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FESTIVITATEA DE DESCHIDERE

O hm pi odăde a XX-a

4-

compus de 
1896 de k>

Spiro* Sc- 
Atena si

pista stcdionu;ui sint lansați 5 000 ce 
bcvcrezL Flecara olimpică apn-să a 

in Grecia, la Olimpia, și purtata pe 
sportivi in 29 de zile și 7 ore. de-a 
5 538 km, c-unoe pe stadion. Ultmd
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ZIAR Au. CON SI LI ULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT

LA MUNCHEN -0 IMPRESIONANTĂ MANIFESTARE A SPORTULUI MONDIAL

A CELEI DE A XX-a EDIȚII 
A JOCURILOR OLIMPICE DE VARĂ

MUNCHEN, 26 (prin telex). —
Ora 15, Președintele Republicii Federale a 

Germaniei, Gustav Heinemann, sub patronajul 
căruia se desfășoară Jocurile celei de a XX-a 
Olimpiade moderne, sosește pe stadion. Oot 
buciumași din regiunea alpină Hindenlang iți 
înalță tulnicele lungi de 5—6 metri și dau sem
inalul începerii ceremoniei de deschidere. O 
fanfară a Bundeswehrului, compusă din 60 de 
muzicanți, intonează imnul de stat al R. F. o 
Germaniei.

începe defilarea participanților. în sunetele 
marii orchestre dirijate de 
la Westdeutscher Rundfunk. 
un original potpuriu care 
număr de cîntece populare 
lumii. Potrivit tradiției și

Kurt Edelhagen de 
Acesta a compus 
include un mare 
din multe țări ale 
regulilor olimpice, 

defilarea este deschisă de delegația Greciei 
și este încheiată de cea a țării gazdă.

Odată delegațiile celor 121 țări așezate 
pe teren, 3 200 de fete și băieți, școlari din 
Munchen, în vîrstă de 10-—14 ani, prezintă — 
in. numele tineretului — salutul lor către spor
tivi ..agjțind buchete de flori și cercuri simbo- 
Jice" produse de ei înșiși. Fetele sint îmbrăcate 
in"ctistWfite~ galbene iar băieții în albastru. Evo
luția lor se desfășoară în sunetele unei melo
dii din secolul al Xlll-lea, prelucrată de cele
brul compozitor contemporan Carl Orff.

Răsună apoi semnalul olimpic compus de 
Herbert Rehbein. Președintele CI.O., Avery 
Brundage, și președintele Comitetului de or
ganizare a J.O. de la Munchen, Willy Daume, 
urcă pe podium și țin scurte olocuțiuni. Apoi 
Avery Brundage il invită pe președintele Gustav 
Heinemann să rostească tradiționala formulă

prevăzută in statutele fotului intemotioncl ol — - 
pic : „Declar deschise Jocurile Olimpice de la 
Munchen, celebrind eea 
a erei moderne".

Răsună imnul olimpic 
maras pentru J.O. din 
rearanjat muzical, în versiune modernă, de că
tre americanul Alfred Goodman. In oce'os- 
timp, opt sportivi, membri a' echipe u'ui de 
schif 8-pl ol R. F. o Cermoniei, cor-p on o 
Ciudad de Mexico, poartă drope jl olimpic. 
Cei opt canotori sint : Horst Meyer. Nico Ott, 
Roland Boese. Gunther Tiersch. Rudiger Hen
ning, Dirk Schreier, Jorg Siebert, Egbert Hirsch- 
felder. Acompaniat de mariakis mexicani 
și de un grup 
mărul capitalei 
Senties, predă 
președintelui C.I.O. 
transmite drapelul din satin brodat (creat 
1920 de către Comitetul Olimpic Belgian) pri
marului orașului Munchen, Jecrg Kronawitter. 
Potrivit regulilor olimpice acest drope! vo fi păs
trat la primăria din Munchen pin® la viitoarele 
Jocuri Olimpice.

Odată cu grupul folcloric mexican au intret 
pe stadion, prin poarta maratonului, instrumen
tiști bcvorezi și dansatori in costume regionale. 
Participă la această adevărată manifestație fol
clorică baletul mexican sub conducerea lui 
Rafael Zamarripa și grupul de mariakis .Lcs 
Toritos*, de asemenea orchestrele folclorice ba
vareze reunite din Bernau și Ruhpolding sub 
conducerea lui Georg Nistler și Gerhard Lech
ner, precum și grupuri de dans din Berchtes
gaden și Chiemgau.

de mariakis
de dansuri folclorice, pri- 
mexicone, senor Octavio 

drapelul olimpic tradițional 
_ La rindul său. acesta 

in

De pe 
porumbei 
28 iulie, 
5 9“ 6 de 
iunguf o 
purtător oi ‘eter ohmcuce este alergătorul de 
semifo.-»d. Gu-d-e- Zohn. de 18 ani, originar 6»- 
Obemzefl, I nqâ Passau. B este ocompc^ict de 
crte un c e-geter dm Africa. America, Asia și 
Oceania.

60 de carabinieri bavarezi, in costume troci- 
țicnale. trag 20 ce sahre cu flintele lor ump 
cu 60 de livre de pulbere neagră.

Stude-ta in medic:-ă. atleta Heidi Scbu er, 
in virstâ de 22 de ani, rostește jurămintul olim
pic : „In numele tuturor concurenților promit co 
ne «om prezenta ia Jocurile Olimpice 
loiali, respectind reguiomentele după core 
se conduc, doritori să participăm la ele in spirit 
cavaleresc pentru gloria sportului și onoarea 
echipelor noastre-.

Arbitrul Heinz Pollay pronunță, în numele tu
turor judecătorilor ți oficialilor, următorul uro- 
mint : Jn numele tuturor judecătorilor și oficia
lilor promit să ne îndeplinim funcțiile in timpul 
prezentelor Jocuri, eu toată Imparțialitatea, res- 
oectind regulamentele si fiind fideli principiilor 
adevăratului spirit sportiv".

Ceremonia se încheie cu intonarea piesei mu
zicale .Echecheiria* (un oracol al lui Apollo) 
pe muzica polonezului KrS'stof Penderecki, in
tr-o înregistrare efectuată Io studioul exoerimen- 
tol al Radiodifuziunii poloneze din Varșovia.

Sportivii părăsesc stadionul acomponiați de 
orchestra lui Kurt Edeihagen.

Delegația olimpică a României trece pnn fața tribunei oficiate

STRĂLUCIRI PESTE URIAȘA
SCENA OLIMPICA

Victor BANCIULESCU

‘, •* **
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MIȘCAREA SPORTIVA BUCURTȘTIANA FAȚA IA IAJA 
CO REALIZĂRIE Șl LIPSORIIE El

Recent, a avut 'loc plenara 
Consiliului municipal București pen
tru educație fizică și sport, la lucră
rile căreia au participat, pe lingă 
membrii acestui for, reprezentanți ai 
C.N.E.F.S., președinți de cluburi și 
asocjații, antrenori și cadre didactice 
de specialitate.

Urmînd la scurt timp evenimentu
lui de importanță istorică pentru po
porul nostru pe care l-a constituit 
Conferința Națională a partidului, 
plenara C.M.B.E.F.S. a fost puternic 
influențată. în desfășurarea sa, de 
spiritul dezbaterilor și al documente
lor de exc pțională valoare teoretică 
și practică adoptate de înaltul for al 
comuniștilor români. Particlpanții la 
plenară au analizat cu o crescută 
responsabilitate și exigență modul în 
care, au fost îndeplinite prevederile 
pe primul semestru al anului 1972 
din .planul cincinal de dezvoltare a 
mișcării sportive din Capitală, au 
scos în evidență șl au criticat cu 
tărie deficiențele care continuă să se 
manifeste în acest sector de activi
tate și au adoptat, în final, un plan 
de măsuri menit să asigure o eficien
ță sporită acțiunilor și preocupărilor 
îndreptate spre traducerea în viață a 
indicațiilor și sarcinilor de partid în 
domeniul educației fizice și sportului

BILANȚ RODNIC TN 
PRIMUL SEMESTRU

Darea de seamă prezentată de 
președintele Consiliului municipal 
pentru educare fizică șl sport, Tudor 
Vasile, a relevat participanților la

plenară un bilanț bogat în realizări 
ale mișcării sportive bucureștene, în 
prima jumătate a acestui an. In an
samblu, prevederile din plan defal
cate pe semestrul I au fost îndepli
nite, înregistrîndu-se chiar depășiri 
— unele din ele substanțiale — la 
anumlți indici. Astfel, se cuvine re
marcat faptul că din cele 1 600 de

• însemnări de la plenara 
Consiliului municipal 
pentru educație fizică 
și sport

acțiuni turistice destinate elevilor din 
licee in întreg anul 1972 (cu 60 000 
participanți), în primul semestru au 
fost organizate 1 280 (cu 57 000 parti
cipanți), ceea ce exprimă o realizare 
a planului în proporție de 95 la sută 
In procent de 70 la sută este îndepli
nit și p. nu) anual al acțiunilor de 
același gen pentru studenți. Depășiri 
asemănătoare sint de semnalat și în 
cazul turismului de masă pentru sa- 
lariații din întreprinderi și instituții 
(1 775 acțiuni cu peste 100 000 excursio
niști), în cel al participanților la du
minicile cultural-sportive (62 157 din 
70 000 prevăzuți pentru întregul an), 
precum și în privința răspîndirii gim
nasticii de înviorare (care a ajuns să 
se practice in 40 din cele 43 internate

școlare și In 30 din cele 47 cămine 
studențești), a activităților pionierești 
(îndeosebi „Roza vînturilor" și „Del- 
fin“). Dintre asociațiile sportive care, 
răspunzînd cu Însuflețire chemării la 
întrecerea lansată de A.S. Flacăra ro
șie, care au desfășurat o activitate mo
del, înregistrînd importante depășiri 
ale sarcinilor pe primul semestru, se 
evidențiază P.T.T.R., Casa Scinteii, 
Electronica, Sirena, Electroaparataj, 
Mașini-unelte, Gloria, Neferal, U.M.B., 
Spartak, Autobuzul, Dîmbovița, Pre
fabricate, Steaua roșie, Vulcan, Vic
toria Chimică, C.P.M.B., Confecția, 
Electra, I.T.B., Grivița Roșie, Electri
ca, Locomotiva, Sănătatea, Laromet, 
Dacia, I.D.E.B., Tehnometal, Igiena, 
Casa de mode etc.

Realizări deosebite se fac remar
cate și în activitatea sportivă de per
formanță a cluburilor și marilor aso
ciații din Capitală. Astfel, cluburile 
Steaua, Dinamo și Construcții, precum 
și asociațiile Gloria și Electroaparataj 
iși indeplinis ră pină la 30 iunie o- 
biectivele pe întregul an in privința 
sportivilor legitimați. La numărul 
sportivilor clasificați realizări de 100 
la sută prezintă, de asemenea. Steaua, 
ca și clubul Rapid, asociațiile Gloria, 
F.C.M.E. și UREM. In limitele cifrelor 
de plan pe primul semestru (sau cu 
ușoare depășiri) se încadrează reali
zările pe Capitală la titluri naționale 
cîștigate și la recorduri stabilite, deși

G FIRANESCU

(Continuare to pag. a 2-a)

RAPID — U.T.A.
U.T.A. i Vrei să te clipești 
la mine, Răducanule ?

cu ați de
STEAGUL ROȘU — PARUL 
— Fie marea cit dc mare.

peste Tîrr.pa n-o sd treacă
Desene de G. BADEA și S. NOVAC

Dacă n-ar fi existat tn an
tichitate și n-ar fi fost re
luate in epoca modernă. 
Jocurile Olimpice ar fi tre- 
bcit să fie inventate in zi
lele noastre. Pentru că ele. 
pe deasupra caaei reprezen
tări impresionante a na- 
tnodlar. poate eea mai Iartă 
dir ene se oferă cehilor lu- 

ra paradei 
pe care o 

a c'oriei 
de medaliile strălucitoare, peste toate aceste realități 

fimpice creează senzația că lumea este tot mai mult 
ani. la marea sărbătoare sportivă. Datorită tele- 

iacrederea că toți cei ce simt fiorii maiestoasei de- 
fimpice iți propun să fie mai buni, să trăiască în 

Dacă fiecare Olimpiadă ar ciștiga un contingent nou 
pentru această nobilă idee, atunci Jocurile își vor atinge 

w mai mult succes.
desfășurarea ceremoniei de deschidere, am avut certitu- 
recăsit ceva din principiul coubertinian părăsit, acela al 

rii in ansamblul acesta universal la care fiecare 
de mărimea populației. îți aduce

« BH 1
ROMÂNIA

MiiNCHEN'72

taspre«:pn*otâ de astăzi Jupă-amiază, pe 
ia tribaaeie acoperite parcă de aripi

o contribuție im-

soare și un colorit 
de liliac, sau pe 

pe care călca tn pas atletic tineretul sportiv al lumii, 
ai crier 121 de delegații ale țărilor participante, cu 121 de 

de krimi lingă ele, cu decorul viu al copiilor care incon- 
1 al speranței întreaga manifestare, toate acestea impre-

cJ>>rai desfășurării entuziaste a sportivilor, în sunetele ine- 
Li’tacaie orchestrate pentru jazz, in ropote de aplauze 
latr-o aseaneaea Împrejurare iți dai mult mai bine 
cit de frames e tricolorul nostru. Ce mindru il arată 

arest drag ip—ti«. Veraescu. cum il urmau fetele și băieții noștri 
aeaaeC ea •etan strălucitori. Erau multi, mai multi ca altădată, și 

acctora de anex ai s-a părut că sânt cei mai frumoși și cei mai 
eleganți.

SpectacaH a fast. iuar-adevăr. magnific pentru că el a aparținut 
aBanptsnauM naudtoL la care gazdele și-au adus o harnică și prețioasă 
caatribape. Ciad ana auzit la megafoane că 70 de stații de radio și de 
MnWm iestMlatea de pe stadionul olimpic, gindul mi-a
zburat la umere de azi ți in primul rind Ia tineretul nostru,

altădată, să poți să asiști la Olimpiadă de acasă 
țâ plouă, soarele să-ți apară strălucitor peste uriașa 

Cit de folositor ar fi ea sutele de mii de tineri ai țării 
nară. din acest dar care li se oferă, că pentru a ajunge 

să participe loociet la • asemenea sărbătoare sportivă a globului, tre
ce! 
tot

să tosete. să m—i i ir1. să dorească mereu să se afle printre 
M apa*, prwtr-o dăruire totală, să devină capabili să urce 

ante, spre medaliile olimpice.
■ procedat multi din concurenții români aflați aici și care 
intră ia bătălia aspră pentru puncte și medalii. Au defilat 
iii a 121 de țări. Puncte vor cuceri, probabil, mai puțin de 

dintre ei. iar medalii nici atit. Să urăm concurcntilor români 
e si in clasamentele zilelor următoare excelenta impresie pe care 

predas-a pe noul stadion olimpic din Munchen.

