și spor- 
- 1 n creșterea permanentă a bunăstării materiale și spirituale a maselor 

cere constituie preocuparea fundamentală o partidului — in asigurarea 
o-.. ar pentru manifestarea clenoră a personalității umane, in procesul de
• e □ cznuna nou, cu o înaltă conștiință socialiste, piecum și oolilica 

• ? ocăra de pace si colaborare afirmată de statul nostru oletă României
e k.-< demnă — tnconiarată de stimă și respect — in lume, ii atrag apre
cieri £a*e cete axa favorabile.

Ceo de-o 23-a aniversare o eliberării de sub jugul fascist găsește întreaga 
țaă paotmd aagojotd in mdepfinireo vastului și cutezătorului program elaborat 
de «eccnto Corderinto Națională a partidului. Pretutindeni, in toate sectoarele 
de ac—r-ete s-o declanșat o odevărată ofensivă o perfecționării, o mobilizare 
IU ^ecedenl • enevgSor și capacităților eiistenle pentru realizutea și depâ- 

; - -- -t, j n - n ■-n i<r.oârtăsită o „Cincinalului înainte
termen* Succesele deosebit de semnificative obținute in intrecerea socia- 

bszo consacrată zilei de 23 August și celei de o 25-a aniversări a proclamării 
Republică demonstrează conringător hotorirea tuturor oamenilor muncii, a 
.-.i-eguiui pooar, de a face totul pentru ridicarea cit mai grabnică a României 
la nivelul tarilor înaintate din punct de vedere economic, pentru făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

o mașinii de război naziste.
1944 a deschis, totodată, calea unor 

o realizării aspirațiilor de libertate și drep- 
din tara noastră. In noile condiții create 
Român a organizat și condus cu succes 
țărănimea și celelalte categorii de oameni 
puteri oolitice, pentru edificaieo noii orin-

MARII SĂRBĂTORI A ELIBERĂRII PATRIEI
sută 
sută, 
sută. Ia obiectivele de export Pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
1,5 la sută. După cum aflăm de la 
ing Teodor Șuteu. directorul Com
binatului la aceste realizări și-au 
adus o contribuție 
vii, care muncesc 
dăruire.

czprxuul țârii sosesc 
care ne umplu 

mindrte. Spi-

SPORTIVII ROMÂNI SE ANTRENEAZĂ

ROMÂNIA 3^
W

MițNCHEN'72

PE BAZELE OLIMPICE
• •

DIN MUNCHEN

• UZINA DE TRACTOARE DIN 
BRAȘOV a realizat, pir.ă la Jumă
tatea lunii august. 1350 tractoare 
Peste plan. Au fost livrate la ex
port. peste prevederi, mai bine de 
2000 de tractoare, cifră echiv
cu angajamentul anual luat de co
lectivul acestei mari unități econo
mice.

• LA LOTRU au fost efectuate, 
d mnnică primele operații din ca
drul programului dg probe tehno
logice la obiectivele 
lea de acces a apei 
trata de la Ciunget.

• MINERII DIN 
îndeplinit planul 
a fost facilitat de extinderea meca
nizării in galerii si abataje, precum 
și aplicării unor metode moderne 
de exploatare, care asigură o înal
tă productivitate.

• CU 13 ZILE MAI DEVREME 
au îndeplinit sarcinile de producție 
pe primele 8 luni ale anului între
prinderile industriale din județul 
Mureș. Potrivit calculelor estimati
ve, pînă la sfîrșitul lunii august se 
va realiza o producție globală su
plimentară în valoare de 400 mili
oane lei.

MUNCHEN, 21 (prin telefon, de la 
unul din trimișii - noștri speciali)

Sportivii români sosiți de sîmbătă 
seara în Satul olimpio nu au acordat 
decît puțină vreme tatonărilor obiș
nuite acomodării cu 
noașterii bazelor, au 
prin sălile de club și 
comercial căruia i se spune, aici, cu 
o expresie americană „shop tn shop* 
nu au prea băut la „barul de lapte" 
ți aici ceaiuri oferite grațios de că
tre tinere ceyloneze tn șarturi mov, 
pentru a nu-ți schimba prea

alimentar prescris de medicii

ambianța recu- 
trecut în fugă 
prin complexul

bruso

regimul
loturilor. In schimb, duminică și luni 
sportivii noștri s-au dedat cu ardoare 
primelor antrenamente încereînd să 
se aclimatizeze și să intre în ritmul 
normal de pregătire de acasă fără a 
neglija și obișnuirea cu locurile de 
concurs, element foarte important și 
care dă un oarecare avantaj celor 
sosiți mai devreme. De pildă, cam
pionii mondiali și olimpici care for
mează echipajul de caiao patru al 
Norvegiei s-au instalat tn Satul olim
pic tncă de 
nic pe pista

o săptămînă și sînt sli
de concur*.

VINTUL, ADVERSAR AL CANOIȘTILOR Șl CAIACIȘTILOR
de ta

l-am
Acolo, la canalul artificial 

Feldmochlng Obertchlelsheim ___
urmat *1 noi pe eanolștll și cataclștil 
români la primul lor antrenament. 
Primul contact eu baza nautică nu a 
foc* ta măsură «â-i bucure pe antre
norii lotului Antrenorul Ntcolae Na- 
vesart ne «punea că nu găsește, deo
camdată deloe favorabile condițiile 
atmosferice, tntruclt. tntr-adevăr. bă- 
tea un vtnt lateral puternic. Iar apa 
era rece Și nu ne-am mirat, tn a- 
ceste condiții, că unii dintre băieți 
s-au simțit ușor răciți la sfîrșitul 
antrenamentului. Acesta a fost cazul

șl Zkflu Nu sînt tnsă.lui sciotnic ț: r_“_ z...
firește, motive de îngrijorare pentru 
că, tn asemenea cazuri, veghează me
dicii loturilor Sosirea la timp a am- 
barcațiilor a dat posibilitate tuturor 
echipajelor să iasă la apă O exce
lentă impresie ne-a lăsat noua noas
tră amb8rcație de caiac patru, de 
fabricație spaniolă tn opoziție eu con
dițiile atmosferice ceea ce a bucurat 
mult pe sportivii noștri a fost den
sitatea apei, similară cu cea a lacu
lui Vidraru unde s-au făcut ultimele 
antrenamente acasă Această simili
tudine a evitat obișnuita febră

musculară care se produce, de 
obicei, la contactul cu o apă couă 
Multă poftă de antrenament au ma
nifestat echipajele feminine și caia
cul de patru La tnloarceiea in Satul 
olimpic, Auiel Vernescu ne spunea 
„Ambiția mea e nemăsurată Io cruda 
canalului greu, supus unor mari ia- 
riațiuni de vint. siol hotârit să mă 
pregătesc din tuate puterile pentru a 
putea fi prezent la startul olimpic in 
cea mai bună formă*

Și canoiștil, după primul antrena
ment, s-au declarat bine acomodați 
cu pista, fericiți de densitatea apei 
atlt de familiară lor, dar șl el acuză 
direcția vtntulul care Ie creează pro
bleme. nu tocmai ușor de rezolvat 
Șăgalnie, ea de obicei. Ivan Patzai- 
chln spunea glumind ■ „Se putea să 
ou fiu eu cel mai ghinionist ? Păi 
cum să-mi convină ? Vintul bate 
din stingă iar eu sini dreptaci...*. 
Dar nu-i nimic Ne-am obtșnuit. aici 
la Munchen, cu variațiile climatice 
Acum e încă tnnourat și amenințările 
de ploaie continuă, dar nu se mate
rializează E și răcoare Dine Dar nă-

Viciot BANCIULESCU

Valeria Bufanu 
}i-a ccn^jinla: 
poziția fruntașă 
in ierarhia mon
dială a curta de 

IOV m ga'duri

Foto i
Dragcș NEAGU

(Continuare in pag. a 3 a)

Rezultatul de 12,8 obținut «Imbătă, la Poiana 
Brașov de Valeria Bufanu tn proba de 1U0 mg, re
prezintă a treia performanță mondială a acestui an 
și a patra din toate timpurile Iată, de altfel, care 
sînt cele mai rapide alergătoare din isteria probei i

12,5 Annelie Erhardt R D Germană 1972
12,5 Pamela Ryan Kilborn Australia 1972

12,6 Karin Balzer R D. Germană 1971
12,6 VALERIA BUFANU ROMANIA 1972
12,7 Tereza Suknlevicz Polonia 1971
12.7 Danuta Strasztnska Pclonta 1972
12.7 Helena Rabsztyn Polonia 1972

După cum se vede, anul olimpic a impulsionat 
considerabil proba, 5 rezultate din tabelul de mai 
sus, fiind realizate în acesl sezon.

IN NUMĂRUL DE AZI.

COMENTARIU ASUPRA 
PRIMEI ETAPE A DIVIZIEI 

A DL FOTBAL
(pag, o 2-a)

’LIE NĂ5TASE 
din nou lider' 
in Marele Premiu

F. I. L. I.

în plină actualitate 
OLIMPICĂ

(pag. a 3-a)

0 AMPLĂ RETROSPECTIVĂ 
A ORUMULUI PARCURS 
SUB CONOUCEREA 
PARTIDULUI DUPÂ 
23 AUGUST 1944 
DE SPORTUl ROMÂNESC

(pag a 4-a)
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SPORTIVI ROMÂNI IN COMPETIȚII PESTE HOTARE I DUPĂ PRIMA ETAPĂ A DIVIZIEI A DE FOTBAL

z
POPICARII ROMÂNI — 

LOCUL II LA C. E. FEROVIARE
PUGILIȘTII NOȘTRI SE REMARCA

I
i

Pe arena din parcul Prater din Viena 
s-au desfășurat întrecerile celei de a V-a 
ediții a campionatelor europene 
viare de popice, la care au 
zece echipe. România a fost _ . 
tată de formația divizionară Rapid Bucu
rești, care a avut o comportare foarte 
bună, clasîndu-se pe locul II.

Din formația română cei mal bine a 
evoluat 
rea pe . __
turneul individual s-a clasat pe 
patru.

Iată clasamentul pe echipe 1. Aus
tria 5164 pd, 2. România 5156 pd (rezul
tatele popicarilor români, în ordinea in
trării pe piste: C. Rădulescu 875. I. Pe
tru 864, L. Taină 823, C. Tudor 873. Al. 
Vrinceanu 815 (!) și V. Măctoiu 901), 3. 
R.D. Germană 5046 pd.

în cadrul turneului internațional de box care a avut Ioc la Eger (Ungaria), pugi- 
liștii români au lăsat o frumoasă impresie. La categoria semimuscă Remus Cosma 
l-a învins la puncte pe polonezul Niebudekom, iar la categoria pană C. Ștefanovici 
a dispus prin abandon în repriza a 3-a de maghiarul Kovaci. Premiul pentru cel 
mai tehnic boxer a fost acordat lui Simion Cuțov (România).

