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A 28-a aniversare a eliberării 
patriei noastre de (sub jugul fas
cist — act de însemnătate crucială 
pentru destinele României — a fost 
sărbătorită, miercuri, în întreaga 
țară, prin mari și însuflețite de
monstrații. Cinstind cu legitimă 
mîndrie patriotică ziua de 23 Au
gust, participanții la demonstrații 
români, maghiari, germani și de 
a‘‘e naționalități, înfrățiți în mun
că si în idealuri — și-au exprimat 
impresionant unitatea de monolit 
în jurul partidului, a 
sale, în 
NICOLAE 
nestrămutată de a înfăptui neabă
tut hotărîrile istorice adoptate de 
recenta Conferință Națională, pro
gramul edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate, elabo
rat de Congresul al X-lea al 
tidului Comunist Român.

★
La București, impunătoarea 

radă militară și demonstrația 
lor de mii de cetățeni au avut loc 
în Piața Aviatorilor, tradiționalul 
loc al manifestărilor prilejuite de 
marile noastre sărbători. Deasupra 
tribunei centrale, străjuită de stea 
guri roșii și tricolore, se află ste
ma REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA încadrată de datele fes
tive: „23 AUGUST 1944 — 23 AU
GUST 1972“, iar dedesubt urarea 
scumpă tuturor i „TRĂIASCĂ A 
XXVIII a ANIVERSARE A ELI
BERĂRII ROMÂNIEI DE SUB 
JUGUL FASCIST!".

în tribune, pe Bulevardul Avia
torilor, pretutindeni, domnește at
mosfera sărbătorească, plină de 
entuziasm.

Ora 8,00. Conducătorii partidului 
și statului sint întîmpinați cu vii 
și puternice aplauze. în 
oficială iau loc tovarășul 
CEAUȘESCU, tovarășa 
Ceausescu, tovarășii Ion 
Maurer Emil 
Mănescu, Paul 
Gheorghe Pană, Gheorghe 
lescu. Virgil Trofin, Ilie 
Maxim Berghianu, Gheorghe Cioa
ră. Florian Dănălache, Janos Fa- 
zekas. Dumitru Popescu. Leonte»

conducerii
frunte cu tovarășul
CEAUȘESCU, voința

Par-

pa- 
sute-

tribuna 
NICOLAE 

Elena 
Gheorghe 

Bodnaraș, Manea 
Niculescu-Mizil, 

Rădu- 
Verdeț,

Răutu, 
Voitec, 
Cornel 
nescu, 
Vasilo 
Stănescu, Ștefan Andrei, Ion 
Mihai Marinescu, membri ai 
al P.C.R., ai Consiliului de 
și ai guvernului.

Alături de conducătorii de 
și de stat ai țării noastre în tri
buna oficială iau loc, de asemenea, 
reprezentanți ai partidelor comu
niste și muncitorești aflați la o- 
dihnă în România, tovarășii ; Do
lores Ibarruri, președintele P.C. 
din Spania, Santiago Carrillo, se
cretar general al P.C. din Spania, 
Luis Carlos Prestes, secretar gene
ral al P.C. Brazilian, Stane Dolanț, 
secretarul Biroului Executiv al 
Prezidiului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia. Leonid Vasilievici 
Smirnov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., Nar
ciso Isa Conde, secretar general 
al P.C. Dominican, Kiro Gligorov, 
membru al Biroului Executiv al 
Prezidiului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Ugo Pecchioli, 
membru al Biroului Politic și al 
Secretariatului P.C. Italian, Eduar
do Mora Valverde, secretar genera) 
adjunct al Partidului Avangărzii 
Populare din Costa Rica. Paul Lau
rent, membru al Biroului Politic 
al P. C. Francez, Jean Blume, mem
bru al Biroului Politic, al P.C. din 
Belgia. Hubsch Fernand, membm 
a] Comitetului Executiv al P.C. din 
Luxemburg. Arsene Ratsifehera și 
Retni Rakotobe, secretari genera’i 

al 
in-

An-

Gheorghe Stoica, Ștefan 
Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Burtică, Miron Constanti- 

Mihai Dalea, Mihai Gere. 
Patilineț. Ion Pățan, Ion 

Dincă, 
C.C. 
Stat

partid

adjuncți ai Biroului Național 
Partidului Congresului pentru 
dependența Madagascarului, 
drei Marinț, secretar al Secretaria
tului C.C. al Uniunii Comuniștilor 

t din Slovenia.
In celelalte tribune se află con

ducători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, vechi mili- 
tanți ai mișcării muncitorești din 
țara noastră, participant la insu
recția națională antifascistă din 
august 1944, generali activi și de 
rezervă, foști comandanți de mari

unități pe frontul antihitlerist, eroi 
ai muncii socialiste, muncitor: 
fruntași din întreprinderile bucu
reștene, academicieni și alți oameni 
de știință, artă 
ai organelor ce 
de stat, ziariști

Au participat, 
gația Asociației 
to-română, 
penski, 
al R.S.F.S.R., deputat în Sovietul 
Suprem al R.S.F-S-R-, delegația de 
ziariști din R-P. Chineză, condusă 
de Li Yen-nien, responsabil la re
dacția agenției „Sin Hua“, delega
ția Comitetului orășenesc Sofia al 
P.C. Bulgar, condusă de Nikolai 
Dulgherov, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid, delegația Par
tidului de stingă — Comuniștii din 
Suedia, condusă de B. Svensson, 
membru al C.C. al Partidului, Pas
cal Luvualu. membru al Comite
tului Executiv al Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea Angolei, de
legația Mișcării Social-Democrate 
din Danemarca, condusă de KarI 
Johan Mortensen, secretarul grupu
lui parlamentar social-democrat, 
delegația de tineri militanți ai 
Partidului Muncii din Elveția, con
dusă de Philippe Muriset, respon
sabil cu activitatea tinerilor comu
niști din cantonul Vaud, delegația 
Comitetului județean Ruse al P.C 
Bulgar, condusă de Racio Stoianov, 
secretar al Comitetului, delegația 
Comitetului comunal de partid Pra- 
veț (R.P. Bulgaria), condusă de 
Dimităr Naidenov. secretar al Co
mitetului, precum si alți oaspeți, 
aflați la odihnă, din R P. Chineză,

- Cuba.
șefi ai 
acreditați 
România, 
ai corpu-

și cultură, activiști 
ntrale de partid și 
români și străini, 
de asemenea, dele- 
de prietenie sovie- 

ndusă de V. K. Us- 
ministrul industriei locale

lamer

R-P. Ungară și Republica
La demonstrație asistă 

misiunilor diplomatice 
in Republica Socialistă 
atașați militari și membri 
lui diplomatic.

Fanfara celor 800 de instrumen
tiști și corul care reunește 1 700 de 
militari așteaptă semnul dirijoru
lui. în stingă și în dreapta podiu
mului sînt aliniate batalioane 
infanteriști, grăniceri, marinari 
militari ai trupelor Ministerului 
interne, în ținută de paradă.

de 
Și 

de

Oamenii muncii trec prin fața tribunelor exprimindu-și hotărîrea de a înfăptui programul de propășire 
patriei, stabilit de Conferința Națională a partidului Foto : AGERPRES
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Cea de-a XX-a Olimpiadă de 
vară începe, după program, abia 
mîine, dar înaintea acestui princi
pal eveniment înregistrăm, la a- 
ceastă oră, altele care se scurg cu 
mare repeziciune.

La Maximilianum, sediul dezba
terilor C.I.O., la satul olimpic gaz
da a 9 729 de sportivi din 111 țări, 
sosiți pînă acum, și la Centrul de 
presă unde roiesc peste 4 000 de 
ziariști din toate continentele, iată 
cele trei mari puncte de interes 
sportiv enorm unde se difuzează, 
moment după moment, 
știre.

Cele două evenimente 
retragerea invitației Rhodesiei de 
a participa ia Jocurile Olimpice, 
urmare a poziției ferme a țărilor 
africane, susținute de tot ceea ce 
este progresist în afara și înăuntrul 
C.I.O., precum și alegerea noului 
președinte al C.I.O., în persoana 
lordului Killanin (Michael Morris), 
în dauna celuilalt candidat la pre
ședinție. contele de -Beaumont

Delegația Rhodesiei a părăsit 
Mumhenu!. iar Avery Brundage 
a ținut joi seara ultima sa confe-

știre după

principale,

în afest decor sărbătoresc, un 
semnal prelung de trompetă ves
tește începutul festivităților închi
nate celei de-a 28-a aniversări a 
eliberării României de sub 
fascist. Trupele aliniate în 
Aviatorilor și de-a lungul bulevar
dului prezintă armele pentru onor.

în fața tribunei centrale, gene
ralul de armată Ion Ioniță, mi
nistrul forțelor armate, aflat la 
bordul unui turism de luptă, pri
mește raportul comandantului pa
radei, general-Iocotenent Nicolae 
Militant. Ministrul forțelor armate 
trece apoi în revistă trupele și îi 
felicită pe militari Cu prilejul marii 
noastre sărbători naționale. Din mii 
de piepturi izbucnesc urale puter
nice, prelungi. Urcînd la tribtlna 
oficială, generalul de armată Ion 
Ioniță prezintă raportul tovarășului 
NICOLAE 
general al 
Consiliului 
suprem al

Trupele iau poziția de drepți. Ră
sună acordurile solemne ale Imnu
lui de Stat, în timp ce se trag în 
semn de salut 21 de salve de arti
lerie.

Parada este deschisă, după tradi
ție, de batalionul ofițerilor elevi 
ai Academiei militare. La scurtă 
distanță, urmează elevii Școlii mi
litare de ofițeri activi „Nicolae 
Bălcescu" și cei ai Liceului mili
tar „Ștefan cel Mare". Umăr lîngă 
umăr, într-o ireproșabilă ținută 
ostășească defilează apoi batalioa
nele de infanteriști, ale vînătorilor 
de munte, grănicerilor, marinarilor 
și cele ale trupelor Ministerului de 
Interne. Urmează apoi coloana uni
tăților mecanizate, de artilerie, 
tancuri și rachete. în zbor săgetat

jugul
Piața

CEAUȘESCU, secretarul 
partidului, președintele 
de Stat, comandantul 
forțelor noastre armate.

Marea Întrecere olimpică bate la ușă

FTBIIILE PREGĂTIRI, SPERANȚE CRESC1NDE
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denții români la medalii și puncte 
— se 
caută 
timele pregătiri.

Așa cum procedează toți concu- 
renții olimpici, și sportivii noștri 
își studiază adversarii după datele 
cuprinse în broșurile de prezentare, 
sau — mai la îndemînă — după 
fișele pe care numeroasele compu
tere „Golym" le oferă cu generozi
tate. E suficient să indici numele 
unui sportiv pentru ca instantaneu 
să apară pe ecranul luminos fișa 
cu datele personale și performan
țele, fișă care la cerere este co
piată pe tiîrtie, într-o fracțiune de 
secundă.

Ne aflăm, deci, încă două zile în 
fața 
tiri ; 
mai 
mai

presă, urmînd ca după 
Olimpice actuale să pă- 

înalta funcție pe care a
20 de ani ca președinte

rință de 
Jocurile 
răsească 
deținut-o 
al C.I.O.

Personalitate marcantă dar con
troversată, admirată pentru vitali
tate și repudiată pentru conserva
torism, Avery Brundage s-a opus 
gigantismului olimpic fără să poată 
să-1 evite, nici acum la Miinchen, 
s-a împotrivit mercantilismului, 
însă fabricanții de materiale și de 
echipament sportiv s-au dovedit 
mereu mai ingenioși, așa cum o fac 
și acum, la Miinchen, 
dintre ei își au sediul 
tul olimpic !

Rămîne ca viitorul 
în ce măsură fostul 
avut sau nu dreptate, dacă această 
mereu crescîndă contribuție a teh
nicii și mijloacelor moderne la gi
gantismul sportiv nu 
riașul balon olimpic 
intr-o bună zi, fără 
fi umflat curînd.

Fiecare Olimpiadă 
gigantism pe cealaltă, lupta pentru

unde unii 
chiar în... sa

să hotărască 
președinte a

va face ca u- 
să se desumfle 
să mai poată

a întrecut în

străbat cerul Capitalei apărătorii 
spațiului aerian.

întreaga defilare constituie o vi
guroasă subliniere a înaltei apre
cieri făcute la adresa armatei, de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,

. de la tribuna Conferinței Națio
nale'» partidului : i,Armata țării 
noastre își îndeplinește cu cinste 
rolul de apărător al națiunii socia
liste, al independenței și suverani
tății patriei".

în marea piață își fac apoi apari
ția gărzile patriotice — muncitori, 
țărani, intelectuali, bărbați și fe-

(Continuare în pag. a 2-a)

TE SLĂVIM, PARTID!11
Coloana sportivilor o vibrantă manifestare

a optimismului tineretului patriei
Peste 5 000 de tineri 

asociațiile 
adus cu prilejul ma
de 23 August a oa- 
mesajul lor vibrant 
recunoștință față de

și tinere din 
sportivecluburile și 

bucureștene au 
rii demonstrații 
menilor muncii 
de dragoste și 
partid, călăuzitorul nostru sigur pe 
marele drum al împlinirii, al feri
cirii și bunăstării.

Tradițională, demonstrația spor
tivilor din acest an a purtat cîteva 
amprente aparte, care i-au dat o 
semnificație deosebită. După cum 
însăși sărbătorirea lui 23 August a 
avut acum, la a 28-a aniversare a E- 
liberării, rezonanțe de o foarte a- 
dîncă profunzime. Este anul cînd în 
viața patriei s-a petrecut un eveni
ment de uriașă însemnătate pen
tru viitoarea sa dezvoltare — Con
ferința Națională a partidului, — 
este anul cînd se împlinește un pă
trar de veac de la proclamarea Re
publicii. Viața întregii națiuni pul
sează cu energie sporită sub semnul 
acestor evenimente cu totul memo
rabile, care dau un conținut -și mai 
bogat întregii activități sociale a har
nicului nostru popor.

în marele front al muncii, al însu- 
flețitei întreceri socialiste care se 
desfășoară avînd drept țel final re
alizarea actualului cincinal în patru 
ani și jumătate, s-au încadrat, cu 
toată vigoarea lor, cu tot entuzias
mul și cu întreaga pricepere, masele 
de sportivi, tineri vrednici crescuți 
in spiritul atașamentului nețărmurit 
față de partid și de popor, al dra
gostei de patrie, al respectului față 
de muncă, singurul etalon al adevă
ratei valori.

Toate aceste gînduri le-am încer
cat urmărind superba desfășurare de 
tinerețe, sănătate fizică și morală, 
elan și optimism robust din coloana 
sportivilor.

...Semnal de trompeți și în Piața 
Aviatorilor își face apariția un grup 
compact de tineri purtînd pe umerii 
lor puternici stemele patriei și a par
tidului, încadrați de grațioase forma- . 
ții de fete, cu brațele încărcate de 
flori, flancate de steaguri roșii și 
tricolore. Grupul se oprește în fața 
tribunei principale. Un tinăr rosteș
te salutul : „PENTRU GLORIA 
SPORTULUI ROMANESC — ÎNAIN
TE !“ Și din zeci de piepturi răsună, 
intr-un singur glas, „ÎNAINTE-.