MTKCHEN. 28 august

de 
re
ia
să

Aurel NEAGU

CLASAMENTUL LA ZI

1— 2. SPORT CLUB BACAU 1 1 0 0 2—0 2
1— 2. STEAUA 1 1 0 0 4—2 2
3— 5. FARUL 1 1 0 0 1—0 2
3— 5. UNIVERSITATEA CRAIOVA 1 1 0 0 2—1 2
3— 5. UT. A. 1 1 0 0 2—1 2
*—11. C-S.M. REȘIȚA 1 0 1 0 0—0 1
6—11. DINAMO 1 0 1 0 1—1 1
6—11. JIUL 1 0 1 0 2—2 1
6—11. PETROLUL 1 0 1 0 1—1 1
6-11. STEAGUL ROȘU 1 0 1 0 0—0 1
6—11. .W CLUJ 1 0 1 0 2—2 1

12—14. CF.R. CLUJ 1 0 0 1 0—1 0
12—14. F. G ARGEȘ 1 0 0 1 1—2 0
12—14. RAPID 1 0 0 1 1—2 0
15—16. A. S. ARMATA TG. MUREȘ 1 0 0 1 2—4 0
15—16. SPORTUL STUDENȚESC 1 0 0 1 0—2 0

Interesam meciul de la Cluj, între o 
„salvată* și Steaua, cea pornită (anul 
acesta) spre ascensiune. Cine va învinge, 
frica (eternul sentiment al modeștilor, 
dar admirabililor feroviari clujeni) sau 
torta unui team care vizează de pe acum 
titlul I Greu de răspuns, pentru că fot
balul este adeseori si un aprig șl neaș
teptat duel psihologic.

Jiul. Steagul roșu, S C. Bacău și A.S.A. 
pleacă favorite tn Jocurile lor de azi. Kă- 
mîne de văzut cum vor ajunge aceste 
patru echipe la sfirșitul celor so de mi
nute.

ASTĂZI, ETAPA A DOUA A CAMPIONATULUI
DIVIZIEI A DE FOTBAL

Etapă dintre cele mal Interesante, ari. 
In primul campionat de fotbal al țării. 
Interesantă nu numai pentru că este... a 
doua — și toată lumea așteaptă confir
mările sau dezicerile dorite după rezul
tatele de duminică —, ci și pentru că 
programează cîteva .capete de afiș* dem
ne de toată atenția.

Partida de la Pitești pare cea mal 
„strînsă-, campioana en titre și ocu
panta locului trei tn precedenta ediție 
fiind — fără nici o îndoială — hotărite 
să dovedească că performanțele lor tre
cute au și astăzi acoperire, Nemaivorbind

de faptul că cele două rivale au adunat 
doar un singur punct în prima etapă...

Foarte atractive oele două partide dp 
la București, în care nici Universitatea

Craiova, dar mai ales U.T.A. nu se pr** 
zintă ca două simple turiste care au ve
nit doar să respire aerul de început de 
toamnă al Capitalei.

MECIURILE DE AZI

Etapa se anunță fără surprize, dar 
mărturisim că dacă nu s-ar înregistra 
nici una, <m fi martorii unei adevărate 

surprize...

Rapid — U.T.A. (Stadionul 23 August, ora 19,30) 
Dinamo — Univ. Craiova (Stadionul Dinamo)
F. C. Argeș — „U" Cluj
Steagul roșu — Farul
C.F.R. Cluj — Steaua

Sport Club Bacău — C.S.M. Reșița
A.S.A. Tg. Mureș — Sportul studențesc
Jiul — Petrolul
Cu excepția partidei Rapid *-1 U.T.A., toate celelalte 

meciuri inceo la ora 17,
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DOCUMENTELE CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI ÎN ACȚIUNE
Cupa tineretului de la sate” — o competiție viabilă

ÎNTRECERI DIRZE Șl SPECTACULOASE ÎN PRIMA REUNIUNE

PENTRU ÎNDEPLINIREA ÎNAINTE DE TERMEN A CINCINALULUI
Conferința Națională a partidului ; sărbătorirea Zilei de 23 August ; 

aniversarea unui sfert de veac de la proclamarea Republicii — iatâ 
evenimente politice de uriașă importantă in viața patriei noastre si 

pe care intreaga națiune le-a privit drept etape de muncă hotâritoare 
pentru înfăptuirea mărețelor obiective pe care le trasează și le prefigu
rează actualul plan cincinal.

De pe cuprinsul țârii sosesc noi și noi vești care vorbesc despre avîntul 
cu care continuă, in toate unitățile economice, marea întrecere socialistă, 
avind drept țel înfăptuirea cincinalului în patru ani și jumătate. Poate 
chiar mai repede I

REALIZĂRI Șl INIȚIATIVE

A

CIND GIGANȚII PORNESC LA DRUM...
Renumele „uriașului" industrial de 

la poalele Timpei — UZINA DE 
TRACTOARE BRAȘOV — a depășit 
de mult granițele țârii. „Caii putere" 
ieșiți pe poarta uzinei scormonesc 
glia tuturor continentelor, răspîndlnd 
odată cu sămînța, faima constructo
rilor de tractoare brașoveni, presti
giul industriei românești. De curind 
o nouă dovadă a făcut ocolul lumii, 
agenția peruană de presă „INTER- 
PRESS SERVICE" transmitea, cu ci- 
teva zile In urmă, că tractoarele uni
versale românești s-au impus prin 
deosebitele lor capacități tehnice In 
dificila greografie andină, în fața a 
două prestigioase mărci americane.

Grija pentru realizarea unor cote 
valorice cit mai ridicate a animat șl 
mai energic colectivul uzinei, In aces
te zile care au urmat marii sărbători 
de la 23 August

De pildă. In oțelăria uzinei. In spa
țiile marilor energii lichide, se obțin, 
zilnic, în medie, 5 tone de oțel pes
te plan, ceea ce face ca pînă In pre
zent să se fi elaborat suplimentar 
500 de tone de oțel sub „semnătura" 
echipelor conduse de Iosif Takacs, 
Gheorghe Pall și Victor Bob.

Secția mecanic șef. secție pivot a 
întregii uzine, a realizat în acest an 
utilaje și instalații in valoare de pes
te 32 de milioane lei. Chiar în aceste 
zile a fost pus în funcțiune, cu mult 
înainte de termen, un nou agregat 
universal de călire prin curenți de 
înaltă frecvență.

Secția montaj general, unde se con
cretizează realizările tuturor și unde 
prind formă și viață „caii de oțel" ai 
agriculturii, a înregistrat cu citeva 
zile în urmă tractorul cu numărul de 
fabricație 320 000 și, de asemenea, a

livrat — cu 6 luni înainte de termen 
— primul lot de 200 de tractoare de 
55 CP

V-am prezentat doar trei secții de 
la U.T. Brașov, doar trei evenimente 
din cronica marii întreceri socialiste, 
pe care toți muncitorii uzinei, alături 
de întreaga țară, o desfășoară la che
marea partidului

Mihai BÎRA

ALE CONSTRUCTORILOR GĂLÂȚENI
Printre t__  . — ______ .

dere în dezvoltarea economică a 
dețulul Galați, se află — la loc 
frunte — TRUSTUL JUDEȚEAN 
CONSTRUCȚII. Afirmația are 
suport solid, deoarece circa 80 
sută din construcțiile Galaților 
astăzi au fost durate de colectivul 
acestei mari întreprinderi.

Rezultatele excelente obținute 
întrecerea cu unitățile similare din 
țară, au adus Trustului de construc
ții satisfacția cuceririi, în anii 1970 
și 1971, a steagului de fruntaș pe ra
mură, iar locul 3 pe țară ocupat anul 
trecut, a adus colectivului Ordinul 
Muncii clasa a III-a

Toate acestea au declanșat în ria
dul acestui harnic colectiv botortrea 
de a muad și mai bine, cu mai molt 
spor. Dovada cea su: elocventă —

unitățile cu o mare pon-
de 

DE 
un 
la 
de

în

FABRICA DE COAFFCJII „StCUIW" Dh IG. SECUIESC
IUCREAZÂ h COHUl IUMI DECEMBRIE 72!

Dtnd viață angajamentoioe Luai*, 
colectivul Fabricii de confecții _Se- 
cuiana" din Tg. Secuiesc a începe: să 
lucreze ta contul tanS decembrie 
Avansul de peste trei hrai cbrigac 
pentru îndeplinirea sarcinitoe eco&o- 
mico-fînaucîare ale tatreprinderii este 
rezultatul entuziasmulu. creator, al 
tînărului colectiv al fabridL Obiecti
vul propus, realizarea daetaadoia: 
înainte de termen este urmat de faoee. 
a prins viață.

Tn această uriașă Întrecere întregul 
colectiv al fabricii se află angajat rs 
devotament și tot entuziasaauL De a- 
ceea cu greu se pot face evxteaț.ert. 
Totuși, din rezultatele înregistrate 
pînă acum, au ieșit din comun forma
țiile de lucru conduse de ajutorii de 
maiștri Nicolae Măiisaru, Emerie 
Nass, Maria tucaci, Laszlo Ptsak. Io
sif Zonda, muncitoarele Eva Retty, 
Ilona Molnar, Iolanda Kcrestes. Ana 
Farcaț ș a.

Mzxs
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f-'ar.-j a azj-
SL Gheorghe 

set produețh 
tone. riSHF

A

<

zțat fi-
Mxbea. 

dep*wri 
St țe«4-

angajamentele luate, ca durata de 
execuție a celor 40 de obiective, ter
mene de predare anul 1972, să fie re
dusă cu 40—120 de zile, economisirea 
a 150 tone de metal, 400 tone ciment, 
150 m c material lemnos, reducerea 
cu 3 lei. la 1 000 lei producție, a chel
tuielilor de construcție.

Rezultatele deosebite obținute în 
primele șapte Iun! ale anului, mate
rializate în 14 milioane lei producție 
peste plan și o creștere a ’producti
vității cu 6,4 la sută, constituie do
vada că angajamentele vor fi înde
plinite și depășite.

Problemele de o importanță deo- 
îeo.tâ riditate de tc-.arijul NICOLAE 
CEAUȘESCU la Conferința Națională 
referitoare la sectorul de construcții, 
constituie pentru oeur.er.ii șantierelor 
un puternic lacesn pentru activita
tea viitoare. In adunările generale 
ale oaBMBilar moncii, care au avut 
oe pini acum, a reieșit clar că exis
tă apeeciaoue rezerve care se impun 
a fi aia plia vaiorrf-.cate. Inițiativele 
sin: extrem de vaJoroese. Astfel, bri- 
s»ua ce zidari condusă de Simca O- 
prisan s-a angajat ca fiecare al 20-lea 
apartament construi: să fie tencuit 

. «. iar colectivul
cwdus de maistrul Alexandru Stan 
a hocărît să execute glisarea com
pletă a unui nivel tn numai două 
zile si jumătate.

Tovarășul Lie Serva, locțiitorul se- 
rretar-’-ji de parud. si Valeriu Pan- 
țlra. președMele comitetului sindica- 
•-u---- au ținut sa evidențieze aportul
ceeseoa acu» de muncitorii, ingine
rii «: •ehnir.er. Sintierului I, care 
ș-m> situat In franței tatrecerilor din
tre șantierele trcsruLul. Cuvinte de 
Lăută n avu» re- doi interlocutori 
și la adresa ra-ntitori’or sportivi 
care activează ta cadrul asociației 
-Victoria", fruntașă pe municipiul 
Galați. De ahfeL ia curind, pentru 
salariata trustuiu. se v* construi un 
mare si medem eceplex sportiv, 
*<w,1 i din teresde volei, hand- 
boL frtBol, tenis ce dmp, baschet șl 
o poțxcărie.

Aflată la a treia ediție, „Cupa 
tineretului de la sate", în progra
mul căreia figurează diverse dis
cipline sportive, a ajuns, la oină și 
handbal, In faza finală pe țară. 
Astfel, peste 1 600 de tinere și ti
neri sportivi, încadrați în 120 de 
echipe de handbal și oină din toate 
județele țării, care au cucerit drep
tul de participare la întrecerile de
cisive, au pus stăplnire — tncepînd 
de ieri — pe mai multe stadioane 
și terenuri din Capitală. Stadioa
nele Dinamo, Tineretului, Progresul, 
Voința șt celelalte baze sportive 
i-au primit pe „ambasadorii" spor
tului sătesc în haine de gală, ofe- 
rindu-le condiții optime de concurs. 
La rîndul lor, finalistele, animate 
de dorința afirmării, au furnizat 
partide dîrze, presărate cu faze 
mult gustate de public. Atît hand- 
baliștii, cit și oiniștii, și-au disputat 
întîietatea în grupele preliminare, 
la sportul nostru național, ieri sea
ră, cunoscîndu^se deja echipele ca
lificate In turneul final al acestei 
ample competiții. Iată amănunte de 
la preliminariile de oină.

Grupa I 
precedente 
Viață Nouă 
și-a onorat 
Georgescu,
pierii lor au făcut o adevărată de
monstrație. Jocul lor plin de fante
zie șl deosebit de spectaculos l-a 
îneîntat pur și simplu pe antreno
rul emerit, Alexandru Farailescu 
care a afirmat: „Sportul nostru^ 
național este deosebit de /rymos 
ți va fi ți mai frumos pentru că se 
află fn continuă perfecționare". 
Clasament: 1. Viață Nouă Olteni 
9 p„ 2. Arad 7 p., 3. Iași 5 p._ 4. 
Vaslui 3 p.

Grupa a Il-a — Conform aștep
tărilor, meciurile au fost dominate 
copios de elevii apreciatului in
structor și jucător Eugen Cocuț 
din comuna Gherăiețti 
Neamț). Clasament: 1.
Gherăiețti 9 p., 2. Vîlcea 7 p., 
Argeș 5 p., 4. Harghita 3 p.

