
ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
AL G C

In ziua de 5 septembrie 1972
Comitetului Executiv al C.C. al______, ________ ____
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar "general” al 
Partidului Comunist Român.

Au participat ca invitați miniștri șt alți conducă
tori ai unor organe centrale.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a analizat șl 
a aprobat propunerile Ministerului Economiei Fores
tiere și Materialelor de Construcții, Ministerului 
Energiei Electrice și Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini privind realizarea unor obiective 
industriale prevăzute în planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anii 1971—1975,

în continuare Comitetul Executiv a examinat re
zultatele în producție și eficiența economică obți
nută în sistemele de irigații amenajate pînă Ia 31 
decembrie 1971. Cu acest prilej. Comitetul Executiv 
a stabilit măsuri pentru trecerea cu mai multă botă- 
rîre Ia sisteme de irigații mai simple și mai iefti-

a avut Ioc ședința 
I’.C.R„ prezidată de

AL P.C.R.
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PERFORMANTE REMARCABILE
ALE ECHIPAJELOR I

ROMANEȘTI DE CAIAC-CANOE
La era startului primei regate 

de ca:ac-canoe. aici la Oberschles- 
sheim se anunța vreme frumoasă. 
Această impresie n-a putut fi in
fluențată nici măcar de locul patru 
a', caiacistului nostru Dragulschi. 
S-au aliniat apoi la start canoiștii 
de s.mpiu. Tribunele au salutat cu 
căldură trecerea lor în drum spre 
plecare, aplaudîndu-1 în mod spe
cial pe Patzaichin. prezentat la 
megafoane ca unul din favoriți, 
mai cu seamă în calitatea sa de 
cszr.-o.-yti olimpic la dublu în Mexic.

Deodată s-a stîrnit „furtuna" pe 
7 e m. După cel mult
40 de metri, Patzaichin s-a oprit 
l.tsrLmeaie: micul ecran l-a pre- 
zentat in prim plan descumpănit. 
Barca lui era inertă. Am avut

chiar impresia că e gata să taie în 
diagonală linia punctată a culoaru
lui, pentru a se îndrepta spre mal. 
Cursa a continuat aprigă. A cîști- 
gat vest-germanul Lewe, după un 
scurt duel cu Jurcenko. între timp, 
Patzaichin și-a reluat înaintarea, 
anevoie, departe de plutonul din 
față. Părea un cal descalificat pen
tru mers neregulat. A trecut linia 
de sosire după vreo două 
spre stupefacția tribunelor 
ales a noastră.

Am coborît imediat spre
de presă pentru a lua tichetul ne

minute, 
și maibiroul

loan CHIRILA
♦

(Continuare în pag. a 4-a)

INTRICfRILf Dl IERI DOPA AMIAZA
AU FOST SUSPENDATE

La lupte greeo-tomane

Puternic stimulați de documen
tele Conferinței Naționale a par
tidului, hotărîți să transpună în 
fapte mărețul program elaborat 
de înaltul forum al comuniștilor 
avind permanent în față istoricul 
Raport prezentat de către tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, mun
citorii, inginerii și tehnicienii de 
la U.M.M.R. Grivița Roșie obțin 
succese însemnate în 
versării pătrarului 
Republicii.

Reevaluîndu-și 
materiale și umane i 
pune, marea uzină 
se simte capabilă să 
cu 19 milioane valoarea produe- 
ției-marfă, adică 
mai mult 
țial.

Grivița 
țiile sale

cinstea ani- 
de veac ai

posibilitățile 
de care dis- 
bucureșteanâ 
suplimenteze

cu 2 milioane 
decît se prevăzuse ini-

Roșie, mîndră de tradi- 
revoluționare,

ca un simbol în istoria luptelor 
muncitorești din țara 
pulsează de entuziasm și energie. 
„Cincinalul — în patru ani și ju
mătate !“ este cuvintul la ordinea 
zilei. Colectivul de aici a socotit 
că pentru a putea răspunde cu 
succes acestei vibrante chemări 
patriotice a partidului, trebuie să 
comprime timpul : Anul — in 10 
luni ; luna — în 21 de zile !

Inginerul Coste] Stănescu, 
serviciului de investiții (fost 
byst internațional, maestru 

. rit al sportului) ne spunea :
„In fața Uzinei stau sarcini de 

mare importanță, a căror înde
plinire are o pondere importantă 
in angrenajul general' al econo
miei noastre naționale. Le privim 
cu toată seriozitatea, cu tot spi
ritul de răspundere.

Colectivul nostru este alcătuit 
în proporție de 75 la sută din ti
neri între 19 și 24 de ani, ceea ce 
îi conferă privilegiul entuziasmu
lui, robusteții, puterii de muncă. 
Aceste calități, absolut indispensa
bile constructorilor societății so-

cialiste multilateral dezvoltate, 
căutăm să le cultivăm cu stăruin
ță, îmbinînd armonios munca pro
ductivă și ridicarea calificării 
profesionale a tineretului cu prac
ticarea sistematică a exercițiilor 
fizice și sportului. Avem o bună 
experiență in acest domeniu și 
căutăm s-o extindem. Cu ani in 
urmă s-a vorbit despre promoția 
inginerilor rugbyști de la Grivița 
Roșie (din care am făcut și eu 
parte). Sint convins că nu peste 
multă vreme se va vorbi despre 
alte promoții, de cetățeni vrednici 
și sportivi apreciați, care vor ab
solvi „academia muncii” în at
mosfera de înaltă incandescență 
creatoare a uzinei”.

George ROSNER

ST

Se
e sportivă a jodețuhn 

nostru, care va fi inspirată de 
materialele apărute, de-a lungul 
anilor, in presă și de diferite lu
crări de specialitate. Cabinetul 
metodic al județului va organiza 
un simpozion cu tema „Sportul 
în ‘anii Republicii*.  Vor fi invi
tați specialiști din întreaga țară. 
O gală de filme sportive va fi 
prezentată la Ploiești, cu concur
sul întreprinderii județene de ci
nematografie.

De notat că acțiuni proprii cu 
caracter sportiv vor fi inițiate și 
Intr-o serie de localități ale jude
țului. la Mizil. Cîmpina și Vălenii 
de Munte, precum si Ia cluburile 
sportive Carpați Sinaia și Petro
lul Ploiești.

ALEXANDRU BRUKNER
Vicepreședinte al CJ.E.F.S.