TN PRIMA RUNDA A BALCANIADEI DE ȘAH
I
I
I
ITratat o viei l-a învins

ITINERII TENISMENI AU PIERDUT LA LIMITA

CUPA PRIETENIEI- LA HANDBAL

fero- 
partlclpat 
reprezen-

Viareigio în finala rooei 
~ Vase:

Vasile Mân to iu, care în într^ce- 
e-chipe a realizat 901 pd, iar în

• oc’ll

„Cupa Prietenia" VOLEIBALIȘTII 
ROMÂNI PE LOCUL 4 LA HALLE

Turr.eui 
Prieteniei" s 
13

I

un
moai

AU început întrecerile si
Mi-
2—0
1-0C.IJ». GherlaTurda
0—0

£i::re i

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI
A ll-a A DIVIZIEI A

FTad-t

Cav •—1

doraeșul Bec lean

Unirea Cristur

- 5 -
Foto i Dragoș NEACU

Dm t— i

Joi 24 august 57150- Text£a Sebeș 5—0

ETAPA A DOUA A CAMPIONATULUI REPUBLICAN Victoria

Politehnicalată-ne așadar

Modesto FERRARINI D STANCUIESCJ

Prccre
-<

ir
de debut:

să
Și

— G - zr-i And

C.F3. Stserta 1—1

Osacenco, eroul meciului cu Grecia, înscrie un nou coș pentru reprezen
tativa României

(buni) are, rămîne 
că a ajuns să aibă

Wx-rxi Gbe-ar

_ItoMurt ar

adori)
R-S.S-.

— 12
4 D Rominie;

cestei Bal: 
nu poate ded 
și mai mulți 
toria din Ploiești 
datorită efo 
bri ai 
are un 
fost, I 
rt-'dul

Alba Iulia — Aurul Brad 
Cluj — Unirea Dej 1—1 (1—1) 
Aiud — Arieșul Cîmpia Turzil

r=ijc*-

Bihor — Tehnofrig Cluj

ba Halle au luat sflrșlt Întrecerile 
masculine de volei din cadrul ' compe-.i- 
ției ..Cupa Prietenia". Echipa de tinere: 
a României a evoluat in turneul psrtru 
locurile 1—4. Ea a pierdut ambele jocuri 
susținute : 1—3 (11. —7. —3, —11> cu
U.R.S.S. Și 2—3 (6, 11. —13. 7, —14) cu 
Polonia. Rezultatul din serie (1—3) cu 
R.D. Germans a contat și în turneul 
final. Competiția a fost ciștiga'ă de for
mația R.D Germane care, în meciul 
decisiv, a dispus de cea a U.R.S.S. cu 
3—2 (8, 9, —12. —6. 15) după două ore și 
lumătate de joc. In turneul pentru lo
curile 5—8. echipa Bulgariei a cîștigat 
cu 3—1 meciul eu Ungaria. ocupind 
astfel locul 5. Ia'ă clasamentul final : I. 
R.D. Germană. 2 U R.S.S.. 3. Polonia, 
4. România. 5 Bulgaria. 6. Ungaria. 7. 
Cehoslovaca. 8. R.D. Germană 
Cuba. 10. R.P.D. Coreear-ă.

PLOIEȘTI,
(prin telefon de 
la trimisul nostru)

lată-ne așadar în fața celei de a 
doua etape a campionatului republi
can. Firesc, o perioadă în care este 
greu de făcut anticipări asupra re
zultatelor ce se vor obține. Echipele, 
la început de maraton, au atins — 
sau nu — forma din campionatul tre
cut, în competiție au intrat trei e- 

. ehipe a căror valoare nu o cunoaștem 
încă (Vulcan, Precizia Săcele, Con
structorul Suceava). Deci singura po
sibilitate de a ne orienta, este aceea 
de a face referiri în funcție de va
loarea demonstrată de combatante în 
ediția trecută a campionatului, și bi
neînțeles, de rezultatele din etapa I.

începem cu meciurile ce se vor 
desfășura la București — trei la nu
măr. Și ne vom referi în primul 
rînd la cele ce pot fi vizionate in 
cuplaj la Parcul Copilului. La ora 9, 
Sportul Studențesc întîlnește Rulmen
tul Birlad intr-un meci deschis ori
cărui rezultat. Studenții se pare că nu 
și-au intrat încă în mină, bîrlădenii 
au un „XV" din care lipsesc șase ju
cători ai anului trecut. La ora 10,30, 
gazdele - Grivița Roșie — întîlnesc 
formația Vulcan, echipa uzinei cu a- 
celașM nume, care ne-a făcut o bună 
impresie în prima etapă. Victoria ei 
asupra Sportului Studențesc — ori
cum team omogen, rutinat — ne-ar 
face să tragem concluzia câ avem de 
a face cu o bună echipă de rugby. 
Tot în Capitală — dar pe stadionul 
Gloria (la capătul tramvaiului 23 și 
24), ora 9 — Gloria va întilni pe te
ren propriu pe Steaua. Deși joacă în 
deplasare echipa militară apare ca 
favorită. Rutina, lotul pe care îl are, 
o îndreptățesc să aspire la victorie.

Derbyul etapei, apreciem că se 
joacă în provincie, la Timișoara. Cam
pioana — Universitatea 
aici intr-un meci greu 
București, deținătoarea 
din anul trecut, o echipă matură care 
știe ce vrea, joacă frumos. Și totuși 
acordăm prima șansă studenților ti
mișoreni. O victorie a dinamoviștilor 
ar fi o surpriză. La 1 
între „moldovenele" 
Constructorul Suceava, 
oricum, o imagine mai clară asupra 
potențialului echipei sucevene. Foarte 
interesantă dintr-un anumit punct de 
vedere — verificarea constănțenilor 
care au întrecut duminică dezinvolt 
Grivița Roșie — partida de la Sibiu. 
C.S.M., specialistă în valorificarea a- 
vantajului terenului propriu, va în- 
tîlni Farul Constanța. Un meci nul, 
apreciem, ar fi o „reallzarp" pentru 
ambele formații.

Grea misiunea noii promovate Pre
cizia în jocul pe care îl susține pe 
teren propriu — la Săcele — în com- 
țKișn Științei rcUujsai. Eormația stu-

— întîlnește 
pe Dinamo 
„bronzului"

Iași, un meci 
Politehnica și 
care ne va da,

La Sofia a Început cea de a 4-a ediție a Balcaniadei de șah, la care participă 
echipele Greciei, Iugoslaviei, Romănlei, Turciei și Bulgariei.

In competiția masculină. In primul tur. selecționata României a întEnit reduta
bila formație a Iugoslaviei cu care se află la egalitate : l*i—l*/t (trei partide Cind 
întrerupte). S-au încheiat cu rezultate de remiză partidele Gheorghiu — Ivkov. Cio
cănea — Rlnbogevici și Ungureanu _ Sofrevskl.

In competiția feminină (se Joacă un turneu Individual), in prima rundă Elisabeta 
Polihroniade a întrerupt partida sa eu Antonina Gheorghieva (Bulgaria).

în cadrul turneului rezervat Juniorilor, șahistul român 
iugoslavul MilovanovlcL

Echipeie de tenis ale României și Italiei s-au întfinit la ___ _ ___
italiene a competiție: Internaționale de tenis (rezervat Juniorilor) -Capa 
Valerio". Victoria a revenit cu 3—1 jucătorilor italieni, care s-au calificat pentru 
turneul final a! competiției.

Iată rezultatele partidelor : Signore.. — Florin Manea 6—3. 4—6. 6—4; Kgh: 
Mircea Bream 5—7. C_2. 4—2: Florin Curci — tocat: 7—5. »—7: Traian 11*. m 
Borea S—I. 6—4: Borea. Valtuone — Marc-— Manea S—7. •—4.

puncte. Pe 
* o. Un
R.D. G-

BALCANIADA JUNIORILOR OFERĂ SPECTACOLE EXCELENTE
Excepțional de echilibrat 

diția a X-a — jubiliară - 
pionatului balcanic rezerva: 
baliștilor juniori. într-adevă: 
patru meciuri desfășurate i

din re.e
primele

denților petroșăneni este redutabilă, 
are un moral bun... Ea a întrecut 
duminică pe Universitatea Timișoara, 
obținînd un rezultat care o recoman
dă din nou ca o formație de frunte a 
rugbyului nostru.

A
PUNCT DE

rezultatele, victoriile 
duminică la PoianaFără a fetișiza 

obținute sîmbătâ șl 
Brașov, pe o vreme potrivnică, în fața 
redutabilelor reprezentative ale Unga
riei — cotate în prima grupă valorică 
continentală — constituie un punct de 
referință In palmaresul Juniorilor ro
mâni <hn acest an. cu atit mal mult cu 
cit sînt plasate între comportarea lor 
nesatisfăcătoare de la concursul ..Prie
tenia- de la Budapesta și triunghiularul 
de la Constanta (sErșitul lui septembrie) 
cind vor tntnni echipele R.D.G. șî Po
loniei, doufi din cele maj bune din 
Europa. Și dacă opiniile din lumea atle
tismului nostru referitoare la valoarea 
șl perspectiva următorului schimb de 
ștafetă al atletismului românesc au os
cilat în acest an. in funcție de sinu
soida unor comportări, proba de foc a 
intîlnlrilor cu Juniorii Ungariei. R.D.G. 
șl Poloniei pot oferi o reală bază de 
discuție în acest sens.

Nu trebuie uitat faptul, acum cind 
echipele de băieți șl fete ale Ungariei 
au fost învinse la diferențe fără echivoc 
(71—64 la fete și 120—92 la băieți) că In- 
tîlnirile de la Poiana Brașov erau pri
vite cu temeri de către specialiștii pre
zent! acolo. Rezultatele anterioare ce 
acreditau pe îuniorli unguri, ca și randa
mentul necorespunzător al tinerilor noș
tri atleți la recenta confruntare interna
țională de la Budapesta nu dădeau șan
se de victorie decit formației masculine. 
Iat&, însă, că succesul a aparținut, in 
cele din urmă, ambelor reprezentative 
ale României, după ce atit băieții cit și 
fetele au condus chiar după prima zi de 
concurs.

Se poate pune atunci întrebarea: unde 
se află etalonul valorii juniorilor noștri? 
Urmărind marea majoritate a evoluției 
tinerelor noastre speranțe în acest an, 
putem spune că în nici un caz la nive
lul scăzut la care au evoluat la Buda
pesta. Iată numai un caz: la concursul 
„Prietenia™ sprinterii noștri au fost ca 
și inexistenți (băieții peste 11 s) centru 
ca la Poiana Brașov. Cristudor, de exem
plu, să-1 învingă spectaculos pe reputa
tul Lepold la 200 m. iar la 100 m, după 
un start defectuos, să-l urmeze (cu 10,6 
s) pe atletul ungur care-și stabilise cea
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REFERINȚĂ INTRE UN

• Marea surpriză, la Cluj
• „Ambasadoarele" fotbalului 
românesc sub reflector — par
tidele directe dintre ele conti
nuă duminica viitoare • Cava
lerii fluierului au fost.» cavaleri
• De la început, atenție la dis
ciplină • „Mezinele" în fața 
unei cariere care se anunță

foarte dificilă

tras dwrrt âa
liaanloT au în- 
. . i- -î -

cartidele

5c-

:j» d fi

Sueaar^i

OC-'-J

Sc-ar: Bs-fct ■ia

— Mar-

ztă-l ne Adamache, ce.’ mai bun jucător al brașovenilor in partida de duminică, respingînd un atac periculos 
al fotbaliștilor reșițeni Foto ; loan CARDO.Ș — Reșița

La Ploiești a fost 0—1 (Dumitra- 
redivivus), 0—2 a fost stopat de 

: bară (același Dumitrache) și a ur
mat replica ploieșteană a unui ju
cător din aceeași „ramură Dumitra- 
ebe", talentatul Grozea. care a adus 
pace in riadul spectatorilor petroliști 

Ca punct din patru posibile, iată 
:e ar reizsi: să adune ceie două pro- 

■vate. Recoltă modești, care ar 
tea să se mențină și duminica 
«oare. clr.d CL&M. Reșița se va 
; lașa la Bacău, iar Sportul stu- 

Jențes-t la Tg. Mureș.
>■ încape nici o îndoială că pe 

cete do>ă .mezine" le așteaptă o ca
rter* Auriii in acest campionat, so- 
Inua Iar 4e snpraviețuire in Divizia 
4 f- nd creșterea valorică -din mers*.