Grupa a IlI-a — Prezentă perma
nent printre protagonistele marilor 
concursuri republicane, Avîntul Fra
sin (Suceava) s-a dovedit din nou 
aceeași echipă omogenă, 
ment: 1. Avîntul 
Dîmbovița 7 p.. 3. 
Prahova 3 p.

Grupa a IV-a Meciul hotărîtor 
a adus față în față echipele Ener
gia Rîmnicel (Buzău) șl Unirea 
Băla (Mureș), prima cîștiglnd cu 
scorul de 6—4, Clasament: 
Energia Rîmnicel 9 p., 2. Mureș 
7 p., 3. Brăila 5 p., 4. Olt 3 p.

Grupa a V-a — Confirmînd bu
nele aprecieri, fosta campioană a 
țării, Avîntul Curcani, a cîștigat 
lejer. Clasament : 1. Avîntul Curcani 
(Ilfov) 9 p., 2. Tulcea 7 p., 3. Bra
șov 5 p., 4. Hunedoara ,3 p

Grupa a Vl-a — Oiniștii pregă
tiți de cunoscutul antrenor Ionică 
Venus și-au concretizat superiori
tatea. Clasament: 1. Drum Nou
Boureni (Dolj) 9 p., 2. Bacău 7 p., 
3. Cluj 5 p., 4. Timiș 3 p.

Grupa a Vil-a — O formație mai 
puțin cunoscută, Recolta Crasna

Clasa-
Frasin 9 p., 2.
Covasna 5 p., 4.

1.

(Gorj), a fost performera seriei. 
Clasament : 1. Recolta Crasna 9 p., 
2. Botoșani 7 p., 3. Galați 4 p., 4, 
Bihor 4 p.

Grupa a VIII-a — Revelația pre
liminariilor și cea mai tînără echi
pă, Șiretul Suraia (Vrancea), a 
cucerit sufragiile spectatorilor. Cla
sament i 1. Șiretul Suraia 9 p., 2. 
Alba 7 p., 3. Maramureș 5 p., 4. 
Caraș Severin 3 p.

Grupa a IX-a — Echipa Dunărea 
Ciob.anu (Constanța) a depășit toate 
adversarele. Clasament t 1. Dunărea 
Ciobanu 9 p„ 2. Sălaj 7 p., 3. Bis
trița 5 p., 4. Mehedinți 3 p.

Grupa a X-a-: — Elevii profeso
rului pensionar Iulian Deculescu au 
cîștigat pe merit. Clasament 1 1.
Drum Nou Radu Negru (Ialomița) 
6 p., 2. Satu Mare 4 p., 3. Sibiu 2 p.

Prima echipă din fiecare grupă 
s-a califciat în turneul final de 
oină, care începe astăzi pe Stadio
nul Tineretului. Preliminariile de 
handbal se vor încheia astăzi la 
prinz, cînd vor fi cunoscute echi
pele rămase în cursa pentru pri
mul loc.

„DELFINUL** LA

— Cîștigătoarea ediției 
a invidiatului trofeu 
Olteni (jud. Teleorman) 
cartea de vizită. Marin 
Gh. Stanciu și coechi- START IN TURNEUL

INTERNATIONAL „CUPA PROGRESUL"

(județul 
Biruința 

3.

ria Alexandru (Progresul) cu Ho- 
dan (Austria) 2—0, Caraciuc (Lo
comotiva) 2—0. In turneul final 
s-au calificat următorii jucători : 
Kukin, T. Gheorghe^. Ovg.neg, Lu- 
chian, Sîndeanu, Buga, 
Danielis, Bobocică și 
xandru.

întrecerile continuă 
ora 9.

Sedelmayer, 
Maria Ale-

azi, de la

Aurel PĂPĂDIE
30 
în 

cei
se

10.

Ce alt antidot mai bun pentru 
combaterea caniculei s-ar putea re
comanda decît o baie prelungită In 
apa învolburată a mării sau în cea 
mai puțin agitată a unui bazin de 
înot. Dar, nu-i de disprețuit nici 
scăldatul într-un rîu sau iaz. Dim
potrivă. Farmecul unei asemenea 
incursiuni cu efect... răcoritor este 
inegalabil. Așa cel puțin pretinde 
tineretul din județul Iași, astăzi, ca 
și ieri, complet captivat de frumoasa 
acțiune „DELFIN-".

De trei ani, de cfnd Consiliul 
județean al Organizației pionierilor 
a lansat chemarea către toți pur
tătorii cravatelor roșii din județ să 
devină buni înotători, zilele vacan
ței mari au devenit zile de scoală 
a înotului iar iazurile și rfurile de 
pe frumoasele plaiuri moldovene, 
locurile preferate pentru studiu. La 
Poiana Deleni, comună de hotar eu 
județul Botoșani, există un lac, pe 
o creastă de deal, de unde se în
tinde spre Flămînzi o pădure se
culară. Aici, în preajma lacului 
(imaginați-vă cadrul) s-au construit 
zece căsuțe de cite patru locuri și 
s-au instalat corturi. 51 de copii. în 
serii de cîte 10 zile, din întreg ju
dețul, învață să înoate pe iacul dirî

Sîmbătă dimineața a început în 
sala Floreasea competiția interna
țională de tenis de masă „Cupa 
Progresul". La această competiție, 
aflată la cea de a IV-a ediție, iau 
parte un număr de 38 de sportivi 
(8 tete și 30 băieți), din trei țări: 
Austria, Iugoslavia și România 
(Progresul, Politehnica, Locomoti
va, Voința, Prefabricate — toate 
din București — și Voința Brașov), 
care se întrec în cadrul unor tur
nee individuale. La băieți, cei 
de jucători au fost repartizați 
10 serii preliminare, urmînd ca 
clasați pe locul T în serii să 
califice într-un turneu final de

De remarcat faptul că maestra 
emerită a sportului și campioana 
țării noastre, Maria Alexandru, ia 
parte la turneul masculin.

La fete are loc un singur tur
neu, cel final. Iată citeva rezultate 
și cîștigătorii seriilor preliminare: 
masculin : Kukin (Iugoslavia) cu 
Podgoreanu (Voința Buc.) 2—0, Ba- 
cher (Austria) 2—0 ; T. Gheorghe 
(Politehnica Buc.) cu Amdizic (Iu
goslavia) 2—0, Blănaru (Progresul) 
2—0 ; Ovanez (Progresul) cu Col- 
țescu (Politehnica) 2—0, 
(Austria) 2—0 ; Luchian (Progre
sul) eu Colcer (Politehnica)' 2-—1, 
Hron (Austria) 
(Progresul), cu Schneider (Austria)
2— 0, Henț (Progresul) 2—0 ; Buga 
(Prefabricate Buc.) cu Antal (Poli
tehnica) 2—0. Macovei (Voința Bra
șov) 1—2 ; Sedelmayer (Austria) cu 
Caur-, (Progres-»?' >—0. Henț (Pro
gresul) 3—0; Danielis (Locomotiva) 
eu Moraru (Progresul) 2—0. Kurtes 
(Iugoslavia) 3—0; Bobocică (Poli
tehnica) ea Buzescu, (Progresul)
3— 0, Willinger (Austria) 2—0 ; Mâ

f TRAGEREA
------------- TA” SORTI
A PRIMELOR JOtURl 
DIN C'.C.E. (MASCULIN)

— Echipa noastră campioa
nă Steaua București nu joacă 
decît în turul al doilease perfecționează

• confruntării cu
alții 

artă
Schicht

nu este singur

Deleni Iar 
în această 
apa.

Dar, Delenii 
centru de învățare a înotului de pe
cuprinsul județului Iași. La SM T. 
îngâni, de pildă, s-a amenajat un 
bazin de înot olimpic, sub patrona
jul Consiliului orășenesc ai ptoc-e- 
rilor din Pașcar.. La îngâni învață 
să înoate copui <un M-cesu tsatu. 
nemuri torul ui nostru poet Vasue 
Alecsacdrix. din Răchițeni S- cL. ar 
din Pașcani. Iar cfcd baztu de
vine neta căpâtor sau imediat după 
orele de curs, teoretice, de Înot. co
piii care doresc să purtă în practxă 
noile elemente învățate trag o fată 
la Șiret. în lunca Șiretului șt 
.cursurile* continuă-

Unul dintre cel mal activi in
structori de înot din județul Iași 
este antrenorul de— oină. Alexan
dru Anania din comuna Gropnița. 
La Gropnița există un lac natural, 
iar profesorul Anania s-a glndit că 
el poate deveni nu numai un colț 
de rai pentru pescarii amatori dar 
și pentru copiii în mijlocul cărora 
se simte atît de bine și pe care se 
străduiește, cu succes, să-i Învețe

f

***

taotal. Mult succes și pe =sal de
parte _n mryuiu; insa ut ser I

Ceea ce se petrece eu lăutul (ac
țiune de masă) în județul Iași este 
un adevărat miracoL Acțiunea 
„Delfin* a declanșat energii de ne
bănuit Altfel cum se poate expLca 
că In afara celor relatate mai sus 
am găsit centre de inițiere a îno
tului, în plină efervescență. și In 
comunele Grczeșu, Mâcărești, Pri- 
săcani. Ungheni. Bcsia, Victoria, 
Bivolari, Plugari (la iazuri). Podul 
Hoaiei, Băițați, Tg. Frumos. Bogoă- 
nești (prof. Gheorghe Jipu) etc. etc.

OS'

ăț-je

Gheorghe $TE*AN£SCJ

MIȘCAREA SPORTIVA BUCUREȘTEANA
(Urmare din pag. 1)

trebuie precizat că se mențin încă 
mari decalaje între o unitate sportivă 
și alta (Dinamo, de pildă, 
pînă acum ..umai 13 titluri 
din 56 planificate, Școlarul 
Clubul atletic universitar 0 
privința recordurilor de 
Steaua nu a realizat nici 
cele 8 trecute în plan, iar Dinamo a 
reușit doar 5 din 26 planificate).

Realizări de peste 90 la sută din 
planul anual s-au înregistrat la ca
pitolul creșterea grupelor de copii 
(28 aoi grupe față de 30 cit se prevă
zuse 
fost 
trial 
nou

In , .
peste 100 la sută, sint de remarcat in 
privința noilor efective de instructori 
(231 formați în primul semestru față 
de 120 prevăzuți pentru întregul an) 
și de arbitri (238 față de 214).

Apreciind progresele realizate în 
activitatea de masă, în atragerea oa
menilor muncii la practicarea siste
matică a exercițiilor fizice și sportu
lui, participanții la plenară au fost de 
acord că ele sint încă departe de a 
exprima valoarea optimă a tuturor 
posibilităților existente. Mai mult 
ehlar, în anumite privințe, realiză
rile se mențin cu mult sub nivelul 
prevederilor minimale, cum este, de 
pildă, cazul gimnasticii la locul de 
muncă, cifra celor ce o practică in 
prezent fiind de numai 1 000 (în trei 
unități) față de 6 500 cit se propusese 
pînă la finele anului.

La plenară au fost citate, in acest 
șens, exemplele unor asociații sporti
ve care, deși aveau posibilități, nu 
Și-au îndeplinit o parte din indicato
rii de plan, printre ele figurînd De
corativa, Pîsla, Vinalcool, Sticla, Me
talurgica, Aurora, Adesgo, Panifica
ție, Marmora, Regionala C.F.R. Alte 
asociații (13 Decembrie, ICMA, IRVA, 
Grafica nouă, Aurora. ICAB) tiu chel
tuiesc rațional fondurile bănești dis
ponibile, canalizindu-le îndeosebi pen
tru întreținerea a una sau două echi
pe în campionatul municipal (de re
gulă cele de fotbal) și neglijînd acti
vitatea sportivă de masă.

RAMINERI ÎN URMĂ LA 
UNELE RAMURI DE SPORT
Analiza, făcută In plenară, a spor

tului bucureștean de performanță a 
dus, de asemenea, la concluzia că în
deplinirea și depășirea indicilor canti
tativi de plan nu poate fi socotită ca 
un fapt mulțumitor, atîta timp cit in
dicii de calitate nu ating și ei un 
nivel superior. Este, astfel, îmbucu
rătoare constatarea că unele recor
duri de atletism, tir șl haltere au 
atins în acest an o valoare interna
țională sau că echipele de volei (mas
culin) și popice (feminin), majoritatea 
caiaciștilor, canoiștilor și luptătorilor, 
precum și unii atleți, trăgători și

a obținut 
la juniori 
7 din 33, 
din 6 ; în 

juniori, 
unul din

pe tot anul), dar în schimb nu a 
îndeplinit angajamentul semes- 
la grupele de juniori (29 grupe 

înființate din 65 planificate).
sfirșit, depășiri substanțiale, dc

boxeri au avut o frumoasă compor
tare in campionat și în confruntările 
internaționale, dar, pe un plan mai 
general, calitatea titlurilor și recor
durilor obținute de sportivii bucu- 
reștenl nu poate satisface. Recordurile 
de natațic, de ciclism și. in parte, de 
atletism și de haltere sint mult sub 
cerințele internaționale. Din cauza 
comodității in pregătire o serie de 
atleți cu posibilități (aruncătorul de 
ciocan Costache, de disc Naghi. demi- 
fondistuj Cioca și săritorul cu prăji
na Pițtalu) bat pasul pe loc sau 
chiar dau înapoi De altfel, la atle
tism, se constată evidente slăbiciuni 
și deficiențe pe întreaga filieră a ca
tegoriilor. Astfel, la campionatul re
publican al liceelor. Capitala n-a 
putut depăși nivelul de prezentare al 
liceului cu profil din Cîmpulung Mus
cel, iai la finalele tetratlonului pe 
țară reprezentanții Bucureștiului au 
ocupat locuri codașe.

Sub orice critică a fost aprecierea 
dată evoluției în campionatele recent 
Încheiate a echipelor bucureștene de 
fotbal și rugby. O răminere în urmă, 
în ciuda titlurilor naționale cîștigate 
atît la băieți cit și la fete, continuă 
să se manifeste in cazul echipelor de 
baschet La box se face, de asemenea, 
simțită o oarecare dare inapoi, expri
mată și prin pierderea unor titluri (la 
seniori și ju..iori) față de anul trecut, 
care este determinată de marile slă
biciuni existente in procesul de in
struire și cel educativ al sportivilor. 
La scrimă, tenis și tenis de masă, 
sporturi care în țara noastră au cîști
gat prestigiu internațional, se consta
tă — în general — un proces de invo
luție, îndeosebi la nivelul bazei de 
performanță, datorat în principal ati
tudinii de automulțumire a cadrelor 
tehnice și slabei exigențe la selecție- 
în secțiile de handbal, cu precădere 
la juniori și la echipele feminine, 
se lucrează ceva mai puțin și mai 
slab decît în anii trecuți.