Prahova

învingători înainte de limita
u

rămasă
noastră,

șeful 
rug- 

eme-

VEȘTI DIN MAREA ÎNTRECERE
CIMPINENI: Complexul de exploatare și prelucrare a imnu

lui din localitate, unul dintre cele mai tinere din ta~ă, se află in 
primele rinduri ale bătăliei pentru îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen Prin măsurile luate, care au impulsionat productivitatea 
muncii cu 2(P/i peste sarcina stabilită, de la începutul anului și p:r. 1 
în prezent harnicul colectiv al acestei întreprinderi a realizat o 
producție globală superioară celei planificate cu mai bine d-t 
7 500 000 lei.

BRAȘOV: Utilizarea cit mai rațională a capacităților de pro
ducție a permis constructorilor de tractoare brașoveni să realizeze 

ultima decadă a lunii august cite 6 tractoare peste planul zilnic, 
acest mod uzina a reușit să producă 250 tractoare in plus față 
prevederile planului pe S luni.
FOCȘANI: In sudul orașului Focșani, constructorii au ampla- 
noi șantiere de locuințe, unde se vor inălța in final 10 000 de

in
In 
de

sat 
apartamente, numeroase unități comerciale, sanitare, școli și locuri 
de agrement.

Această zonă va cuprinde in deceniul următor, mai mult din 
jumătatea populației orașului, care va crește de la 35 000 de locui
tori in prezent, la 80 000. Noul șantier a fost proiectat în apropierea 
platformei industriale. Constructorii au început execuția unei șosele 
de centură, precum și a unei căi rutiere cu patru benzi de circu
lație, care va traversa orașul în apropierea părții centrale.

„CUM ATRAGEȚI SALARIAȚII

— Ne răspund șefii Comisiilor turistice de la 
întreprinderile I. C. R. M. și Fabrica de confecții 

București —
Foarte des pot fi întîlnite în evi

dența excursiilor organizate de A- 
genția bucureșteană de turism din 
calea Victoriei, denumirile cîtorva 
întreprinderi bucureștene, printre 
care Fabrica de confecții și tricota
je, I.O.R , F.C.M.E. și I.C.R.M. A- 
proape in fiecare sfîrșit de săptă- 
mină. grupuri de salariați părăsesc, 
cu trenul sau autobuzul, Bucu- 
reștiul. indreptîndu-se spre cărările 
turistice ale munților. In inimile 
acestor oameni pasiunea pentru tu- 
.: m, dorința de a cunoaște cît mai 
muit sau. in fine, nevoia de a se 
odihni la sfîrșit de săptămînă în 
mijlocul naturii — toate acestea, 
au prins rădăcini adinei. Intrucît 
organizarea ieșirilor în aer liber 
ale cît mai multor oameni ai mun
cii constituie un deziderat de primă 
importanță, am vizitat două dintre 
aceste întreprinderi, I.C.R.M. și 
F.C.T, Discuțiile cu cîțiva dintre 
amatorii de turism a i pornit de la 
o întrebare la care ar trebui să

găsească răspunsuri (aplicabile în 
același timp în practică) și factori 
cu atribuții asemănătoare din alte 
întreprinderi. „Care credeți că sint 
mijloacele și căile cele mai eficien
te pentru a fi atras un număr cît 
mai mare de salariați ai întreprin 
derii în practicarea organizată și 
continuă a turismului ?“ Răspunsti- 
rile n-au fost pur... teoretice, ci 
documentate, din plin, de acțiunile 
care au avut loc — ca să spunem 
așa — pe viu.

La
ceput marți dim neața i—îreeenle 
de lupte grece-tocrxne. la care par
ticipă aproape 200 de concurențî. 
Printre aceșSă. sini prezer.;. 3 din 
cei 8 campioni olimpici de la Ciu
dad de Mexico, toți campion.: mon
diali ai ultimei ediții și 9 din cei 
10 deținători ai ticorCor continen
tale. cucerite anul aresta la Kato
wice. Cei mai mulți concurent! sint 
înscriși la ca’.egar-.Ge cocoș ,50>. se
mi oșoară (27) și ușoară (25).

în prima reuniune, au intzat in 
concurs și cîțiva dintre
români. Gheorghe Berceana cat 
semimuscă) și Ion Baci a leat, co
coș) au obținut v.ctorii inatn 
limită, iar Gbeorgbe Sloi ci a 
muscă) și Simion I 
semi ușoară) au fost 
împreună cu adversar 
insă, câteva ami- 
partide.

Gheorghe Berceanu 
pe luptătorul maghiar 
reș, același adversar dificil 
mîfv'

1-a intilmt 
Ferenc Se- 

rt se
rala camp;ona:etor europene 

din acest an. Spre deosebire de 
comportarea din această partidă, 
ciad Ia mijlocul reprize: secunde 
el era condus cu 2—6. de astă dată 
reputatul 
decis din 
lui, iuind 
ric : 7—2. 
la gongul

. G : •: â 
de Berceanu. sportivul maghiar a 
încercat să evite lupta și a primit 
al treilea avemsment in minutul 8, 
fiind descalificat. Așadar,

de 
de

nostru luptător a intrat 
primai murat ai mectu- 
apo: un avantaj catego- 
end mai era puțin pînă 
final Nemaiputind să 

ritmului sufocant impus

I

trecut 
punct

catego- 
avut

ghe Berceanu a 
tur fără nici un 
zare.

Reprezentantul la 
ria cocoș. Ion Bacin nu a 
probleme In fața fUipmezului Ro- 
gelio Famatid pe care l-a Exat ea

nostru

„AM AFLAT CA SE MUNCEȘTE ALT
FEL, MAI BINE, DUPĂ O EXCURSIEI"

Munții, cu frumusețile lor, așteaptă 
hotel de la Bilea Cascadă

umera pe saltea intr-an minut și 
.omătate.

In mod c*a  totul surprinzător 
Gheorghe Stoiciu. deținătorul me
dalie: de argint la ultima ediție a 
campionatelor mondiale, nu a fina-

ITCNCHEN 5 (Agerpres). — In 
pr.mele ore ale dimineții de marți, 
an grup de guerrilla palestinian a 
pătruns înarmat in clădirea din 
satul c.—.px In care se afla ca
zată delegația sportivă israeliană. a 
arts det sportivi și a luat ca osta- 
tect zece persoane — informează 
agenția D PA. Acțiunea a fost re- 
venc:cată ulterior de Organizația 
palesEneană -Septembrie Negru*,  ai 
cărei membri au adresat guvernu
lui israeiian un ultimatum, conți- 
nînd o serie de condiții pentru e- 
liberarea ostatecilor.