Apreciind jocul bun prestat de 
S.C. Bacău, Steagul roșu, Jiul și Fa
rul, ajungem la „derbyul orgoliului", 
cîștigat pe merit de vicecampioni. 
După acest meci între... locurile 2 
și 1, râmîn de urmărit cu legitim in
teres partida Intre... locurile 1 și 3 
(F.C. Argeș și „U“, duminică, la Pi
tești), precum și jocul (care va avea 
loc tot duminică) dintre Rapid (cîș- 
tigătoarea Cupei) și... locui 2 (U.T.A.).

Această „potrivire" de meciuri 
așează sub reflector echipele pe care 
le urmărim cu cel mai mare interes 

■ in acest debut de sezon, intrarea lor 
in competițiile europene produeîn- 
du-se in viitorul foarte apropiat.

Legitimă și, firește așteptată, victo
ria Stelei în dauna mureșenilor. Echi-

pa bucureșteană pare intr-adevăr ho- 
tărîtâ să iasă de sub norul contra- 
performanțelor din ' campionatul tre
cut. Jucători 
ne dovedească 
joc (valoros)...
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JUNIORILOR ROMANIA - UNGARIA

EȘEC SI 0 CONFRUNTARE DE PRESTIGIU• V

=u Livra David, 
un nou record 
suină iar Tudor 
șl Marin Iordan 

utate — 
: peste 
Onescu

a stabilit cu 76.34 m 
national de Juniori la 
Stan cu 54.56 ia ciocan
— Învingător cu 16.53 
a avut o aruncare de- 
17 m). al semifondis- 
(in revenire de formă

despre 
dar și

ÎN DIVIZIA C
SERIA a FX-a

Industria slrmei Cîmpia Turzil 
nazr Zlatna 3—0 (0—0)

Minerul —
Arieșul

(»-•)
Unirea

Derutata
Metalul

2—4 t?—«1
C.I.L. Blaj — Soda Ocna Mureș 2—0 

ri-«)
(Corespondenți : P. Țonea, M. Domi- 

Uan. P. Lazăr. L Filipescu. E. Feber- 
vari. L « —«gii si L Moșneag).

SEX1A a X-a
Vcnri-j CXsi — Bnsaeeazo Marghrta
-e r
Trrea Za’Fz — Tpgtdot-J Baa Mare

VUtonii Gheorghleni

Alte semne
1) S-au înscris 21 de goluri, 

total promițător pe care-1 dorim pro
gresiv augmentat.

2) Cavalerii fluerului au fost... ca
valeri, în sensul fericit al cuvîntului 
(cinci dintre ei au nrimit calificative 
maxime, iar doi au fost apreciați cu 
patru stele), excepție făcînd doar ie
șeanul Rotaru (trei stele), „promovat" 
cu indulgență...

3. Temperamentalul start al divi- 
■ zionarelor A s-a „bucurat" de unele 

regretabile ieșiri exagerat tempera
mentale ale unor jucători : Cojocaru 
(campion detașat al durităților) în 
primul meci de la București, cîțiva 
jucători rriureșeni (care au protestat 
îndelung — și nejustificat — la golul 
trei marcat de Steaua), Lucescu și 
Gruber, la Ploiești și, bineînțeles, 
brașoveanul Anghel, trimis unde se 
cuvenea, adică pe tușă, după inadmi
sibila sa atitudine.

★
Atît despre etapa inaugurală, ale 

cărei semne pozitive (majoritare) ne 
îndreptățesc să așteptăm noi lucruri 
bune de la duminicile următoare.

Marius POPESCU H

Dinamo — Univ. Craiova: O. AN- 
DERCO (Satu Mare), ajutat la linie 
de V. Catană (Satu Mare) șj C. Szi- 
laghi (Baia Mare) ; .

F.C. Argeș — „U" Cluj : A BEN- 
TU, ajutat de S. Stăncescu și L’ 
Dancu (toți din București) ;

Steagul roșu — Farul : I. DRĂ- 
GHICI (București), ajutat de V. Du
mitru (Oltenița) și I. Hristea 
(Alexandria) ; 1

C.F.R. Cluj — Steaua ; C. GUIȚA 
(Brașov), ajutat de N. Iliescu (Bra
șov) șj I. Angheliu (P. Neamț);

Sport Club Bacău — C.S.M. Re
șița : M BICA. ajutat de C. Costi- 
că și Fr. Coloși (toți din București) ;

A S. Armata Tg. Mureș — Sportul 
studențesc: N. HAINEA (Bîrlad). 
ajutat de T Onițja și V. Buimistruc 
(ambii din Iași) ;

Jiul — Petrolul : C. DINULF.SCU, 
ajutat de Gh. Vasilescu I și I. Ur- 
dea (toți din București) ;

Rapid — U.T.A.; JN. CURSARU, 
ajutat de M Moraru și N. Moro- 
ianu (toți din Ploiești).

Numărul viitor al ziarului 
nostru va apărea vineri 25 au
gust, la orele obișnuite.

Corespondenții din provincie 
sînt rugați să ne transmită re
latările de la evenimentele 
sportive de marți și miercuri în 
cursul dimineții de joi, după 
ora 9, ia numerele de telefon 
cunoscute.

SPORTIV II SATELOR SE ÎNTREC LA BUCUREȘTI
a tata

După o întrecere spectaculoasă in compania atleților din Ungaria, repre
zentantul nostru Gheorghe Megelea
de juniori la aruncarea suliței

a stabilit un nou recoid național
Foto i Ion MIHATCA

țări ale seniorilor), acuzînd chiar unele 
indispoziții musculare. Cei care au. însă, 
un fond de pregătire corespunzător și 
se „conectează" la tensiunea reală a 
fiecărei întreceri, concurează la valoa
rea lor. Exemplul sprinterilor (băieți 
și fete), al aruncătorilor de suliță, cio
can și greutate (Gh, Megelea, in luptă

și bună dispoziție tactică), al hurdle- 
rului Gh. Eugen (cîștigător neașteptat 
la 400 m.g. cu 54,3, record personal) și 
săritorului în înălțime G. Kicsid (cîști
gător cu 2,04 m) demonstrează adevăra
tele posibilități ale tinerilor noștri re
prezentanți. Pentru că rezultatele me
diocre, slabe chiar uneori, vorbesc mai

mult 
timp. _
de posibilități limitate. Să ae referim la 
doua exemple. Alergătorii de MO m, 
deși erau considerați favorit:, s-au ca
sat pe ultimo locuri neeoarfEd. prac
tic. in lupta pentru victorie (Învingător. 
Sostai cu U I «.). Explicația? M Bălan, 
recentul campion balcanic de juniori la 
400 m ca de altfel și cetlalț reprezen
tanți a; C.S.O.Cimpu.uag Muscel — 
antrenor I. Dumitrașeu — aflaț: in lot 
(sprinterul Georgescu. mărșăluitorul 
Pescaru) au fost iăsațl să se antreneze 
singuri in ultima vreme, drept pentru 
care Georgescu s-a accidentat, iar cei
lalți are concurat foarte departe de va
loarea lor. Avînd performanțe anterioa
re net superioare adversarelor lor. Vio
rica Neagu și Cornelia Holub porneau 
ca favorite în cursa de 1 500 m. Adop- 
tînd insă o tactică deficitară iau por
nit prea tare, primii 200 m fiind par
curși in 30 s), ele au terminat cursa 
complet epuizate, cronometrate cu timpi 
mult, sub plafonul normal (cîștigătoare 
Dora Takats 4:43,8. Neagu. pe locul se
cund cu 4:47,7). Amintlndu-ne de expe
riența similară a Balcaniadei de la Iz
mir. credem că gindirea tactică a tine
rilor atleți n-ar trebui să râmină (la 
mod păgubitor) doar un (actor diri
jat de Pe margine de către antrenori. 
Inițiativa in timpul cursei — cine ii 
simte mai bine pulsul, decit concuren
tul? — dozarea efortului, trebuie să 
ajungă deprinderi curente la ua atlet 
ce bate la porțile coasacrârii.

La succesul juniorilor români au con
tribuit efectiv și purtătorii „Cercului 5 
olimpic" Gh, Ghipu (800 și 1 500 m)',
R. Gavrilaș (110 mg). Roxana Vulescu 
(înălțime). Eva Zorgo (suliță). Mariana 
Nedelcu (100 mg), toți învingători cu 
reale performanțe Internaționale la ca
tegoria respectivă de vlrstă.

Juniorii unguri, deși au prezentat d- 
teva individualități de certă valoare și 
perspectivă — Lepold 10,4 la 100 m, 
Paragi 76.64 m. la suliță, AniKa Zieg- 
ner 6,01 m. la lungime, Papp 44:32.6 la 
10 km marș — au trebuit sâ cedeze In 
fața omogenității și bunei dispoziții de 
concurs ale formațiilor României.

Paul SLAVESCU

Formațiile participante vor fi îm
părțite în 10 grupe de cîte patru, 
ocupantele primului loc disputindu- 
și apoi intiietatea în cadrul unui 
turneu final care se va desfășura 
pe stadionul Tinerelului.

Nu ver lipsi de la acest veritabil 
festival al sportului nostru națio
nal echipe foarte cunoscute cum ar 
fi de pildă Biruința Gherăiești, 
Avîntul Frasin;. Viața Nouă Olteni. 
A vin tul Curcani și altele. A fost

ici pe, în afară de 
mația Universitatea 

București Echipele care nu se vor 
califica in turneul final se vor in
tim: intr-un turneu de consolare.

Paralei cu întrecerile oiniștilor, 
se va desfășura și finala pe țară a 
„Cupei tineretului de la sate", la 
handbaL Vor participa 80 de echipe 
maiCGline și feminine, (cite 40) care 
vor fi împărțite în opt serii. Cele 
p’ ectipe clasate pe primul loc în 

seriile respective vor fi și ele îm
părțite în două grupe, cîștigătoarele 

cestora disputîndu-și prețiosul tro-

Partidele preliminare de handbal 
v:r avea loc pe 16 baze sportive 
bucureștene, iar meciul final se va 
disputa pe stadionul Tineretului.