Dar cea mal critică pare a fi si
tuația la înot, randamentul realizat 
față de numărul și calificarea cadre
lor existențe menținindu-se mult sub 
nivelul admisibil (prin comparație. 
Reșița, cu 3—4 norme de antrenor dă 
rezultate mai bune decît Capitala, 
unde activează 22 de antrenori !).

Plenara a apreciat _ că cluburile 
sportive universitare își aduc încă o 
slabă contribuție Ia afirmarea inter
națională a sportului românesc. Ia 
creșterea și promovarea elementelor 
de valoare, ca și școlile sportive, de 
altfel, al căror randament este mai 
slab in multe cazuri decit cel al gru
pelor de copii și juniori de la cluburi.

MARI CARENȚE TN 
ACTIVITATEA UNOR 

ANTRENORI

testă mari carențe Numeroși sint 
irs-i antrenorii pe care ii caracteri
zează rutina, care dau dovadă de 
blazare și comoditate, care conduc 
necorespunzător procesul de selecție, 
instruire și educație (' 
nu-și respectă obligațiile 
și nu-și justifică salariile 
prestată.

Considerînd necesară 
unor analize amănunțite, 
fiecărui club sau asociație, a activi
tății cadrelor tehnice — in spiritul 
de exigență caracteristic vieții 
tre sociale actuale — plenara a 
mandat luarea unor măsuri de 
ționare împotriva antrenorilor 
nu-și fac datoria, mergindu-se pînă 
la scoaterea lor din muncă.

De altfel, în planul de măsuri a- 
doptat de plenară este cuprinsă și 
elahorarea unor norme pentru apre
cierea obiectivă a eficienței activității 
depuse de antrenori. Prin același 
plan s-a mai stabilit organizarea unei 
consfătuiri pentru dezbaterea activi
tății sportive de masă din Capitală, 
analizarea activității dc performanță 
a cluburilor universitare, precum și 
alte măsuri de natură să asigure un 
progres mai susținut în viitor al miș
cării sportive bucureștene.

ESTE NECESARA O MAI MARE 
PREOCUPARE PENTRU 
DEZVOLTAREA BAZEI 

MATERIALE

și care, deci. 
> contractuale 

prin munca

efectuarea 
!, la nivelul

noas- 
reco- 
sanc- 
care

2—0 ; Sîndeanu

Campionatul de 

viteză în coasta

Ir clasamentul general

Analizînd mai In aprofunzime cau
zele acestor stări de lucruri neco
respunzătoare, plenara a concluzionat 
că o vină principală revine antreno
rilor, în a căror activitate se manl-

Una din problemele asupra căreia, 
din păcate, s-a insistat foarte puțin 
în plenară, deși importanța și acuita
tea ei sint mai mult decît evidente, 
a fost dezvoltarea bazei materiale 
necesare practicării sportului. Atît a 
celui la nivel de performanță, cit mai 
ales a celui sub aspect de masă, al 
cărui rol social este unanim recunos
cut. Se știe doar cit de necesare au 
devenit prevenirea și compensarea 
— prin activități recreative, prin 
exerciții fizice și sport — a efectelor 
dăunătoare pentru sănătate provoca
te de accentuarea sedentarismului, de 
intensificarea solicitărilor nervoase, 
ca și de sporirea gradului de, poluare 
a atmosferei într-o aglomerare ur
bană de tipul Capitalei noastre. Cre
area și dezvoltarea unei largi rețele 
de baze sportive și de agrement, care 
să ofere condiții corespunzătoare unei 
activități civilizate și atractive, unde 
bucurcștenii — de toate vîrstele și 
categoriile sociale — să-și petreacă 
în mod util și plăcut timpul- liber, se 
impune de Ia sine. Cu regret, insă, 
trebuie spus că s-a făcut destul de 
puțin în această 
mereu crescînde ale 
tive de masă și de 
municipiul București 
fel satisfăcute decît 
sură. Este greu de 
tuși adevărat că

direcție, cerințele 
activității spor- 

performanță din 
neputînd fi ast- 
într-o mică mă- 
închipuit și to- 

i volumul mare 
dezafectărilor de baze sportive 
ultimii 10—12 ani l-a depășit pe cel 
al bazelor nou amenajate. S-a ajuns, 
astfel, la situația de neconceput ca

al 
din

București ut să aibă ta șrmet aa 
număr mai mic de bue iqartive ae- 
cit avea in anul 1NB. Starea de Lu
cruri existentă este cu adt =». ne
plăcută dacă se are în recere 
că noile cartiere de toemat* — Dra
mul Taberei, Balta Albă, T.taa. Grj- 
leștl, Bercenî, ColentiEa. Pa;„-a — 
nu dispun in măsură suEr-eată «aa 
chiar de loc de spații amesajate pea- 
tru sport ți recreare.

Fără a purta răspunderea tattgza- 
lă pentru crearea aceste: situați. — 
la care au concurat, direct sau iadț- 
rect, numeroși factori — argan* le ț: 
organizațiile sportive au tetos:. par
tea lor de vină, pentru a nu se fl 
preocupat suficient — cu tnzjlaaceje 
pe care le au la Indemlnă — de aera- 
tirea, conservarea. dezvoltarea si 
buna folosire a fondului de baze 
existent.

Analizată, recent, de către Biroul 
permanent al Comitetului Executiv a. 
Consiliului popular municipal — ia 
care au luat parte și prim-vicepreșe
dinții consiliilor populare de sector 
— în cadrul unei dezbateri mai larg; 
asupra mișcării sportive din Capita
lă, situația bazei materiale destina
te sportului și agrementului în ora
șul București va fi — sa par* — eît 
de curind remediată. în prezent, pe 
baza hotărîrii adoptate cu acel pri
lej, mal multe colectiv* — alcătuite 
din reprezentanți ai organelor de par
tid, ai consiliilor populare, ai orga
nelor sportive ți instituțiilor eu atri
buții Ir. domeniul educației fizice ți 
sportului — efectuează in toate sec
toarele Capitalei ample analize ale 
modului cum se îndeplinesc sarcini
le privind dezvoltarea activității spor
tive și îmbunătățirea condițiilor ma
teriale de practicare a exercițiilor fi
zice și sportului. Aceste colective 
vor ajuta la găsirea de posibilități 
soluții în vederea amenajării de noi 
baze sportive și de recreare, precum 
și la inițierea unor acțiuni practice 
pe linia dezvoltării activității sportive 
și a bazei materiale destinate aces
tei activități.

★
Dlnd expresie dorinței și voinței 

lor de a se încadra integral eforturi
lor întregii națiuni pentru îndepli
nirea înainte de termen a Cincina
lului, PARTICIPANȚII EA PLENARA 
C.M.B.E.F.S. AU ADOPTAT ÎN UNA
NIMITATE HOTARIREA DE A REA
LIZA OBIECTIVELE PLANULUI DE 
CINCI ANI PRIVIND DEZVOLTA
REA MIȘCĂRII SPORTIVE DIN CA
PITALA (la indicii, cantitativi și ca
litativi, care se pretează, prin natu
ra lor, acestei realizări) ÎN NUMAI 
PATRU ANI ȘI JUMĂTATE. Pentru 
aceasta, așa cum cu justețe sublinia 
în finalul dezbaterilor tovarășul Ma
rin Birjega, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., sint necesare o mai bună 
organizare și disciplină în mun
că, valorificarea optimă a bazei ma
teriale, precum și o responsabilitate 
și o exigență sportite la toate nivela
te in cadrul organelor și organizații
lor noastre sportive.

y.-v.z: - zsauxmal de viteza m 
csesui .* autonobdism a fost pro- 
gnma'J in z..el-e de 2—3 se ptern- 
bene -z Sna-a. Conform regulamen
te-— acestui camp ocat, la fiecare 
djUr* cele patru etape ale întrecerii 
.Braoav. Qmpulung-Muicel. Sinaia 
* Cluj poate participa orice auto- 
loriaa iMMlrinUat in Roosănia sau 
ta a.tă tară, tnd.fereat de capacitate 
cu ncneă sau tiș», a căror stare teh- 
*xă s. echipament sint conforme 

privind circulația pe 
drxsurâe publxe si se încadrează 
lx pceveoerile anexe: J", a anului 
IgTL da codul sportiv internațio- 

cate-

mele două etape, ca să poată conta 
în clasamentul final al acestei dis
pute. trebuie neapărat să participe 
la etapa a XII-a, deci în zilele de 
2—3 septembrie, la Sinaia și la eta
pa a IV-a are va avea loc în pri
ma decadă a lunii octombrie la 
Cluj, pe Feleac.

r

MODIFICARE DE PROGRAM
în programul 

de pe stadionul 
intervenit unele 
anume: la ora 17 se va desfă
șura meciul de tineret dintre e- 
chipele Rapid și U.T.A., în loc

de

zilei de astăzi 
„23 August" au 

modificări, și

Recent a avut loc la Niirenberg 
Congresul Federației Internaționale 
de Handbal, prilej cu care — pe 
lingă stabilirea datelor viitoarelor 
ediții ale C.M. (feminin — 1973, în 
Iugoslavia și masculin — 1974, în 
R. D. Germană) — s-a efectuat și 
tragerea la sorți..* jocurilor, din ca
drul prunului tur al C.C.Ei (MM- 
culin), ce vor'trebui'să se-dispute 
pînă la 15 noiembrie. Iată ordi
nea acestor partide, primele for
mații fiind gazdă : H. V. Sittardia 
(Olanda) — Balonmano Granollers 
(Spania) ; HIFK Helsinki — cam
pioana Insulelor Faroe ; S.K. Leip
zig — Stella Sports St. Maur (Fran
ța) ; TJ Banik Karvina (Cehoslova
cia) — Sporting Lisabona ; Fram 
Reykjavik — Stadion Copenhaga; 
Hapoel Ramat — Gan-HB Dudelin- 
gen (Luxemburg) ; HC Verona — 
FA Giippinggen (R.F.G.) ; Elektro- 
mos Budapesta — Lokomotiv Sofia; 
Oppsal IF (Norvegia) — WKS Slask 
Wroclaw. . ............

Alte șapte echipe înscrise rîu vor 
juca în primul tur : Steaua Bucu
rești, M.A.I. Moscova, Partizan Bje- 
lovar (Iugoslavia), UHC Salzburg, 
Hellas Stockholm, ATV Basel, A- 
vanti Lebheke (Belgia).

PE STADIONUL „23 AUGUST”
orele 18,45 
deschiderea

de ora 17,30 ; între 
și 19,15 va avea loc 
festivă a „Cupei tineretului de 
Ia sate", iar la ora 19,30 partida 
de seniori Rapid — U.T.A.

de 
ta 
care do-

negtl- 
atra-

BUGBY : Terre St«au. xi 8JS: 
Steaua — țtl rua Petrcsert. sra 11 : 
Dinamo — G'.orta.: «erre Vel 
ora !•: Vcicaa - GXM. sao.

de

•—r----

QINA : Surfloawl TmuiK'd, 
ora I : turneu! final al ane-
retulu! de la sate".

VOLEI : Sala Dinam». m» I : „Cupa 
Medicină* (temtnbu.

TTR: Potieenut Tnaart de !• era 
• : campionatul national da luntort 
șl concurs de aeleeVe peetra seniori.

FOTBAL : stadie» Dtnaasa. era 1? 
Dinamo — Univ. Craiova Mtv. A) 
ora 11 : Dinamo — .U* Qratova (tl 
neret); Stadion „ti Aueesi*. ora llX: 
Rapid — t’.T.A. (div. A) : or* lf : 
Rapid — U.T.A (tineret) ; Stadionul 
Metalul, ora 11 : Metalul Buc. — C.8. 
Tîrgovtște (div. B); Terec Laramet, 
ora 11 : Laromet — Electronica (div
ei: Teren Veinu. ora 11: .Voința — 
Sportul Ciocoglna ; Teran Dinam», 
Obor, ora 11 : Dinamo Obor — Uni
rea Tricolor; Teren Timpuri Not, ora 
11 : Flacăra roșie — Celuloza Călărași: 
Teren T.M B., ora 11 : T.M. Bucu
rești — Tehnometal.
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PUNCT, DIN CAPUL LOCULUI. INDISCIPLINEI!
In 
au 

7-a 
de 

ju-

Nici nu a început bine noua e- 
dițle a campionatului republican 
și — neplăcută surpriză, chiar din 
etapa de debut — Indisciplina a 
apărut pe terenuri, în același timp 
și nefiresc cu bunele intenții ale 
majorității echipelor de a desfă
șura, în acest an competițional, un 
fotbal calitativ superior aceluia

ARBITRII MEGURILOR
DIVIZIII D

DIN 21 AUGUST
Delta Tul- 
de I. Hrl- 
din Bucu-

SERIA I
Chimia Km. Vîlcea — 

eea : R. STINCAN,, ajutat 
safi și Em. Martin (toți 
rești) ;

Politehnica Galați — Progresul 
București : G. MANOLE, ajutat de 
A. Pilosian și C. Ghilă (toți din Con
stanța) ;

Progresul Brăila — Metalul Plopeni: 
E. PAUNESCU, ajutat de N. Caleap 
și D. Munteanu (toți din Vaslui) ;

C.F.R. Pașcani — F.C. Galați : C. 
MĂNUȘARIDE, ajutat de Gh. Motor- 
ga și V. Toma (toți din București) ;

Știința Bacău — Ceahlăul P. Neamț: 
I. ȚIFREA, ajutat de Gh. Ștefănescu 
ți T. Trofin (toți din Galați) ;

S. N. Oltenița — Gloria Buzău : V. 
LIGA, ajutat de Gh. Botezatu șl A. 
Constantinescu (toți din Galați) ;

Metalul București — Clubul Sportiv 
Tîrgoviște : TR. MOARCĂȘ, ajutat 
de M. Racz și M. Roman (toți din 
Brașov) ;

Politehnica Iași — Dunărea Giur
giu : G. DBAGOMIR, ajutat de 
Buzdun și ~ ~
București).

din precedentele ediții. Așa se face 
că pe agenda de lucru a Comisiei 
de disciplină a F.R.F. a apărut 
vineri seara un neobișnuit de mare 
număr de „cazuri", ca urmare a 
unor abateri săvîrșlte cu mult din
colo de limitele regulamentului de 
joc și care au impus, in primă In
stanță, eliminarea de pe teren a 
celor în cauză.