Reprezentanți ai Comitetului O- 
limpic Internațional, precum și mi
nistrul afacerilor interne al R.F.G.. 
Hans Dietrich Genscher, împreună 
cu autorități ale landului Bavaria, 
au angajat discuții membrii

grupului de comando palestinian, 
care se aflau baricadați în clădi
re. Aceste discuții au continuat în 
cursul după-amiezii și al serii, ne- 
fiind dat publicității nici un comu
nicat

Cabinetul vest-german s-a întru
nit marți, într-o ședință de urgen
ță, după care ‘ '
Willy Brandt, a plecat 
chen, la bordul unui avion special. 
Cancelarul a adresat un apel tutu
ror șefilor de state și guverne a- 
rabe, cerîndu-le să acționeze prin 
toate mijloacele pe care le au la 
dispoziție, pentru ca ostatecii să-și 
poată recăpăta libertatea.

Președintele R. F. a Germaniei, 
Gustav Heinemann, care este și pre-

cancelarul R.F.G., 
la Miin-

(Continuare in pag. a 4-a)

Gheor- 
primul 
penaii-

(Continuare în pag. a 4-a)

ieri autorul unei frumoase încercări

CONFRUNTARE
ROMANI $1RUGBYȘTII

fi—d

S. BAKCSY

in Parcul Copilului din Capitală

din
am

D-pă amiază. pe stadionul 
Parcul Copilului, din Capitală, 
văzut la lucru cele două reprezen- 
ta:ve americane. Formația secun
dă. cu jucători in vîrstă, a cedat 
•-u.r Griviței Roșii — care a pres
tat un joc frumos, deschis — cu 
37—4 (8—0). A impresionat însă, 
in mod deosebit, evoluția primei 
echipe in compania Sportului Stu
dențesc. Inalți, cu un gabarit im
presionant, viguroși în joc, rezis
tent; în contactele directe, cu priză 
La 
ai 
au 
de 
au 
rugby, înscriind încercări spectacu
loase. de toată frumusețea. O în
tâlnire foarte frumoasă, terminată 
cu scorul de 20—14 (16—0) în fa
voarea rugbyștilor americani, la 
reușita căreia și-a dat din plin

balon. viteză și buni cunoscători 
jocului — rugbyștii american; 
cules aplauze din partea miilor 
spectatori veniți sâ-i vadă. Ei 
creat ur.eori faze splendide de

mereu oaspeții. In tmagine — noul 
Foto: H. BUCHI El—'.'ER — Sibiu Șl MECILL DE DIVIZIA A U. T. A. - DINAMO

De
joc

concursul Sportul Studențesc, 
altfel, dacă studenții ieșeau la , 
încă de la început, așa cum au fă
cut-o în repriza a Il-a, puteau 
ține un rezultat mai bun. Au rea
lizat încercări < Ianusievici (2), Tor- 
dănescu (Sp. Studențesc), Guest 
(2), Porter, Killefer, Mosher (BATS). 
O transformare : Fugigi.

Arbitrii Pelegrino D’Eclessis și 
Rene Chiriac au asigurat buna des
fășurare a meciurilor.

ob-

Modesto FERRARINI

La 11 octombrie, la București

MECI DE FOTBAL
ROMANIA-GRECIA

„în domeniul productiv, întreprin
derea noastră, I.C.R.M., este frun
tașă pe minister" — iată primele 
cuvinte pe care le-am auzit, spuse 
cu mîndrie. Mărturisim că la în
ceput, n-am făcut nici o legătură 
cu subiectul vizitei noastre. Și 
totuși..,

— Pe mulți dintre tinerii și „bă- 
trînii" — dacă-i putem numi așa — 
din' întreprindere . nu-i poți găsi 
simbătă după-amiază sau duminica 
în București, ci pe munte — ne 
spune secretarul asociației sportive 
Spartac, Matei Stăncioiu, salariat 
la I.C.R.M. Lucrez de mulți ani ca

ghid, răspund și de organizarea ac
tivității turistice și. ca să spun așa. 
am asistat cum această pasiune 
a călătoriei a prins la oamenii din

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 2-a)

VA AVEA LOC SIMBĂTĂ
Așa rom am anunța: în ziarul 

de ier:, meciurile de duminică ale 
unor echipe angajate în competiții 
internaționale au fost programate 
pentru simbătă. Iată că aseară a

intervenit un acord și între clubu
rile I.T.A. și Dinamo București, 
astfel că și această partidă va avea 
loc simbătă 9 septembrie.

Aflăm de la F.R.F. că pentru 
data de 11 octombrie a.c. a fost 
perfectat meciul amical de fotbal 
ROMANIA — GRECIA, la Bucu
rești.

Revanșa va fi programată în 
primăvara lui 1973, la Atena.

Acest meci se înscrie în cadrul 
programului de pregătire a echipei 
noastre în vederea jocului oficial 
cu Albania (29 octombrie, la Bucu
rești) din preliminariile C.M.
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NOUA GENERAȚIE

»
In prima etapă

DE TRĂGĂTORI ARE PERSPECTIVĂ, 7
a diviziei B

DAR TREBUIE MAI MULT AJUTATA

ȘASE VICTORII ÎN DEPLASARE
Universitatea

î* Ediția '72 a campionatului național 
de tir al juniorilor (la arme cu glonț 

' și cu alice), disputată de curînd pe 
poligonul Tunari, a constituit un fru
mos succes, o trecere în revistă a 
posibilităților tehnice ale tinerei ge
nerații de trăgători. Se poate afirma 
că la unele probe, în special la ar
mele cu glonț, avem cîteva talente, 
care îndrumate și mai departe cu 
multă grijă de către antrenori pot 
aspira la performanțe valoroase. La 
anumite probe, armă liberă și stan
dard, rezultatele primilor clasați s-au 
apropiat simțitor de cifrele pe care 
le obțin seniorii. Astfel, ieșeanul Dan 
Lucache (Medicina) a stabilit un nou 
record la armă liberă calibru redus 
40 f. culcat, cu 398 p, iar la armă 
standard 60 f, culcat, patru sportivi 
au realizat același valoros punctaj — 
592 p (D. Lucache, L. Ilovici — Ac
tivul Brașov, Al. Cornel—Steaua, ju
nioara Dumitra Matei — Dinamo). 
Rezultate promițătoare au mai obți
nut pistolarii de la Metalul București 
(la pistol liber) și U.T.A. (campioană 
la viteză și locui III la pistol liber), 
precum și talerlștil de la C.S. Șco
larul București, care, cu un nou re
cord, s-au situat pe primul loc la 
echipe