D. NEGREA

LOTO PRONOSPORT
cîștigatorii excursiilor la

CEREA EXCEPȚIONALA LOrO
11. Lazăr Dumitru — Mihail Kosăl- 
niceanu jud. Constanța ; 12. Pețea- 
nu Nicolaie — Constanța; 13. Ca- 
nane Oseph — București ; 14. Bădău 
Elena — Pucioasa jud Dîmbovița ; 
15. Iamandi Alexandru — com. Tu- 
lucești jud. Galați; 16. Armianu 
Barbu — com. Sîntamaria Orlen 
sat Balomir jud. Hunedoara; 17. 
Ceru Nedelcu — Hunedoara ; 18. 
Șchiopu Stelian — Petrila jud. Hu
nedoara ; 19. Tudosa Mircea — 
Iași ; 20. Zaharie Emilia — com. 
Andrășești jud. Ialomița; 21. Man
dies Maria — Sighet jud. Maramu
reș : 22. Ardelean Irina — Vișeul 
de Sus jud Maramureș ; 23. Iliescu 
Ion — București ; 24. Fazekaș Irina 
25. Ordog Mihail din Tg. Mureș ;

BUDAPESTA ATRIBUITE LA TRA- 
DIN 8 AUGUST 1972 (continuare)

26. Mathe Francisc — Slatina jud. 
Olt; 27. Enache Gh. Vasile — corn. 
Păulești jud. Prahova ; 28. Gascu 
Mihail — Ploiești ; 29. Oncescu
Constantin — corn. L.ipănești jud. 
Prahova ; 30. Enuță Vasile — corn. 
Vărbilău jud. Prahova (continuare 
In numărul de vineri).

• TRAGEREA PRONOEXPRES 
de miercuri 23 August 1972, va avea 
loc la București în sala Clubului 
sportiv Dinamo București din șo
seaua Ștefan cel Mare eu începere 
de la ora 18.30. Rezultatele tragerii 
vor fi transmise prin radio iar pa
noul cu rezultate va fi televizat în 
cursul serii.

Rubrică redactată 
de LOIO-PRONOSPOKI
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A XXa ediție a JOHOR OLIMPIJE DE VARA
Sportivii români

ILIE NĂSTASE TRECE PE PRIMUL LOC

au început pregătirile 
pe bazele olimpice

IN MARELE PREMIU - F. I. L. T (Urmare din pag. I) cură boxerii noștri nu poate fi

Cind toate gîndurile noastre 
zboară spre Miinchen, însoțind pe 
olimpicii români în căutarea marilor 
afirmări, iată că „racheta de aur" 
a lui Ilie Năstase ne aduce aminte 
de un sport din afara familiei celor 
5 cercuri. Tenisul urcă pentru o 
clipă în prim-planul actualității 
sportive, prin ultima victorie a 
supercampionului nostru. La Toron
to, în finala „internaționalelor" 
Canadei, excelentul tenisman român 
a cucerit nu numai lauri dar si 
puncte prețioase in clasamentul 
Marelui Premiu-F.I.L.T.. în care 
este acum din nou lider. Se încheie 
astfel un „intermezzo" de aproape 
trei luni (de la Roland Garros), in 
care Năstase cedase șefia clasamen
tului marelui său rival, spaniolul 
Orantes. Acesta a fost absent la 
Toronto, dar va reintra probabil 
direct la Forest Hills, probă majoră 
a circuitului. Cursa continuă ’

Despre finala canadiană și fazele 
ce au precedat-o, putem spune că 
a stat sub semnul „asaltului tine
reții". Rhodezianul Andrew Pat
tison are 23 de ani, ca și Patrick 
Proisy. precedentul învins al lui 
Năstase. Celălalt semifinalist, chi
lianul Jaime Filial, numără 25 de 
ani Iată-l deci pe Ilie „șef de ge
nerație" , la propriu și la figurat, la 
cei 26 de ani ai săi. Dar in concurs 
au mai fost Gimeno, Kodes, Hetcitt, 
Panatta și celelalte mari vedete. 
Victorie cu atit mai remarcabilă 
deci.

Sintem întrebați adesea despre 
raportul de forțe existent azi intre 
asii Marelui Premiu și cei ai grupă
rii profesioniste W.C.T., care-și dis
pută circuitul propriu. In două cu-

vinte, să precizăm că profesioniștii 
au nume sonore pe afiș, dar forța 
efectivă a turneelor lor este in scă
dere. Laver și Roswall se apropie de 
sfirșitul carierei, iar Roche, Okker

CLASAMENTUL
MARELUI PREMIU

L NASTASE (Romania) 4M p ; 
O-antes (Spania* J» p ; 
(S.C-M P ; Gimeno (Spania) 
ZS3 p ; X KoOes (Cehoslovacia) SS» p 
Ș. HeMir (K^-A.) 177 p ; 7, Connors 
(S.U.A.) ts» p ; » Proisy (încui 
lai p; ș. Prmsor. (Rhodesia) LH; M. 
Psnasa rt-ai») 13 p.

x
X Smith

dăjduim că vremea se va îndrepta și 
că în ziua decisivă vîntui va bate 
de acolo de unde trebuie pentru a 
nu stînjeni pe sportivii noștri în ten
tativa lor de a urca pe podiumurile 
olimpice.

Și practicanții celorlalte ramuri 
si-au continuat cu sirg antrenamen
tele. Trăgătorii au făcut duminică 
doar o vizită de recunoaștere la po
ligonul de tir de la Hochbruckdespre. 
după care taleristul Ion Dumitrescu 
ne declara că este excelent și că ofe
ră toate condițiile pentru realizarea 
unor performanțe de bună valoare. 
In această prognoză erau incluși, fi
rește, si reprezentanții noștri Abia 
luni trăgătorii și-au luat armele, pur
tate tn cutvjțe sau in tocuri de piele, 
și au plecat pentru primul antrena
ment jjje viu*, chiar pe locurile 

minarea si 
din lumea

cură boxerii noștri nu poate fi mai 
bine dovedită decît de vizita expresă 
pe care le-a făcut-o imediat după 
sosire, antrenorul principal al pugi- 
liștilor americani, plin încă de amin
tirea frumosului turneu efectuat de 
sportivii noștri în Statele Unite, în 
toamna trecută. El a propus, imediat 
echipei române un antrenament co
mun cu formația americană ce va 
avea loc joi.

SCRISORI DE ÎNDEMN 
Șl ÎNCURAJARE

C, chiar pe 
misura Ir.da
concurenți <

Ji Drysdale nu tint refieuți total 
după serioase tmnuuume. Sâagurai 
cap de afiș valabil rămise autr«21«- 
nul John Newcombe, dar acesta 
este incirjul lu Xiccie la «hr»** 
lor intiloire. la Hemble», ta mar» 
na tremă. Coaduzaie stat 
de limpezi.

Alăturat tnxe-im u» ciaiewex: ci 
Maretut Pnewra-FJ-LT-, calrwlar 
sub rezerva eoafîmairilor
Am constatat ei puactajeie rcridâ 
uneori, sas star refteute. da: faa- 
că grupa de sn~odrare a tareulai 
respecttc poate fi modificați pe 
parcurs (după prezențe fi prefac 
acordatei, in orice caz, ieri toate 
agențiile de prefă anunțau asces- 
sîunea hă Ndsiase pe primul loc 
clasament.

Și un ultim cuvint. Braro 
piuită Juiea-~ Nistase-Ținac < 
nou tn frunte, intr-o mare compe
tiție a sportului alb !

Roău VOIA

GIMNASTELE 
DEMONSTRAT 

EXERCIȚIILE DE CONCURS

AU 
CU

! O 
ai

A DOUA VICTORIE ROMANEASCA
ÎN TURNEUL DE LA TORONTO
TORONTO, 21 (Agerpres)— Cam

pionatele internaționale de tenis 
ale Canadei s-au încheiat cu un 
nou succes a] reprezentanților Ro
mâniei. în finala probei de dublu 
bărbați, Ilie Năstase și Ion Tiriac 
au întrecut cu 7—6, 6—3 perechea 
cehoslovacă Jan Kodes—Jan Kukal. 
Prin aceasta, Năstase își înscrie

pentru a doua oară numele pe lista 
laureaților turneului.

în ultima finală disputată, cea a 
probei de dublu femei, australien- 
cele Margaret Court și Evonne 
Goolagong au dispus cu 3—6. 6—3. 
7—5 de cuplul sud-african Brenda 
Kirk-Pat Pretorius.

Nici nu s-au aclimatizat încă bine 
și sportivii noștri au și început să 
primească, de acasă, scrisori și tele
grame de încurajare. Pe Argentina 
Menis o așteaptă în Satul olimpic un 
maldăr de scrisori, nu numai din 
România de la cei care nu știau că 
ea va pleca spre Munchen ceva mai 
tîrziu, ci și de la o mulțime de admi
ratori din Europa, îneîntați de re
centa ei victorie asupra recordmanei 
mondiale Faina Melnik. O scrisoare 
ne-a atras cu deosebire atenția. Ea 
provine de la temerarul pedagog din 
Micfalău, comuna Malnas. județul Co

ra, care anunță delgaUa olimpică
tăr-ă că a plecat Ia drum in tra- 

t..k.cnila excursie cicloturistică. îm
preună cu opt elevi săteni și doi pcc- 
fescri ți că, după parcurgerea 
T7SJ km in 32 zile, vor sosi la 24 

pe a< 
ofespr

aS

Vedere panoramici a Satului olimpic — in fund, un mini-cartler care adăpostește cîteva mii de pârtiei- 
panți la Jocuri

C.O.R.. Anghel Alexe, a luat parte la 
întrunirea comitetului executiv al 
CIO cu președinții comitetelor olim
pice naționale. Cu acest prilej, a fost 
adoptată propunerea Comitetului O- 
limpic Rorr.ăn ca in toate problemele 
importante ale mișcării olimpice să 
fie consultate și comitetele olimpice 
raționale. La sfîrșitul reuniunii, pro- 

erea românească a și apărut ca 
adaos în .statutul CIO
a cadrul adunării generale 
tiui internațional pentru 

pe fizică și sport 
UNESCO, delegatul 
Ghibu. vicepreședinte

Tragerea la sorfi in turneul de polo

avut loc, la Miinchen, tra- 
sorți a celor trei grupe 

polo.

Luni a 
gerea la 
preliminare din turneul de 
Reprezentativa României va evolua 
în prima grupă alături de selecțio-

de pe 
român

St

KlOZ

ase un 
suferind 
itat Co-

PROPUNEREA ROMANA 
ADAOS ÎN STATUTUL CI.O

a E»enei 
a_ era

A

1CHIPA ROMÂNIEI ÎNTR-O GRUPA

BOXERII S-AU ANTRENAT 
CU SUD-AMERICANIi

Boxerii români s-a-j antrenat vină 
acum, In două «ăli diverse, aflate In 
Parcul expozițiilor din Munchen. 
Acolo ei au IntUnit multe vechi cu
noștințe. Luni, de pildă, băieți: noș
tri au încrucișat mănușile cu tineri 
pugilisti sud-americar.i, din Argen
tina, Peru și Chile Marți va fi ceva 
mai dificil pentru că, d-ept parteneri 
de antrenament s-au oferit boxerii 
italieni, printre care sînt unii re
dutabili. Faima bună de care se bu-

PARTIDA A 16-a - A 3-a REMIZĂ CONSECUTIVĂ
Pe măsură ce se apropie sfîrșitul 

meciului, intensitatea luptei de la 
Reykjavik scade. în timp ce dintre 
primele 10 partide numai 3 s-au 
încheiat cu remiză, între partidele 
11—16 numai 2 au fost decise, 4 
terminîndu-se la egalitate. Aceasta 
nu înseamnă că aceste remize n-au 
fost de luptă dar, fără îndoială, din 
cauza oboselii, precizia execuțiilor 
tehnice nu mai este la înălțime, iar 
în unele partide (de exemplu a 14-a) 
s-au făcut greșeli grave de ambele 
părți.