Luînd în discuție numai 14 din
tre aceste cazuri, Comisia de dis
ciplină a procedat — și bine a fă
cut — la aplicarea unor sancțiuni 
severe, dictînd față de actele de 
indisciplină semnalate de către ar
bitrii întîlnirilor divizionare un to
tal de 32 etape suspendare unui 
număr de 12 jucători, 
ceștia : Anghei (Steagul 
tru injurii aduse unuia 
șierii partidei C.S.M. 
Steagul roșu și Chitu 
Brăila) pentru lovirea intenționată 
a adversarului — ambii cite o e- 
tapă suspendare. De asemenea, a 
mai fost sancționat cu mustrare — 
pentru joc periculos — jucătorul 
Dumitrescu (Rapid-tineret) și cil

Printre a- 
roșu) pen- 
dintre tu- 
Reșița — 
(Progresul

șase luni suspendare Dănilă (Oitu- 
zul Tg. Ocna) pentru că (redăm 
textual din raportul arbitrului) „s-a 
repezit cu picioarele și cu pumnii 
asupra unui adversar, măcelărin- 
du-1 pur și simplu" !

Așadar, un început de campio
nat nu atît de promițător sub as
pectul. obligațiilor disciplinare ale 
jucătorilor. Federația de fotbal, 
însă, prin Comisia sa de discipli
nă. a dovedit exigență și prompti
tudine în reprimarea unor abateri 
care tind altfel să submineze ade
văratul sens 
Punînd din 
tărît punct 
luate vineri 
tea constitui 
avertisment 
divizionare, pentru toți jucătorii și 
o invitație 
meritului - 
piilor jocului numai în limitele 

'sportivității și ale- respectului față 
de adversar, de coechipieri și de 
public.

BELGRAD, 26 (Agerpres). — 
localitatea iugoslavă Svilajnac 
început întrecerile celei de-a 
ediții a Jocurilor Balcanice 
baschet, rezervate echipelor de 
nioare.

în primul meci s-au întîlnit
lecționatele Bulgariei și României. 
Baschetbalistele bulgare au obți
nut victoria cu scorul de 88—60
(39—28).

se-

TlIRNtf DI TENIS

C. Dragotescu (toți
R. 

din

SERIA A II-A

Corvinul 
tere Craiova : I. __ __
jutat de I. Ciucă și Fr. Nasutto (toți 
din Rm. .Vilcea) ;

Metalurgistul Cugir — Minerul A- 
nimrrST: MARIAN (Sighișoara), aju
tat de-J.-Rus și Z. Șzecsei (ambii din 
Tg. Mureș) ;

Chimia Făgăraș — Olimpia Oradea: 
I. PUIA, ajutat de C. Șerban și I. 
Doncea (toți din București) ;

Olimpia Satu Mare — C.F.R. Ti
mișoara : S. MUREȘAN (Turda), aju
tat de E. Palko și Berger (ambii din 
Cluj) ;

F. C. Bihor — C.F.R. Arad: T. 
Gaboș, ajutat de I. Cîmpeanu și E. 
Călbă.ios (toți din Cluj) ;

Politehnica Timișoara — Metalul 
Drobeta Tr. Severin : M. POPESCU, 
ajutat de . M. Niță și C. Gălățeanu 
(toți din București) ;

Minerul Baia Mare — Metrom 
Brașov : I. BOROȘ, ajutat de N. Ba- 
liiitfj.jși.J. Bogdastov (toți din Timi
șoara) ;........

flioCAM-.JSibiu Gloria Bistrița : A. 
CRIȘAN. ajutat de I. Opriță și R. 
Dumitrică (toți din Arad).

Hunedoara — Electropu- 
STOICULESCU, a-

a! întrecerii sportive, 
capul locului un ho- 
indisciplinei, măsurile 
seara de F.R.F. ar pu- 
in același timp și un 
pentru toate echipele

- în termenii regula- 
la respectat ea princi- 

■ în •' '

Mihai 1ONESCU

După primele 90 de minute ale campionatului

CIFRELE VORBESC...

SOUTH ORANGE. — tn cadrul probed 
de simplu masculin s-au jucat primele 
două meciuri din sferturile de finală. 
Americanul Bob McKinley l-a învins eu 
7—6, 3—6, 7—6 pe compatriotul său Dick 
Stockton, Iar asul spaniol Manuel Oran- 
tes a ciștlgat cu 6—2, 6—2 în fața bra
zilianului Thomas Koch. Rezultatele diti 
proba de dublu : Kodes, Kukal — Năs
tase, Orantes 6—3, 7—6 ; Graebner, Gon
zales — Pala, Osborne 6—4. 4—6, C—2.

ROMA, _ Finala competiției interna
ționale de tenis pentru juniori, „Cupa 
Vasco Valerio", se va disputa între selec
ționatele Cehoslovaciei și URSS. în se
mifinalele disputate în localitatea Italiană 
Lesa, Cehoslovacia a surclasat cu 5—0 
Italia, Iar URSS a întrecut la limită cu 
3—2 formația Spaniei.

NEWPORT. — Jucătoarele americane au 
obținut succese. Julie Heldman a in- 
vins-o cu 6—3, 6—2 pe Kerry Melville 
(Australia), iar Billie Jean King a ell- 
mlnat-o cu 7—5, 6—o pe compatrioata sa 
Pam Teeguarden. Rezultate înregistrate 
în proba de dublu : Billie Jean 
Rosemary Casals (SUA) — Julie 
man, Kristy Pigeon (SUA) 6—1, 
Franțolse Durr (Franța), Betty 
(Olanda) — Laura Dupont, Mona 
lau (SUA) 6—2, 6_1.

King, 
Held- 
6—2 ; 
Stove 
Scha-

„Fischer a rezistat marii ofensive, 
sporindu-și considerabil șansele de a 
intra în posesia titlului suprem. Prac
tic, el este noul campion mondial de 
șah, al 11-lea din 1886, de cind se dis
pută oficial titlul".

Astfel comenta unul din corespon
denții la Reykjavik ai agenției 
„France Presse", după ce a fost con
semnată remiza din partida a 18-a.

Intr-adevăr, este greu de presupus 
că Spasski ar putea obține în ulti
mele șase partide 4*/2 puncte spre a 
restabili egalitatea de scor care i-ar 
permite să-și păstreze coroana. Dar, 
indiferent de rezultat, actualul cam
pion a luptat excelent, foarte brav, 
In a doua jumătate a întîlnirii șl 
dacă Fischer n-ar fi exploatat la 
maximum forma slabă manifestată 
de adversarul său între partidele a 
3-a și a 10-a am fi asistat, fără În
doială, la un finiș palpitant, pe care 
11 merita din plin acest meci excep
țional ca dramatism și tensiune.

Spasski a atacat superb In ulti
mele cinci partide, în patru dintre 
ele s-a aflat foarte aproape de vic
torie, dar s-a izbit — de fiecare 
dată — de apărarea extraordinară a 
șalangerului, care a găsit 
continuări unice.

Dînd Cezarului ee-i al 
trebuie să recunoaștem și să admi
răm (ignorind caracterul său capri
cios) înalta măiestrie a lui Fischer, 
capacitatea de care dă dovadă în 
toate stadiile partidei, setea cu care 
joacă, atacă sau se apără.

Bobby are cite ceva din toți marii 
săi predecesori : șiretenia lui Las
ker, arta manevrei poziționale a .lui 
Capablanca, patima pentru șah și 
erudiția teoretică a lui Alehin, me
ticulozitatea lui Botvinik, viteza 
calcul a lui Tal, tenacitatea lui 
trosian, puterea de mobilizare a 
tualului său partener, Spasski, 
este, indiscutabil, unul dintre 
mai compleți jucători pe care 
cunoscut istoria șahului.

Unii comentatori incriminează

ciului numărul mare de greșeli co
mise de ambele părți (și de Spasski, 
mai cu seamă) ceea ce ar altera as
pectul estetic al partidelor. Greșeli 
s-au făcut, Intradevâr, dar să nu 
uităm că și... greșeala face parte din 
șah, iar o partidă jucată perfect, atît 
de alb, cit și de negru, nu ar fi de 
loc interesantă.

Meciul acesta va lăsa, fără În
doială, un tezaur extrem de prețios 
teoriei și practicii șahului. Și însăși 
faptul că multe calcule ale unor ana-

cu reputație mondială (făcute 
rece" și nu în focul luptei, ori 

__  presiunea ceasului de control) 
au fost total infirmate la tabla de 
joc, demonstrează înaltul fond crea
tor care caracterizează un meci, 
supranumit pe bună dreptate, și fără 
nici o exagerare, al secolului.

Astăzi, de la scorul de lO’/a—7'/2 în 
favoarea lui Fischer, lupta se reia 
cu partida a 19-a, în care albele le 
va avea Spasski.

Valeria CH1OSE

liști 
„la 
sub

i
X

CÂRTI NOI ÎN EDITURA STADION

resurse și
Cezarului ■

0 LUCRARE DE BAZĂ

IN DOMENIUL SPORTULUI

• Cele 21 de goluri (gazdele au 
înscris 12, iar oaspeții 9) au fost 
marcate de doi apărători (2 goluri), 
trei mijlocași (3) si 15 atacan’i (16).

• Pană (S. C. Bacău) e singurul 
jucător care a reușit să inscrie 
două goluri in etapa inaugurală.

• În prima etapă s-au tras la 
poartă 229 de șuturi (numai 111 pe 
spațiul porții), deci un procent de 
eficacitate de 9.17 
mentul eficacității 
raportînd numărul 
la numărul șuturile 
de fiecare echipă) 
1. RAPID 25,00 la sută ; 2. 
21,05; 3—5. S. C. Bacău, 
A.S.A. 20,00 ; 6. „U“ Cluj 
7. U.T.A. 11,76;

□a:

în i97s J. NEWCOMBE
DE PERFORMANTA*)

REVINE IN „CUPA DAVIS,,'.

la sută. Clasa- 
(se întocmește 

golurilor înscrise 
ir trase la poartă 

arată astfel:
Steaua 
Jiul și ' 

13.33;
8. Univ. Craiova 

10,00; 9. F. C. Argeș 9,09 ; 10. Di
namo 8.33 : 11. Petrolul 5,00 ; 12 Fa
rul 4,34; 13—16. Steagul roșu, C.S.M. 
Reșița, C.F.R. Cluj și Sportul stu
dențesc 0.

• fn primele 90 minute ale cam
pionatului, cele 16 divizionare au 
folosit 196 de jucători: 16 portari, 
67 fundași, 36 mijlocași și 75 ata- 
canti; trei echipe (Dinamo. A.S.A. 
și Steagul roșu) au utilizat 11 jucă
tori, 6 cite 12, iar 7 cite 13.

• Din cele 67 de. achiziții făcute 
în acest campionat de cele 16 e- 
chipe, doar 35-au' evoluat în prima 
etapă. O remarcă în plus pentru : 
Voinea, Dumitru, Iordache, George-

viei, Beldeanu. Adam, Naom, Tănă- 
sescu și O. Ionescu.

• Moldovan (Petrolul) a jucat cel 
mai puțin in această etapă; 42 de 
secunde

• Cei 8 arbitri care au condus 
le primei etape au primit

36 de stele (din 40 posibil») : 5 au 
primit cîte cinci stele, 2 cite patru, 
Î2r M- Rot^.r” dc*sr tivi.

• Anghei (Steagul roșu) este pri
mul jucător care a fost eliminat de 
pe teren in noul campionat.
• Partidele acestei etape au fost 

urmărite de aproximativ 89 000 de 
spectatori. Ca de obicei, cei mai 
muîți — 20 000 — au fost prezenți 
în tribunele stadionului Central din 
Craiova.

• Odată cu 
rilor acestei etape 
primele note specie 
celei de a V-a ediții a 
Petschovschi". Reamintim 
in prezent, acest trofeu al sportivi
tății a fost cucerit, in 
publicul din Craiova.
Cluj, Pitești. In general, spectatorii 
care au asistat la primele partide 
au fost... sportivi (s-au acordat trei 
note de 10, trei note de 9), excep- 
țje ,jnil dintj-e. cei care au
trrmiriț ~rpartida Steaua — A.S.A. 
Tg.-^Mvreș:

disputarea meciu- 
s-au acorda: și 
orilor in cadrul 

,Trofeului 
că. pină

ordine. de
Petroșani,

Adrian VASILESCU

Campionatele naționale de călărie

MIHAI ALUNE ANU
la catedra categoriei ușoare

Și te- 
din 
trei 

a 
la 
de

Sub un cer ușor incert ca 
renul de concurs, baza hipică 
Calea Plevnei .a găzduit ieri alte 
probe din cadrul etapei a doua 
campionatelor naționale, probe 
care au luat parte,. în total, 50
eai, fără a mai pune la socoteală 
faptul că la obstacole cîțiva dintre 
ei au evoluat de două sau trei ori, 
ca urmare a celor două baraje.

Programul zilei a fost deschis de 
întrecerea juniorilor în proba semi- 
ușoară de dresaj. Cele mal frumoase 
evoluții le-au avut SORIN SOVEJA 
(Steaua) cu Triumf și NORICA PE- 
TRIC (Mondial Lugoj) cu Diadema, 
clasați în această ordine pe primele 
două locuri, cu 300 și, respectiv, 299 
p. Unul dintre favoriții probei, sibia- 
nul Marius Burtea, a luat.startul cu 
un cal (Voitiș) care nu se încadra la 
această categorie și, deci, participa
rea sa a fost taxată „hors concurs". 
Pe locul al treilea s-a situat repre
zentanta asociației bucureștene Fil
mul, Dana Chirnoagă cu Condor (289 
p). Au urmat în clasament Martin 
Schneider (C.S.M. Sibiu) cu Saray 
(282 p) și Paul Mazilu (C.S.M. Iași) 
cu Mumia (193 p).