Valariu CHIOTE 
Tiberiu STAMA

medalii duce spre paroxism. Numai 
cînd ești în mijlocul satului olim
pic — în acest uitra-babilon mo
dern — și vezi mii și mii de tineri 
atît de variat colorați Ia piele și 
costume, numai atunci cînd asiști 
la antrenamentele lor — deși multe 
sînt inaccesibile, fiind secrete — 
cînd consțați raționalizarea alimen
tară și variația acestor așa-numite 
susținătoare de efort, numai atunci 
cînd îi auzi pe cei mai buni de- 
clarînd în cor, cu toții, că ei vor 
fi cîștigătorii olimpici, într-adevăr 
numai atunci poți să spui, în cu
noștință de cauză, că cei care cred 
că aurul, argintul și bronzul olim
pic se găsesc 
pe stadioane 
lă. Am avut 
tivii români 
principal al 
izbit față în

la Miinchen pe străzi, 
sau în săli se înșea- 
certitudinea că spor- 
aflați pe bulevardul 
satului olimpic s-au 
față cu 

și au hotărît. ca 
lor pregăti ri, să 
le stă în putință, 
pentru a rezista
această mare concurență, prezentă 
îu mod obsedant. Iată de ce spor
tivii noștri, — și în special preten-

acest adevăr 
fondul bunei 
tot ceea ce 
la Miinchen,

Pe 
facă 
aici 
și chiar învinge

antrenează cu regularitate și 
parteneri puternici pentru ui-

tatonărilor și ultimelor pregă- 
pentru sportivii care intră 

tîrziu în competiție sînt chiar 
multe zile de preparație. Unii

Aure! NEAGU

Miinchen, 24 ausust.

(Continuare in pag, a 4-a)
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în numărul de azi:

CAMPIONATUL BALCANIC
DE BASCHET PENTRU

JUNIORI A FOST CÎȘTI 
GAT DE ECHIPA ROMÂNIEI
(pag. a 2 a)

TINERELE TENISMENE RO
MÂNCE

{Continuare m pag. a 2-a)

Armonie și indeminare — iată ce exprimă această secvență din demon
strația sportivilor reprezentînd clubul Metalul, Foto; Dragoș NEAGU

PE PRIMUL
LOC ÎN FINALA
LA MALAGA (pag. a 3 a)

• COMPONENȚA LOTURILOR
REPREZENTATIVE DE FOT
BAL A Șl DE TINERET

A 73 a SESIUNE A
(pag. a 4 a)
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PARADA MILITARĂ SI DEMONSTRAȚIA OAMENILOR MUNCII
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DIN CAPITALĂ CU PRILEJUL ZILEI DE 23 AUGUST
A CUCERIT,

ECHIPA DE JUNIORI A ROMÂNIEI

NEÎNVINSĂ, CAMPIONATUL BALCANIC

Sub greutatea zecilor de tone trec prin țața triin-nelor,

(Urmare din pag. I)

mei, oameni care vin din marele 
front al muncii pașnice, din fa
brici și uzine, de pe șantiere, din 
școli și instituții- Ei sînt prezenți 
astăzi aici pentru a cinsti tradiția 
de acum 28 de ani, pentru a încre
dința încă o dată partidul, pe con
ducătorii săi, că brațul energic al 
celor ce muncesc liberi și stăplni 
pe soarta lor, știe să construiască 
dar să și apere munca pașnică a 
Întregului popor.

în rînduri compacte, trec apoi

detașamentele de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei.

în imensul patrulater al demon 
strației se așterne liniștea. De
odată, din toate colțurile pieții își 
fac apariția, în urale, grupuri de 
pionieri care se îndreaptă cu bu
chete de flori spre tribuna centrală. 
Momentul emoționant al întîlnirii 
pionierilor eu conducătorii parti
dului și ai statului nostru este 
subliniat prin aplauze furtunoase, 
în îmbrățișarea caldă cu care se
cretarul general al partidului și 
ceilalți conducători îi înconjoară

ohnifilr. tancuri '.e

pe micii purtători ai cravatelor 
roșii. întreaga asistență, întregii 
popor văd grija de zi cu zi pe care 
partidul și statul o poartă tinerei 
generații, pentru ca ea să crească 
și să se formeze în spiritul muncii 
constructive, al eticii și morale- 
comuniste, în spiritul dragostei 
pentru patrie, popor și partid, al 
nobilelor idei ale internaționalis
mului socialist

Apoi, în Piața Aviatorilor pă
trunde mulțimea. în coloane dense, 
inaintînd sub falduri roșii și tri 
colore, scandînd puternic : „23 Au

gust libertate ne-a adus„Un 
partid avem și-ax nume, prețuite 
mult in lume!“. _C eaușescu luptă
tor. pentru-al nostru ntreg popor"

Ca valurile nesftsrte. coloanele 
trec orin fața tribunelor raportînd 
cu nețărmurită bjcur.e și mîndrie 
partidului. tovari__ NICOLAE
CEAUȘESCV. succesele remarca
bile obținute în marea întrecere 
socialistă pe cane m peste 800 000 
de oameni ai munct: din Capitala 
patriei noastre au nesfâșurat-o în 
cinstea z.ie; oe X3 August și care 
continuă cu însemnate în Intîmpi- 
narea aniversar.. unui sfert de 
veac ce la proclamarea RepubU-

în rfnduri coc: pa ie defilează 
muncitorii Urâtelor 23 August, pu
ternică uniate. ci. tmr de simbol 
pentru rolul să. in dezvoltarea 
r<r_stre. socialiste Suit prezenți 

ia marea demaastra;^ colectivele 
altor mari azine tenregtene ca 
Grrv.-a Bcșae. Vuic-an. Ur na de 
tji— gre.e Timpuri Noi. Setnă- 
-it are. Danut-ara Muncitorii de 
ne piatîccina t-ri zrtralâ Pipera și 
X' var re.e^te mutăți care fac 
S * orasni Rac -veș-t: cei mai im- 
pcmanx centru măastrțal al țării.

: pa ca atvcte: nesărgimtă bucu
re ia marea JratrtT.e și oa- 
=«_: de fcSL «eseu:; de artă 
St eult-ră. a deoe n*s:une S: ta- 
,-mt. aje câru- ante e idealur. că- 
■ta- ie de purne pe tărimul ideo- 
-»e- tunsi rt t.vz — și-au 
«ăsn fcnfliir.me ba construcției
socialiste. îT-.bogat-nc activitatea 
ereaiortiar de buerrt matmale și 
pe cea a pcocrului.

In coioaoeie denaocscranțJor slnț 
prezent:, ca la fiecare August, cu 
entuziasmul s: exuberanta caracte
ristică virsăe: — m _ ne studenți și 
elev:.

Un semnal de trompetă vestește 
apoi mult asPrr'uta paradă a spor
tivilor.

Entuziasta cemmstrat.e a oame
nilor muncit dJ! Capitala patrie: 
noastre, consacrată celei de-a 28-a 
aniversări a eliberăr.; de sub jugul 
fascist, ia sfirs.t in atmosfera de 
entuziasm general. întreaga asis
tență ir.tonei _ JXTERNAȚIO- 
NALA" — :mr — de Luptă ai cla
sei muncitoare

Juniorii României, campioni balcanici Foto : Dragoș NEAGU

„TE SLĂVIM, PARTID!"

Ediția a X-a, jubiliară, a campio
natului balcanic de juniori s-a în
cheiat miercuri seară, în moderna 
sală Victoria din Ploiești, cu suc
cesul reprezentativei României, 
neînvinsă de-a lungul acestei com
pel:!:: care a reunit, ca întotdeauna 
de altfel, valori recunoscute ale 
baschemlui internațional. Dispu- 
r.inc. în ordine, de selecționatele 
Greciei. Turciei, Bulgariei și Iu
goslaviei. tinerii sportivi români au 
obținut o performanță remarcabilă 
(pentru a treia oară în scurta is
terie a Balcaniadelor, victoriile an
terioare fiind înreg strate în 1964 
la Atena și în 1P65 la Kraljevo), 
pentru care ei și antrenorii lor, G. 
Cbiraleu și T. Giurculescu, merită 
felicitări.

Izbînda team-ului român s-a con
turat din ziua a treia a turneului 
cînd a învins net formația Turciei. 
In ziua următoare, România a con
dus permanent echipa Bulgariei, 
dar spre final jucătorii s-au rela
xat înainte de a fi cazul, permi- 
tînd adversarilor să refacă handi
capul de la 14 puncte la două 
puncte. In ultimele minute, bas- 
chetbaliștii noștri au mai găsit re
surse pentru a termina Victorioși 
un merii în care au dominat net, 
dar pe care erau să-1 piardă, ceea 
ce ar fi fost nedrept dacă ținem 
seama de întreaga evoluție a în
tâlnirii. Miercuri seară s-a desfășu

rat derby-ul România — Iugosla
via, al cărui rezultat nu mai pu
tea detrona de pe primul loc pe 
jucătorii noștri. Totuși, disputa a 
fost aprigă, iar finalul pasionant. 
Oaspeții au avut inițiativa majo
ritatea timpului, datorită evidentei 
superiorități în lupta sub panouri. 
Dar, spre sfîrșit, modificarea siste
mului de apărare a echipei româ
ne s-a dovedit salutară. „Zona", 
deosebit de activă, a permis reali
zarea a numeroase intercepții și 
contraatacuri, determinînd recupe
rarea a 10 puncte și luarea condu
cerii în min. 37 (53—51). Din acest 
moment, a urmat o întrecere elec
trizantă, căreia baschetbaliștii ro
mâni i-au făcut față, încheind vic
torioși ultima partidă a Balca
niadei.
REZULTATELE ULTIMELOR TREI ZILE 

ROMANIA A — TURCIA 67—54 (32—25). 
Osacenco 10. Popa 17, Voicu 1, Mihalache
2, Uglal 12, Flutura? 8, Viciicau 4, Pomtrlă
3, Stratulat 10 ; Orhan 6, Ercumet 2, Ah
met 6, Omurdan 6, Taylun 2. Denlz 2, 
Cihangir 7, Efe 4, Corni 12, Mustafa 4. 
Mete 2, Levent 1. Aruncări libere : Ro
mânia 45% (20—9), Turcia 60% (28—18), 
aruncări din acțiune : România 40% 
(71-29), Turcia 24’« (73-13), arbitri:
Cziffra (Ungaria). Mouzaklotos (Greela), 
IUGOSLAVIA _ BULGARIA 30—52 
(36—25), GRECIA — ROMANIA B 82—40 
(41—20) : ROMANȚA A — BULGARIA 
57—53 (42—27). Osacenco 29. Popa 9. Mi
halache 6, Uglai 4, Vidican 2, Pomîrlă 
5. Stratulat 2 : Mihailov 17. Asichian 7, 
Radenkov 5, Valcev 1, Clrstev 6, Tașev 
11, Petrov 4, Kolev 2. Aruncări libere :

(Urmare din pag l)

Urmează reprize semnificative și 
simbolice : „TE SLĂVIM, PARTID 
„23 AUGUST — MAREA SĂRBĂ
TOARE A POPORULUI ROMAN", 
„REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMA
NIA — ȚARA MINDRA ȘI FRU
MOASA". Aproape 1 500 de sportivi 
din sectoarele 5, 2, 4 și 6, într-o ți
nută impecabilă, exprimă dragostea 
fierbinte față de partid, față de pa
trie, înscriu cu trupurile lor, pe pla
tou! pieții, inițialele P.C.R. și R.S.R., 
cifra simbolică 23, în timp ce pe fun- 
dai apare un imens panou .TRĂ
IASCĂ 23 AUGUST". Este o atmosfe
ră de mare însuflețire. In aplauzele 
puternice ale asistenței, sportivii pă
răsesc piața scandînd : „CEAUSESCU- 
P.C.R. !“.

Un frumos car alegoric al secto
rului 1 prezintă momente din activi
tatea sportivă de masă, ilîustrind dez
voltarea neîntreruptă pe care o cu
noaște exercițiul fizic în patria noas
tră. Atragerea către spoot a unui nu- 

mereo sporit de cetățeni repre- 
zintă o sarcină importantă a orga
nelor și organizațiilor sportive. In 
acest domeniu sînt de ^consemnat nu
meroase inițiative, priintre care cea 
mai proaspătă este L.Cupa Diana", 
competiție destinată saț aducă pe sta
dioane cit mai multe tinere fete.

Defilează cei ce îndrăgesc drume
ția și turismul — pe jos, pe bicicle
tă, cu barca — fornj-e admirabile și 
larg accesibile de oslihnă activă, de 
cunoaștere a frumui eților patriei, a 
marilor înfăptuiri ale poporului nos
tru, în acești ani ’luminoși de con
strucție socialistă. jCarul alegoric pe 
care l-au încadrat acești îndrăgos
tiți ai naturii reprezintă activitatea 
specifică turismului i.

Elevii din școli le Capitalei și-au 
făcut simțită prea ența în marea co
loană printr-un frumos program de 
“ —*ț5t -Ț-- cu
eșarfe purtate în largi și unduitoare 
legănări deasupn i capului, băieții cu 
bastonașe și dif^ rite aparate. Un am
plu tablou de dinamism și culoare. 
Tema : „TINERf ITUL PATRIEI NOA
STRE, SPRE * NOI

In acest eon. text, 
repriza urmă» jare 
Jocurilor CH'lro pice, 
dijie, jubiilfar â, se

exerciții de giro nastică : fetele

semicentenarul. Sînt prezenți în co
loană voleibaliști, baschetbaliști, fot
baliști, atleți, luptători și numeroși 
copii, care își însușesc măiestria spor
tivă în pepinierele vechiului club al 
muncitorilor feroviari.

Reprezentanții clubului Olimpia 
stîrnesc admirația prin alinierea per
fectă a coloanei de cicliști în formă 
de cocor. Trei automobile ARO -poar
tă pe remorci ambarcații sportive fa
bricate în România.

Studenții și studentele de la 
T.E.F.S. execută o splendidă demon
strație de gimnastică modernă și a- 
crobatica. Viitorii profesori de edu
cație fizică se pregătesc cu sirguință 
pentru a-și însuși această profesiune 
de mare răspundere.

In pas elastic și cadențat, sporti
vii de la Steaua încheie impresio
nanta paradă a tinereții. Un car a- 
legoric reamintește numeroasele suc
cese obținute în sfertul de veac de 
existență al clubului militar. Mișca
rea sportivă românească se poate 
mîndri pe bună dreptate, nu numai 
cu numeroșii campioni șl recordmani 
care âu crescut din rîndurile mili
tarilor patriei, dar și cu oamenii 
vrednici, bine pregătiți profesional, 
exemple de conduită socială care s-au 
format sub flamurile lui.

...In numai 35 de minute-, care au 
trecut foarte repede, cei peste 5 000 
de sportivi au reușit să exprime pu
ternicul sentiment de ’ 
nutresc partidului și 
condițiile minunate ce 
se la dispoziție spre a 
za deplin, ca oameni

în încheiere, să facem cunoscută 
„echipa" care a pregătit cu migală 
și deosebită acuratețe acest atractiv 
spectacol urmărit, nu numai de cei 
prezenți, în Piața Aviatorilor, ci și 
de milioanele de telespectatori. Sînt 
profesorii Dumitru Gheorghe, Gheor- 
ghe Dumitrescu, Gheorghe Artin și 
Emil Jecu.

dragoste ce îl 
patriei, pentru 
le-au fost pu- 
șe putea reali- 
și cetățeni.

Frumoase exerciții de grm 
studenții fi studentele Imn

ÎNCEPE BALCANIADA JUNIOARELOR
Selecționata de junioare a Româ

niei a plecat, miercuri seară, la 
Svilanjac (Iugoslavia) pentru a par
ticipa la campionatul balcanic. La 
aceste întreceri, care vor avea loc 
de azi pînă duminică, vom fi re
prezentau de : Adriana Cristea, 
Mihaela Bcrdea. Gheorghița Bolo

van, Viorica Moraru, Irina Szekely, 
Aurica Papp, Rodica Gcian, Diana 
Mihalic, Ida Biro, Rodica Fortuna, 
Mariana Andrcescu, Ileana Portik. 
Antrenori : Gh. Benone și Gabriela 
Both ; arbitru : V. Kadar ; conducă
tor : prof. C. Dîrjan antrenor fe
deral.