Tabloul s-a repetat în partida a 
16-a, în care, după o deschidere ju
cată conform ultimului cuvînt al 
teoriei, într-o poziție în care avea 
un avantaj minimal, Fischer s-a 
lansat în niște complicații pe care 
— lucru foarte rar la el — nu le-a 
calculat suficient de exact, ceea ce 
a dus la pierderea unui pion. Din 
fericire pentru el. jocul se simplifi
case și în finalul de turnuri rezul
tat, s-a ajuns la o poziție teoretică 
de remiză care, nu știm din ce 
motive (poate că niciunul dintre 
adversari n-a vrut să facă oferta 
de pace) a continuat pînă Ia mu
tarea a 60-a.

Scorul meciului este acum de 
£»/2 — 6!/a în favoarea lui Fischer, 
mai fiind de jucat numai 8 partide.

nut<riu.t eegi-ez să facă
depiaaat dtec. mai tirziu
decât di i ssje. Campio
nul ecg.ez doteșce să se pregătească 
acasă, in ucușîe.
♦

ÎN SALA ce presă s-au anunțat 
prm'.r-un aUs următoarele: „Jno- 
tăteare-a Shaae Gould și ceilalți 
sportivi aus-tra..eTj u roagă pe zia
riști sâ nu Ie ma: solicite interviuri 
timp de 7 zl>. deoarece le răpesc 
dm timpul ar.*.renamentelor și cel 
afectat odihne:*.
♦

3520 DE ȘO 
Miinchen cu 
restricțiilor Ia 
Nu de mult 4 
a interzis arc 
altor vehicule ia 
din fata bazelo

tOG

de taxi din 
î: împotriva
u fost obligați.

de circulație 
urilor și al 
e aglomerate

PARTIDA SPANIOLA
ALB; Robert FISCHER
NEGRU : Boris SPASSKI

Partida a 16-a, Reykjavik 
20 august

1. e4 e5 2 Cf3 Cc6 3, Nb5 a6
N: c6 (Varianta aceasta, denumită 
a schimbului, a fost jucată cu mult 
succes și de un alt mare campion,

4.

Smejkal conduce

în „Memorialul

Rubinstein"
VARȘOVIA, 21 (Agerpres). 

DuDă consumarea a 12 runde, 
turneul internațional de șah, „Me
morialul A. Rubinstein" continuă 
sâ conducă marele maestru cehos
lovac Smejkal cu 9 puncte îl ur
mează în clasament Vasiukov 
(U.R.S.S) — 8'/2 puncte, Liebert 
(R. D. Germană), Lutikov și Rozu- 
vaev (ambii U.RS.S.) — cu cîte 7 
puncte, Zuckermann (S.U.A.) — 
6 puncte.

în runda a 12-a, Pytel l-a învins 
pe Bednarski, Holm pe Zuckermann, 
iar Smejkal a cîștigat la Haag 
A fost consemnată remiza în parti
dele Miagmarsuren — Rozuvaev, A- 
damski — Vasiukov și Sznapik — 
KosUo,

în

a con- 
educa- 

lîngâ 
Emil 

al CNEFS a 
fost ales membru în comitetul execu- 

acestui important organism 
mondial.

O IMPORTANTA expoziție fila
telică consacrată timbrelor olimpice 
s-a deschis recent la Miinchen. In 
cele 500 de vitrine sînt expuse cele 
mai frumoase și mai scumpe timbre 
emise cu ocazia Jocurilor Olimpice. 
Pentru Olimpiada Miinchen-1972 vi 
zitatorii și amatorii de timbre olim 
pice vor-avea- la- dispoziție 69 de 
standuri.
*

LA APROPIATELE Jocuri Olim- 
pi-e. Elveția va fi reprezentată de 
un 
mai 
Cei 
vor 
fost
♦

ORGANIZATORII au stabilit pre
țuri de intrare Ia antrenamentele 
înotătorilor australieni, cotați prin
tre marii favoriți ai Olimpiadei 
miincheneze
<r

SPECIALIȘTII prezenți la Augs-. 
burg au apreciat că recentul turneu 
preolimpic de baschet, desfășurat in 
localitate, s-a situat la un remarca
bil nivel tehnic. Cele două echipe

lot de 163 de sportivi, cu 70 
mulți ca la Ciudad de Mexico, 
mai mulți concurenți elvețieni 
participa la atletism, unde au 
înscriși 28 de sportivi.

►

Atleții soi

5. 0-0
5. dl, 
D : d4
teore-

Melnik, intr-un moment de răgaz. 
Satului olimpic

i Borzov fi Faina 
intr-unui din holurile

Emanuel Lasker. Cu ajutorul ei, 
Fischer a obținut o serie de fru
moase victorii, cîștigînd, de exem
plu, la Gligorici. Portisch și Jime
nez. la Olimpiada de la Havana 1966. 
Este evident că Spasskj s-a pre
gătit cu grijă pentru combaterea a- 
cestei linii de joc) 4... d : c6 
(Lasker juca deobicei direct 
încercînd după 5... e i d4 6. 
D : d4 7. C i d4 să valorifice 
ticul avantaj al majorității de pioni 
pe aripa regelui) 5... f6 6 d4 Ng4 
(Mai slab este 6... e i d4 7. C : d4 
Cge7 8. Ne3 Cg6 9. Cd2 Nd6 10. Cc4 
Fischer—Unziker, Siegen 1970) 
7. d : e5 (Intersant ar fi gambitul 
7.c3) 7... D : dl 8. T : dl f : e5 9. Td3 
Nd6 (După 9... N : f3 10 T : f3 Cf6 
11. Cc3 Nb4 12. Ng5 N 1 c3 13. b : 
c3 1 ? Tf8 14. N i f6 T i f6 15. Tif6 gi 
f6 16. Tbl (albul a obținut un avan
taj minimal în partida Fischer — 
Smîslov, Monte Cari o 1967) 10. Cbd2 
(lntr-o partidă cu Keres, Winnipeg 
1967, Florin Gheorghiu a continuat 
cu 10. Ng5 h6 11. Nh4 Ce7 12. Cbd2 
Cg6 13. Ng3 Ne6 1 cu joc egal) 
10... Cf6 11. Cc4 C : e4 ! (Mai bine 
decît 11... N:f3 12. g : f3 0—0—0 
13. Ng5 h6 14. Nh4 b5 15. Ca5 cu 
avantaj pentru alb, Holmov — ludo
vici, Moscova 1967) 12. Cc : e5 N : 
f3 13. C : î3 0—0 14. Ne3 b5 15 c41? 
(Vezi diagrama. Poziția era aproxi 
mativ egală și nu justifica această 
agresivitate neașteptată. Probabil, 
Fischer a subestimat contrajocul 
negrului pe coloana ,,b“)

15.. Tab8 16. Tel b:c4 17. Td4 
Tfe8 18. Cd2 (Cine seamănă vînt, 
culege furtună, 
mutarea a 15-a 
autorului ei și 
negru) 18... C: 
(Negrul a cîștigat un pion și albul

CU FORMAȚIILE IUGOSLAVIEI Șl S.U.A
nata Iugoslaviei, actuala deținătoare 
a titlului olimpic, echipa S.U.A. 
clasată pe locul V în 1968, forma
ția Cubei (locul VII la Ciudad de 
Mexico) și cele ale Mexicului și 
Canadei.

în grupa secundă au fost reparti
zate echipele R. F. a Germaniei. 
Greciei, Australiei, Ungariei și 
Olandei, iar în cea de a treia, for
mațiile Italiei, Spaniei, U.R.S.S., 
Bulgariei și Japoniei.

Provocarea de la 
s-a întors contra 

inițiativa trece la 
d2 19. T:d2 Te4

trebuie să depună eforturi pentru 
a menține echilibrul) 2O.g3 Ne5 21. 
Tcc2 Rf7 22 Rg2 (Amenințarea 
Rf3 obligă pe negru să acționeze) 
22... T : b2 23. Rf3 ! c3 24 R : e4 

-c : d2 25. T : d2 Tb5 (Acum pionul 
în plus al negrului, dublat pe co
loana „c“ nu mai are importanță) 
26 Tc2 Nd6 27. T: c6 Ta5 28. Nf4 
Ta4 + 29 Rf3 Ta3 4- 30 Re4 T : a2 
31. N : d6 c : d6 32. T : d6 T : f2 33.
T : a6 T : i>2 (Poziția este teoretic 
remiză) 34. Rf3 Td2 35. Ta7 + Rf6 

36. Ta6 4- Re7 37. Ta74-Td7 38. Ta2 
Re6 39. Rg2 Te7 40. Rh3 Rf6 41 
Ta6 4- Te6 42. Ta5 h6 43. Ta2 Rf5 

. 44. Tf2 + Rg5 45. Tf7 g6 46 Tf4 h5
47. Tf3 TÎ6 48. Ta3 Te6 49. Tb3 Te4 
50. Ta3 Rh6 51. Ta6 Te5 52. Rh4 
Te4 + 53. Rh3 Te7 54 Rh4 Tc5 55. 
Tb6 Rg7 56. Tb4 Rh6 57. Tbfi Tel 58. 
Rh3 Thî + 59. Rg2 Tal 60. Rh3 Ta4 
și partida s-a dat remiză.