Interesantă a fost disputa pentru 
primele locuri și în proba de dresaj, 
categoria ușoară. Pină la urmă. 
Horst Hirsch (C.S.M. Sibiu) cu ca
lul Artist
categoria ușoară. Pînă la

a întrunit cel mai numeros

PROGRAMUL 
DE AZI

La capătul probei doar 7 călăreți 
reușeau să încheie cursa fără gre
șeală : M. Aluneanu (Filmul) cu doi 
cai — Haydn și Arogant, Al. Bozan 
(C.S.M. Sibiu) cu Cerbu, Mihai Sil
vestru (C.S.M. Iași) cu Bețiv, R. Tiniș 
(C.S.M, Sibiu) cu Bondoc, N. Clipici 
(Recolta Mangalia) cu Rock, Giocon
da Pînzaru (C.S.M. Iași) cu Lăcătuș 
și Sorin Soveja (Steaua) cu Oglinda. 
După primul baraj la care aceștia 
participă, cei mai buni se dovedesc 
Aluneanu (cu ambii cai), Gioconda 
Pînzaru și Bozan. Ei își dispută pri
mele 4 locuri. Cu Haydn, cu care 
face în general un cuplu mai' reușit, 
Aluneanu doboară surprinzător două 
bare. Se părea că Bozan, călăreț bine 
instruit (notă pe care o remarcăm, de 
altfel, în comportarea de pină acum 
a sibienilor) și experimentat, va 
ciștiga cu ușurință primul loc. Dar 
și el înregistrează o bară stupidă la 
un obstacol ușor și una la zidul de 
1,40 m. Are avantaj însă prin timpul 
realizat. După ei însă, Gioconda Pîn
zaru evoluează mai atent și trece în 
față avind doar 4 p. Dar Aluneanu 
— care a lăsat o bună impresie în 
tot concursul — repară cu Arogant 
ceea ce stricase cu Haydn și cuce
rește locul I. Clasament: 1. MIHAI 
ALUNEANU (Filmul) cu Arogant 0 p, 
2. Gioconda Pînzaru (C.S.M. Iași) cu 
Lăcătuș 4 p, 3, Al. Bozan (C.S.M. Si
biu) cu Cerbu, 4. M. Aluneanu cu 
Haydn, 5. Soveja (Steaua) cu Oglin
da, 6. N. Clipici (Recolta Mangalia) 
cu Rock, 7. R. Tiniș (C.S.M. Sibiu) 
cu Bondoc etc.

Ora_ _.. 8,00 : Proba de dresaj 
„Sf. Gheorghe"

Ora
stacole

Ora
stacole

10,00 : Proba 
„Echipe"

11,30 : Proba 
„Feminin".

de ob-

de ob-

mai multăpunctaj. El 
precizie și 
gresiei. Destul de bine s-au prezen
tat Eugen Cotan, Vasile Tudor și 
Vlad Postelnicu. Dar iată clasamen
tul ă&ătel probe : 1. HORST HIRSCH 
(C.S.M. Sibiu) cu Artist 364 p, 2. 
Eugen Cotan (Filmul București) cu 
Baba Novac 353 p, 3. Vasile I’udor 
(Steaua) cu Brad 338 p, 4. Vlad Pos- 
telnieu (Recolta Mangalia) cu Adonis 
334 p, 5, Daniela Molnar (Steaua) cu 
Arcaș II 333 p, 6. Sorin Soveja 
(Steaua) cu Triumf 317 p, 7. Panait 
Sîrbu (Dinamo) cu Snob 302 p, 
Gioconda Pînzaru (C.S.M. Iași) 
Lăcătuș 289 p.

Momentul „greu" al programului 
acestei zile l-a constituit proba de 
obstacole categoria ușoară, desfășu- 
rata*“pe un traseu de GOO m cu 12 
obstacole. La start 36 de concurenți, 
dar multe nume consacrate lipseau. 

' întrecerea debutează cu... stingul, 
consemnind o spectaculoasă și peri
culoasă căzătură a stelistului Daniel 
Băcar.u cu calul său Amnar. Preten- 
denții la barajele pentru primele 
locuri se var număra așadar pe de
gete... Cei mai puțin experimentați 
doboară 2—3 bare, depășesc timpul 
regulamentar pentru efectuarea par
cursului sau sînt eliminați. Dar în
registrăm surprize și în rîndul celor 
cu pretenții. Gh. Moișanu (Dinamo) 
care, intrind cu doi cai, uită de am
bele dăți.,. parcursul ! Păcat, mai ales 
pentru calul său Banchet care, în 
ceea ce îl privește, putea să și ciști- 
ge proba. De asemenea, Cornel Ilin 
'Steaua) este eliminat cu Atlas.

a executat cu 
îndemlnare figurile pro-

Cunoscutul tenisman australian 
John Newcombe și-a andnțat par
ticiparea, anul viitor, în competiția 
dotată cu „Cupa Davis". Este pri
mul membru al grupului de jucă
tori profesioniști (W.C.T.), condus 
de financiarul american Lamar 
Hunt, care-și dă asentimentul de 
a fi reiptigrat, rrțar^i. competiții pe 
echipe. După cum se știe, la ediția 
sa viitoare, competiția Sa lat: erei va 
adopta sistemul „open*.

Intr-o discuție cu președinție fe
derației australiene, S. Wayne, șt cu 
căpitanul echipei Australiei, Neale 
Fraser, asul profesionist John New
combe a declarat că va juca din 
nou în echipa țării sale. Ei speră 
să evolueze alături de o altă ve
detă profesionistă. Tony. Roche. Nu 
se știe încă, dacă și alte celebrități 
ale tenisului australian, cum sînt 
Rod Laver și Ken Rosewall vor ac
cepta să joace anul viitor în „Cupa 
Davis*.
Johâ-Weew-be, ’fripTti! campion 

' efe' "ta n'ifhbîedon (1967—70—71), 
revine fn „Cupa Davis' după o 

absență de cinci ani

Volumul „Studii privind 
pregătirea sportivă a copiilor și 
juniorilor" este rezultatul acti
vității unui iarg colectiv de 
specialiști, condus de conf. dr. 
Nicu Alexe, directorul Centru
lui de Cercetări științifice și do
cumentare tehnică al C.N.E.F.S. 
în această lucrare sînt tratate 
cîteva din principalele aspecte 
ale pregătirii copiilor și junio
rilor, dezbătute cu prilejul unor 
consfătuiri și sesiuni științifice, 
organizate în ultimul deceniu la 
București, Timișoara, Constanța, 
Bacău, Brașov, Iași și Ploiești.

Studiile prezentate — din care 
citam cîteva; „Conținutul și 
metodica antrenamentului spor
tiv la copii și juniori" de prof. 
Rodica Siclovan. „Integrarea ac
tivității sportive in contextul 
preocupărilor tineretului eon- • 
temporan" de conf. dr. Nicu 
Alexe, „Pregătirea sportivă a 
copiilor și juniorilor în volei" 
de prof. Marcel Șerban — per
mit concretizarea cadrului de 
bază în care se desfășoară ac
tivitatea cu tinerii sportivi, ca
dru ce reflectă fundamentarea 
teoretică și experiența practică, 
cu deosebire a școlii românești 
în domeniul pregătirii viitorilor 
campioni.

Prin conținutul său științific, 
prin stilul elevat, volumul — 
recent apărut în Editura Stadion 
— constituie un manual de bază 
în activitatea sportului de per
formanță. adresîndu-se tuturor 
specialiștilor din domeniul edu
cației fizice.

Dar iată că gazetarul-suporter 
a scris o carte de însemnări de 
călătorie dedicată tovarășilor săi 
de bucurii și suferințe — supor
terilor echipei de fotbal Steaua 
— cu prilejul sărbătoririi a 25 
de ani de existență a prodigio
sului ciub sportiv militar.

Am parcurs cartea cu o deo
sebită plăcere, „dintr-un foc", 
cum ar sou ne colegul meu de 
ucenicie gazetărească. Am citit-o 
acasă și în troleibuz (formatul 
„de poche" e, să recunoaștem, 
foarte potrivit). Am descoperit 
abia acum pe adevăratul „sufle
tist" al Stelei, care însoțind e- 
chipa de-a lungul cîtorva ani 
,.pe două continente", face o a- 
devărată cronică a perioadei 
respective din viața frămîntată 
a formației la care ține atît de 
mult. Dar avem în față un su
porter cum l-am dori pe toti. 
care nu se încinge la victorie și 
nu blesteamă la înfrîngere. că
ruia simpatia pentru echipa pre
ferată nu-i întunecă luciditatea 
critică.

Dacă autorul numai 
ză locurile vizitate, el 
te îndelung asupra 
jucătorilor, atmosferei 
echipei, insistînd mai
pra fotbaliștilor tineri, 
„vin" și despre care ne relatea
ză lucruri inedite, ce ne scapă 
adesea de la „masa presei". 
După cum mărturisește în pre
față, autorul nu și-a propus să 
scrie „note savante de călăto
rie", o „lucrare cu pretenții de 
memorii". Strădania sa de a 
nota „cîte ceva" din viața și 
activitatea jucătorilor de fotbal 
de la Steaua e, după părerea 
noastră, o reușită. Fiindcă o face 
fără emfază, cinstit, cu duh, cu 
o mare dragoste pentru Steaua, 
pentru fotbal. Și pentru că reu
șește, nu ușor lucru, să ne rețină 
atenția cu lucruri despre care 
s-a mai scris cîndva.

Iată ce ne face să recomandăm 
călduros această lucrare adre
sată nu numai suporterilor 
Stelei.

creion ea
se opreș-, 
sufletului 
intime a 

ales asu- 
care

*) M, CIUPERCEANU, „Cu e- 
chipa de fotbal Steaua pe două 
continente", Ed. Militară, 126 
?ag„ 4,50 iei.

PENTRU SPECIALIȘTII

ÎN GIMNASTICĂ*)

MIRCEA COSTEA

Aurelian BREBEANU

*) C.N.E.F.S., Ministerul învă- 
țămîntului — „Studii privind 
pregătirea sportivă a copiilor și 
juniorilor", Editura Stadion. 
1972. 283 pag., 7,50 Iei.

SUFLET DE SUPORTER*)

-.. ........ . ——

list care, țîșnit năpraznic spre 
poarta adversă, pierduse mingea 
de la picior.

Ciștigătorul probei ușoare, Mihai Aluneanu, sărind peste unul dintre obstacolele primului barai în care 
va înregistra 0 p penalizare Foto : Paul ROMOȘAN

„umflat* Jiul ți a f&cut «â tcadâ nive
lul Someșului.
• In nocturna de la București» pe 

ploaie, cu cerul acoperit, se .vedea* to- 
foarte bine... Steaua.

La Reșița au venit 15 000 de specta- 
la fotbal. La București, numai 5 000

qimnasacâ

PAUL I. IOSIF, COMUNA DRAUȘENI. 
Există o veche rivalitate fotbalistică Intre 
comunele Drăușent șl Cața ? Perfect !

Dacă nu e Împinsă prea departe, aceas
tă rivalitate nu poate veni decit în aju
torul fotbalului din cele două comune. 
In ceea ee privește regulamentul, am 
Impresia că dv., cel din Drăușeni, le-ați 
luat-o Înainte ! Clnd arbitrul constată 
că o echipă joacă In 12 oameni, îl eva
cuează de pe teren pe fotbalistul care 
intrase în joc neobservat de nimeni, și 
reia jocul printr-o minge de arbitru. 
După cîte am înțeles, echipa dv. s-a 
aflat într-o astfel de situație, șl cei din 
Cața au 
de la 11 
acționat In justiție, 
dune.

cerut ca sancțiune o lovitură 
metri. Tot e bine că nu v-au 

pentru... înșelă-

MANUELA PREDESCU, BRAȘOV. Bio
grafiile, ortcit de ‘scurte âr fl ele. cer 
mal mult spațiu decit poate acorda pre
zenta rubrică, ce se vrea deschisă cit 
mal multor cititori. Vă punem la dispo
ziție, totuși, cîteva date. Năstase : s-a 
născut în București, la 19 iulie 1946'. La 
vînsta de 12 ani a fost adus la Steaua, 
de către fratele său, Constantin Năstase, 
care, pe atunci, figura printre primii ju
cători de tenis ai țării. Curios, nu l-a 
adus pentru tenis, ci pentru... fotbal. 
Dar. după scurt timp, Năstase avea să 
renunțe la fotbal, pentru tenis, devenind, 
la 15 ani, campionul României la juniori. 
Mai departe, orice v-aș spune n-ar con
stitui o noutate, nici pentru dv., nici 
pentru alți cititori I Tiriac : s-a născut 
la Brașov,, la 9 mai 1939. El este absol
vent ăl IEFS, cu specializarea tenis. Ca 
și Năstase, a iubit întîi alt sport : ho
cheiul, pe care l-a practicat ou mult 
succes, pină la nivelul echipei naționale.

NICOLAE PETREANU, PLOIEȘTI. „Am 
avut o discuție cu niște prieteni,, pe 
marginea „meciului secolului" dintre 
Spasski și Fischer. Ei susțineau că, dacă 
Fischer ajunge campion mondial, trebuie 
să acorde revanșa lui Spasski, intr-un 
interval de un an. Eu spun că intr-o 
asemenea eventualitate, Spasski va tre
bui să participe la meciurile de califi
care, pentru a deveni șalanger". Este așa 
cum spuneți dv. Dar Fischer a anunțat 
că nu se va prevala de prevederile re
gulamentului, ci își va pune titlul în 
joc in fața oricărui adversar, cu condi
ția de a i se satisface exigențele mate
riale. Ceea ce nu este chiar atit de ușor!

I. G., BUCUREȘTI. Cîteva rellecții, 
după prima etapă a Diviziei A la fot
bal :
• Ploaia căzută duminică la Cluj a

un fotbalist bucureștean va deveni gol
geter. dv. nu v-ațl da In laturi, probabil, 
si numărați... florile din vază, pentru 
a-ml demonstra că ați avut dreptate !

ION BORLOPAN, COMUNA BOZOVICI.
1. Costică Marinescu a jucat șl la Dina
mo București. Cu 20 de ant in urmă...
2. „In Încheiere, vă destăinuiesc un se
cret : deși locuiesc de 8 ani la Craiova, 
ția cu Dinamo". Vă promit că nu mai 
spun la nimeni !

ION VASILESCU, BRAȘOV. în meciu
rile pe echipe, la judo, sînt 5 categorii 
de greutate. La J.O., insă, se va decerne 
și o a șasea medalie, campionului ab
solut.