România 71% (18—13), Bulgaria C9%
(16_ 11), aruncări din acțiune : România
41% (55—22), Bulgaria 35% (60—21). Ar
bitri : Cziffra, Mouzakiotos, GRECIA — 
IUGOSLAVIA 64—51 (20—23), TURCIA — 
ROMANIA B 73—64 (34—3f) ; ROMANIA
A _ IUGOSLAVIA CI—58 (33—32). Drag- 
nea 2, Osacenco 21, Popa 7, Uglai 17. 
Flutura? 5, Vidican 3, Stratulat 1; Skroce 
20, Zupancici 2. Zizici 14. Bioraț 16. Mo- 
horovik 2. Spasoevlci 2, Lukovaț 2. Arun
cări libere : România 67%, (28—19), Iugo
slavia 54% (22—12), aruncări din acțiune: 
România 31% (67—21). Iugoslavia 39% 
(58—23). Arbitri : Cziffra. Stolanov (Bul
garia), GRECIA — TURCIA 79—57 (34-26), 
BULGARIA — ROMANIA B 78—52 
(35—25).

CLASAMENT FINAL
1. ROMANIA 4 4 0 250—229 8
2. Grecia 4 3 1 279—230 7
3. Iugoslavia 4 1 3 248—238 5
4. Turoia 4 1 3 247—281 3
5. Bulgaria 4 1 3 233—234 5

Echipa România B a participat în afa
ră de concurs, claslndu-se pe locul C.

PROCENTAJE
Aruncări libere : 1. Bulgaria 64% (83 -57).

2. România A 63% (92—58), 3. Grecia 
60% (100—60), 4. Turcia 35% (103—60), 5. 
Iugoslavia 53% (91—49), 6. România B 
50° o (100—50).

Aruncări din acțiune : 1, Iugoslavia 
43°'o (221—96), 2. România A 41% (251—105),
3. Grecia 39% (263—103), 4. Turcia 38% 
(265—102), 5. Bulgaria 35% (268—104), 6. 
România B 33% (246—83).

Clasamentul coșgeterilor : 1. MIHAILOV 
(Bulgaria) 99 p, 2. Osacenco (România) 
96 p, 3. Sakelariou (Grecia) 84 p, 4. Skro- 
ce (Iugoslavia) 64 p. 5. Zizici (iugoslavia) 
S3 p, 6. Mustafa (Turcia) 61 p.

Cei mai tehnic jucător : Sakelariou
(Grecia).

Cel mal tînăr jucător (14 ani): David 
(România).

„Pepinierele" lotului campion balcanic: 
Liceul nr. 35 București — antrenor G. 
Chiraleu (Osacenco. Drlnovan, Fluturaș, 
Chioran), Dluamo București — antrenor 
T. Giurculescu (Dragnea, Voicu). Școala 
sportivă Constanța — antrenor M. Hon- 
drllă (Popa), Școala sportivă Mediaș — 
antrenor O. Șerban (Mihalache), Școala 
sportivă Satu Mare — antrenor G. Mah
ler (Uglai), școala sportivă Cluj — an
trenor V. Mureșan (Vidican), Școala 
sportivă Botoșani — antrenor M. WeisCr 
(Pomîrlă), Academia Militară București 
— antrenor D; Leca (Stratulat).

D. STÂNCULESCU

CLFLAJLL BUCLRAȘTEAX- n-a 
sabaticsz oe<-?. Iz proporție de 30**. 
s. peritm ci primul meci —
brtse S». SloArațetr și Rebnentul 
■triad — a Iest de un slab nivel 
x—I rr~ srijicer.ț ine este mai bun 
ter arffiad pas la punct cu ctmdi- 

fi?---a joașA frecn cu accent mai 
m.—~ pe apirare Rulmentul cu > ju- 
ztecr. iwă dhn etripe «nulul trecut
# ptetaCu dte înkfcsponjbtl: > a jucat 
âerin. de tegr*. aaabttăoș. dar aceasta 
>-a a peritrtu a salva spectaeoluL 
Peer f — r- Q—A <*—<* pentru Sp. Stu- 
Anse- Ati în- mx . Călârarw (inc ). 
Baraaa (L p riă. C răcî—nea (1. 
pen. tr pe=2r- =« -urwienn Mital- 
rea O L ped . B— arbitrajul lui 
Pi try — BTIctexus.
*A bm tetaresaate a fost cea de

* anua ritrirore i-rtre Grixișa Roșie 
< V atcM. fixă tna-rite de începere. 
iaero--X Crit Aa se prezenta ca o e-

salt *—i -1 ea iar V ^ican ve
nea -tapă • xadene -em.ntfk-at; - a im- 
uaCi.va Sper^oăsa Studesfoșc. pe te
rn ret tare *u ieșit nrirtrii la joc 
au fcat riiiufii— Bar: conoscă- 
mn ac jeeake. avlseaCL dîrji In apă
rare. tr a_ reuse sa t-pmurxn.eze

PARTIDE DRAMATICE ÎN ETAPA 
DE IERI (a 2-a) A DIVIZIEI A

«azdele !n prima repriză prin : Mazi- 
lu (1- ped. — mir.. 17) 3—0 ; Chica 
(1. p.c. — min. 23) 6—# ; AL Ionescu 
<lnc. — min. 25) 10—0. Simion (Gr. R) 
a reușit să reducă din handicap (1. 
ped. — min. 31) 3—18. A. doua repri- . 
iă a aparținut însă grivățenilor care 
au jucat mai bine, au atacat conti
nuu. au înscrii. Nu atlt însă cit ar 
fi. trebuit pentru a întoarce rezulta
tul. Au realizat in acest timp doar o 
încercare prin Dumitru Al, transfor
mată de Simion. Deci scor final 10— 
9 in favoarea echipei Vulcan care a 
ytiut sâ joace cu ambiție pentru vic
torie. apărindu-se cu multă dîrzenie 
arunci clr.d adversarul o strîngea ca 
In clește. Satisfăcător arbitrajul lui 
AL Lenureaisu

Modesto FERRARINI
MECI FRUMOS LA TIMIȘOARA

Campioni: — Universitatea Timi
șoara — au dominat (pe Dinamo) 
reurind -ă conducă confortabil în 
min. CS eu 12—0 și 21—6 în min. 79. 
'.oru. final se datorește mai mult 
relaajrfi intervenite In ultima parte 
a înrtlniru. Dinamoviștii au jucat mai 

e In prima parte a jocului, dar

VICTORII !“
a fost firesc ca 
să fie dedicată 

a căror a 20-a e- 
„ va deschide In 

ziua de 26 a> jgust la Miinchen. Țara 
noastră va f i reprezentată la aceas
tă. mare? ret uniune sportivă mondială 
de o delegi jție numeroasă și puter
nică, bine ' pregătită, hotărîtă să de
pună) toatg eforturile spre a conso
lida fruniț >sul prestigiu de care se 
bucurai; Sf >ortul românesc în arena 
internați» aalâ.

In-, fisțf a tribunei principale, dea
supra eagului olimpic, sportivii în- 
sprijiț ,J ’ACE", sub semnul căreia se 
va: d&<~f' âșura, începînd de mîine, ma- 
aeai 5nt recere a sportivilor lumii.

1 2W_ de tineri și tinere ai Clubului
spart? v școlar dedică evoluția lor no- 
WtilȚ li dicton CITIUS, AbTIUS, 
fQR',' TIUS. în centrul coloanei, 40 de 
tleV i sportivi poartă o uriașă floare 
cu 5 petale de culorile cercurilor o- 
liu wice și o făclie aprinsă, simbo- 
h/.-îfid flacăra sacră, al cărei drum 
'-le, Ia Olimpia și pînă la Miinchen.a 

i^s'/răbătut cu citeva zile în urmă și
I alaiurile României.
7 Defilează reprezentanții marilor 

/cluburi bucureștene. Dinamoviștii se 
remarcă printr-un frumos car ale
goric reprezentînd sporturile practi
cate în cadrul acestei unități de elită 
și care a dat mișcării sportive-, în cei 
aproape 25 de ani de existență, 78 de 
maeștri 
eștri ai sportului.

Club . . _
prezintă pe cei mai valoroși sportivi 
ai săi din secțiile de tenis de cîmp, 
tenis de masă și scrimă. Ca de obi
cei, reprezentanții Metalului execută 
două piramide pe motociclete, două 
grupuri statuare de o deosebită fru
musețe plastică. Talentații boxeri ai 
clubului Constructorul fac o scurtă 
demonstrație pugilistică, amintind mi
ilor de spectatori că în această dis
ciplină România deține o poziție 
mondială fruntașă. O frumoasă im
presie lasă și sportivii de la Voința, 
care defilează purtind materiale și 
echipament fabricat în cadrul coope
rativelor meșteșugărești.

Aplauze puternice- sînt adresate re
prezentanților popularului club Ra
pid, care anul viitor își va șârbători

emeriți și

cu vechi

peste 500 de ma-

tradiții, Progresul

MESAJUL ÎNSUFLEȚIT AL SPORTIVILOR
DIN ÎNTREAGA TARĂ

în întreaga țară, în ziua de 23 August, demonstrațiile sârbăioresi, ale aamer. 
muncii s-au încheiat prin frumoasele defilări ale coloanelor de sportivi, care au ex
primat vibrantul lor mesaj de dragoste și recunoștință față de partid, iată de iubi', ul 
nostru conducător, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Iată relatările corespondenților

aiă ti rogpy w C SJt

Dumitru D1ACONESCI
noștri din citeva reședințe de județe.

„Cupa Prietenia"
ECHIPA ROMÂNIEI A RATAT

CAUFICAREA IN TURNEUL FINAL
La Bodftaz _ an

«Cape Prieceisar. Ia

âr_A *erhior.
ace. fa geoaral. sccc^acei îa praEd 
rindl <â «ohisnxai ccoaport»-
ren sssjz fa be^e a

TIMIȘOARA
Entuziasta 

avut loc pe 
Timișoara a 
celor 4.000 de sportivi, 
asociațiilor $i cluburilor sportive, multi
color echipați, au oferit celor prezenți o 
demonstrație a forței, supleței, disciplinei 
și măiestriei sportive. Eleganța și preci
zia mișcărilor executate de elevii și ele
vele liceului -C D. Loga-. ai școlilor 
profesionale U.M.T. și Electromotor, ai 
liceului 10. Eâiceului de informatică, Li
ceului agricol sau de sportivii de la 
„Industria lî®ii“. „Fabrica de ciment- și 
„Uzinele textile" au produs o deosebită 
impresie.

Cu aplauze binemeritate au fost pri
miți sportivii care reprezintă județul T.- 
miș în competițiile divizionare ș. in 
special, cei ce se numără printre cam
pionii țârii- Printre aceștia ara remarcat 
Pe canotoarele Maria Micșa (C.F.R.'. 
Ooina Bă rd as, Cristina Winer (V' *. □ 
Juliana NJeșiu, Dorotea Popovici. Doina 
Neșiu, Maria Redl, Mariana Gbiată s t 
sp.). Dorel Munteanu. Horst 
(C.F.R.). halterofilul Gheorghe 
(Electromiotor), componenții 
campioane naționale de rugby și handbal 
fete ale Universității.

Demonstrația sportivilor a luat sfirșit 
cu repriza elevilor de la Liceul cu pro
gram de educație fizică, care au pre
zentat in fața tribunei piramide, exer
ciții die gimnastică modernă și aeroba-..:.-, 
iar în final 
Olimpice.

manifestare populară 
Bulevardul Republicii 
fost încheiată de coloana 

Reprezentanții

un

CRAăIOVA

ce a 
din

Wolfram 
Cîrjalln 

echipelor

tabicu dedicat Jocurilor

Petre ARCAN

cației fizice și sportului, pro. 
pioni naționali de box jur.io 
și C. Ștefanovicl, ’uptătc-r-l 
echipele de judo, fotbal și 
la Universitatea, scrimeni și 
la Electroputere etc.

BOTOȘANI
St. GLBGLI

Demonstrația oamenilor muncii, care * 
avut loc in Piața Teatrului din localitMe. 
s-a încheiat. ca pretutindeni, cu deda
rea sportivilor.

La această grandioasă manifestare * 
locuitorilor orașului nostru au luat par
te și sportivele care participă in acnte 
zile la turneul internațional de volei do
tat cu „Cupa :
sportului din 
Cehoslovacia. 
Polonia, R.D.
precum și componentele celor două re
prezentative ale țării noastre «u fbst fc- 
timpinate cu căldură și salutate cu u- 
raie de numeroasa artsiență, ca c ex
presie a hotâririi poporului nostru de 
a strir.ge tot mai mult legăturile friteșt: 
cu p:»ț>:«areîe cei ori ai te țări socialiste.

Teodor UNGUREANU

naîi-teâar dta .-w-v—a ——y "rd reprezen— 
foUvA. rare av far-nsrae te coteDate* 
echspei Un<sriR o n— -riț ca sxCre

vei tefe-Tăt. Oe aa ac^ceae. de aceas
tă tetă, aut caoapes. -as aoerte fi 
faze - de aae si aednre. Alirsrî

• ev<x. -

aretru s.-a surorta* adversarele 
în râ de A Incepct—1 mectetei cu un 
blocaj atent și agresiv â cu servi
cii bene plasate, etea ee a dus Ja

Prietenia-. Reprezentante.* 
țările prietene; Bulgara. 

Cuba. R P.D. Corvenr.ă. 
Germană. Ungaria. URSS.

CLUJ coedc< cu 13—O (Ti, pentru a ciș- 
*a la 1 E drept, pe parmnul ace^- 
n meci sextetul nostru a comis si

rtastre ș. ratat calificarea In turne- 
ul fteuL CTisată pe locul 2 în serie, 
la seta.era., ethlpa R. D. Germane 
t-arti: că. xături de reprezentativele 
Balgarieî. I JLS.S. și K. P. D. Core- 
»■» la partxăele care vor decide pe 
tis^^ătoarea trofeului

reraitate din serii : Cehoslo
vacă» — Paăosâa 3—2 (9. 4. —15, —15. 
să, URS.S. — R.P.D. Coreeană 3—0 
(5. IL I2>. R. D. Germană — Cuba 
3—1 (—a. 7. 9ț 9). România II — 
R.PD Coreea'ă 8—3 (—<x —3. —17). 
C1R-S1S. - - eeboslovacia 3—1 (fi, —7,

cmcnuel FANÎĂNEANU
Aseară au început părticele decisi

ve pantr-u <ab:!:rea clasarraentuhii 
final în arma istilmre, Caba a In- 
vtes Bateteia U cu 3—1 (13, 10. —2, 
IA. oeuptnd Jor-u! IX și. respecttv, X.

Alte rezultat»: Cehoslovacia — 
Ucgaria 3—•, BouAnia I — Polonia 
3—2. VJLiA — R. D. Germană 3—0.

n-au reușit să concretizeze — prin 
Florescu, Nica, Dragomirescu — o- 
caziile avute. Un joc foarte frumos, 
disputat, care a plăcut mult celor 
prezenți. Excelent arbitrajul lui Gh. 
Pircălăbescu. (Petre ARCAN, — eo- 
resp. jud.).