La succesul din acest an al cam
pionatelor republicane au contribuit 
și cele cinci noi recorduri stabilite 
precum și ridicarea la nivelul Capi
talei a unor centre din țară. Dacă în 
urmă cu cîțiva ani titlurile erau 
doar apanajul bucureștenilor, acum 
lucrurile s-au schimbat, disputa se 
dă, la majoritatea probelor, de la 
egal la egal. De data aceasta, din cele 
24 de titluri de campioni naționali, 
11 au revenit provinciei (U.T.A. a 
cîștigat 3 locuri I, Medicina Iași, Ac-

Brașov, Petrolul Ploieștitivul Brașov, Petrolul Ploiești 
Unirea Focșani cite două), restul 
venind secțiilor bucureștene (Steaua 
5, Dinamo 3, Metalul 3, I.E.F.S. 1 
și C. S. Școlarul 1).

Cu toate aceste rezultate juniorii 
au nevoie de o și mai competentă în
drumare. Rezultatele la pistol viteză 
sînt incă slabe, de pildă titlul s-a 
cîștigat doar cu 572 p, iar cei cla
sați pe locurile următoare au fost 
notați abia cu 562, respectiv, 553 p. 
Vom mai reține și faptul că, la ace
eași probă primul loc la echipe 
revenit formației U.T.A., care 
dispune de instalație mecanică

ți re-

a 
nu 
pepoligon, adică așa cum au trăgătorii 

bucureșteni. Ce părere au tehnicienii
din Capitală, beneficiari ai unor con
diții materiale mult superioare, dar 
cu rezultate inferioare ?

La talere, atît la șanț cît și la 
skeet, se simte o oarecare înviorare, 
numărul concurenților a crescut față 
de edițiile precedente ale competi
ției. Și aici au apărut țintași din pro
vincie (Timișoara și Baia Mare). . In 
sfîrșit la skeet, locul I a revenit tră
gătorului C. Loghiade (Steaua) cu un 
rezultat foarte bun, 138 t din 150 po
sibile. Tot aici, vom nota ca un fapt 
inedit participarea bâimăreanului 
Eugen Gamentzi, în vîrstă numai de 
13 ani. El a obținut un rezultat 
ritoriu : 85 de talere doborîte 
150.

în încheiere, vom menționa că 
țiile de tir trebuie să sprijine 
intens pregătirea tinerilor sportivi, 
iar centrele care duc o activitate sus
ținută, cum este cazul unora din pro
vincie, să se bucure de un sprijin 
mai sonsistent.

me- 
din

set- 
mai

T. RABȘAN

debutul di- 
de echipe

Duminică, odată cu 
viziei feminine A, 40 
s-au prezentat și la startul unei noi 
ediții a campionatului republican de 
handbal, rezervat eșalonului se
cund, 
pă. a 
adus 
două 
gerea 
tatea

în 
partide, iar două dintre ele 
mai importante — vi le prezentăm 
mal jos :

RAPID BUCUREȘTI — COMER
ȚUL CONSTANȚA 16—19 (12—8)1 
Dincolo de surprinzătoarea răstur
nare a rezultatului, meciul dintre 
aceste două echipe a întrunit ca
lități la nivelul unei confruntări de 
prima divizie. Contraatacuri fulge
rătoare, combinații subtile, în mare 
viteză, șuturi spectaculoase de la 
distanță și blocaje ca la carte — 
iată ce au arătat ambele formații 
în prima repriză și numai constăn- 
țenii în cea de a doua. Rapidiștii 
— reveniți după cîțiva ani în divi
zia B — au arătat că dispun de 
resurse mari, însă nu mai știu să 
aprecieze just un avantaj și de 
aici li s-a tras înfrîngerea severă, 
pe linia de sosire (în minutul 54 
mai conduceau încă cu 16—15 !).

Principalii realizatori : Nenan (4) 
și Idu (4) — Comerțul, respectiv 
Cochină (7). Au arbitrat foarte bine 
VI. Cojocaru și I. Mihăilescu (Cra
iova).

Etapa I, ca orice primă eta- 
fost calmă în general, dar a 
șase victorii în deplasare și 
rezultate neașteptate: înfrîn- 
echipelor feminine Universi- 
Iași și CSM Sibiu.
Capitală s-au disputat trei 

cele

lași și C. S.M. Sibiu—învinse I
VOINȚA BUCUREȘTI — VUL

TURUL PLOIEȘTI 9—7 (8—5). Un 
meci care, programat peste 5—6 e- 
tape, ar fi constituit derbyul se
riei I la feminin. Așa, însă, ambele 
echipe — lipsite de ambiția cu 
care ne obișnuiseră șl departe de 
potențialul cunoscut — au greșit 
mult, atît în atac cît și în apărare. 
Bucureștencele, cu o formație în
tinerită, bazîndu-se însă, ca de o- 
bicei, numai pe incisivitatea Măriei 
Popa, au reușit să... greșească mai 
puțin, cucerind o victorie clară care 
le asigură, încă din start, o poziție 
favorabilă în cursa pentru locul 
întîi în serie. Principalele realiza
toare : Maria Popa (6) pentru Vo
ința, respectiv Elena Radu (3).

Horia ALEXANDRESCU

ÎN EDITURA STADION

FINALA PE ȚARĂ A NAVOMODELIȘTILOR

Eugen Cristea devine o modali
tate pentru ieșirea din impas.

•) Eugen Cristea — Tenis, Edi
tura Stadion, 1972, IT . U. 
lei.

cu copiii, dar mai cu seamă celor 
care se află la începutul acestei 
activități.

143 pag., 4,50

CUM PUTEM DEVENI
15 ANI*)
situează în

») I. Puică — Alergările de rezis
tență la copii și juniori, Editura 
Stadion, 1972, 115 pag, 4,25 Iei.

Peste 120 de sportivi din Cons
tanța, Galați, Giurgiu, București, 
Ploiești, Găești, R. Vîlcea, Timișoa
ra, Arad, Reghin, Sebeș, Deva și 
Petroșani au participat la 
campionatului republican de 
modele, de la Petroșani.