Următoarele
18-a, urmează 
seară și joi 24

calificate: Polonia și Spania, au 
fost indiscutabil cele mai bine pre
gătite atit din punct de vedere teh- 
nico-tactic,' cit și al pregătirii fi
zice. La o valoare apropiată s-au 
situat și formațiile Bulgariei și 
Mexicului, clasate pe locurile trei 
și respectiv patru. Competiția a scos 
in evidență marele progres realizat 
de reprezentativa Suediei, care in 
prezent, se apropie ca valoare de 
primul eșalon al baschetului euro 
pean. Deziluzia turneului a consti
tuit-o echipa Greciei, care a evoluat 
la Augsburg cu mult sub posibilită
țile ei reale. Dintre jucători s-au 
remarcat, in mod special, spaniolii 
Brabender și Luyk, polonezii Lo- 
patka și Pasiorowski, bulgarul 
Peicev, canadianul Sandkey și sue
dezul Hansson. O mențiune specială 
pentru jocul plin de fantezie și 
deosebit de eficace al mexicanului 
Guerrero.
•k

CELE MAI sigure medalii olim
pice de aur la atletism — poate 
singurele — sînt cele din probele de 
ștafeta 4 x 400 m. La masculin 
echipa S.U.A. (J. Smith, W. Collett, 
V. Matthews, L. Evans) nu poate 
pierde — în mod normal — titlul, 
iar la feminin echipa R. D. Ger
mane, recordmana mondială a pro
bei va avea probleme numai în 
privința alegerii titularelor. La ulti
mul concurs de1 verificare, disputat 
la Potsdam, proba de 400 m a avut 
tăria unei finale olimpice : 1. Helga 
Seidler 51,7, 2. Dagmar Kassling 
51,7, 3. Monika Zehrt (recordmana 
lumii) 51,8. 4. Rita Kilhne 51,8, 
5. Brigitte Rohde 52,3. Performan
țele primelor patru clasate întrevăd 
posibilitatea unui rezultat de 3 : 25,0! 
Reamintim că recordul mondial ac
tual este de 3 : 28,8.
*

PROBA masculină de 100 m va 
fi cea mai „aglomerată" dintre cele 
38 de discipline atletice. Și-au anun
țat participarea 128 de sprinteri 
număr record, ceea ce înseamnă că 
vor fi necesare 16 serii! Urmează, 
intr-un clasament al densității, pro
bele masculine 200 m (120 concu
renți), 400 m (119) și 1 500 m (98). 
In proba de 10 000 m — unde sînt 
înscriși 90 de alergători — se vor 
alerga, pentru prima dată, tururi 
preliminare, tn probele feminine, 
cele mai multe participante vor fi

TELEX OLIMPIC
Numeroși sportivi olimpici au parti

cipat la un concurs atletic, care a avut 
loc în localitatea bavareză Kempten. In 
general, nu au fost înregistrate perfor
manțe deosebite, concursul avînd mai 
mult un caracter de antrenament. Cursa 

■ feminină de 400 m plat a fost ciștigată 
de austriaca Maria Sykora cu timpul de 
53,8, iar cea de 100 m plat a revenit 
Măriei Vilca (Peru) în 11.9. Vest-germa- 
nul Karl Honz s-a clasat pe primul 
loc în cursa de 200 m plat cu 21.6. iar 
mexicanul Pedro Miranda șt-a adjude
cat victoria în cursa de 5 004 m cu tim
pul de 13:54,9. Alte rezultate : mas
culin : 400 m : Devan Smith (Noua
Zeelandfl) — 47,9, ; 3 000 obstacole ;
Brown (S.U.A.) — 8’ 57,2 ; feminin :
100 m garduri : Liesel Prokop (Austria) 
— 14,1 ; 1 500 m : Tnelma Wrignt (Cana
da) — 4,27,6.

Tumeul intrenațional de fotbal des
fășurat la Palma de Mallorca s-a în
cheiat cu victoria echipei olimpice a Un
gariei. cafe a jucat sub numele de se
lecționata orașului Budapesta, in finala 
competiției, fotbaliștii maghiari au în
trecut cu scorul de 1—0 (0—0) formația 
yest-germană Eintracht Frankfurt, golul 
victoriei a fost înscris în minutul 52, în 
propria poartă, de fundașul vest-german 
Kliemann.

ÎNAINTEA plecării spre Miinchen. 
Înotătoarele americane au fost prezen
tate la startul unui concurs de veri
ficare desfășurat la Knoxville (Tennesse). 
Cu acest prilej, ele au stabilit trei noi 
recorduri mondiale în probele de ștafetă 
4 X 100 m liber (Kim Peyton. Sandy 
Nielson, Janie Barkman, Snirley Ba- 
bashoff (cu 3 : 58,1 ); ștafeta 4X100 m 
mixt (Janie Barkman. Billie Daniele. 
Sue Atwood. Lynn Vidall (cu 4 ;25,3) și 
ștafeta 4x200 m liber (Ann Marsnal, 
Ann Simmons, Klnna Rothammer. Shi
rley Babashoff (cu 8:28,9).

SELECȚIONATA de hochei pe iarbă a 
Indiei, una dintre principalele preten
dente la medaliile olimpice, se află, In 
prezent. In Europa, unde-și continuă 
pregătirile. în ultimul meci de verifi
care, susținut la Leipzig, sportivii in
dieni au terminat nedecis : 0—0 cu echi
pa RD Germane.

REPREZENTATIVA de polo pe apă a
U.R.S.S., una din marile favorite ala 
turneului olimpic, și-a continuat pre
gătirile la Minsk, unde a susținut un 
meci amical cu formația Cubei. Tn 
deosebită vervă de joc, sportivii so
vietici au terminat învingători cu scorul 
de 9—3 (1—0, 3—1« 3—1, 2—1),

la 400 m — 76.

CU PRILEJUL campionatelor de atletism 
ale Norvegiei, care s-au desfășurat re
cent la Oslo. Audun Garshol a stabilit 
un nou record național în proba de 
100 m plat cu timpul de 10,2. Cu un nou 
record norvegian s-a încheiat și proba 
masculină de aruncare a greutății, în 
care victoria a revenit lui. B. Anderse» 
cu 19,29 m.
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partide, a 17-a și a 
să se dispute astă- 
august.
Sergiu SAMARIAN

• Ați re‘i'jt desigur, că unul din cele mai 
mic' loturi il alcătuiesc inotătorii. S-ar putea 
spune u~ ..trio" dacă acest cuvint n-ar pre- 
supur.e o rra-ifestare colectivă. Dar lotul aces
ta prezintă particularitatea că este cel mai... 
fărâmițat Marian Slavic se antrenează la 
Ștrandul 7 crețului, Anca Groza preferă pis
cina club- ui său .,Dinamo", iar Eugen Aimer 
continuă să se pregătească la Reșița pină în 
preajma datei Io care va concura. După exem
plul Argentinei Menis, ei vor pleca separat, 
la Munchen, in funcție de programul întrece
rilor olimpice.

ne mărturisea luga incinte de a plece la 
Miinchen — dar după aceste două luni, bra
țul meu nu mai simte povara pistolului".

• Ludmila Braghina, recordmană mondială 
pe 1 500 metri : „Cred că medalia olimpică

r

ceput, luni la prînz, un congres internațional 
cu tema „Sportul — perspectivele și proble
mele sale". Lucrările vor dura pînă la 25 au
gust, iar printre cei 1 200 oameni de știință 
din lumea întreagă care iau parte la dezba
teri se află și 
noastră.

un grup de specialiști din țara

FOTBAL MERIDIANE
• în

nai de 
echipa 
cut cu . _ _ . , .. ___,...
Vasas Budapesta. In finala competi
ției, fotbaliștii de la Nacional vor 
întîlni echipa Celta Vigo

• Peste 30 000 de spectatori 
urmărit la Bruges meciul internațio
nal amical de fotbal dintre echipele 
Bayern Munchen și FC Bruges. Par
tida s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 0—0.

• In etapa inaugurală a celei de-a 
50-a ediții a campionatului Bulgariei 
s-au înregistrat rezultatele : ȚSKA 
Septemvrisko Zname Sofia Botev 
Vrața 5- 3 ; Laskov lambol Levski 
Spartak 2 2 ; Cerno More Varna- 
Slavia Sofia 2—3; Beroe Stara Za-

cadrul turneului internațio- 
fotbal de la Vigo (Spania), 

Nacional Montevideo a între- 
scorul de 2—0 (2—0) formația

Plov- 
Spar- 
3—1 ; 
1-2 ;

au

gora—Dunav Ruse 5—1 ; Trakia 
div—Lokomotiv Plovdiv 3—4 | 
tak Pleven—Cernomoreț Burgas 
Volov Șumen—Etyr Trnovo 
Akademik Sofia—Pernik 1—1 ; Loko
motiv Sofia—JSK Spartak Varna 
3—3.

Etapa a 2-a a campionatului olan
dez : Excelsior Rotterdam—Sparta 
Rotterdam 1—0; MW Maastricht— 
FC den Haag 4—1 ; Az 67 Alwmaar— 
FC den Bosch 0—0 ; Haarlem—F.C. 
Twente Enschede 4—0 ; Ajax Amster
dam- F.C. Amsterdam 2—1 ; Go 
Ahead Deventer— Telstar 2—1 ; PSV 
Eindhoven—Nac Breda 5—0 ;
Nijmegen— FC Groningen 1—1 j FC 
Utrecht—Feyenoord Rotterdam 0—4

Clasament : l 2. Ajax Amsterdam 
și Feyenoord Rotterdam — cu cite 4 p.

• Intr-un interviu televizat, Gh. Gruia a 
promis iubitorilor handbalului că echipa noas
tră va lupta din răsputeri ca să se înapo
ieze de la Munchen cu medalii olimpice în 
valize, fl credem dar — după ce am văzut 
ce s-a 
iești — 
eficiență 
rilor săi.

infmplat in ultimul test de la Plo
ii rugăm să adauge și mai multă 
la strădaniile sale și ale coechipie-

vreo două luni în urmă, in incinta

Go

Nec

• Cu 
poligonului Tunari a apărut un teren de tenis 
A fost destinat trăgătorilor care, după ședin
ța de antrenament, doreau să se dostindă 
jucînd o partidă de tenis. Ei bine, in acest 
scurt răstimp, sportul alb a făcut o mulțime 
de prozeliți printre mînuitorii de puști- și pis
toale, iar., instructorul voluntar Dan luga și-a 
format o serie de adversari redutabili. „Nu 
numai că ne-a aiutat mult să ne relaxăm —

lumal
'©I

■V

MPIC
de aur ia această probă va reveni alergătoa
rei care va fi în stare să alerge distanta 
intr-un timp mai bun decît actualul record 
mondial... Cit privește cealaltă ediție a Olim
piadei, în 1976, le va vedea pe utiete par- 
curgind 1 5C0 metri sub 4 minute. Poate, chiar 
mai înainte...".

® La Deutsche Museum din Munchen a în-

T' \ Z,<

• Ca să se 
zdtor pentru 
simplu, campionul mondial al . probei, argen
tinianul Alberto Demiddi a fost nevoit să-si 
schimbe serviciul. Lucrind, mai înainte, ca func
ționar într-o bancă din Buenos Aires el avea 
un program care îi ocupa o bună parte din 
după-amiezele pe care ar fi dorit să le con
sacre vîslitului. Acum cîteva luni, el s-a anga
jat în serviciul de propagandă al unei firme 
de băuturi răcoritoare și a putut să efectueze 
— in fiecare zi — cei 20 km de tras la rame.

poată pregăti în mod corespun- 
întrecerea olimpică de schif-

• Ploaia care a căzut, sîmbătă, din abun
dență asupra Capitalei nu i-a stinjenit deloc 
pe săritorii de la trambulină în pregătirile fă
cute la Ștrandul Tineretului în vederea com
petiției de la Miinchen. Sorana Preîipceanu, 
Melania Decuseară și Ion Ganea ' s-au lan
sat in apa bazinului., uzi gata încă înainte 
de prima săritură. Adăpostiți de o umbrelă 
mare, au urmărit antrenamentul și părinții 
Soranei, veniti tocmai de la Oradea. Explica
bil : ambii au fost spoitivi în tinerețe ; tatăl, 
rugbyst, iar mama, chiar săritoare d° la tram
bulină. Acum, amindoi sînt medici.

Z|S ZjN '*• '** *** x*z v*z '*z
I' ?l' h' h' 7t' 5>' >)< >|< >|S ?p

?‘c

.‘*C 
zr>
Ux



PISCURI ÎN ITRARHIA OLIMPICĂ, MONDIALĂ Șl EUROPEANĂ

TRADIȚIIMîine, ca de fiecare dată la 
marea sărbătoare, mii de ti- 
peri cu trupurile bronzate de 

soarele stadioanelor, purtînd in 
inimi flacăra recunoștinței și în
priviri bucuria deplinelor împliniri, vor lua parte cu entuziasm, alături 
de întregul popor la cinstirea zilei de 23 August.