STEAUA ÎNVINGĂTOARE
In meciul cu Steaua, cei care au 

atacat mai mult, contrar așteptărilor, 
încă de la început, au fost jucătorii 
Gloriei ei reușind chiar să deschidă 
scorul, în min. 10, prin Briceag (1. 
ped.). Dar în min. 15 Durbac îl imi
tă pe Briceag, echilibrînd atît scorul 
cit și aspectul partidei. In min. 37, 
același Durbac ridică scorul la G—3 
pentru echipa sa (1. ped.). Repriza 
secundă este dominată categoric de 
militari, care, prin Durbac — de de
parte cel mai bun jucător de pe te
ren — mărește scorul la 9—3 (l.p.c.) 
de la 40 m. Finalul partidei îi gă
sește pe jucătorii Gloriei în atac, 
dar ei ratează și nu pot modifica 
scorul. A condus excelent St. Con- 
stantinescu (București)

George ROSSNER
LA UN PAS DE SURPRIZA...

Precizia Săcele a trecut pe lingă 
o mare victorie în meciul său cu 
Știința Petroșani. Ei au deschis sco
rul în min. 21 (încerc — Laszlo) iar 
studenții au reușit să egaleze — tot 
printr-o încercare — abia în min. 
68, prin Stănculescu. In final 4—4 
(4—0). A arbitrat foarte bine FI. Tu- 
dorache din București. (V. SECA- 
REANU — coresp).

LUPTA MARE LA IAȘI !
Constructorul Suceava a fost pe 

punctul de a învinge pe Politehnica 
Iași. Dovadă că la un moment dat 
ea a condus gazdele cu 9—0 (!) — 
iar în min. 70 scorul era favorabil 
tot sucevenilor cu 9—7. In final, to
tuși. ieșenii au ieșit învingători în 
acest derbi moldovean cu scorul de 
11—9 (7—9). Au marcat : Vărzaru 
(inc.); Rujoiu (inc. 1. ped.) pentru 
ieșeni, respectiv, Senic (inc; tr.),
Tobescu (1. p.c.). A arbitrat bine 
P. Nieulesca (din București). (D. DIA- 
CONESCU — coresp. jud.).
CS.M. SIBIU N-A SCAPAT OCAZIA...

...de a valorifica avantajul terenu
lui propriu treclnd peste Farul Con
stanța — care n-a rezistat decît o 
repriză — cu 6—0 (0—0). cele două 
lovituri de pedeapsă au fost realizate 
de Munteanu. Foarte bun arbitrajul 
lui S. Dragomirescu (I. BOȚOCAN, 
coresp).

EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES
Extragerea I : 28 24 31 42 12 13.
Extragerea a Il-a : 18 32 19 2 27

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT 
Nr. 34 din 2» AUGUST 1972 :
Categoria I : (13 rezultate) 1 variantă 

10" o a 86.050 lei.
Categoria a Il-a : (12 rezultate) 7,20

variante a 14.342 lei.
Categoria a ill-a : (11 rezultate) 79,45 

variante a 1.950 lei.
Premiul de categoria I a revenit par

ticipantului V-\SILIU GHEORGHE din 
Ploiești.

PREMIILE TRAGERII LOTO DIN 13 
AUGUST 1972 :

Extragerea I : Categ. 1: 1 variantă
10% a 100.000 lei; a 2-a: 3 variante 25% 
a 11.998 lei și 6 variante lO’/o a 4.799 lei; 
a 3-a : 5 a 12.958 lei; a 4-a : 37,50 a 1.728 
lei; a 5-a : 119,95 a 540 lei; a 6-a : 227,25 
a 285 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 112 675 lei.
Extragerea a Il-a : Categ. A : 1 varian

tă 10% a 94.111 lei; B: 3.05 a 13.513 lei: 
C : 8,10 a 6.971 lei; D: 19,80 a 2.852 lei : 
E : 21,60 a 2.614 lei; F : 37,15 a 1.520 lei; 
Z : 1.235,55 a 100 lei.

Premiul de 100.000 lei de la categoria 
1 a revenit participantei ALECSR ELENA 
din București, iar premiul de 94.111 lei 
de la categ. A, a revenit participantului 
DUMITRESCU VIRGILIU din București.

LA 3 SEPTEMBRIE TRAGEREUium» șecvext* a d«r.onsv*u« »-~e- 
tulor m-aaca a reprezentat-o.
defilare* sportivilor. un amplu ai-a. ce 
rma— st culoare, de pepsperitee S- 
fort* de suaesue

Gropari p._croer.e trecind In rader.-» 
nasulsporov. sau unduind m. roteai 
eicermiulor a.ese alternînd cu care aAe- 
gortce si ea armonioasele .poriiew ale 
purtătorSor de eșarfe și stepme-e. au 
adus In Plata Victoriei :--naamea aci.'-tra- 
•,it sporire complexe ce se desflș-xarâ 
in orașul de pe Someș și au strecra. Tiara 
miesisă. trepâianiă a stadioaneioe.

Printre cet are au venit si aCună me- 
salul lor cald, de dragoste perârmuniâ 
fat* <Se partid șt de patrie, am rero- 
r.pscut șnorurt al redurabuulu: CluS
Sportiv Muncitoresc. prestigAoasâ ururaie 
sportivă care a dat lotului otmpic doi 
-eprerentanh de valoare, atleta ileana 
Silai și luptătorul Ion Marton, sportiv; 
ai semicentenarului „U*. reprerer.tar.r. ti 
toarze activului club Voința, ca ș. n-nu
mărați mesageri ai puterr-celor asocrapi 
sportive Clu’ear.a. Tehnofrtg. C.F R.

O superbă coloană, compusă dm 2 
de- tineri zvelți și fete frumoase, veniți 
să cinstească marea sărbătoare a poporu
lui și să-și afirme dorir-ța- lor de a cu
ceri noi piscuri ale performantei,' pentru 
sporirea orestigiului sportiv al orașului 
ur.de ei trăiesc, muncesc și învață.

Nujo DEMIAN

I o serie de gresri:. care au Impiedî- 
i cat obținerea victoriei in trei seturi.

Ne referim Ia faptul că in cel de 
’ al doilea, deși au avut un avantaj 
I substanțial. voieibelSteîe românce 
! s-au relaxat prea timpuriu, permi- 
■ tind adversarelor să reccnereze si 
i sâ reducă din handicap. De aseme- 
. rea. nu întotdeauna preluarea a 
funcționat asa cum trebuie. Echili- 

. brul din ultimul set — cisoutat în 
' sală din cauza alai: — se datorează 
' mai mult faptului că echipa română 
I s-a acomodat ceva mai greu cu con
dițiile oferite de sală. Scor final :
3—1 (7. —18. 1. 14) pentru România. 

Tn urma acestei victoru. pentru ca- 
) lificarea In turneu final pentru locu- 
i rile 1—4, echipei noastre îi mai tre- 
, buia să depășească, in ultima con
fruntare din serii, puternica reore- 
zentativă a Bulgariei, care își asigu- 

1 rase deja locul I. După o partidă 
1 maraton, voleibalistele bulgare au re- 
; ușit să se impună. De menționat că, 
în setul decisiv, formația României 
a condus cu 5—0, 10—7, dar a pier- 

• ciut la 13. învinse cu 2—3 (—8. 10, —9
11. -13) ce Bulgaria voleibalistele

• Ac:.- s-»i pos In vtizare biletele 
pentru -„agerea exoepțijetalâ Pronoexpres 
de dum.njeâ î septembrie a.c.. tragere 
la care se atribuie — in număr neli
mitat — a_-.o-.nns.ne DACIA 1300 și 
SKODA S precum Și excursii la 
FRAGA cu petrecerea REVELIONULUI, 
In atara premrtpr tn bani de valoare 
fixă și varăâbLâ. Procturați-vă din vre
me biletele.

O Os- gâtor-.: evctirsCor la Budapesta 
atribuite la sraaerea excepțională Loto 
din 8 aig'_si 1S72 (corxinuare) : 31. Va- 
sn-escu M .-cea — Sibiuc 32. Tiron Maftei
— corn. Frumosu jud. Suceava; 33. Du
mitrescu Gheorghe și 34. Szasz Andrei
— Tulcea; 35. Ciul ei Glaeorghe — Vaslui ; 
3*. Romanovschi Maria ; 37. Mișcolț Fa- 
raschlva: 38. Grosu Alexandru; 39. șchio
pa Viorica : 4». Dumitrescu Marian ; 41. 
Constantin Drăgan; 4t. Kedoes Ana ; 43. 
Cenușă Gheorghe; 44.. Apostol Cristache; 
45. Alexandru Ion: 76. ionescu Ion Ni- 
coiaie Și 47. stan Nicnlaie toți din Bucu
rești; 43. Grigore Etaralambie — corn. 
Valea Dragului jud. Ilfov; 49. Hălău 
Gheorghe — corn. Slngureni jud. Ilfov 
(continuare In numărul de sîmbătă).
numerele extrase la concursul 
PRONOEXPRES Nr. 34 DIN 23 AUGUST 

1372;
FOND GENERAL de PRRMII : 2.011-735 

lei drn care 1.033.690 lei RțPORT,

IAȘI
Peste SOW de sportivi ieșeru ș.-au ma

nifestat Încă o «tată. cu. ocazua zilei <5e r3 
August, adeziunea lor ceolu-â La prosra- 
tnul luminos elabora: de recenta Ci- 
fermță Nanonali a P.CJE Coloana lor a 
fost deschisă de spam-li de la C- i>- 
Xmouna, care au prezent* un car al-e- 
sjortc simbc .zind e carte dm «tsc.plm-le 
practicate de eî. Vii aplauze au cules 
grupul de 200 de sportive de Ia Mo.dova 
Tricotaje, care au executat o parte din 
programul de gimnav.că la locul de 
muncă, precum și tmenl care au scris 
cu trupurile lor inițialele „P.C.R.- și 
. W.S.R.- Vztna de fibre sintetice a pre
zentat un grup de 150 de sportive, care 
a executat un frumos program cu um
breluțe multicolore. St rima legătură între 
sport si producție a fost ilustrată prln- 
tr-un sugest:-/ car alegoric, prezentat ce 
U.F.S Au defilat, ap >i. sportivii din sec
țiile de atletism, gimnastică, setirnâ, bas-

zi_ _______ ___ de sărbătoare odată cu 
totl oamenii muncii din Craiova, au te- 
nit să raporteze despre succesele ior și 
sportivii celor două cluburi de perfor
manță. Universitatea și Electroputere. 
precum și ai numeroaselor asociații spo- 
tivte din oraș. Coloana celor peste 3.50’1 
da sportivi a fost dominată de carul 
alegoric simbolizînd întrecerile olimpice. 
Sînt prezente în coloana multicol ->ră a 
sportivilor, ce defilează prin fata-tribunei 
oficifâle. toate ramurile sportive, tot ce 
axa.msi bun Craiova în domeniul edu-

în. această 
toți oamenii

ur.de
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la Forest Hills

SE APROPIE PRIMELE CONFRUNTĂRI
INTERNATIONALE OFICIALE ALE SEZONULUI

Preocupările pentru apropiatele în- 
tîlniri internaționale | în care va fi 
angajat fotbalul nostru prind tot mai 
mult contur.

Cel puțin, la nivelul federației, care 
— la începutul acestei săptămîni — 
a trecut la o serie de măsuri privind 
atît echipele naționale cit și debutul 
echipelor de club în competițiile eu
ropene.

în acest sens, reține în primul rînd 
atenția alcătuirea lotului A, pentru 
amicalul de la 3 septembrie cu Aus
tria, revanșă a partidei din 1968, de 
îa Linz (1—1).

Caracterul amical al meciului de 
la Craiova, cu un „unsprezece" au
reolat încă de faima celebrului 
„Wunderteam" de odinioară, nu dimi
nuează interesul cu care este aștep
tată partida, pentru că —- să nu ui
tăm — ea reprezintă o importantă 
verificare a lotului nostru înaintea 
debutului în preliminariile viitoarei 
ediții, a zecea, a Campionatului mon
dial.

Ce constatăm parcurglnd lista pre
zentată de Angelo Niculescu, rămas 
în continuare (în ciuda unor presu
puneri sau speculații făcute în pri
măvară) la cîrma naționalei ?

_ In primul rînd, o evidentă fide- 
litate structurii de fond a lotului, de 
altfel logică în condițiile bunei com
portări din Campionatul european și --- .. ln_

In orice caz, examinlnd atent Iotul, 
deducem că unul dintre cei doi fun
dași centrali nou convocați (Dobrău. 
Antonescu) va fi introdus chiar in e- 
chipă, în lot n.emaifiind alți concu- 
renți din „vechea gardă", ca parte
ner al lui Dinu.

In fine, atrage atenția prezența din 
nou printre „tricolori" a lui Rădu- 
canu și Dembrovschi, jucători care, 
fâcînd parte din „fondurile fixe* ale 
echipei naționale nu sint excluși ce

• UN SCURT COMENTARIU 
ASUPRA NOULUI LOT REPRE
ZENTATIV • ECHIPA DE TINE
RET Șl OBIECTIVELE SALE • 
FEDERAȚIA SE PREOCUPA DE 
PREGĂTIRILE ECHIPELOR CARE 
NE VOR REPREZENTA TN CU

PELE EUROPENE

Campionatele internaționale de 
tenis ale S.U.A., care se dispută 
intre 30 august și 10 septembrie, 
la Forest Hills, vor fi cel mai pu
ternic turneu al anului. Este pri 
mul concurs „open", după acordul 
intervenit între forul internațional 
(F.I.L.T.) și gruparea profesionistă 
(W.C.T.). La actuala ediție participă 
228 de concurenți (148 jucători și 
30 jucătoare). Favoriți au fost de
semnați cîștigătorii de anul trecut, 
americanii Stan Smith și Billie 
Jean King. Pe tabloul turneului de 
simplu masculin, următorul tenls- 
man amator este Ilie Nâstase, lide
rul Marelui Premiu.

Iată capii de serie: 1. Smith 
SUA); 2. Roseurâll (Australia); 3. 

Laver (Australia); 4. _V.4ST.4SE 
<FL mânia >; 5. Newcombe (Austra- 
„a ; 6. Ashe (S.U.A.); 7. Okker
Olanda); 8. Kodes (Cehoslovacia); 

9 Riessen (S.U.A.) 10. Orantes 
Spania): 11. Drysdale (R.S.A.) 12. 

R . S.U.A.); 13. Lutz (S.U.A.);
4 Gimeno (Spania); 15. Connors 
sU A.1; 16. Hewitt (R.S.A.).

In turneul feminin, principalele 
favorite sînt în ordine: Billie Jean 
King ^-tUA.), Evonne Goolagong 
Australia), Chris Evert (S.U.A.), 

Roaanary Casals (S.U.A.), Marga
ret Co.rt (Australia). Nancy Gun
flier (S.U_A.). Francoise Durr (Fran
ța» st Virginia Wade (Anglia).

0 FRUMOASĂ AFIRMARE A TINERELOR TENISMENE
Echipa României pe primul loc în competiția europeană pentru 

junioare — Cupa „Principesa Sofia"
Dacă băieții noștri încă n-au adus 

„Cupa Davis" la București, în schimb 
tinerele tenismene s-au arătat mai 
grăbite, cucerind trofeul ce le cer
tifică supremația. E drept, deocam-

dată numai în limitele categorici de 
junioare. De duminica trecută, „Cupa 
Principesa Sofia", însemn argintat al 
primului loc în competiția continen
tală a celor mai tinere rachete fe-

doua zi după sosirea în localitatea 
italiană, arătîndu-se totuși net supe
rioare adversarelor lor din Italia șl 
Iugoslavia, care se antrenaseră acolo 
zile în șir.