Rezultate : Navomodele de 
cu elicea la apă, clasa Al 
cmc : seniori i 1. Leontin Ciortan 
(Jiul Petroșani) 71,43 p (120 km/h), 
2. Ion Ungureanu (Politehnica Ga
lați) 61,65 p, 3. Dan Voiculescu 
(Aeronautica Buc.) 55, 01 p ; juniorii 
Păunei Dancău (Politehnica Galați) 
63,92 p (105,882 km/h); clasa A2 — 
5 cmc : seniori i 1. Leontin Ciortan 
72.21 p (129,426 km/h). 2. Ion Ungu
reanu 45,39 p, 3. Nicolae Velicu 
(Cetatea Giurgiu) 26,50 ; clasa A3 — 

10 cmc: seniori i 1. Leontin Cior
tan 80,98 p (150 km/h, nou record 
de viteză), 2. Gheorghe Barbu (Ci
mentul Turda) 54,40 p. 3. Gheorghe 
Păcuraru (Textila Sebeș) 44,28 ; 
navomodele de viteză cu elicea ae
riană, clasa Bl — 2.5 cmc: seniorii 
1. Ștefan Pop (Jiul Petroșani) 72,31 p 
(166, 667 km/h’), 2. Dan Voiculescu 
71,43 p, 3. Victor Dăscălescu 62,20 
p (ambii de la Aeronautica Buc.); 
juniori i Nicolae 
Turda) 35.76 p 
propulsate clasa EK : seniori i 
Costică Botez (Politehnica Galați) 
92,72 p, 2. George Mihăilescu (Ce
tatea Giurgiu) 74,23 p, 3. Anghel 
Ciobanu (Portul Constanța) 71.13 p; 
juniori i Traian Iacob (Cetatea Giur
giu) 72,8 p i propulsate clasa EH 
(nave comerciale) i seniori i 1. An
ghel Gheorghe (Politehnica Galați) 
76. 15 p, 2. Pavel Kovaci (Vagonul

finala 
navo-

viteză
— 2.5

Deac (Cimentul 
(89.108 km/h);

1.

Arad) 46,20 p, 3. 
(Cetatea Giurgiu) 
Ionel Pană (Politehnica
68,3 p; propulsate clasa EX (nave 
prototip) i seniori i 1. Ludovic 
Strosz (Jiul Petroșani) 76,3 p, 2. 
Suozo Sipoș (Avîntul Reghin) 71.83 p 
3. Gheorghe Pienar (Textila Sebeș) 
60,30 p; juniori i Gherasim Hali- 
ch ia (Politehnica Galați) 76,3 p; 
propulsate clasa S (submarine) • 
seniori i 1. Iuliu Ludoșanu (Portul 
Constanța) 59.63 p, 2. Vasile Apos
tol (Constructorul Ploiești) 42,26 p. 
3. Lucian Popescu (Aeronautica 
Buc.) 36,86 p ; juniori i Francisc 
Ința (Voința Reghin) 36,30 p ; tele
ghidate — viteză, clasa FI — 2,5 
cmc: seniori ; 1. Frederic Cszasar

Adrian Cârstea 
45,7 p; juniori i 

Galați)

(Jiul Petroșani), 2. Lucian Berceanu 
(Oltul Rm. Vîlcea); clasa FI — 5 
cmc : seniori i Leontin Ciortan ; 
clasa Fl E — 30 W: seniori i 1. 
Frederic Cszasar ; juniori i Florin 
Dumitrescu (Oltul Rm. Vîlcea); 
clasa Fl E — 500 W: seniori i L 
Sorin Radacovici (Aeronautica Buc.); 
teleghidate — evoluții, clasa F2 A: 
seniori i Helmuth Orban (Victoria 
Timișoara); juniori i Dan Chihaia 
(Victoria Timișoara) ; clasa F 2 B : 
seniori i Doru Tămaș (Jiul Petro
șani) ; clasa F2 C : seniori i Adrian 
Amariei (Aeronautica Buc.); clasa 
F 3 D : seniori : Frederic Cszasar ; 
clasa F 3 E, seniori i Frederic 
Cszasar.

Iată și celelalte rezultate înre
gistrate în prima etapă a campio
natului : MASCULIN, Seria I : Re- 
lonul Săvinești — Politehnica Ga
lați 10—16 (6—6), Rafinăria Telea- 
jeari — Știința Bacău 16—19 
(7—14); Voința Bacău — S. C. Ba
cău 13—30 (7—14), Agronomia Iași 
•— Universitatea Craiova 18—17 
(11_8); Seria a 11-a: Constructo
rul Oradea — Metalul Copșa Mică 
10—11 (1—8), ASA Sibiu — Bana
tul Timișoara 17—11 (9—5).

FEMININ, Seria I: Gloria Buzău
— Universitatea Iași 13—10 (7—5); 
Tomistex Constanța — CSU Con
strucții București 9—5 (4—5), IGEX 
București — Constructorul Bucu
rești 11—11 (6—6), Voința Craiova
— Confecția București 8—19 (3—7); 
Seria a il-a: Sparta Mediaș — 
CSM Sibiu 11—5 (4—2), Univ. II 
Timișoara — Teba Arad 15—9 
(9—5), Jiul Petroșani — Chimia Fă
găraș 10—11 (6—7), Universitatea 
Cluj — Voința Sighișoara 11—10 
(6—3), Constructorul Baia Mare — 
Textila Sebeș 9—6 (5—4).

(Corespondenți: D. Daniel, R. Me- 
dieșan, T. Tohălan. Șt. Konyicska, 
E. Fehervarl, N. Teodorescu, M. Du
mitru, V. Sere, S. Neniță, A. Cris- 
tea, D. Nemțeanu, I, Ionescu, G. 
Rosner).

•w.

Nicolae POPESCU

NATIONALELE SENIORILOR,

VREJI SA AJUNGEJI

CA NASTASE?*)
Cunoscut ca jucător de perfor

manță, dr. Eugen Cristea este, de 
această dată, autorul unui volum 
recent apărut în Editura Stadion, 
intitulat „Tenis". De fapt, cartea 
în discuție se ocupă de multiplele 
și dificilele aspecte ale pregătirii 
copiilor și juniorilor în acest fru
mos sport, care ne-a adus o fai
mă mondială.