Este omagiul sincer și profund, izvorît din întreaga ființă a tine
retului sportiv al României Socialiste, adus partidului nostru iubit, sub 
conducerea și prin grija căruia, ca in toate domeniile vieții politice, 
economice, sociale și culturale, mișcarea sportivă a cunoscut, după 
Eliberarea țării, o înfloritoare dezvoltare.

★
Sînt anii în care, de fapt, s-au scris toate acele pagini de aur din 

noua istorie a sportului românesc. Ni se pare, de aceea, firesc ca 
reportajul-bilanț al acestui număr să înceapă de la primii pași făcuți 
de mișcarea sportivă pe drumul transformărilor și înnoirilor în forma 
și mai ales în conținutul ei.

încă înainte de 1944, DIN INIȚIATIVA Șl SUB CONDUCEREA

PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
I TiLI&IHIRE ÎNCEPE SA SE ORGANIZEZE OIoIIIkI MIȘCARE SPORTIVA MUNCITO-

i IUI «Uliii REASCA Sînt înființate
sportive muncitorești — ,

Naturii", A.M.E.F.A,, Asociația muncitorească de gimnastică, , 
Cercul sportiv, Jiul ș.a.

După Eliberare, deși avînd de rezolvat o multitudine de 
de mare responsabilitate pentru viata poporului și a țării, partidul 
continuă să acorde educației fizice și sportului o atenție deosebită. 
SUB ÎNDRUMAREA PARTIDULUI, LA 15 DECEMBRIE 1944 IA FI
INȚA Organizația Sportului Popular, prin care masele, de tineret în 
special, au fost mobilizate la acțiune pentru democratizarea sportului. 
La 9 martie 1945 OS.P. devine singurul organ însărcinat cu condu
cerea mișcării sportive de masă și de performanță din întreaga țară, 
desfășurindu-și activitatea sub îndrumarea partidului și cu ajutorul 
sindicatelor și al organizației de tineret.

■ cluburi 
„Prietenii 
„Natura",

probleme

înconjurat de grijă părintească, beneficiind de un sprijin perma
nent în noua sa orientare și transformare, sportul românesc își pro
punea să devină un bun al maselor și, in același timp, să părăsească 
definitiv anonimatul în arena internațională..

Se știe, chiar de că
tre cei foarte tineri, de 
unde s-a plecat. Cîteva 
afirmări izolate — la 
călărie, rugby, box — 
într-un lung șir de de
cenii.

Abia in anii care au 
urmat Eliberării, in ca
drul condițiilor gene
rale create mișcării 
sportive, tineretul din 
țara noastră și-a putut 
valorifica și in acest 
domeniu talentul, mi
nunatele lui calități. A 
făcut-o cu o mare pu
tere de muncă, cu 
mare dorință de a ridi
ca pe culmi tot mai 
înalte sportul româ
nesc.

Ce plăcut este să pri
vești strălucirea meda
liilor cucerite de spor
tivii români pe marile 
stadioane ale lumii, la 
Jocurile Olimpice, la 
campionatele mondiale 
și europene, la Jocurile 
și cupele balcanice, Ia 
atîtea alte mari com
petiții sportive inter
naționale.

Nu ne propunem a- 
cum o statistică a pre
zențelor românești la 
aceste competiții de 
amploare. Cîteva cifre 
ni se par, însă, utile 
pentru a arăta cit de 
înalte sînt piscurile cu
cerite de performerii și

campionii români.
După 1944 — 55 DE 

MEDALII OLIMPICE !
După 1944 — PESTE 

70 DE CAMPIONI 
MONDIALI !

După 1944 — PESTE 
60 DE CAMPIONI EU
ROPENI !
După 1944 — SUTE 

DE VICTOR ii la jocu
rile și cupele balcani-

mirația și respectul. 
Dar succesele persona
le s-au contopit în ma
rea victorie, în deplina 
afirmare a sportului de 
performanță, a mișcă
rii de educație fizică și 
sport din România So
cialistă, astăzi o forță 
recunoscută pe plan 
mondial.

Cite nu s-ar putea

ROMA, 1960... Trei sportivi romani pe tabelul de_ onoare 
al campionilor olimpici : ION DUMITRESCU, DUMITRU 
PÎRVULESCU, IOLANDA BALAȘ.

ce, maii întîlniri inter
naționale, criterii ale 
tineretului sau de ju
niori ș.a.

Piscuri !
Le-au atins nenumă- 

rați sportivi, cucerin- 
du-și pretutindeni, ad-

scrle acum despre cu
cerirea acestor înălțimi! 
Să notăm doar — ca 
un lucru deosebit de 
semnificativ — faptul 
că ACEASTĂ AFIRMA
RE S-A PRODUS LA 
MAREA MAJORITATE

A DISCIPLINELOR 
PRACTICATE ÎN ȚA
RA NOASTRĂ. La 
lupte Și box, la caiac- 
canoe și scrimă, la tir 
și atletism, la tenis și 
canotaj, la volei și po
pice, Ia tenis de masă 
și fotbal...

Filele calendarului 
vestesc apropierea edi
ției jubiliare a Jocu
rilor Olimpice. Echipa 
României se află in 
fața celui mai sever 
examen, dar cu ații 
mai prețioase vor fi, 
de aceea, medaliile cu
cerite la Miinchen.

Ne amintim, acum, cu 
mare bucurie caldele 
cuvinte rostite cu pa
tru arii în urmă de 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, cu pri
lejul solemnității de 
decernare a unor ordi
ne și medalii sportivi
lor care se evidențiase- 
ră la J.O. din Mexic. 
Spunea, cu acel prilej, 
la 8 noiembrie 1968, 
secretarul general al 
partidului nostru 
,.Noi sin tem convinși 
că tineretul român poa 
te dobîndi și în do
meniul sportului rezul 
tate superioare’1 ...

Îndemn spre alte 
piscuri Pe care le do
rim cucerite de „tri
colorii" români.

TURISM — minunat mijloc de recreare și destindere, de cunoaș
tere a frumuseților și bogățiilor țării, a istoriei de ieri, de astăzi 

și de mîine,..

23AUGUST
SUB CONDUCEREA PARTIDULUI -

DRUM SIGUR DE DEZVOLTARE

SI CONTINUĂ AFIRMARE

A MIȘCĂRII DE EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPURT
7 ’ ’

RECUNOAȘTERI

Unul dintre cei mai străluciți campioni ai sportului 
luptelor din țara noastră — GHEOBGHE BERCEANU 
— de doua ori medaliat cu aur Ia „mondialele’- de la 
Mar del Plata (Argentina) și Edmonton (Canada).

uzesc activitatea 
internațională a 
partidului și statu
lui nostru, MIȘ
CAREA SPORTI
VA DIN KO
NIA IȘI SPOREȘ
TE NECONTE
NIT CONTRIBU
ȚIA LA CAUZA 
PĂCII ȘI ÎNȚE
LEGERII INTRE 
POPOARE, dez- 
voltind relațiile de 
prietenie și cu
noaștere reciprocă 
cu tineretul spor
tiv din întreaga 
lume. Este cunos
cut faptul că în 
fiecare an un ma
re număr de spor
tivi români par
ticipă la compe
tiții organizate 
peste hotare și, 
de asemenea, fap
tul că România 
primește ca oas
peți echipe și 
sportivi din nume
roase țări ale 
lumii In prezent, 
mișcarea sportivă

COTELE ENTUZIASMULUI
Planurile îndrăznețe încep să 

prinde viață.
Intrată pe făgașul unei im

petuoase dezvoltări. mișcarea 
sportivă întilnește, chiar de la 
început, entuziasmul maselor 
largi, îndeosebi al tineretului.

Proclamarea REPUBLICI I — 
la 30 Decembrie 1947 — lărgește 
considerabil posibilitatea de a- 
firmare a tinerei mișcări spor
tive. Partidul și statul iși spo
resc eforturile și grija îndreptate 
spre acest important domeniu 
de activitate, căruia ii conferă 
onorante valențe sociale.

Porțile tuturor stadioanelor se 
deschid larg...

Ne amintim, de parcă ar fi 
fost ieri : în primăvara anului 
1948. la numai cîteva luni de la 
proclamarea Republicii — peste 
83 000 de participanți la între
cerile de cros organizate în cin
stea zilei de I Mai, in vara a- 
celuiași an — „Cupa Unității Ti
neretului". cu peste 420 000 con- 
curenți Ș.a.

Au urmat, in 1949, primul 
campionat popular de schi cu 
23 000 competitori, a doua edi
ție a crosului de masă cu 800 000 
de tineri prezenți la start, „Cupa 
Tineretului Muncitor" _ — alți 
zeci de mii de participanți.

Succese, evident, spectaculoa

se. exprimînd mai mult decit 
concludent larga audiență a 
sportului in rindurile cetățenilor 
de toate virstele Cotele entuzi
asmului se cereau, încă conso
lidate printr-o activitate mai bo
gată. bine organizată, perma
nentă.

In orientarea către aceste di
recții principale, MIȘCAREA 
SP®NT1VA PRIMEȘTE UN NOU 
ȘI PREȚIOS SPRIJIN DIN PAR
TEA PARTIDULUI. LA 26 IU
NIE 1949 ESTE ADOPTATA 
HOTAR1REA BIROULUI POLI
TIC AL C.C. AL P.M.R. asupra 
stimulării și dezvoltării continue 
a cultuiij fizice șt sportului. Do
cument de paitid de o mare 
importanță pentru îmbunătăți
rea generală a activității sporti
ve, Hotărirca din 26 iunie 1949 
elaborează, printre altele lini
ile directoare privind partici
parea sportivilor la viața poli
tică și culturală a țării, astfel 
incit mișcarea sportivă să de
vină un factor de întărire fi
zică și morală a oamenilor 
muncii.

Rezultatele sînt remarcabile în 
toate direcțiile. Este, poate su
ficient, să amintim creșterea ma
sivă a numărului de participanți 
la competițiile de masă — peste 
2 000 000 in fiecare an '

Crearea unor condiții tot mai bune determină 
firesc, noi posibilități de dezvoltare a activității 
sportive și justifică pe deplin creșterea exigențe
lor față de mișcarea de educație fizică ți sport.

Am amintit sprijinul acordat de partidul nos
tru in principalele etape ale acestei dezvoltări. 
lată-1 continuat, cu aceeași grijă, in anul l?5î. 
cind PRIN HOTARÎREA CDM1TETULLI CEN
TRAL A> P M R. SI A CONSILIULUI DE MI
NIȘTRI SINT STABILITE DIRECȚIILE ACT1VI- 
tAtII VIITOARE astfel incit realizările sportive 
să se situeze la nivelul celor obținute in cele
lalte domenii ale vieții economice, politice, social- 
culturaie. Pentru îndeplinirea noilor sarcini de 
răspundere este infiintată Uniunea de Cultură 
Fizică și Sport, largă organizație de masă, care 
avea să-și desfășoare activitatea pe baza princi
piilor centralismului democratic, sub conducerea 
partidului.