In turneul final, la Malaga, puter
nica delegație a Franței se șl ve
dea în posesia 
pierele noastre

trofeului, dar eehi- 
asigurau califica-

Mariana
Cele mai bune tenismene junioare din Europa și

Mariana Simionescu.' Florența
Simona Nunwedler,

Hadffiu
trofeul cucerit. De la stingă la dreapta •. 
Mihai, Virginia Ruzici,

află în posesia echipei

din amicalul cu Italia, care a 
cheiat sezonul de primăvară.

In al doilea rînd, persistența 
linia de treptată împrospătare a 
tului, semnificată de menținerea

la perspectiva
color, cu toată _____ _ __ __ __
din Iot. (Poziția de principiu a iul 
Angelo Niculescu, validată în plus' 
și de excelenta evoluție a celor dc 
foști ^nari abser.ți*, în jocurile e- 
chipelor lor de club în etapa inaugu-

unui nou tricou tri- 
absența lor, un n— ASII RACHETEI IN ÎNTRECERI

N ăst a se și Țiriac la South Orange

pe 
lo-

— ----- ,------- - în
continuare a lui Hajnal, de chemarea 
lui Dobrău, Antonescu, Velea, Marcu, 
nume noi în lotul A și care oferă 
soluții fie pentru posturi deficitare, 
fie pentru posturi rămase vacante.

In ziua a doua, Ion Țiriac l-a 
întîlnit pe redutabilul jucător spa
niol Manuel Orantes, în fața căruia 
a fost nevoit să cedeze cu 1—6, 
4—6. A mai obținut calificarea în 
„sferturi" brazilianul Thomas Koch, 
care l-a învins cu 6—4, 6—3 pe 
americanul Jim Osborne.

EOTURIEE REPREIENTAT1VE 91
TENISMENI 
ROMÂNI 

LA KATOWICE

A ȘI DE
In vederea meciului amical de 

fotbal de la 3 septembrie, cu Aus
tria. care va avea loc la Craiova, 
a fost stabilit următorul lot 
zentativ care va intra în 
tire :

Portari : ADAMACHE, 
CANU

Fundași: SATMÂREANU, 
NESCU, DOBRĂU, ------;
DINU, DELEANU. VELEA.

Mijlocași : DUMITRU, NUN
WEILLER VI. HAJNAL.

TINERET A

PE AGENDA

repre- 
prejă-

RADU-

N. IO- 
ANTONESCU,

F. R. F.
Tn primele zile ale 

itoare, vor avea loc 
derației Române de 
importante consfătuiri.

Astfel, luni 28 august, de la ora 
12, este convocat colegiul divizio
nar A. din care Cac parte repre
zentanții secțiilor cu echipe în pri
mul eșalon al fotbalului nostru. A 
doua zi, marți 29 august, de la ora 
12, președinții secțiilor cu echipe 
in Divizia B vor discuta despre ac
tivitatea acestor organe pe plan 
organizatoric, tehnic și financiar.

săptămînii vi
la sediul Fe- 
Fotbal două

Atacanu ; LUCESCU. DOMIDE. 
DFMBROVSCHI. DO3RIN. IOR3 4- 
NESCV. MABCU.

Lotul de tineret, pestru parLAa 
din acwas; zi cu repremtari»* să> 
milarâ a Aus& iei. arc ixoiuam 
compcseață:

Portari : IovdacF.e, Ștefan.
Fundați: Jure*. Gugarin. JL 

Oiteanu, Cristnebe. Ajt-
ghelini.

Mijlocași: Dumitriu IV. Bciici 
Tânăsesc--.

Ataeanti: Petreanu M.
Multeacu. XL Sandu. Trei. Nâstase

Aceste loturi, prezertate de a=- 
trenocii federali Angelo NicsJescu. 
respectiv Cornel Drăcușin, *u tost 
ratificate de Biroul federal și vor 
intra de lunl In pregătire.

cr.
Cfeda 
st risă

"e

ceue asat

EMOȚIILE DEBUTULUI

a

ALTE TVRNEE DE TEMS

minine, se 
României.

Este o 
a acestor 
asfiră să 
un înalt prestigiu și pe coordonate 
care — pină de curînd — se arăta
seră inaccesibile. Am mai avut oca
zia să scrim. în superlative, despre 
Virginia Ruzici și Mariana Simiones
cu, cele două lidere incontestabile 
ale unui eșalon de tinere tenismene 
aflate în continuă ascensiune. Din 
debut de sezon, ele continuă să co. 
lecționeze remarcabile rezultate. La 
început surprinzătoare, apoi 
mină o valoare din ce în 
pregnant dovedită.

Iată, acum. în finala de 
laga a junioarelor, româncele au fă
cut din nou vid în jurul lor, învin- 
gînd pe rînd cele mai puternice ad
versare. Rezultatele detaliate se pot 
vedea în chenarul alăturat. Cifre 
- ci, care nu exprimă decît prea pu
țin din întreg zbuciumul unor tinere 
sportive, dăruirea lor pentru culorile 
e.-hipei.

A n trenorul 
a condus și 
nele tinerei 
r.e-a relatat 
de această

nouă și frumoasă afirmare 
talentate jucătoare, care 
aducă tenisului românesc

primele trei partide. Foarte 
fost finala, cu echipa vest- 
La scor egal (2—2), pe te-

xoec

• ••

DE LA I.E.A.B.S. *

Biletele de 
meciul de 
București — 
în vînzare azi 25.VIII.1972 la 
următoarele case de bilete : 
stadioanele Ciulești, Repu
blicii, 23 August, C.N.EJ’.S.

intrare pentru 
fotbal RAPID 
U.T.A. se pun

SELECȚIONATA GHANE1
ABATORUL BUCUREȘTI 3-1 (1-0)
In ultimul joc din cadrul turneu

lui de pregătire pe care l-a efectuat 
în țara noastră în vederea Jocurilor 
Olimpice de la Miinchen, selecțio
nata Ghanei a întîlnit, în Capitală, 
formația Abatorul. Ea capătul unei 
partide plăcute, în care fotbaliștii 
ghanezi au etalat din nou frumoasele 
lor calități tehnice, victoria le-a re
venit cu scorul de 3—1 (1—0). Sco
rul a fost deschis de Malek (min. 35). 
La reluare, echipa Abatorul (antre
nată de cîntărețul de muzică ușoară 
Dan Spătaru !) a reușât să egaleze 
prin golul înscris de Mihăilescu 
(min. 53) dar, în finalul partidei, 
oaspeții au mai îrtecris de două ori 
prin Kwest (min. 63) și Sam (min. 
78).

AVJBEL PĂPĂDIE

O si vă povestesc Ia ee> ce ar- 
meazâ cele ce văzut la Ptoies-n, 
In duminica xceea oloioesă. cînd de
buta la a 55-e ediție a Divinei A si 
un antrenor. \aaweiDer III: • să-l 
spunem încă tot asa. tn acesce cfce- 
va rinduri. pec_-u că ană' -i
exact ca îb urmă ea ani și acu. sfed 
l-in privit detxrjnd. os jaeăiar âe 
A, venit de la Du-t» Obor. R=4 
ci nd loa Naawviiler tl va .aride- a® 
Nuaweiller III. sâ-i iâsăm să s-i'1 
viețuiască. Cri se v» posea.

Deci. Ploiești. 20 ■ucust— Cnr-.ea 
stacionalui, și ea ar» o notă ăe ta* 
miliaritote. de călc-râ mr na gă
sești în altă certe, e un rz— 
Zorui spectatorilor e născut ee o 
țauză a ploii. Fiecare se grănesir 
spre fin lee ?n tribune, dar eu ac
ceptă să intre în ineîul de bencn 
fără să mai schimbe o vurbâ flesme 
ce va fi peste puține minute. Mat 
cu seamă că. iată, apar autobuze 
purtînd pe competitori. Jucătorii ftt 
tră pentru echipare tn cabină. Sccdir 
citeva cuvinte cu Ifie Oană. deșt * 
și. mai cu seemă. bmm la asaJturO 
emoționale dună deceniile (doctă se 
împlinesc, acum, în această etttM 
inaugurală) de căli re pe „banca re
ferinței*^ leșini, duoă o vreme sL 
ce să vezi ? Plimbînd'j-se agitat pr * 
curte, dăm de— Nunweiller IIL Cfctn 
îi dau mîna o simt umedă, seen 
cel mai obiectiv al emoției. Ne-o 
mărturisește rapid i „Am ieșit 
cabină fiindcă simțeam că încep «5 
transmit și băieților bătăile accele
rate ale inimii mele și senzația aceea 
de gol în stomac, semnele tracului. 
Nu, nu se compară ca jucător, su
ferința e de zece ori mai mică ! Și 
are un mare avantaj : s-a terminat la 
fluierul de începere al arbitralai ' 
Acum, pentru mine, de la lovitera de 
începere ea de abia o să se accen
tueze !“.

In acel moment, Ilie Oană ar» cn 
gest frumoși îl îmbrățișează spetr-sn 
și sincer pe omul care intra, din

StL

<—
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FEDERAȚIA DE HAVDBAL

ENN R. P. CHINEZA
PRIMITA IX EORIL

INTERNATIONAL
In\ 

fr-il XIX —lea-. 
-.temaționalei i 
iăjoară in a-11 

g. a fost primi- I 
acestui for tj 

federația

confir-
ce mai

la Ma-

Aurel Segărceanu. care 
de data aceasta desti- 
naastre reprezentative 

citeva amănunte legale 
frumoasă victorie. La

• urnFul de zonA. iucâ-
ince intrau ț e teren a

rea.după 
strînsă a 
germană. _
ren au intrat primele rachete. Ru- 
zic? pierde inexplicabil primul set, 
dar antrenorul își îmbărbătează ele
va, care în următoarele două seturi 
avea să-și spulbere adversara din 
față, pecetluind astfel victoria. „Spec
tatorii s-au ridicat în picioare — ne 
spune A. Segărceanu —• aplaudînd cu 
multă simpatie victoria noastră. Toți 
cei prezenți au fost de acord în a 
sublinia superioritatea româncelor".

zidresăm și noi, în aceste rîndurî, 
meritatele felicitări jucătoarelor vic
torioase si harnicului lor antrenor, 
care-și vede astăzi atît de frumos 
răsDlătită munca. Patru dintre echi
pierele laureate 
sale, din 
Dinamo, 
talente.

Citeva
ția europeană pentru junioare (pînă 

■ la 18 ani) este organizată sub auspicii
le F.I.L.T. si se află la prima ediție. 
Trofeul este oferit de " ’ 
niolă de specialitate.
obținută, țara noastră 
de a organiza unul din 
le, în ediția de anul viitor.

Radu VOIA

sînt chiar elevele 
secția de tenis a clubului 
o adevărată pepinieră de

ultime precizări. Competi-

federația spa- 
Prin victoria 

cîștigă dreptul 
turneele zona-

rC Ital? 
UJLS.S.

tate ita- 
tumeul 

naționale
ootată cu 

La tumeu 
■i. Spaniei,

Și în partida a 17-a a meciului, 
a patra consecutiv, campionul mon
dial își domină adversarul, constru
iește o excelentă poziție de atac, ob
ține apoi avantaj material, dar nu 
reușește să-1 materializeze. îngâdu- 
indu-i lui Fischer să înscrie o foar
te prețioasă jumătate de punct. Ori
cum, după jocul viguros din prima 
parte a întîlnirii, salangerul mar
chează un evident regres, este for
țat să se apere, domeniu în care nu 
se simte bine, dar pe care îl cunoaș
te foarte bine. Se pare, însă, că și 
lui Spasski ii lipsește forța pentru 
a putea aplica lovitura decisivă...

Marți, campionul mondial, avind 
albele, a început muțind peste două 
cimpuri pionul din fața regelui. Șa- 
langerul a răspuns avansîndu-1 cu 
o pătrățică pe acela din fața damei. 
Se părea că se va ajunge într-o ,.In- 

țdiană a regelui" dar, prin interver-

DtfA ETAPA INAUGURALĂ
4

IN DIVIZIA C

EXECUTIV F. I

•OSESCJ

avea REZULTATEeuropeni- va

tcrse-l
24 în loc 
pe orcinee de

tawem. se ] 
nunf« penr-Ta 
de echipe la 
neul final 
mondialelor :

LUCRĂRILE COMITETULUI

CUPA „PRINCIPESA SOFIA" Malaga, 17—20 august
SEMIFINALE

românia — FRANȚA 3—2 (Mihal — Duchmar. 4—6. 6—4, 6—3; Simiones- 
— Beyan 6—I. <5—2: Ruzici, Simionescu — Geudy, Beyan 6—4. 6—3; Nun- 
-ler — Thibaud 3—€. 1—€; Ruzici — Geudy 3—6. 8—10).
R-F.G. — SPANIA 3—2.

FINALA
ROMANIA — R.F.G. 3—2 (Mihai — Wolff 6—4, 7—5; Simionescu — Kassler 

4—€. 1—6: Raziei. Simionescu — Portscheller. Kassler 7—5, 6—1 ; Nunweiller 
— Strauss 4—6. 3—6:, Ruzici — Portscheller 2—6, 6—0, 6—1).

Pentru locurile 3—4 : FRANȚA — SPANIA 4—1.

tire de mutări și după schimbul pio
nilor „d“ și „c“, poziția a căpătat 
mai degrabă configurația unei „Sici
liene", în care nebunul negru era 
dezvoltat Ia „g7“ și nu la „d6“, ceea 
ce permite albului desfășurarea u- 
nui atac clasic pe aripa dreaptă, 
profitînd J . . . . .
„h6“.

Fischer a căutat contrașanse pe 
flancul celălalt, dar a jucat destul 
de nesigur, pendulînd cu dama și cu 
calul și arătînd că nu are un plan 
precis. In acest timp, Spasski și-a 
așezat piesele armonios și agresiv, 
iar la mutarea 13-a a oferit sacri
ficiul unui pion. Adversarul l-a luat, 
decizie îndrăzneață dar cam hazar
dată. Dispariția nebunului de cîm- 
puri negre al lui Fischer i-a expus 
regele unui atac foarte vehement. în 
fața amenințărilor care planau, 
mericanul a trebuit să 
litatea pentru un pion.

După aceea Spasski, 
indu-și, — probabil -

T:f4 Cd7, 27. Tf2 Ce5. 28. Rh2 Tel, 
29. T3e2 Cc6, 30. Tc2 “ ' “
Tal, 32. Rg3 Rg7, 33. Tcd2 Tfl, 34. 
Tf2 Tel, 35. Tfe2 Tfl, — - - —-
Tc3 Tel, 38. Tc4 Tfl, 
40. Tf2 Tel.

Tel, 31. Tfe2

36. Te3 a6, 37.
39. Tdc2 Tal,

de slăbiciunea cîmpului

a-
sacrifice ca-

supraapreci-
. . . poziția, a

schimbat damele prematur, socotind 
finalul cîștigat. Dar n-a fost așa. 
Deși în inferioritate materială, Fi
scher a reușit să-și activizeze calul, 
a barat coloanele de pătrundere ale 
turnurilor adverse, salvîndu-se — 
după întrerupere. Scorul este, așa
dar, 10—7 în favoarea șalangerului.

Iată desfășurarea partidei a 17-a :

ALB : Spasski

Etapa de debut în. noul campionat _ ai 
Diviziei C — care a avut loc duminică 
— a fost, cu toate vitregiile atmosf îriee, 
atractivă, cu partide interesante și, fi
rește, unele soldate ca rezultate surpriză. 
Iată, pe scurt, unele aspecte mai inte
resante ale acestei competlții-mamut, în 
care activează 168 de. formații :

trei divizionare C din Arad 
Constructorul și Gloria) a- 

neagră, pierzînd pe
• Cele 

(Vagonul, 
avut o... duminică 
toată linia Vagonul ți Constructor.:: au 
fost întrecute acasă de către Mureș — 
Deva (0—1) și respectiv Victoria Caian 
(1—2), iar Gloria Arad a pierdut la un 
scor-fluvlu 0—8 cu Electromotor Timi
șoara.