în cele 143 de pagini, autorul 
tratează documentat (să menționăm 
că bibliografia selectivă cuprinde 
17 titluri, ale unor valoroase lu
crări) căile ce trebuie urmate 
pentru buna pregătire, încă de 
timpuriu a jucătorilor de tenis, 
sau, după cum mărturisește însuși 
autorul „ne propunem în paginile 
cărții să oferim specialiștilor date 
orientative privind organizarea ac
tivității centrelor de copii și ju
niori la tenis, pe de o parte, și 
asigurarea caracterului științific al 
muncii de ridicare a unor noi 
lori ale tenisului românesc, 
de altă parte".

Trebuie să precizăm . că dr. 
gen Cristea nu-și propune să
lecții, ci numai să ofere cîteva 
puncte de plecare (eventual și de 
discuție) în procesul de pregătire 
al tinerilor tenismeni.

Cunosclnd faotul că mulți sînt 
cei care doresc să se inițieze în 
tainele tenisului,
pentru acest sport a cuprins un 
număr tot mai mare de profesori 
de educație fizică, ce ar dori să-și 
inițieze elevii, dar nu dispun de 
un instrument teoretic „de ulti
mă oră", volumul „Tenis" al dr.

FONDIȘTI LA
Că atletismul se 

fruntea tuturor sporturilor consti
tuie, desigur, un adevăr indubi
tabil. Probele atletice, prin frumu
sețea și spectaculozitatea lor au 
cucerit în decursul timpului su
fragiile a mii și mii de oameni. 
In ultimii ani, alergările de semi- 
fond și fond se numără printre 
probele cele mai spectaculoase ale 
atletismului. Ritmul rapid al. 
curselor, suplețea alergătorului, au 
contribuit în mare măsură ca a- 
ceste probe să cîștige din ce în 
ce mai mulți adepți.

Plecînd de la această idee și, 
avînd în vedere faptul că pentru 
obținerea unor performanțe de 
mare valoare practicarea sportu
lui trebuie făcută de timpuriu, I. 
Puică prezintă prin intermediul 
Editurii Stadion lucrarea ••Aler
gările de rezistență la copii și ju
niori".

Autorul oferă celor interesați 
cîteva idei privind alegerea me
todei de lucru, stabilirea planului 
de antrenament, particularitățile 
antrenamentului modern și cîteva 
noțiuni tehnice. Menționăm, de 
asemenea, că cititorii pot găsi 
cîteva programe de antrenament 
orientative, precum și diagramele
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BASCHET
IN 73 DE LECȚII*)

va- 
pe

Eu- 
dea

că pasiunea

i FĂRĂ SERII ELIMINATORII I

DINAMOVIȘTII BUCUREȘTENI 
IN FRUNTE

t-, £0045. •

prgârile 
jzistență-

i VWpii 

juniori

unor exerciții ajutătoare pentru 
pregătirea fizică generală ș’ spe
cială a alergătorilor.

Lucrarea constituie, așadar, un 
instrument de lucru, util atît an
trenorilor cu experiență în munca

Intr-o mai veche anchetă reali
zată de ziarul nostru privind „dru
mul cărții sportive" de la editură 
spre raftul librăriilor, nu puțini 
au fost cei care au reclamat lipsa 
unor cărți suficiente din dome
niul baschetului.

Iată, însă, că Editura Stadion 
prin intermediul lui C. Călugărea
nu și C. Negulescu pune la înde- 
mîna doritorilor „Lecții de bas
chet". Lucrarea, realizată sub for
ma unui mic manual, își propune 
drept scop „învățarea jocului, por
nind de la ideea că el poate fi 
predat nu numai de specialiști, 
ci și de persoane care îl îndră
gesc sau de profesori de educație 
fizică cu altă specializare".

Eșalonarea materialului pe lec
ții (73 Ia număr) ușurează sarcina 
antrenorilor, care, desigur, și le 
pot planifica în timp, potrivit nu
mărului de ore de care dispun.

Numeruase scheme și explicații 
detaliate asupra fiecărui procedeu 
tehnic sau element tactic, prezen
tarea exercițiilor ce trebuie efec
tuate pentru însușirea lor, dau 
posibilitatea antrenorilor de a fur
niza copiilor un bagaj de cunoș
tințe suficient de bogat pentru a 
continua practicarea acestei disci
pline sportive în condițiile perfor
manței.

*) C. Călugăreanu, C. Negulescu 
— Lecții de baschet, Editura Sta
dion, 1972, 197 pag., 7,25 lei.

Finalele campionatelor 
de înot ale seniorilor se ____
șura, de joi pînă sîmbătă, la bazinul 
Dinamo din Capitală. întrecerile se 
vor disputa joi și vineri de la ora 
17,30 și sîmbătă de la ora 10 și de la 
ora 17,30, la toate aceste ore fiind 
programate numai finale De altfel, 
acestea vor fi și singurele reuniuni, 
deoarece, pentru prima dată in isto
ria campionatelor țării, din cauza 
numărului redus de concurenți nu 
vor fi organizate serii eliminatorii !

Căutînd să aflăm cauzele acestei 
stări de fapt, cu totul regretabile, am 
aflat, cu mare surprindere, că unele

naționale 
vor desfă-

pe-și-au planificat pentru 
actuală cu totul alte activități 

în

intre 6 și 9 septembrie, la Sibiu,

FINALA CAMPIONATULUI REPUBLICAN
DE PATINAJ PE ROTILE

secții 
rioada
(tabere de pregătire, excursii 
străinătate) decît participarea la cea 
mai Însemnată competiție Internă a 
seniorilor. Este cazul, de pildă, al 
reprezentanților școlilor sportive 
nr. 2 (V. Drăgan, V. Dinu, P. Glin- 
darj) și nr. 1 (L. Șopterear.u. A. 
Horvath) din București, din Timișoa
ra (C. Rolich și Karin Panttsch) și 
Reșița (Dagmar Hluzim, Ioana Spo
rea, Siegrid Slecianl. ai căror spor
tivi, deși au îndeplinit baremul de 
participare la naționalele seniorilor 
(cu prilejul campionatelor de juni
ori), vor absenta de la disputa din 
Capitală. Și, ca să nu existe nici un 
dubiu asupra lipsei de interes a a- 
mintitelor unități sportive și a an
trenorilor respectivi, vom menționa 
că Lavinia Donea, de la Școala spor
tivă din Reșița, a fost înscrisă. de 
federație, la cererea tinerei înotă
toare și a părinților ei.