Urmează o etapă de considerabil avînt. Sînt în
registrate adevărate recorduri de participare la 
competițiile de masă — 1 500 000 la crosul de pri
măvară, peste 3 000 000 la edițiile de vară și de 
iarnă ale Spartachiadei tineretului, aproape 
4 000 000 de participări la miile de acțiuni turis
tice de masă. Se afirmă, cucerind importante po
ziții in ierarhia valorilor internaționale, sportul 
de performanță.

Rolul educației fizice și sportului crește, insă, 
necontenit în viața societății noastre socialiste. 
Educația fizică, sportul, mișaarea în aer liber au

devenit în vremea din urmă factori compensa- 
tori de o deosebită importanță pentru menține
rea sănătății cetățenilor, pentru combaterea efec
telor sedentarismuluL constituind în același timp 
mijloace prețioase in educarea multilaterală a ti
nerei țeneratiL Pentru ca mișcarea sportivă să 
poată răspunde cit mai bine acestor cerințe. 
COMITETUL EXECU TIV AL COMITETULUI 
CENT RAI AL PARTIDUL! I COMUNIST ROMAN 
A FAC! TO AMPLA ANALIZA A REZULTATE
LOR OBȚINUTE Șl A TRASAT CAILE DE RIDICA
RE LA UN NIVEL SUPERIOR A ÎNTREGII ACTI
VITĂȚI SPORTIVE DIN ȚARA NOASTRĂ. Ca ur
mare. in iulie 1967, s-a organizat Conferința pe 
țară a mișcării sportive care a concretizat măsu
rile în vederea realizării principalelor obiective 
și a desemnat Consiliul Național pentru Educa
ție Fizică și Sport ca organ de specialitate.

La 28 decembrie 1967, Marea Adunare Naționa
lă vota prima Lege a sportului. în primul capi
tol al Legii se precizează : „EDUCAȚIA FIZICA 
ȘI SPORTUL ÎN REPUBLICA SOCIALISTA RO
MÂNIA CONSTITUIE ACTIVITĂȚI. DE INTERES 
NAȚIONAL".

Coordonarea șl îndrumarea unitară a activității 
de educație fizică și sport, in vederea înfăptuirii 
politicii partidului și statului în acest domeniu 
revin Consiliului Național pentru Educație Fizică 
și Sport, în același timp stabilindu-se, prin Lege, 
răspunderi și atribuții pentru o serie de organe 
și organizații de stat și obștești.

De atunci și pînă astăzi sportul s-a înscris în 
noi dimensiuni, realizind succese deosebite în 
toate domeniile.

Neîndoielnic, titlurile și meda
liile cucerite de reprezentanții 
noștri, valoarea performanțelor 
realizate rpm - grmtțțbjpt ^in mare 
măsură la creșterea prestigiului 
internațional al României în lu
mea sportului mondial. Ser- e cu 
majuscule in tabelul de onoare 
al campionilor, numele multor 
sportivi români ca Iolanda Ba
laș —Soter, Lia Manoliu, Mihaela 
Peneș, Leon Rotman. Aurel Ver- 
nescu, Vasile Nicoară, Haralamb 
Ivanov, Simion Ismailciuc, Olga 
Orban—Szabo, Maria Vicol, Du
mitru Pîrvulescu, Valeriu Bularca. 
Gheorgbe Berceanu, Simion Po
pescu. Iile Năstase, Ion Țiriac 
ețc. sînt binecunoscute tuturor 
amatorilor de sport din lume.

Aplicînd principiile care călă-

S1RĂEUCIRI

din țara noastră 
întreține și dezvol
tă relații sportive 
directe cu 66 de 
țări și are organi- 

_ . de informații și pu- 
mișcarea sportivă din

zate schimburi 
blieatii cu 
aproape 130 de țări.

O altă recunoaștere, semnifica
tivă desigur, este încredințarea 
organizării unor mari competiții 
sportive internaționale oficiale — 
printre care o serie de campio
nate mondiale și europene.

De mai mulți ani specialiștii 
români desfășoară o rodnică ac
tivitate în cadrul diferitelor fede
rații internaționale și în Comi
tetul Internațippal Olimpic.

Un număr important de antre
nori români au fost și sînt în 
continuare solicitați să pregă
tească diferite echipe sau loturi 
de sportivi din diverse țări și 
continente ale lumii.

Recunoasteri...

EFORTURI
Ideile generoase ur

mărind larga răspîndire 
a sportului n ar fi pu
tut parcurge, desigur, 
drumul spre hotarul 
înfăptuirilor, fără sus
ținute eforturi morale 
șl materiale. Tată și în 
această direcție expri
marea sprijinului per
manent, nemijlocit, pe 
care mișcarea sportivă 
l-a primit și îl primeș
te din partea partidului 
și statului nostru.

Ar fi, credem, sufi
cient să privim noua 
geografie a construcți
ilor sportive ridicate în

SUSȚINUTE
acești ani în toate ju
dețele țării — stadi
oane și săli, terenuri și 
bazine, poligoane și a- 
rene de popice. O bază 
materială consolidată 
cu fiecare an ce trece 
și care contribuie în 
mare -măsură la dez
voltarea sportului de 
masă și de performan
ță. Exprlmîndu-șl re
cunoștința pentru grija 
cu care partidul șl sta
tul îi înconjoară, tine
rii sportivi din întrea
ga țară au răspuns, la 
rîndul lor, cu entuzi
asm inițiativelor de a-

De fiecare dată, același entuziasm și aceeași revărsare de tinerețe însoțesc desfășurarea marilor com
petiții de cros, larg răspindite in întreaga țară

. Privim cu mîndrie 
bilanțul '72. Cifre, 
statistici întregi ne 
arată fără putință 
de tăgadă că în toa
te domeniile sale de 
activitate mișcarea 
sportivă a îr.regis 

trat progrese cu to
tul remarcabile.

Nu este îndeajuns 
să crească numărul 
asociațiilor și clu
burilor, al competi
țiilor de masă și al 
participant! lor.

Nu este îndeajuns 
să crească nivelul 
performanțelor, nu
mărul recordurilor, 
al titlurilor și me
daliilor.

O DATĂ CU A- 
CESTEA AU CRES
CUT; FORMIN DU
SE CA CETĂȚENI 
de NĂDEJDE TOA
TE GENERAȚIILE 
DE SPORTIVI. Prin 
grija partidului, da
torită acelui luminos 
23 August. 1944, sub 
soarele Republicii.

Sportivii sînt mun
citori harnici, tineri 
care se afirmă de
opotrivă în produc
ție sau la învățătu
ră, pregătindu-se 
multilateral pentru 
viață, aducindu și cu 
dragoste aportul la 
uriașa operă de con
strucție a socialis
mului în țara noas
tră.

Notăm adesea — 
și mărturisim că o 
facem cu multă 
bucurie — prezența 
sportivilor în prime
le rînduri ale înflă- 
căratelor acțiuni de 
îndeplinire exempla
ră a sarcinilor tra
sate de partid. Ca 
și prezența lor en
tuziastă la marile 
sărbători din viața 
partidului și statu
lui nostru. Nu .de 
mult, după istoricul 
eveniment prileiuit 
de desfășurarea Con
ferinței Naționale a 
Partidului, am fost

martorii unei vi
brante și depline a- 
deziunj a sportivilor 
la ideile cuprinse 
în Raportul pre 
zentat de tova
rășul N I C O I. A E 
CEAUȘESCU și 
în celelalte docu
mente ale f’onîerin 
țel. iar în zilele ur
mătoare la eforturi 
le susținute, depuse 
cu deplină convin
gere și nemărginită 
încredere pentru 
transpunerea în via
ță a obiectivelor sta
bilite de matele fo
rum al comuniști
lor.

Este, fără Îndoia 
lă. mai mult decit 
semnificativ faptul 
că în întreaga loi 
viață și activitate 
cetățenească, spor
tivii fruntași sînt, 

cel mai adesea, e- 
xemple. De aceea 
desigur, pe pieptul 
multora dintre ei 
strălucesc ordine și 
medalii ale Republi
cii Socialiste Româ
nia.

menajare a sute de ba
ze sportive simple, prin 
muncă voluntară, fără 
cheltuieli sau investiții.

Dezvoltarea mișcării 
sportive cerea, de ase
menea, eforturi pentru 
selecționarea și pregă
tirea unui mare număr 
de cadre de speciali
tate. Iată că astăzi pu
tem vorbi de existența 
a peste 5 600 de antre
nori, 6 000 de profesori 
de educație fiziră, 20 000 
de arbitri, zeci de mii 
de instructori sporlivi, 
care activează în între
prinderi și instituții, în 
școli șl la sate.

Era, de asemenea, 
necesar un cadru orga
nizatoric corespunzător,

cate' să asigure posibi
litatea cuprinderii unui 
număr tot mai mare de 
oameni ai muncii în 
practicarea sistematică 
a exercițiilor fizice și 
sportului. Am ales cî
teva din cifrele de as
tăzi ; aproape 10 000 de 
asociații sportive, aproa
pe 90 de cluburi teri
toriale, peste 9 200 de 
secții pe ramură de 
sport afiliate la fede
rațiile de specialitate, 
100 de școli sportive, 
circa 30 licee cu pro
gram de educație fizi
că...

Este o parte din re
zultatul eforturilor de 
care aminteam 1

G1NDURI SPRE ÎMPLINIRI VIITOARE
Preo puține, poate, aceste cîteva însemnări despre 

un’bilanț fără îndoiala mult mai bogat în cifre și fapte. 
II știm, insă, și-l privim cu mînckie. Dar îl vrem mai bo
gat, mai strălucitor, exprimind succese care să le în
treacă pe cele pe care mișcarea sportiva le raportea
ză acum la marea sărbătoare a aniversării zilei de 23 
August.

Partidul ne-a învățat să nu fim niciodată pe deplin 
mulțumiți de cele Înfăptuite, să nâzulm la mal mult și 
la mal frumos, să luptăm cu toată ființa noastră pentru 
viitoare împliniri. Mișcarea sportivă, căreia partidul nos
tru l-a Încredințat sarcini de mare răspundere, are de
sigur capacitatea de a dezvolta și mai larg activitatea 
de masă, de a cuceri noi poziții de prestigiu în arena 
internațională.

Acestea sînt direcțiile principale spre care va fl îndrep
tată, cu eforturi și mai mari, întreaga activitate a Con

siliului Național pentru Educație Fizica și Sport, a or
ganelor și organizațiilor de stat și obștești cu atribuții 
— prin Lege — in domeniul sportului De altfel, obiec
tivele concrete, precise, vizind o considerabilă creștere 
a potențialului mișcării sportive sint cuprinse in planul 
de dezvoltare a activității de educație fizică și sport 
pe perioada 1971—-1975 care se înscrie în contextul 
general al planului Cincinal de dezvoltare a României 
adoptat de Marea Adunare Națională.

Sint obiective importante, pe deplin realizabile IN 
CONDIȚIILE IN CARE MIȘCAREA SPORTIVA SE BUCURA 
DE ATITA ATENTIE Șl GRIJA DIN PARTEA PARTIDULUI 
Șl STATULUI NOSTRU, în condițiile în care prin Impor
tanta legiferare din 1967,.Educația fizică și sportul In 
Republica Socialistă România constituie activități de inte
res național".
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