• Deși marea majoritate a echipelor 
nou promovate în divizie au jucat, cum 
e obiceiul In prima ertapă, pe teren pro
priu, doar puține dtnttre ele au profitat 
de acest atu. Este adevărat Că unele au 
avut meciuri grele, cu team-uri valoroa
se, ca de pildă. Textlllstul Pitești cu Fla
căra Moreru (0—1). Sportul Ciorogîrla eu 
Dinamo Obor București (0—1), Comerțul 
Brăila cu CohstfuOtorul Galați (0—0) etc. 
tn schimb, o figură frumoasă att făcut 
debutantele Minerul Bala Borșa (3—0 cu 
Voința Cărei), Locomotiva Adjud (3—0 
eu Rulmentul Bfîrlad) precum și cele 
două formații sătești, Recolta Stoicânești 
(jud. Olt) și Unirea Tomnatic (jud. Ti
miș) care au Întrecut partenerele lor cu 
scoruri destul de categorice, ambele cu 
3—1. eu Progresul Corabia, și respectiv 
Progresul Timișoara.

• Echipele care au retrogradat din 
au jucat toace în deplasare, dar 

numai Gaz metan; Mediaș a reușit un 
rezultat favorabil. 2—0 la Sf. GhCorighe, 
cu Oltul. Vulturii textila Lugoj a pie-tdut 
Ia Bocșa cu 1—2. Portul Constanța, la 
Medgidia, cu Cimentul 0—1 și Poiabia 
Cîmpina la Km. SJferat, cu 1—3. '

• Cele două echipe buzoiene. Chimia 
și Șoimii, au devenit copiii vitregi al ur
bei lor. După cum se aude, nici una din
tre ele nu are voie să joace pe stadionul 
din Buzău (motivul : se uzează gazonul). 
In prima etapă. Chimia trebuia să toace 
(meciul programat acasă) ia Km. Sărat, 
dar partida a fost amînată întrucât gazo
nul, îmbibat cu apă, n-a mai rezistat și 
la al doilea meci într-o zi (echipa din 
Km. Sărat a avut și ea meci acasă). 
Poate că C.J.E.F.S. Buzău va reanaliza 
măsura luată...
• Cele cîtieva sute de spectatori din 

Susenii Bîrgăulul (jud. Blstrlța-Năsăud) 
care au dorit să urmărească echipa lor 
în primul ei joc de divizie au avut ghi
nion. Cele două echipe (Foresta din lo
calitate și Viitorul Tg. Mureș) s-au pre
zentat pe teren, dar n-au apărut arbitrii, 
în comună neexlstînd arbitri calificați, 
partida nu s-a mai jucat. Erau progra
mați trei arbitri din Brașov, care, se 
vede, n-au nimerit în această comună 
nouă Pe harta fotbalîstWă ’a țării, păsat I

Toma RABȘAN

La Paris se cesfastari sub pre- 
ședenția liâ sir Stanley Rous, iu- 
riftrile coi 
derației 
Propunerea argentiriar-ă. 
pind din 1978 
participante ia 
CM. să Ce ăe 
mai figurează 
intrucît ea a fos; retarsă de către 
autorii ei. Totuși, In discuțiile avute 
cu membri marcanțt ai F.IT_A„ 
Stanley Rous a arătat că ar fi posi
bil ca la CAL din 1978 numărul fi
nalistelor să Ce de 20. Tn afară ce 
U.E.F.A. — care își menține punc
tul de vedere pentru participarea 
a 16 echipe — toate celelalte fo
ruri continentale s-au declarat 
acord cu această soluție.

Pe de altă parte U.E.F.A. 
schimbat locul de desfășurare a 
nalei „Cupei Cupelor'. 
1972—73, de la Paris la Salonic 
(16 mai). Finala „Cupei campionilor

CAMPIONATE...

__ evului executtv *. 
interExtionale de fc 

ca 1 
echipe 

final 
de 16

de

a 
e- 

ediția

SUEDIA. — în etapa a 14-a, echipa 
Landskrona (viitoarea adversară in „Cupa 
Cupelor- a Rapidului) a Dierdut în de
plasare cu 0—1, în fața lui Maimoe. For
mația Norrkoeping (adversară în «Cupa 
UEFA” a echipei U.T. Arad) a jucat, de 
asemenea. în deplasare și a fost învinsă 
cu scorul de 4—1 de Âatvidaberg. Alte 
rezultate :
Oerebro — Ajurgaarden i—2; Oergryte — 
Halmstad -0—0: Oester — Gais 4—1. Cla
sament : 1. AÎK — 20 puncte: 2. Aatvi- 
daberg — 19 p; 3. Noorrkoeping - 13 p; 
...9. Landskrona — 12 p.

ANGLIA. — Rezultate din prima ligă : 
Chelsea — Liverpool 1—2 ; Derby — Man
chester City 1—0; Leeds — Ipswich 3—3; 
Manchester United — Leicester 1—1; 
Norwich — Southampton 0—0: Stoke — 
Sheffield United 2—2: Tottenham — Bir
mingham 2—0; Coventry — Arsenal 1—1;

AIK Hammarby 2—2:

NEGRU : Fischer

23 august 1972
3. Cc3 Cf6, 4.

Reykjavik, 22 și
1. e4 d6, 2. d4 g6, ___ ..

f4 Ng7, 5. Cf3 c5, 6. d : c5 Da5, 7. Nd3 
D:c5, 8. De2 0—0, 9. Ne3 Da5, 10. 
0—0 Ng4, 11. Tadl CcG, 12. Nc4 Ch5, 
13. Nb3 N:c3, 14. b:c3 D:c3, 15. f5 Cf6, 
16. h3 N:f3, 17. D:f3 Ca5, 18. Td3 
Dc7, 19. Nh6 C:b3, 20 c:b3 Dc5+, 
21. Rhl De5, 22. N:f8 R:f8, 23. Te3 
Tc8, 24. f:g6 h:g6, 25. Df4 D:f4, 26.

loc la 30 mai, la 
Belgrad. Congresul extraordinar al 
U.E.F-A. urmează să aibă loc în 
Italia, anul viitor, în luna martie. 
Cu acest prilej va fi ales noul pre
ședinte al forului european, care va 
succeda lui Gustav Wiederkehr, de
cedat la 7 iulie a.c.

Totodată, F.I.F_A. a respins 
unanimitate cererea 
pendârii federației de fotbal 
Rhodesia.

„MEMORIALUL

în
ridicării sus- 

din

CAMPIONATE
EvertOK — Crystal Palace 1—1; Wolver
hampton — West Ham 3—0.

AUSTRIA (etapa a 2-a) ; Eisenstadt — 
Alpine Donpwitz 3—0; AK Graz — Wiener 
Neustad 6—2 : Rapid Viena — Austria 
Viena 1—0: ASK Linz — Austria Kla
genfurt 5—0; Az Wacker Viena —
Sturm Graz 2—0; Wiener Spon Club — 
FC Vienna 4—1: Wacker Innsbruck — 
Voest Linz I—1; Austria Salzburg — 
Bregenz 2—0. în clasament : 1—4. AK 
Graz, Austria Salzburg, Admira Wacker 
și Rapid Viena — toate cu cite 4 p.

ELVEȚIA (etapa a 2-a) : Fribourg — 
Granges 3—2 : Lugano — Chaux 
de Fonds 1—1: Servetre Geneva — Gras
shoppers Zurich 0—1: Sion — St. Gaii 
1—0; Winterthur — FC Basel 3—1; Young 
Boys Berna — Lausanne 3—2; FC Zurich 
— Chiasso 0—1. Conduce Sion și Chiasso 
cu cite 4 puncte.

• Tntr-un meci contînd pentru preli
minariile campionatului mondial de fot
bal, selecționata Canadei a învins cu 
scorul de 3—2 (2—»?) reprezentativa SUA.
• Turneul internațional de la Vigo 

(Spania) s-a încheiat cu victoria forma
ției locale Celta care, în finală, a învins 
cu scorul de 1—0 (1—0) echipa Nacional 
Montevideo.
• Competiția internațională de fotbal 

desfășurată în localitatea Szekesfehervar 
(Ungaria) a fa-st cîștigată de formația 
maghiară Raba Eto. învingătoare în fi
nală cu scorul dV? 2—1 (1—0) în fața echi
pei poloneze Odna Opole. In partida pen
tru locurile 3—Videoton (Ungaria) a 
dispus cu 1—0 (1—-0) de FC Halle (R. D. 
Germană).
• Tntr-un meci ^demonstrativ desfășu

rat la Montreal, ert’iipa Ujpest Dozsa a 
întins cu scorul de 4—2 (2—0) formația 
A.S. Roma. Golurile învingătorilor au fost 
marcate de Bene (2). Andras 
Punctele echipei italiene au 
zate de Capellini.

LIDERUL
VARȘOVIA, 24 (Agerpres).— In 

runda a 14-a a turneului interna
țional de șah „Memorialul A. Ru
binstein", Lutikov i-a învins pe 
Smejkal, Miagmarsuren a cîștigat 
la Kostro și Holm la Bednarski. A 
fost consemnată remiza în partide
le Vasiukov — Sznapik, Adamski 
— Cobo, Pytel — Haar, Ermenkov

și Nagy. 
fost reali-

intemațio-• în prima zi a turneului 
nai de fotbal de la Rocheviile (în apro
piere de Cannes), reprezentativa Maro
cului a învins cu scorul de 3—0 formația 
Lausanne. într-un alt joc, selecționata 
Luxemburgului a dispus cu 2—1 de echi
pa orașuluj Rocheviile.

Această competiție estetrezervată echi
pelor de tineret.

Robert Fischer

In această poziție partida s-a în
trerupt. Imediat după ce Spasski a 
înscris mutarea secretă, Larry Evans 
declara : „Acest final nu se mai poa
te cîștiga !“ Așa a și fost. La relua- 

1 s-au făcut doar 5 mutări, în 20 
d1® minute :

.41. Tfc2 (mutarea din plic) g5 1, 42, 
Tcîl Te2, 43. Tlc2 Tel, 44. Tel Te2 
45. Tlc2, remiză prin repetare de 
mu țări.

La ora cînd închidem ediția se 
desfășoară. cea 
tidâ a .meciului 

țdial. (Cetiți în ziarul nostru < de 
mîine un amplu 
pestei partide)

de a 18-a par- 
pentru titlul rnon-

comentariu al a-

’RUBINSTEIN"

ÎNVINS
— Zuckennann și Liebert — Rozu- 
vaev.

în clasament continuă să conducă 
Smejkal (Cel loslovacia) cu 10 punc
te, urmat de Vasiukov (U.R.S.S.) — 
9’/2 puncte, ' Lutikov,’ Rozuvaev 
(ambii U.R.S.S^) — cu cite 81/2 
puncte fiecare. \

BALCANIADA DE ȘAH
SOFIA, 24 (Agerpres). — Balca

niada de șah a continuat la Sofia 
cu disputarea partidelor întrerupte 
în prima rundă. Meciul dintre selec
ționata României și redutabila echipă 
a Iugoslaviei s-a încheiat la egali
tate : 3—3 puncte. în partidele în
trerupte. Ghițescu l-a învins pe Ru. 
kavina, iar Partoș a pierdut la Ve- 
limirovici.

In runda a doua echipa României 
a întîlnit formația Turciei, pe care

punete. Victoriile 
/ost realizate de

a invins-o cu1, 5r-l 
echipei române au .
Gheorghiu, Cit >cîltea, Ghițescu, Par
toș și Ungurea nu. CiT același scor 
(5—1) a cîștiga t și selecționata Iu
goslaviei meciul susținut cu repre
zentativa Greciei.

In turneul ind’i vidual feminin, Fli- 
sabeta Polihronk» ie a cîștigat Ia 
Czakyr (Turcia), t 'ar a pierdut par
tidele cu Stadlrt ’ (Iugoslavia) și 
Gheorghieva (Bulgțț ria). . "
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APROPIEREA JOCURILOR SE FACE TOT MAI MULT
SIMȚITĂ ÎN TABĂRA ROMÂNĂ

MUNCHEN, 54 (Prin telex)
în ciuda viitorii extrasportive, pe 

care o creează mai ales marea 
masă a ziariștilor, avizi de știri 
senzaționale; în ciuda multor eve
nimente oficiale (congrese, sesiuni, 
reuniuni etc.) și a manifestațiilor 
culturale, artistice sau mondene, 
sportivii înșiși continuă să se con
centreze asupra pregătirilor în ve
derea uriașei competiții care i-a a- 
dunat, aici, în capitala Bavariei, 
din toate colțurile lumii. Au fost 
înregistrați, pînă acum, în satul 
Olimpic 9729 de sportivi din 111 
țări.

De miercuri a sporit sensibil și 
numărul olimpicilor români. Cu o 
nouă cursă specială a companiei 
TAROM au sosit, tocmai în ziua 
marii noastre sărbători, loturile de 
handbal, volei, lupte libere, ultimii 
trăgători, membrii loturilor de 
floretă băieți și sabie, micul grup al 
săritorilor de la trambulină și 
platformă, precum și un mare nu
măr de atleți, printre care au fost 
cu ușurință recunoscuțî, încă de la 
aeroport, de către ziariști și fotore
porteri, Viorica Viscopoleanu, Ilea
na Silai, Valeria Bufanu, Carol Cor- 
bu și alții. Acești noi veniți s-au 
alăturat de îndată colegilor lor 
„veterani“ ai satului olimpic, fă- 
cînd cunoștință cu ambianța și cău- 
tînd să se aclimatizeze. Ziua sosi
rii acestui nou lot de sportivi ro
mâni a fost mai îngăduitoarei pen
tru prima oară am văzut soarele 
strălucind deasupra Miinchenului, 
o vreme mai îndelungată și îm- 
blînzind temperatura aerului, ceea 
ce încă nu poate fi considerat ca 
o promisiune fermă, pentru că, po
trivit spuselor localnicilor, un pro
verb bavarez zice; „să nu ieși nici
odată din casă fără umbrelă, pen
tru că s-ar putea să te uzi!".
DIFICULTĂȚI IN ALEGEREA PARTE

NERILOR DE ANTRENAMENT
Locatarii mai vechi ai sediului 

românesc din str. Connolly nr. 10 
au continuat, cu strguință, antrena
mentele. Sporturile care se practică 
cu un partener direct întîmpină 
oarecari dificultăți în găsirea unor 
adversari, pentru că mulți dintre 
antrenori vor să-și ferească sporti
vii de o confruntare directă cu po
sibilii adversari de mîine, fie din 
motive tactice, fie psihologice. în 
pofida acestei realități, iată că lotul 
nostru de polo a avut șansa de a 
beneficia de un excelent partener 
de antrenament. Este vorba de pu
ternica echipă a Italiei, a cărei 
medie de vîrstă este destul de îna
intată, dar care compensează acest 
dezavantaj printr-o rutină de joc 
redutabilă. în meciul amical de Ia 
Dantebad, jucînd mai agresiv și 
cheltuindu-se mai mult în acțiunile 
ofensive, echipa Italiei a învins cea 
a României cu 5—3. Dacă jucă
torii de „ctmp“ au înotat cu mai 
puțină vlagă și și-au economisit 
eforturile. în schimb portarul Hu
ber a apărat excepțonal, eulegînd 
unanime aprecieri din partea spe
cialiștilor prezenți.