La sfîrșitul săptămînii trecute 
s-a încheiat seria de -întilniri între 
echipele bucureștene, în cadrul 
campionatului divizionar. Iată ul
timele rezultate :

DINAMO — PROGRESUL 16—8: 
V. Marcu — T. Ovici 6—4, 6—4 : 
P. Almăjan — S. Mureșan 1—6,
3— 6 ; V. Marcu — S. Mureșan 6—2, 
10—8 ; P. Almăjan — T. Ovici 3—6,
4— 6; M. Breazu — M. Tăbăraș
5— 7, 4—6 ; F. Manea — C. Curcă
6— 4, 6—3 ; M. Breazu — G Curcă 
3—6. 4—6 ; Mariana Simionescu — 
Elena Takacs 6—4. 7—5 : Virginia 
Ruzici — Elena Takacs 6—4, 6—0 ; 
Mariana Simionescu, Virginia Ru
zici — Elena Takacs. Carmen Robu
7— 5, 6—4; Elena Takacs. S. Mu
reșan — Mariana Nunweiller. P. 
Almăjan 4—6, 6—2, 6—î : Florența 
Mihai. C. Ionescu — Aneta Verone, 
A. Vîziru 7—5, 8—6-

STEAUA
ȚII 17—7 : D. Hărădău
3—6, 
6-4, 
6—2, 
6—3, 
3—6,

Pe urmele unor sesizări ale cititorilor

COMODITATEA Șl NEGLIJENTA • •• ACJIUNE!
Sesizările primite la redacție dove

desc, din nou, cit de eficientă poate 
G con' 
rea și 
părute 
fel de
asupra 
nicipiu!

tribuția cititorului Ia depista- 
remedierea unor deficiențe a- 
In activitatea sportivă. O ast- 
sesizare ne îndreaptă atenția 

i unor asociații sportive din mu
ll Gheorghe Gheorghiu-Dej.

NIMENI NU ȘTIE NIMIC

Incepînd de azi, Sibiul va găz
dui campionatul republican de pa
tinaj pe rotile la care vor participa 
membrii unor puternice secții de 
patinaj ca Mureșul Tg. Mureș, Di
namo Brașov, Șc. sp. Sibiu, Olim
pia Cluj, Constructorul București, 
Șc sp. Miercurea Ciuc și altele.

Programul întrecerilor, care se 
vor întinde pe o durată de patru 
zile, va cuprinde probe pentru toate 
categoriile de vîrstă : seniori, ju-

niori mari și mici, copii I, II și ne
legitimați.

Ediția din acest an (a doua) va 
avea loc sub semnul a două ani
versări : „Centenarul patinajului ro
mânesc" ?i împlinirea a 50 de ani 
de la înființarea federației noastre 
de specialitate.

La start vor fi prezenți numeroși 
patinatori printre care V. Coroș, 
L. Fokt (Mureșul Tg. Mureș), Car
men Dragoman (Șc. sp. Sibiu), Gh. 
Dumitrescu (Constructorul Bucu
rești) etc...

- C.S.U. CONSTRUC- 
L Sântei 

8—10; C. Popoyici — M. Rusu 
6—2 ; V. Sotiriu — A. Leone 
6—1 ; D. Hărădău — M. Rusu 
6—4 ; C. Popovîci — I. Sântei 
0—6 ; Valeria Balaj — Fiorica 

Butoi 6—3, 6—1 ; Elena Trifu — 
Elena Cotuna 6—3, 6—2 ; Valeria 
Balaj — Elena Cotuna 6—1. 6—2; 
Mihaela Dimitriu — Anca Floreș- 
teanu 3—6, 6—3, 3—6 ; Valeria
Balaj, Elena Trifu — Fiorica Butoi, 
Elena Cotuna 6—1,

— In luna martie, cînd 
angajat ca revizor am fost 
ea președinte al asociației

— Numit, nu

vă 
ca

ales ?

am fost 
și numit 
sportive.

numireamărturisesc, 
un fel de dispoziție.

— Sincer 
mea a fost 
Mi s-a dat o ștampilă, spunindu-nii-se 
— scurt și îndesat — să mă ocup 
de sport. După puțin timp mi-am dat 
seama că trebuie să mă ocup de ceva 
care nu există în unitatea noastră.

lRÎNDURI DIN SCRISORILE DV• ■ •

DINAMO —RUDA HVEZDA PARDUBICE
Azi. ele Ia ora 17, se dispută, în sala 

Dinamo, întimirea internațională de bas
chet dintre echipele Dinamo și Ruda 
Hvezda Pardubice. Bucureștenii vor pre
zenta următorul Iot : Visner, Haneș, 
Dragomirescu, Cernea. Săuoa. Georgescu, 
Rotaru. Novac. Diaconescu și Popa, fiind 
accidentau, nu vor juca. Menționăm că 
Georgescu, Rotaru șl Popa sînt transfe
rați de la Politehnica București,

6—1.
S. IONESCU

1. Dinamo Buc. 5 5 6 0 84:36 10
2. Progresul 5 3 0 2 72:48 6
3. Dinamo Brașov 2 1 0 l 22:26 2
4. Steaua 3 1 0 2 34:38 2
5. Politehnica Cluj 3 9 1 2 23:49 1
6. C.S.U. Construcții 4 • 1 3 29:57 1

■ tncepînd de astăzi (orele SJ0) 
pe terenurile din parcul sportiv 
Progresul încep campionatele mu
nicipiului București pentru jucăto
rii ți jucătoarele de categoria I.

Dialogul de mai sus l-am purtat 
cu tlnărul revizor de la O.C.L.-ul 
din localitate, Viorel Feket, care pă
rea dezorientat și vădit neinițiat în 
treburile sportive. Nu auzise de e- 
vidență, nu știa dacă există o ges
tiune sportivă, nu-și cunoștea colegii 
din consiliul asociației. Mai tîrziu a- 
veam să constatăm cu regret că nici 
secretara comitetului sindical de la 
O.CJ-., Georgeta Săpunaru, nu cunoș
tea nici măcar cum se numește aso
ciația sportivă. I-am adus noi aminte 
că aici a activat cu 2—3 ani în urmă 
echipa de volei Făclia, care devenise 
de temut în întreg județul, jucătorii 
de la O.C.L. clasîndu-se adesea prin
tre laureații diverselor concursuri.