ANDREI POPA, ploiești. Din mo
ment ce Petrolul este urmașa lui Juven
tus (Intre timp echipa s-a numit șl 
Distribuția. Partizanul. Energia șl Fla
căra), cred că se cuvine să-i trecem in 
palmares și cel de al patrulea titlu de 
campioană a țării, cucerit de Juventus,

Prezență greu de trecut cu 
vederea la „masa presei" (fireș
te. cind nu joacă Steaua în de
plasare), Marin Ciuperceanu e 
prieten cu toată lumea gazeta
rilor sportivi. Cind creioanele 
scrîșnesc mai apăsat pe carne
tele de însemnări ale cronicari
lor, Ciuperceanu găsește, spre 
descrețirea frunților, o vorbă de 
duh, cum ar fi acea „vărule, ia 
și obiectul", adresată unui fotba-

dezvoltării 
care eondi- 
unor perfor-

în Editura Stadion a apărut 
un nou volum, dedicat, de a- 
ceastă dată, gimnasticii. Lucra
rea — o traducere din limba 
rusă — este intitulată „Pregăti
rea de forță în gimnastică", și 
are ea autor pe I. Menhin. în 
cele 88 de pagini sînt tratate di
verse aspecte ale 
forței gimnaștilor, 
ționează realizarea 
manțe superioare.

Sînt incluse, de asemenea, va
loroase indicații și 
exerciții necesare 
complexului proces de dezvol
tare a forței, care solicită un 
mare volum de muncă și o a- 
daptare la particularitățile fiecă
rui gimnast.

Avînd în vedere valoarea 
crării, considerăm oportună 
ceastă traducere, volumul 
cauză fiind deosebit de util 
turor specialiștilor ce activează 
in acest sport și care doresr 
să-și ridice continuu nivelul 
pregătirii.

*) I. MENHIN, — „Pregătirea 
de forță în gimnastică", Editura 
Stadion. 1972, 88 pag.. 4.50 lei.

numeroase 
desfășurării

Iu-
a- 
în 

tu-

LOTO-PRONOSPORT
LA 3 SEPTEMBRIE 1972, TRAGERE

EXCURSII CU 44 
’ETRECEREA 
REVELIONULUI LA

EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES

poanta ?
DRAFU

MUSCEL. . __ _____
ția 1969-61. intr-un meci de campionat 
disputat la Petroșani, Jiul a învins pe 
Dinamo Pitești (F.C. Argeș) cu 6—1. 
Este un rezultat de care toți cel din 
Argeș uitaseră complet I Toți, afară de 
dv. !

ALEXANDRU FODOR, CRAIOVA. V-a 
supărat faptul că Oblemenco n-a primit 
decit o vază cu flori pentru titlul de 
golgeter. Fiind vorba de o răsplată sim
bolică. nu mi se pare oportun s-o luăm 
in discuție, deși cred că o cupă ar fi 
reprezentat un trofeu mal potrivit. De- 
aiei, Insă, șl pină la procesul de intenții 
pe care îl faceți dv. este cale lungă. De 
ce credeți că, dacă golgeterul ar fi 
fost... bucureștean, 1 s-ar fi acordat 
mari onoruri î La anul. In cazul cind

cazul să Întrebați : unde

M. MARIN, CÎMPULUNG 
Aveți memorie bună. In edi-

în ediția 1929-1930, celelalte trei fiind ope
ra Petrolului, in edițiile 1957-58. 1953-59 
Și 1965-66.

Ilustrații: N. CLAUD1U

Ne aflăm în plină vînzare a bile
telor pentru tragerea excepțională 
Pronoexpres din 3 septembrie 1972, 
tragere care atribuie în număr 
NELIMITAT ; autoturisme DACIA 
1300 și SKODA S 100, precum și 
excursii la PRAGA cu petrecerea 
REVELIONULUI, în afara premii
lor în bani de valoare fixă și va
riabilă.

Participarea se face cu următoa
rele taxe: 3, 6 și 15 lei varianta, pu- 
tîndu-se juca și pe variante combi
nate și combinații „cap de pod".

Variantele de 15 lei dau dreptul 
de Cîștig la toate cele 5 extrageri, 
la care premiile sînt oferite pe 8 
categorii.

Joi au plecat la Munchen, pentru 
a participa la JOCURILE OLIM
PICE, cîștigătorii excursiilor atri
buite la sistemele de joc Loto, Pro
noexpres și Pronosport



AU TRECUT ANI.. AU RĂMAS MINUTE
Reportaj in preajma marelui start

A XX a ediție a JOtURII DR OLIMPKE Dt VARA
ț

MUNCHEN, 26 (prin telex, de la 
unul din trimișii noștri speciali).

Au trecut ani. Au trecut zile. Au 
rămas minute. în satul olimpic a- 
ceastă precipitare a firelor de nisip 
ia gura clepsidrei se simte la tot pa 
sul. Puțini sînt aceia care știu să 
uite apropierea startului sau să mi
meze detașarea. Poate Lee Evans care 
doarme, în această clipă, pe un fo
toliu imens, ascunzîndu-ți fața cu o 

boruri 
Die-

o numărl-
87 de zile,

pălărie de fetru negru, cu 
largi, ca pe vremea Marlenei 
trich.

— Nu înțeleg 7
— Pînă acum te făcea 

toare inversă. 100 de zile, 
58 de zile, 22 de zile pînă la start.
Acesta era timpul subiectiv al cro
nicarilor. Și trecea foarte repede. 
Șl zilele erau scurte. Acum a venit 
insă timpul atleților și al antrenori
lor. Cîte nu se pot face în cele șase, 
șapte sau zece zile care au rămas 
pînă la startul atleților noștri... Toa
te sint zile lungi, In care putem face 
foarte, foarte mult.

— E o meditație filozofică asupra 
timpului ? '

Iul Patzaichin cart țade pa marginea 
apel, ca un pescar toropit d« primele 
raze ale primăverii. Din cînd tn dnd, 
Patzaichin rupe cîteva fire de Iarbă 
si le aruncă spre apă. Si ochii lui 
frumoși surprind imediat direcția zbo
rului. Vintul continuă să bată din 
stingă. Dar Patzaichin știe că direc
ția lui se poate schimba chiar mtine 
pentru că norii din jurul soarelui, 
In drum spre asfințit, s-au adunat in 
vilvătăi, ca la gura furnalului.

PROGRAMUL ZILEI

I

nu
fi Ca-

Cuțov ride mereu
Unul dintre cei care habar 

de febra startului imi pare a
are

Caiaciștii At anas e Sciotnic și Ion Dragulschi au reintilnit prieteni 
>» vechi ți, firesc, bucuria e mare

Telefoto i Radu CRISTESCU (Agerpres)

Gruia și fentele lui Gațu
Vineri seara echipa de handbal a 

României a jucat cu selecționata 
S.U.A. Rezultatul 22—15 pentru Ro
mânia. Ca deobicei jocul s-a desfă
șurat cu porțile închise. Parchetul 
mult prea nou șl lucios a cerut o 
concentrare suplimentară pentru men
ținerea echilibrului. Gruia, ușor ac
cidentat, a oficiat în calitate de ar
bitru. A fost aplaudat de ambele 
părți pentru obiectivitate. La termina
rea meciului Gațu nu a scăpat oca
zia unei fente: „Ghiță. să țtii că 
adevărata ta vocație e arbitrajul !*

Dar timpul glumelor a fost doar 
de ordinul secundelor. Imediat după 
joc s-a tras cu furie la poartă timp 
de 20 de minute tn fața handbelîsti- 
lor americani, stupefîati de această 
metodă.

llstrat Cuțov. L-am întrebat despre 
tragerea la sorți. Se vede clar că nu 
a fost șl nici nu este obsedat de cu
loarul său : „Știu că la început am 
să trag cu unul din Uganda. Apoi, 
dacă iese bine, mă așteaptă bulgarul 
sau polonezul. Ar urma învingătorul 
dintre argentinian și nu mal știu 
cine, iar la urmă ce o vrea dumne
zeu". Odată încheiată această decla
rație ciudată, Cuțov rîde cu 
omului sigur de sine. Ion 
privește cu un amestec de 
și teamă ! „Crezi Calistrat
nostru din Uganda e o floare la ure
che ? Aș 
Mexic tot 
sau chiar 
turul doi,
pean al vremii...* Dar Cuțov rîde țl 
se joacă intrind în gardă...

— Nu. E o simplă 
gospodări secundele...

nevoie de

nepăsarea 
Popa II 
admirație 
că omul

vrea să-ți amintești că în 
un necunoscut, din Nigeria 
din Uganda l-a scos. In 
pe Glju, campionul euro-

Timpul dilatat al lui Soter
Iată-l și pe S6ter 1 A sosit chiar 

acum cîteva minute, cu mașina, îm
preună cu loll.

— Ce zici, Hansl, de apropierea 
startului ?

'—, Mai avem foarte mult timp de 
lucru!

Patzaichin și zborul pescărușului
Pe canalul artificial 

schleissheim vintul continuă să bată 
din stingă. Patzaichin simte această 
briză potrivnică lui, dar tace. El care 
a copilărit pe apă și a simțit vre
mea după zborul pescărușului știe că 
vintul poate să se schimbe de la o 
zi la alta.

La ora cînd scriu aceste rlnduri nu 
se știe încă cine va lua startul în 
cursa de canoe dublu. Alaltăeri s-a 
mai tras o pistă de încercare. Au 
cîștigat, din nou, Patzaichin și Cova- 
liov, eu două secunde. Astăzi se tra
ge o nouă manșă. Dacă bat Da-.:țov 
și Simionov se va trage o ultimă 
manșă de baraj. Dacă bat Paîzatchin 
si Covaliov selecția maraton se va 
sflrțt Ieri se s-orbea despre unele 
dificultăți legate de programul fina
lelor la canoe. In carul tn care Pat
zaichin ar urca pe podium la simnsn. 
festivitatea de premiere ar fi de 46 
de minute — calculul e riguros — 
după care ar urma controlul ar.tiăo- 
pir.g- Ar rămîr.e deci o jumătate de 
oră, txmp In care Covaliov ’.-ar aș
tepta pe Patzaichin In barcă centru 
a pleca spre start. Pînă la urmă însă 
s-a impus formula mai sportivă a 
cronometruluL Nu este exclus ca se
lecționerii să fie In continuare im
presionați de liniștea formidabilă a

de la Ober-

MUNCHEN, 26 (prin telex).
Cu cîteva minute Înaintea Uver

turii olimpice, crainicul a rostit cu 
voce gravă : .Și *e vot perinda 
aproape toate țările prin fata vnwi 
miliard de spectatori... Unii din
tre ei așteaptă acum zorile, alții 
privesc soarele amiezii și, nu 
țini. sint cei care contemplă 
brele inserării*.

Ața a început Spectacolul, eu un 
miliard de spectatori, mai multi 
decît cei ai Imperiului ^n care 
soarele nu apunea niciodată *.

încerc cu emoție să vă t-a-cm • 
din gfndurSe si impresiile meie 
ăe spectator. Iată. însă, că Iscă 
din start as vrea să renunț -a ca- 
vmtele spectator «t spectacoL ae- 
osrece ateste Jocuri se aprt-pta.

PERSONALITÂȚI ROMÂNEȘTI

ÎN FORURILE SPORTIVE INTERNATIONALE
Cu prilejul diferitelor congrese, care 

personalități sportive românești au fost 
internaționale.

Astfel, prof. dr. Emil Ghibu a fost

au avut Ioc !n ultimele zile, 
cooptate In forurile sportive

Astfel, prof. dr. Emil Ghibu a fost cooptat ca membru In comi
tetul executiv al Consiliului internațional de educație fizică ți sport 
de pe lingă UNESCO, conf. univ. Ioan Kunst Ghermănescu a fest 
ales membru In Consiliul federației internaționale de handbal, prof. 
Lazăr Baroga a devenit membru al comis®! tehnice din cadrul Fe
derației internaționale de haltere, iar prot Maria Simionescu a fost 
aleasă în comisia tehnică feminină a Federației internaționale de gim
nastică.

NICI UN FEL DE PUBLICITATE!
Nici un fel de publicitate „clan

destină” pe teritoriul Jocurilor Olim
pice ! Chiar și In satul olimpic unde 
sînt deschise o serie de mici prăvă
lioare s-a pus In vedere negustorilor 
să ambaleze, de exemplu, pantofii de 
sport în hîrtie șl să nu-i mai dea

!ncumpărătorului, pur sl simple 
cutia lor care constituie un mijloc 
de reclamă. Un ziarist care se p&o»- 
ba prin sat cu o bluză pariind în
semnele unei celebre firme de echi
pament sportiv a fost rugat „să se 
îmbrace altfel*.

Olimpice, cu gisdul, 
riului Alfeu.

A fost frumoasă 
sonoră a orchestrei, 
tat. în ritm andaluz, apariția de
legației spaniole. dar parcă a fc-st 
mai pură ideia celor doi luptători 
mengoiezi de a defila cu pieptul 
gol și In cizme de piele îmblănite, 
pentru a aminti lumii că 1* aceste 
Jocuri milenare • bine sâ ai gus
tul istoriei.

A fost aplaudată fantezia stega
rului spaniol de a cobori flamura 
pînâ la pâmint pentru a 
mișcarea 
fost mult
Jocurilor 
Vernescu 
ideală a

A fost 
mentul bavarez *1

BASCHET : preliminarii : grupa A : Cuba — R A. Egipt. S.U.A. — Ceho
slovacia, JaDocia — Brazilia. Spania _ Australia ; grupa B : Polonia — Fin- 
pine. iugoslavia — Italia, Senegal — U.R.S.S., R.F. a Germaniei — Porto Rico.

BOX : meciuri tn cadrul primului tur.
CAXOTAJ : eliminatorii (cîștigâtoarea fiecărei serii se califică direct în 

semifinale).
FOTBAL : preliminarii : grupa A : 

— S.U.A.; grupa C : Iran — Ungaria.
GIMNASTICA : exerciții impuse la
HALTERE : categoria 52 kg.
HOCHEI PE LARBĂ : preliminarii :

Pakistan — Frar.ia. Mataezia — Ugar.d

Tricolorii in întrecere

UTKk :

c

R.F. a Germaniei — Malaezia, Maroc 
Brazilia — Danemarca 
femei Si bărbați — echipe.