0 DELEGAȚIE DE TINERI ROMÂNI PARTICIPĂ

10 000 DE SPECTATORI 
LE-AU APLAUDAT PE GIMNASTE
în ziua a doua a concursului de

monstrativ de gimnastică femini
nă, cu prilejul executării exerci- 
țiilor liber alese, fetele noastre s-au 
comportat excelent, abordînd în
trecerea cu multă degajare. Ele au 
fost îndelung aplaudate de cei a- 
proape 10 000 de spectatori prezenți 
în sală, mulți dintre ei însoțind 
exercițiul la sol al tinerei Anca 
Grigoraș cu bătăi din palme în rit
mul îndrăcit al 'cîntecului popular 
grecesc Zorba. De asemenea, s-au 
făcut remarcate Paula loan la să
rituri și Alina Goreac la paralele. 
Din păcate, cu prilejul acestui con
curs, una dj.n bunele noastre gim
naste. Mariana Gheciov s-a acci
dentat în momentul ieșirii de la 
paralele, suferind o entorsă la ge
nunchiul drept. Cauza accidentului 
— după cum ne-a mărturisit Alina

Celebra atletă Wilma Rudolph, campioană olimpică în 1960, a făcut o 
vizită în satul olimpic. lat-o fotografiată împreună cu caiacistele noastre 

Maria Nichiforov, Viorica

Goreac — stă în duritatea neobiș
nuită a saltelei de pe podea, spre 
deosebire de cele mai moi folosite 
la antrenamentele de acasă de că
tre gimnastele noastre Este foarte 
probabil ca Mariana Gheciov să 
nu mai poată fi utilizată în forma
ția de bază, pentru că cele cîteva 
zile de repaus forțat o vor scoate 
din ritmul antrenamentelor și îi 
vor crea, oricum, o senzație de ne
siguranță. Gimnastele se declară, 
în schimb, foarte mulțumite de 
calitatea trambulinelor, a căror 
elasticitate îngăduie sărituri mai 
ample, adică tocmai ce le lipsea, în
deobște, fetelor noastre.

La primele lor antrenamente gim- 
naștii s-au simțit ceva mai stinghe
riți. Chiar și Petre Mihaiuc, cu
noscut ca puțin impresionabil, s-a 
declarat stînjenit de imensitatea și 

noutatea sălii, de pildă, în timpul 
efectuării exercițiilor de la bară, 
cînd simțea că pierde noțiunea spa
țiului înconjurător. Exercițiul său 
la cal a fost foarte reușit, iar la în
trebarea noastră Mihaiuc a răspuns 
imperturbabil: „acolo e mai ușor, 
pentru că pun capul in pămint și 
nu mai văd nimic".

ACOMODARE
CU SPECIFICUL POLIGONULUI

Trăgătorii continuă să se minu
neze de excelentele instalații de la 
poligonul de tir și nu ostenesc în 
obișnuirea cu pozițiile, cu lumina, 
cu condițiile de concurs. Noii ve
niți, care întregesc acum lotul de 
tir, s-au adăugat și ei caravanei zil
nice care ia drumul poligonului. 
Fostul campion olimpic Ion Dumi
trescu are o singură — dar cît de 
fundamentală — observație: aceea 
că i se pare că talerele pornesc

Dumitru șt Maria Ivanov 
Telefoto : AGERPRES 

foarte repede din aruncător, dova
dă că ele cad destul de departe 
față de distanța obișnuită.
PREGĂTIRI CU CĂȘTI DE PROTECȚIE

Boxerii par cei mai puțin noro
coși în găsirea partenerilor de an
trenament. In ciuda tratativelor re
petate, în ultimul moment atît pu- 
giliștii italieni, cît și cei nord-ame- 
ricani s-au ferit să dea ochii, direct 
în ringul de antrenament, cu bo
xerii noștri. Astfel. în cursul zilei 
de miercuri, ei au fost obligați să 
accepte o nouă revedere cu boxe
rii argentinieni, care nu sînt chiar 
atît de slabi cum se bănuia. Adver
sarul lui Calistrat Cuțov. de pildă, 
l-a silit pe campionul nostru să se 
întrebuințeze serios pentru a-1 pu
tea ține la distanți Firește că par
tidele acestea de antrenament se 

efectuează cu căști și mănuși mari, 
pentru a nu periclita integritatea 
corporala a pugiliștilor încă înainte 
de turneul olimpic. Așa se face că 
medicii loturilor noastre au înre
gistrat prima spargere de arcadă nu 
printre boxeri, cum s-ar putea cre
de, ci în rîndurile ...poloiștilor, du
pă meciul cu italia.

FELICITĂRI PENTRU ANIVERSARE
în mica grupă a halterofililor a 

fost o dublă sărbătoare în ziua de 
23 august, întrucît Victor Rusu îm
plinea tocmai 27 de ani. Cu acest 
prilej, primarul satului olimpic, 
Walther Troger i-a oferit sărbăto
ritului o medalie comemorativă de 
argint, în greutate de 20 de grame 
și o scrisoare de felicitare. Aceleași 
daruri s-au cuvenit și luptătorului 
de la libere. Petre Poalelungi (abia 
sosit în satul olimpic) care împli
nea 31 de ani.

în toiul antrenamentelor, în lup
ta cu imensele greutăți, haltero
filii noștri au aflat — cu destulă 
curiozitate — grupele de concurs 
în care au fost situați de către co
misia ’ tehnică de organizare. Ion 
Hortopan (categoria 52 kg) va 
concura în grupa A, cea de dimi
neață; cea care îi va da posibili
tate să se afirme în marea masă a 
unor adversari fără o valoare con
firmată. în schimb. Victor Rusu 
(categoria 56 kg) va avea dificila 
misiune de a se întrece în grupa 
B, a fruntașilor lumii, în care exi
gențele sînt mai mari, dar unde 
și rezultatele sînt, astfel stimulate 
spre un nivel superior.

Victor BANCIULESCU

R 73-a SESIUNE A C.I.O.
Rhodesia exclusă de la J.O. • Lordul Killanin (Irlanda) — 

noul președinte al forului internațional olimpic

In cursul ultimelor sale ședințe, 
Comitetul Internațional Olimpic — 
reunit la Munchen in cea de .-a 73-a 
sa sesiune — a adoptat mai multe 
hotărîri importante. Cea mai impor
tantă dintre ele — decisivă în pri
vința salvări: unității Jocurilor O- 
limpice — privește excluderea spor
tivilor rhodesien; de la cea de a 
20-a ediție a J.O de vară. După șase 
zile de pertractări și consultări, după 
22 de ore de ședințe în cursul zilelor 
de luni și marți, reuniunea plenară 
a C.I.O a ajuns la concluzia că spor
tivii rbodesieni nu îndeplinesc con
dițiile regulamentare cerute pentru 
a putea participa la Jocuri și, în 
consecință, au fast excluși. Hotărîrea 
a fost obținută cu de voturi pen
tru. 31 contra si 3 abțineri.

Miercuri, La prinz. pe scările mo
numentale ale Palatului bavarez Ma
xim: lianeum. unde s-a ținut sesiunea 
C.I.O., președintele Avery Brundage 
a apărut In fața marii mase a repre
zentanților prese: scrise și orale, a- 
nunțind rezultatele alegerilor pentru 
noua conducere a înaltului for olim
pic. Noul președinte al C.I.O. este 
lordul Killanin președintele Comite
tului olimpic irlandez. Proaspătul 
prșeedinte, care va obține preroga
tivele abia după încheierea Jocurilor 
de la Munchen, și-a făcut el însuși 
o datorie de onoare anunțînd că, în 
același timp, Avery Brundage a fost 
ales președinte de onoare, pe viață, 
al C.I.O.

Moment din cadrul sărbătoririi zilei de 23 August în cantonamentul delegației române din satul olimpic 
Telefoto: AGERPRES

COMPONfflȚII DELEGAȚIE! OLIMPICE A ROMÂNIEI 
AII SĂRBĂTORIT CU ENTUZIASM ZIUA DE 23 AUGUST
Primul nostru gînd, aici la Mun

chen, în dimineața zilei de 23 Au
gust a fost să ne uităm pe cer, să 
vedem dacă vremea e frumoasă, pe 
care s-o dorim și la București, acolo 
unde știam că va fi parada mili
tară, demonstrația oamenilor mun
cii și parada sportivă cu prilejul 
sărbătorii noastre naționale. Aici, 
soarele a fost darnic. Seara am aflat 
că și la București timpul a fost fa
vorabil, din cele cîteva secvențe 
redate de televiziunea vest-germa- 
nă de la sărbătorirea zilei de 23 
August în capitala României.

Am văzut pe micul ecran chipu
rile surîzătoare ale oamenilor mun
cii manifestîndu-și bucuria și satis
facția de a trăi într-o țară liberă, 
aflată pe calea înfăptuirii unei mari 
prosperități; am revăzut pe condu
cătorul iubit al poporului nostru, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, spre 

ța) și Herman van Karnebeek (Olan
da).

De asemenea, a fost ales cel de al 
75-lea membru al C.I.O., în persoa
na arhitectului mexican Pedro Ra
mirez Vazquez, organizatorul J.O. de 
la Mexico, care ia locul membrului 
mexican, decedat. Jesus de Clark 
Flores. Lordul Killanin este născut

PREȘEDINȚII C.I.O.
Demetrius Vikelas (Grecia) 

1*94—1896. Baronul Pierre 
de Coubertin (Fran(a) 1896— 
1925. Contele Henri de BaiUet- 
Laiour iBelcia) 1925— 194i L 
Sicfried Edrtr—i (Swdial 
1M6—ISSa. Avery R—
(S.L.A) 1953—1J7Î. Michael
Morris lord Killanin 1972

la 30 iulie 1914, la Londra. Și-a Înce
put cariera ca ziarist, lucrtnd ca re
dactor la ziarele Daily Express. Daily 
Mail și Sanday Dispatch. A fost co
mentator politic si diplomat. direc
tor al mai multor firme ■-la-cier* 
Shell b.p. și Ulster bare. A practi
cat, în tinerețe, canotajul. boxul și 
călăria. Este, de altfel*. nărbat 
robust, cu alură Intr-adevăr socm.â. 
Este din 1950 presedin:e al Comite
tului olimpic irlandez, menabeu al 

care se îndreaptă dragostea și recu
noștința întregii țări.

Asemenea sentimente au trăit, 
aici, în satul olimpic, de 23 August, 
și sportivii noștri olimpici, pe stra
da Connolv nr. 10, sediul delegației 
României. Drapelele tricolore flutu
rați de cu dimineață în falduri largi, 
iar florile, așezate cu grijă în sa
lonul de oaspeți, dădeau nota cuve
nită marilor sărbători. în această 
dimineață s-a realizat o legătură 
nemijlocită cu țara. La ora 10,30 au 
sosit, cu avionul, de la București, 
sportivii celui de-al doilea eșalon 
olimpic, plecați în zorii zilei, în at
mosfera sărbătorească a celei de-a 
28-a aniversări a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist. Ură
rile de bun venit, felicitările reci
proce și îmbrățișările calde, pe 
terasa de la etajul 1, au făcut să 
se adune repede toți membrii dele
gației olimpice române.

Actualul yi fostul președinte al Comitetului Internațional Olimpic, lordul 
Killanin si Auery Brundage

consiliului sportiv irlandez, membru 
al clubului de box al ’universității 
Cambridge și al comitetului național 
:rlandez pentru vinâtoarea cu clini. 
Membru al C.I.O. din 1952, a deținut 
pe rind următoarele funcții în con- 
. ucerea C.I.O.: șef al protocolului 
lyo—1S58). președinte al comisiei de 

presă și relații publice din 1967, mem- 
oru al comitetului executiv din 1967, 
.. T-.reîTt.-.-.e a. C.I.O. din 1968.

In scurta sa biografie, dată pu- 
z..: :â;u imediat după alegerea sa, 
se menționează și o seamă de alte

Conducătorul delegației noastre 
tovarășul Anghel Alexe. președin
tele C.N.E.F.S. și al Comitetului 
Olimpic Român, a arătat, în cumin
te emoționante, semnificația eveni
mentului și a felicitat pe sportivi 
cu prilejul zilei de 23 August. Ast
fel, ne-am alăturat cu toții bucuriei 
întregului nostru popor șl gîndu- 
rile tuturor sportivilor au zburat, 
în acele momente, spre casă, dar 
și spre locurile unde mulți dintre 
ei au plecat imediat la antrena
mente.

Evenimentul a fost remarcat și de 
gazde și de vecinii delegației noas
tre, care au venit să-i felicite pe 
sportivii și oficialii români cu pri
lejul celei de a 28-a aniversări a 
eliberării României de sub jugul 
fascist.

(De la reporterii noștri aflați la 
Miinchen)

Telefoto : AGERPRES

activități ale sale : membru al aca
demiei regale irlandeze, membru al 
asociației internaționale a criticilor 
de artă, membru al Uniunii interna
ționale a ziariștilor, membru al aso
ciației tehnicienilor de cinema și te- 
televiziune, membru al consiliului 
central al Crucii roșii irlandeze, fost 
președinte al consiliului consultativ 
pentru monumentele naționale, mem
bru al Comitetului consultativ pentru 
relații culturale. Este căsătorit și are 
patru copii.

LA TABĂRA OLIMPICĂ DE LA MUNCHEN
După cum s-a mai anunțat, în 

perioada desfășurării J. O. va fi
ința la Miinchen și o tabără olim
pică pentru tineret, cu peste 3 000 
de partîcipanți din 100 de țări, 
printre care șl România.

Țara noastră va fi reprezentată 
la această manifestare olimpică de 
o delegație compusă din 60 de ti
neri, care au și plecat aseară spre 
Miinchen. Membrii acestei delega
ții — elevi, studenți, muncitori, ță
rani; profesori de educație fizică — 
au fost selecționați din întreaga 
țară. Majoritatea dintre el sînt ti
neri sportivi cu frumoase perspec
tive de progres, ca, de pildă, elevii 
liceului nr. 35 din București Lilia
na Radulescu și Dan Niculescu, 
componenți ai loturilor naționale de 
baschet, eleva Viorica Draga de la 
Școala sportivă nr. 1 din Bucu

rești, membră a lotului scrimerelor 
junioare, elevul reșițean Dittmar 
Wetternek, din lotul republican de 
natație, juniorul Alexandru Bagiu, 
de Ia Școala sportivă din Oradea, 
clasat pe un loc fruntaș la cam
pionatul național de sărituri în 
apă, studenta timișoreană Cristina 
Metzenrath, componentă a lotului 
feminin de handbal și alții.

într-o convorbire avută înainte 
de plecare cu conducătorul acestei 
delegații, prof. Septimiu Todea, am 
aflat că tinerii noștri s-au pregă
tit intens pentru o activitate mul
tilaterală în tabăra olimpică de la 
Munchen. Printre altele, ei vor da 
un spectacol folcloric, vor prezen
ta filme sportive și turistice rea
lizate în țară, vor face demonstra
ții ale jocului de oină, contribuind 
astfel la o mai bună cunoaștere a

vieții tineretului nostru de către 
miile de participant! la tabăra o- 
limpică.

Pentru completarea posturilor în 
conducerea C.I.O., a fost ales ca vi
cepreședinte al C.I.O., Willi Daume, 
președintele comitetului olimpic ai 
R. F. a Germaniei și președinte al 
comitetului de organizare a J.O. de 
la Munchen. El va funcționa, în a- 
cest post, alături de mai vechii vi
cepreședinți Jean de Beaumont (Fran-

FEBRILE PREGĂTIRI
(Urmare din pag. 1)

concurenți nici n-au sosit. Din mo
tive tactice, ai așteaptă să plece în 
ajunul probelor, așa cum, de altfel, 
procedează și Argentina Menis, a- 
flată încă la București. Numai cu 
cîțiya ani înainte, mirajul partici
pării la Olimpiadă producea zile, 
nopți și săptămîni de insomnii, mai 
cu seamă debutanților, pentru ca 
acum aceștia să aștepte calmi, să-și 
învingă slăbiciunile și tentațiile, 
conștienți de faptul că numai așa

ar putea aspira la un loc pe po
diumul olimpic

Cu cît accesibilitatea la medalii 
a devenit mai dificilă, cu atît au 
crescut ambiția, puterea de muncă, 
conștiinciozitatea și spiritul de sa
crificiu al sportivilor olimpici. Este 
aproape sigur că vom asista la cele 
mai valoroase J.O. modeme. cu 
speranța că si sportivii noștri, care 
se dovedesc foarte ambițioși și har
nici. nu vor scăpa prilejul unor a- 
firmări. care să dea mult de lucru 
ziariștilor sportivi români nrezenți 
aici. Este ceea ce ne dorim.

TELEX OLIMPIC • TELEX OLIMPIC
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în arena circului »Kro4ie* din Munchen se 
desfășoară, în aceste zile, festivalul internatio
nal folcloric din cadrul programului cultural al 
Jocurilor Olimpice. La «acest festivei participă 
și ansamblul de cinteoe și dansuri .Rapsodia 
Română* care și-a inaugurat serio spectacole
lor sale. Numeroși spectatori au aplaudat Ic 
„scenă deschisă" măiestiia artiștilor români 
Au fost prezenți C. Oancea, ambasadorul 
României în f?.. F. a Germaniei, și P. 
consilier de presă și atașat olimpic.

La Miinchen s-au desfășurat lucrările 
tetului intwrnaționol pentru dezvoltarea 
baschetului în tume.

Tn raportul prezentat s-a arătat că
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Adunarea generală a Consiliului internatio
nal pentru educație fizică și sport (C.I.E.P.S.) I 
de pe lingă UNESCO, care și-a încheiat lu
crările la Munchen, a hotărît organizarea mai 
multor congrese mondiale. în cursul anului 
1973. Printre acestea figurează cele dedicate 
următoarelor teme : istoria sportului in Africa 
(la Cairo), sportul la adolescenți (la Varșovia),

Oloru.
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Cna din marile absente ale OBn^ladeft 
este atleta jamaica.*^ Martira Ne-^rrZle 
în vlrstâ de ÎS ar.1.
mondială tn proba de as plat. Ea 
este aceidentatâ la sa pbefor r aa «a 
putea face deplasarea la
*
Direcpa spitalului dbi sasd otonpte co
munică că Si alți partlctpaacft tfat safe* 
rinzU Tnlif uptiMtii |t antreaaeDenteie. 
Este vorba de atler.: ț>*-ek
Klayton. Kerry O’Br.-n r*rord ran 
mondial fin proba de 3M* sa obstacole. 
Italianul Maree-Lo Flacorar? cttaoeen- 
tul săritor cu pr&j2ia Rerato 
(italia), eaie nM de ?<-•• 1 Medkfl 
au declarat câ atletele J-i? Pc-nck 
(Australia), de-^rtâtoarta re: mert-
dia] la 8S9 y arzi, s: poțoeeza Tîieresa 
Suskniewîcx sint suMrtztde st su ver 
putea participa la J O.
* Ț 
Celebrul antrenor austraLan de
Don Ta] boț. care $e afLâ de r_a. - - e 
zile la Miinchen. a dec£a*at pri-t-e i - 
-Această pi seini olimpirt esxe deosebii 
de răpi di. Ea este intr-aderir t itrssrdi 
nară. Am convingerea eâ Innocliorti 
australieni pot obrioe reruriate mal bune 
deeit cele inreetstrate tn pHnnei* noas
tre din Sydney «au Brisbane*. De re
marcat eâ în cadrul antrenamesneior. ma
rea vedetă a n stației austrabene. tîit 
Goluo. a parcurs de wot ®ulte ori «suta" 
de metri liber în 5T-tis Ea a realrrat 
de doua ori în protih de Jtt m Mber tsm- 
pul de
♦
Un cofetar elvețian din Brasc a realizat 
o adevărată «operă* de artă ; el a •con
struit- din șocolată macheta
olimpic din Munchem Area; ă .pc±5â" 
cîntârește peste W iqi p • necesitat 13t 
de ore de muncă, vaioriud 1 tN de 
franci e’vețieni. Harnicul eofletar si-a ex
pus. desigur, .opera* in vitrina maga
zinului SăU. |

Delegația Fmlandei la Jocurile Olimpice 
de rara de la Mfinchen cuprinde 91 de 
sporuri $: sporuve. Cele mai mari șanse 
în lupta pentrj medaliile olimpice le au 
atlețli. dm rindtzl cărora se remarcă 
proaspătul recordman european în proba 
de M m. Pekka Vasala.
«
Antrer-amer.te:- celebrului atlet american 
Ju» Ryum recordman mondial în probele 
de șt 1 5b> m plat, sint urmărite cu
■mita aiirnție. Ryun a declarat ziariștilor 
-rmitoarexe: «La Ciudad de Mexico nu 
m-im acomodat cu altitudinea. ratînd 
obținerea vletoriet Sper că alei să-ml in- 
deplinesc dorinu de a arca pe podiumul 
medaliațflor co aur".

principal al echipei de box 
a PoioEîet este .veteranul" Felix Sztamnx,

El se află la conduoerea echipei încă din 
anul 1928. tn cursul carierei sale Sztamm 
a promovat o serie de mari campioni. 
Acum, el a declarat ziariștilor că dintre 
elevii săi cele mai mari șanse de a ob
ține medalii olimpice le au Tomezyk 
(pană), Szczepanskl (semiușoară) și Gor- 
tat (semigrea).

*
La dispoziția partlcipanților, oficialilor și 
ziariștilor stau 1 650 de translatoare re- 
prezentînd 52 de țări. Programul de lu
cru al acestor translatoare, desigur în 
schimburi, este de 24 de ore. Ele au fost 
selecționate în urma unor minuțioase 
examene, la care au participat 8 OM de 
candidate. Multe dintre ele vorbesc 5—6 
limbi.

BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR
Marea majxtate > atl ețLor prezenți 

In satu; >.ntpfc au participat la un con
curs care s-a desfășurat ne stadionul 
oumpse <fci MOrrhen La această ver.- 
tabSâ ^reper c generală* a concursului 
atletic OLimpte au fost realizate cîteva 
performante Ta2oroa.se AstfeL In proba 
de aruncurea gre-uiltii, americanul G. 
Woods a ocupat petmul loc cu 21.3S m, 
ftind urmaș d* compatriotul său Al. 
Feuerbarb — at.76 m. Cu un timp bun 
s-a înebetat proba masculină de ștafetă 
«xttt m. fu care formația SUA (V. Mat- 
tbevs. W CoDett, C- Smith. L. Evens), 
a fost cror.octetrată în 3 ^•.«9. Campionul 
olimpec de la C.udad de Mexico, kenya- 
nul îCner.ce* K«no. a obținut cel mal 
bun timp tB cursa de MO m — 1:46,4, iar 
sprintera! american Larry Black și-a 
adjudecat victoria in cursa de 200 m cu 
timpul de 2tX

In concursul feminin cele mai bune 
rezultate au fost obținute de atletele 
australiene : P. Ryan — Kilbom 13,10 la 
100 m garduri și L. Tillet — 6,60 rn la 
săritura în lungime-

Alte rezultate : masculin : săritura în 
înălțime: Stones (SUA) 2,18 m; 3 000 
m : Jipcho (Kenya) 7:54,7; 110 m gar
duri : Rod Milbum (SUA) — 13,73; 4x100 
m : SUA 38.89; feminin : 800 m : A.
Hofmann (Canada) 2:03,75 ; 4x100 m :
Cuba 43,91.

După cum s-a mai anunțat, AIBA a 
inipat desfășurarea primului campionat 
mondial de box rezervat amatorilor. Re
gulamentul acestui campionat și sistemul 
de desfășurare urmează să fie aprobat 
ea ocazia viitorului congres al AIBA, 
programat în 1974 la Dar es Salaam (Tan
zania).

Celebrul atlet american de culoare Jes
se Owens, care a cucerit 4 medalii de 
aur la Olimpiada din 1936 de la Berlin, 
a sosit la Munchen. El este invitat de 
onoare al Comitetului olimpic din R.F. 
a Germaniei.

AIBA a anunțat oficial că la turneul 
olimpic de box vor participa 377 de pu- 
giliști care-și vor disputa medaliile la 
11 categorii de greutate, de la semimuscă 
la grea. Nu vor fi admiși în ring boxerii 
care vor purta părul exagerat de lung. 
Comisia antidoping. care va funcționa cu 
acest prilej a publicat un comunicat prin 
care anunță că după fiecare reuniune, 
prin tragere la sorți, vor fi supuși con
trolului 8 boxeri.

' Ak'Z A*Z >*Z >*Z >»z < »"Z -y — — • •: " ■>, - ”,"■»,- >i» 2'.

Simionescu a fost aleasă membră în comisio 
tehnică feminină a federației.

în cursul zilei de joi membrii tuturor loturi- 
lor românești, reprezentîna 14 discipline spor- 
live, și-au continuat intens antrenamentele pe y< 
diverse terenuri și în diferite săli aflate unele J, 
în perimetrul olimpic iar altele fie in orașul “o 
Munchen, la depărtare de cîțiva kilometri, cum 
sint pista pentru sporturi nautice de la Ober- y. 
schleissheim sau poligonul de tir Hochbruck, un- '«' 
de ultimii intîrziați pe standurile de tragere au ■>,: 
fost, pînă în amurg, taleriștii români. y.

Singurii dintre sportivii noștri care au schim- 
bat pozițiile de antrenament în cursul zilei au ">,3
fost membrii lotului de pentatlon modern care y;
dimineața au făcut recunoașterea traseului de J,
călărie. împreună cu pentatloniștii elvețieni iar "r
după-amiază au exersat în fața siluetelor de la 
poligonul de tir. v,

Sporturile pe echipă in care obținerea unui 
partener de antrenament este importantă au a- M 
vut sansa de o-i găsi pe aceștia. Astfel, în 
cursul serii, voleibaliștii români au fost oaspeții y. 
colegilor lor vest-germani cu care au susținut o 
partidă test într-o sală fără public. în același ~,i 
timp, la piscina olimpică, în fața unui mare y. 
număr de specialiști și de spectatori, atrași in 'J) 
special, de faima foarte tinerilor înotători minu- “r 
ne care se antrenează aici, echipa de polo pe J*;
apă a României a disputat un interesant meci J,
cu formația Olandei (cu care nu este în aceiași ''<• 
grupă a turneului olimpic). Meciul s-a încheiat -j); 
după miezul nopții. y

In cursul zilei de vineri antrenamentele spor- y 
tivilor noștri continuă după un program pe care " 
organizatorii locali și conducerile loturilor 
noastre îl întocmesc zilnic cu minuțiozitate. y

In raportul prezentat s-a arătat că mini- 
baschetj. joc rezervat copiilor pină la 13 ani, 
cunoaște o ascensiune evidentă, fiind practicat 
în present de Derste un milion de copii.

In funcția de președinte al Comitetului
fost reales Ansv.tmo Gomez (Spania).

Ștafeta olim/ică o ajuns la Rosengeim
R. F. a Germa nieî, după ce a fost purtată 
teritoriul Austriei, de sute de sportivi.

Printre co/nentatorii de televiziune prezenți la
Miinchen so află o seamă de celebrități ale 
sportului mondial, cum ar fi campionul olimpic 
de decaîlont Bill Tocmey (S U.A.), campionul 
olimpic de patinaj viteză Ard Schenk (Olanda) 
și campionii austriac de schi Karl Schranz

Media de înălțime o echipei olimpice de 
baschet c Statelor Unite atinge incredibila 
cifră de... 309 m. Cel mai înalt dintre jucă
tori este uriașul Tom Burleson de 2,23 m, care 
cintărește 102 kg și este cu 37 crn mai înalt 
decît cel ma/i scund jucător al formației, Ken 
Dovis (1.86 r.n).

. y$ y$ y? y$ # y$ * y< * # y< - y< - y< y< y< y, y< y< * y, y,_ * y,_ * # # y< r # y- £ $ # y$ # # # y$ # # # $ # # £
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documentarea științifică în sport (la Mogglin
gen, în Elveția), sociologia sportului la copii 
(la București).

Tn cadrul congresului științific desfășurat la 
Munchen și consacrat perspectivelor și proble
melor sportului, au prezentat referate Alexe 
Nicu, directorul centrului de cercetă') științi
fice al CNEFS și medicul român dr. Ion Drăgan.

In cadrul congresului federației internaționa
le de gimnastică, antrenoarea română Mario

MECI DECISIV AL POLOIȘTILOR 
CHIAR h PRIMA li DE CONCURS
„Din cele trei grupe preliminare 

ale turneului de polo — ce-a declarat 
cunoscutul specialist maghiar. Bela 
Bajky, fără îndoială că prima este 
cea mai echilibrată, patru dia cele 6 
formații (Iugoslavia. România. S.U.A. 
și Cuba) avînd justificate pretenții de 
calificare tn turneul final Partida 
dintre România și S.C.A„ programa
tă chiar în prima zi. mi se pare cea 
mai interesantă din aceste prelimi
narii".

''ntrenorul Anatnl Grințescu s-a 
bucurat mai țntîi, la aflarea compo
nenței seriei A Apoi Insă, cînd a 
știut și ordinea meciurilor echipei ro
mâne a rămas cam mult pe gîndurt 
Și pe bună dreptate Tn prima par
tidă — curios lucru, exact ca la „Tro
feul Jadran" din 1971 - vom întîlni 
redutabila formație a SU A., tn fața 
căreia ptnă In prezent am obținut

două victorii (6—4 ta 1960 la Roma 
și 6—1 în 1972 la Budapesta), am 
realizat un scor egal (4—4 în 1971 
la Hvar) și am pierdut o dată (3—6 
in 1952 la Helsinki). 24 de ore mai 
tîrziu, vom juca cu Iugoslavia, ac
tuala campioană olimpică, care vine 
după un „galop de sănătate" (meciul 
cu Canada). Tn cea de a treia zi, 
adversara noastră va fi reprezentativa 
Cubei (care în prealabil va juca cu 
formația Mexicului). E drept, în cele 
5 meciuri disputate pînă în prezent 
cu poloiștii cubanezi, am cîștigat pa
tru, iar o partidă s-a terminat la e- 
galitate. Să sperăm însă că repre
zentanții noștri, care se antrenează 
zilnic la bazinul „Dante", vor trece 
cu bine acest evident tur de forță și 
vor continua întrecerea în turneul 
final.

Cu prilejul lucrărilor Congresului fede
rației internaționale de handbal a fost 
ales în calitate de președinte al acestui 
for Paul Hoegberg (Suedia). în vîrstă 
de 6o de ani. Hoegberg este directorul 
Academiei de Sporturi din Stockholm. 
Oficialul suedez îl înlocuiește la preșe
dinție pe Hans Baumann (Elveția), care 
a decedat în 1971. Ca vicepreședinți au 
fost numiți Alberto de San Roman (Spa
nia) și Vladimir Krlvkoy (URSS).

La competiția olimpică de scrimă și-au 
anunțat definitiv participarea 232 de con
curent! reprezentînd 37 de țâri. Trei cam
pioni olimpici își vor apăra titlurile : 
Ejerzy Pawlowski (Polonia), în vîrstă de 
40 de ani. care rămîne cel mai temut 
sabreur, G. Kulcsar (Ungaria) spadă și 
Belova Novikova (URSS) la floretă.
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