Polonia
Lr.gana

Tudor. Pe- 
Ajh, Mlhii

«nel Frătaai. Ghwghe Zamfire-.ru. Bogdan 
M Pvpesca. 1-XI CuRane, Radu Lazăr. Claudiu

Pe micul ecran

La 7 kilometri nord de satul olimpic, la Oberschleissheim, a lost 
construit canalul pe care vor avea loc. începînd de astăzi, întrecerile 
canotorilor. Pentru amenajarea lui au fost excavați 2,3 milioane metri 
cubi de pâmint. In tribune există 8 000 de locuri pe scaune. Alți 25 000 
de spectatori vor putea urmări competițiile olimpice de pe malurile 
bazinului, lung de 2 230 de metri și lat de 140 m.lat de 140 m.

PORT-DRAPELUL delegației franceze 
la deschiderea Jocurilor Olimpice a 
fost floretistul Jean Claude-Magnan. 
El este prezent pentru a patra oară 
la marea întrecere sportivă. A debu
tat in 1960. la Roma, pe cînd avea 
19 ani fiind eliminat încă din serii, 
dar la Tokio a cucerit medalii de ar
gint (individual) și bronz (pe echipe), 
iar la Ciudad de Mexico a adăugat 
o medalie de aur dobindită în proba 
pe echipe.
♦
SPORTIVUL sovietic Serghei Filatov, 
campion olimpic la dresaj în 1960, a 
declarat în cadrul unei anchete or
ganizată de săptâmînalul „Novedades

de Moscu" : „Cred că în întrecerea 
pe echipe sportivii noștri pot aspira 
la aurul olimpic, iar în probele indi
viduale Elena Petușkova are de ase
menea mari șanse la un loc de 
frunte". * »TU
*

SATUL OLIMPIC are un animator de 
prim rang în persoana unui fost glo
be-trotter Californian, Mike Tuttlies. 
El s-a stabilit în R.F. a Germaniei 
acum 11 ani și de cînd satul olimpic 
a devenit plin de oaspeți, principala

ACEASTA SARBATOARE A SPERANȚEI

I itarecjsrare).n *J .

malurile

vreunul din 
participanți la Jocuri 

nu se gîndească la

L nul din momentele
flacăra ohmvăcA ce

sa preocupare este să... antreneze 
lumea la dans la .Bavaria Night 
Club", un local fără băuturi alcoolice 
dar cu 26 000 de discuri—

controlul 
J. O. se 

de

tlor. d*r 
irut prin 
sportivilor 

singuri.

Există 
miile de 
care sâ 
o medalie olimpică ? Indis
cutabil că nu I

Astăzi, în întrecerile de la 
Miinchen -vor- fi decernate , 
primele medalii de campioni 
ai Olimpiadei a XX-a, la 
pistol liber și la haltere — 
categoria muscă.

«
SE ȘTIE că, actualmente, 
sexului participantelor la 
face prin intermediul unui fir 
păr smuls din capul sportivei res
pective. Constatlndu-se că lnotăoarele 
au utdoaba capilară formată din fire 

au rost nevoiți 
să smulgă naiadelor cîte un fir din 
sprbseeană. Dar dacă ți aceste fire 
sfczt prea subțiri? Atunci se recurge 
la metod* mai veche a analizei sali-

FAIMOSUL acoperiș olimpic care are 
■rrirre să ferească de ploaie stadie - 
Boi ți piscina din Miinchen este cor- 
s:4erat de marea majoritate un Iei 
de rampă de lansare a navelor <•' 
mice. Alții afirmă că .revolution 
construcție le sugerează un pod s 
pendat (din cauza pilonilor) sau i 
șantier navaL Nu-i prea Îmbucurător 
pentru organizatori !
* •

sugera 
cape! tăreadcrului, dar a 
mai apropiată de ritualul 

gravitate* 
cinstind 

momentului.
frumos si

lui Aurel 
solemnitatea

original mo- 
harapnicelor

sunînd peste creste de ceai. dar 
defilarea nespectaculoasă a celtr 
8 canotori vest-germani jmrtișd 
steagul olimpic mi s-a părut, ia- canon 

pentru 
autorul

■ Retransmiterea Jocurilor Olimpice prin sa
teliți va reprezenta in total 400 de ore. De acest 
program televizat vor beneficia 26 de țări. Re
transmiterea prin sateliți a J.O. de la Cucad 
de Mexico a cuprins numai 120 de ore ce emi
siune.

■ Tn ziua de 30 august, la cinematograful dir 
satul olimpic va avea loc festivalul filmului ro
mânesc. Cu acest prilej se vor prezenta patru 
filme și anume : Harap Alb, Spre soare zburăm, 
Balul de simbătă seara ți filmul sportiv Gim
nastică și fantezie.

■ După ce au parcurs, cu bicicletele, distanța 
Micfolâu (județul Covasna) — Munchen, cei opt 
elevi și trei profesori de educație fizică se vor 
întoarce din orașul Olimpiadei ți vor ajunge 
acasă în ziua de 10 septembrie. Profesorul 
Acațiu Fejer ne-a declarat că toți copiii sint 
sănătoși, într-o bună condiție fizică ți speră 
să ajungă tot atit de viguroși, acasă. In duda 
condițiilor destul de grele și a zăpezii din Alpii 
Austrieci, etapele de 150 de kilometri oe zi ou 
decurs in cele mai bune condițiuni. Se speră 
ca și cei peste 1 800 de kilometri din returul 
distanței să fie parcurși tot cu abia ușurință 
de temerarii elevi.

■ Cu prilejul congresului federației interna
ționale de haltere care a avut loc vineri, prin 
majoritate de voturi a fost exclus din triatlonul 
clasic — stilul împins. Astfel, vechile 
mondiale și naționale vor rămine doar 
iar noile recorduri ale lumii se vor 
după ce concurenții vor realiza suma 
mare de greutaîe după executarea 
smuls si aruncat Aceste noi recorduri 
fi realizate după campionatele mondiale de anul 
viitor.

recorduri 
la arhivă 
înregistra 
cea mai 
stilurilor 

vor putea

Lo noi In tară noile recorduri naționale vor 
Litra in vigoare de la 1 Ianuarie 1973.

Cu pri'eju! congresului i-cj făcut une-'e modi
ficări importante in componența conducerii fe
derației i-temaționale. Președinte o fost ales 
Herber Schoebel (Austria), iar ca vicepreședinți 
Oerence Johnsson (S.UA), Moja (Cuba), Poula

Jurnal
Slimpic
27auSUSt

(Cehoslovacia) 
cretar general 
glia).

ți Suit in Kund (Toilanda). Se- 
a fost reales Oscar State (An-

libere tint înscriși peste 200 de■ La lupte . . _____
concurenți ca ți, de altfel, la greeo-romane. 
Aproape la toate categoriile sînt peste 20 de 
concurenți. Recordul ii deține categoria ușoară 
la lupte libere cu 32 de participanți. Cel mai 
mic număr este înregistrat la categoria grea : 
15 la libere ți 12 la greeo-romane.

■ Reprezentantul țârii noastre la categoria 
pană, boxerul Gabriel Pometcu, il va inblni in 
primul meci pe norvegianul Nils Dag Stromme, 
de opt ori campion al țării sale, tost partici
pant la J.O. din Mexic unde a fost eliminat in 
turul al doilea.

De notat că boxerul norvegian ți-a petrecut 
concediul de odihnă pe litoralul românesc al 
Mării Negre. La Constanța el s-a antrenat in 
compania unor pugiliști din localitate.

■ In echipa de sabie a Ungariei figurează 
Tamas Kovacs țl Pal Gerevitch. Părinții lor. Pal 
Kovacs și Alodar Gerevich au fost campioni o ~- 
pici la Individual și pe echipe. O frumoasă suc
cesiune I

LUPTĂTORUL francez Daniel Robi 
rsre In 1968 s-a înapoiat de la Cir 
dad de Mexico cu... două medalii c 
argint: un* la lupte clasice, iar ce. 
laltă la lupte libere, a fost intr-o 
mare dilemă dnd s-au restructurat 
tategoriile in acest sport Avînd 
o greutate normală de 78 kg el a 
trebuit să aleagă intre categoria 74 
kg iij cea de 82 kg. A optat pentru 
74 kg deși fusese sfătuit să ia 
■nabolizante pentru a urca la 82 kg. 
„l'n pahar de vin. da. Dar o cură 
de anabolizante. nu”, a răspuns Ro
bin amicului său.

O frumoasă suc-

va concura in 
cursei de 200 tn 

delfin. Alături de ea vor lupta pentru calificare : 
Caligaris (Italie), Kotter (R. D. Germană), Aoki 
(Japonia), Bassoul (Liban) și Mendoza (Mexic).

■ înaintea plecării spre Miinchen pentatlo- 
nista bucureșteană Elena Vintiiă a luat parte la 
un' concurs de verificare, în București, în cadril 
căruia ea a înregistrat următoarele performanțe : 
100 mg — 13,9 s, greutate — 11,62 m, înălțime 
— 1,71 m, lungime — 6,24 m și .200 m — 25,0.

■ In cadrul turneului de box sint înscriși 357 
de pugiliști. Cel mai mare număr de partici
panți este notat la categoria pană — a lui 
Pometcu — 45 I In schimb, la categoria grea nu 
vor lua parte decit 14 boxeri. La această cate
gorie sorții au decis ca în prima întilnire sâ 
încrucișeze mănușile doi dintre favoriți, ameri
canul Bobick șl șovieticul Nestorov.

■ Inotâtoarea Anca Groza 
prima din cele fapte serii ale

Ion OCHSENFELD

răsunai
Antal

I*r 
peste 

Rodri-

existat.

ammească L-treg stacicnul olimpic. 
Acesa a ftst momestul dansului 
pur *1 ceăor 3300 de copii, in su
netele =aedxv*Je *Je unui 
readus I* viată, anume 
aceste Joccsi, de către
Carmmei B-rama. Cari Orff.

Spre sCrșiSul Uverturii olimpice, 
ua om *1 secduiui nostru, compo- 
ritETul pcjznez Penderecki a avut 
ideia de a închina un imn lui 
ApaEo. Gnteccd grav al noului 

să stirnească frea- 
_r. dar era prea ela

borat pentru a trezi ecouri. Întreg 
stadionul păstra, parcă, ia minte 
cuvinteie M W illi Daume, care 
iși exprima credința că această 
ediție a Jacurilor Olimpice va fi 
ceea ce ar trebai să fie, adică o 
sărbătoare • speranței.

loan CHIRILA

*
CELE DOUA mari vedete ale nata- 
ției. Shane Gould ți Mark Spitz vor 
avea un program extrem de încărcat 
Intre 28 august ți 4 septembrie. In
tr-adevăr blonda australiană va lua 
startul in cinci probe individuale și 
in două ștafete, iar brunetul nord- 
american va fi prezent 
probe individuale și trei 
cel mai fericit caz, fiecare 
putea tntoarce 
dalii de aur.

acasă cu..

in patru 
ștafete. In 
din ei s-ar 
șapte me-

TELEX OLIMPIC
Cantlnulndu-și antrenamentele 1» Măn- 
cher.. echipa de baschet a Italiei a tmil- 
nit tatr-un Joc amical formația Braziliei- 
Baschetballștii italieni au obținut victo
ria eu scorul de 61—30. Medul s-a îucat 
timp de *0 de minute. In care nu a fost 
inclusă pauza. Bisson a fost cel mai bun 
jucător al italienilor.
Cel mai bun maratonlst etiopian, Yitne- 
bek Belele, care în acest an a alergat 
clasica distantă de 42.195 km in 2.14:52,0. 
nu va participa la Jocurile Olimpice de 
vară. El este suferind la un genunchi ți 
nu și-a putut continua cu seriozitate 
antrenamentele. La startul probei vor fi 
prezenti colegii lui : Mamo Wolde, cam
pion olimpic la Ciudad de Mexico. Len- 
glsa Bedane și Demmisie Wolde. Antre
norul echipei. Negusse Roba, a anunțat 
că oricare dintre elevii săi poate intra 
în posesia medaliei de aur.

Atletul american Dave 
oficial că va participa 
anume : 800 m ți 1 500 m plat, 
fusese suferind. dar în 
complet restabilit.

Wottle a anunțat 
la două probe și Wottle 

prezent este

• TELEX OLIMPIC •
Cu ocazia Congresului federației taterna- 
uocale de baschet s-a confirmat oficial 
că ta anx 1STS campionatul mondial 
masculin va 5 organizat la Porto Rico. Organizatorii portoricani au anunțat că 
pentru acest campionat au construit și 
reamenaiar 3 să'.. cu o capacitate între 
5 Me Si 12 M8 de locuri.

Reprezentativele de hochei pe Iarbă ale 
R.F. a Germaniei ți Olandei, participante 
la turneul olimpic, s-au lndlnit la Miin- 
chen într-un ultim meci de Sportivii 
vines tort
■
Atleți țl------— -----------
mană. Polonia. Ungaria șî Cehoslovacia 
au fost prezerv: la startul unul nou con
curs preoilmpie desfășurat la Praga. în 
concursul maseujln. cele mai bune re
zultate au fost realizate de gazde : Mo
ravec _  2.20 m la săritura în înălțime,
Broz — 7,85 m la săritura în lungime și 
«rasky — 50.2 ’.a 400 m garduri. Cursa 
feminină de 100 m. a revenit sprinterei 
Selmigkeit (R.D. Germană) cu timpul de

verificare, 
vest-germani au terminat în
ec scorul de 3—1 (3—0).

atlete din Austria, R.D. Ger-

TELEX
11,7, iar cea de neze Wierz'oova 
tură în lungime _ . 
slovaca Nygrynova

OLIMPIC
1500 m, sportivei polo- 

în 4:38,4- Proba de sări- 
a fost ctștigată de ceho- 

cu 6,40 m.
Problema Înscrierii 
„dansului ritmic" a rea sesiune a CIO 
1973 la Vama.

ca sport olimpic a 
fost amînată. Vlitoa- 
se va desfășura în

Comisia de organizare a competiției o- 
limpice de atletism anunță că în proba 
de 100 m plat masculin se vor întrece 
pentru obținerea medaliilor 128 de sprin
teri. La 200 m plat vor lua parte 118 
concurenți. Pentru medalia de aur, care 
va fi atribuită ’nvingătorului în proba de 10 000 m plat, vor lupta 90 de ‘ 
91 de atleți se vor prezenta la 
probei de maraton.

fondiștl. 
startul

In cadrul unui concurs atletic desfășu
rat la Potsdam, Hartmuth Brieseniek 
(R.D. Garmanăl a stabilit un nou record 
european la aruncarea greutății cu per
formanța de 21,45 m. Vechiul record 
(21.32 m) aparținea compatriotului său 
Hans Joachim Rothenburg.
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