Am invitat gazdele să vedem îm
preună locul năpădit de buruieni (to
varășii de la O.C.L. trec zilnic pe 
lingă cei 2 stîlpi din metal, întrucît 
se află în incinta unității respective), 
care amintește că acolo a fost cindva 
un „dreptunghi" de volei-.Din discu
țiile purtate apoi, ne-am dat seama 
că primii prejudiciali de inactivitatea 
consiliului asociației Făclia sînt tine
rii și vîrstnicii din rețeaua comercială, 
destul de numeroasă, a municipiului. 
Salariații de la O.C.L. și-au manifestat 
dorința de a participa la diferite 
excursii, simt nevoia, de a practica 
sporturile preferate (cîțiva tineri din 
aparatul administrativ și-au cumpă
rat o minge și încing meciuri ad-hoc 
de fotbal), dar în ultima vreme ni
meni nu se interesează de doleanțele 
amatorilor de mișcare în aer liber și 
exercițiu fizic. Comoditatea și dezin
teresul tovarășilor cu atribuțiuni în 
activitatea sportivă de aici au luat o 
asemenea proporție, incit pînă și con
tribuția din bugetul comitetului sin
dical, rezervată pentru procurarea de 
echipament și materiale sportive (de 
care tinerii de la O.C.L. duc o acută 
lipsă), a fost transferată — nu înțe
legem prin ce operațiuni contabile — 
la... asociația Trotușul. Sperăm că a- 
ceste rînduri vor aduce la realitate pe 
cei

ie masă în altă localitate, s-a dizol
vat și această secție. In consecință, 
concursurile de casă, mult gustate de 
salariații de aici, au încetat să mai 
fie organizate cu Intensitatea de altă
dată. Delăsarea consiliului asociației 
sportive și-a pus amprenta și pe una 
din mesele de tenis, care a fost lă
sată .......................... * '
Deși 
mei, 
vreo 
cale , __  __  ,
gîndești că există suficient echipa
ment și material sportiv pentru fot
bal, șah, tenis de masă și volei nu 
poți să înțelegi de ce tinerele și ti
nerii de aici sînt puși în imposibili
tatea de a le folosi ? Invităm condu
cerea asociației Sănătatea să reflec
teze asupra acestei întrebări.

TN CASA 
NOUA — RELACHE

---   - — - ——- —- - — ---- — 
în ploaie și astfel s-a degradat.
80 la șută din salariați sînt fe- 
acestea nu au nici o echipă sau 
reprezentantă în competițiile lo- 
sau județene. Și cînd stai și te

vizați.

INDIFERENTA 
A CONTAMINAT...

„SĂNĂTATEA"

Desen de N. CLAUDIU

• „Așa cum anticii își alegeau 
zeii și se închinau lor, tot așa 
noi, contemporanii, ne-am ales 
idolul : Argentina — zeița dis
cului..." (MINÂTORU DAN. car
tier Craiovița 
Craiova). Atît 
Versurile lasă

• „Am citit 
propunerea adresată lui Angelo 
Niculescu de a organiza un meci 
între jucătorii susceptibili de a 
îmbrăca tricoul naționalei din 
București și cei din provincie. 
Găsesc interesantă ideia. Eu 
propun ca echipa celor din 
București să fie : lordache (Ră- 
ducanu). Sătmăreanu, Dinu, Do- 
brău (Smarandache), Deleanu, 
Dumitru, Radu Nunweiller, Lu- 
cescu, Tătaru, Dumitrache, 
Florian Dumitrescu (lordănescu)". 
(NEED STOICA, str. Macaralei 
nr. 6 București). Zău că n-ar fi 
rău un asemenea meci. Poate 
pînă la urmă...

• „Am dorit să contractăm 
plase de tenis și în acest sens 
ne-am adresat furnizorului 
I.I.L. Fălticeni. Dar cantitatea 
cerută de noi, n-a fost contrac
tată. Și rezultatul a fost că în 
rubrica dv. apare pe bună drep
tate sesizarea că în magazinele 
de sport din jud. Brașov nu sînt

Nouă, bloc 
din scrisoarea 
de dorit.
în rubrica

19, 
dv.

dv.

plase de tenis. Am reluat legă
turile cu furnizorul și — pînă 
în septembrie — sperăm 
să înlăturăm necazul iubitorilor 
de tenis" (I.C.R.M. Brașov). Nu
mai de n-ar fi speranțe deșarte.

• „Se aprobă transferul la 
liceul de fotbal de la un liceu 
teoretic?" (MACARIE ION, str. 
Gării nr. 16, Sebeș). Se aprobă, 
fără îndoială, în condițiile le
gale și cu concursul... talentului 
dv.

• „îmi permit să sugerez ti
părirea sub formă de broșură a 
partidelor de șah — comentate 
— dintre Spasski și Fischer. 
Gîndesc că aceasta ar fi un în
dreptar prețios, teoretic, atît 
pentru începători cît și pen
tru avansați." (D. ȘTEFAN, str. 
Minotaurului 34 B, București). In" 
teresantă propunerea dv. — care 
de altfel nu este singura — in 
această direcție. Mai avem pînă 
acum încă patru scrisori în care 
se cere același lucru. Cu singu- 
ranță cineva va lua inițiativa.

• „Dorim ca în cîteva rînduri 
să faceți cunoscute succesele 
echipei de fotbal Viitorul Ver
ifies din jud. Cara® Severin, care 
în Cupa României a eliminat 
echipe de categorii superioare: 
Minerul Dognecea (2—1) ; Mine
rul Ocna de Fier (1—0) ; Fo
rests Zăvoi (3—1). Vă mulțu
mim" (UN GRUP DE SUPOR
TERI). Ca să nu fie mulțumirea 
în van.

• „Mulțumesc în numele bri
găzii de arbitri, pe care am con
dus-o, spectatorilor din Cisnădie 
N-am mai întîlnit un asemenea 
public sportiv. Nici jigniri, nici 
fluierături, nici huiduieli. Aceasta 
deși Independența Cisnădie a 
pierdut acasă meciiil cu Politeh
nica Brașov la scorul de 1—2 
(0—2). Foarte frumos" (prof. 
GEORGE CORTEA, arbitru de 
fotbal din Pitești, cartier Tri- 
vale, bloc 11). Flori publicului 
din Cisnădie. Primim atit de rar 
asemenea mesaje.

ifCUM ATRAGEȚI SALARIAȚII ÎN PRACTICAREA TURISMULUI?
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(Urmare din pag.

grup 
care 
bine 
greu

depune pentru ca să împiedice 
mare lipsă („oamenii 
gă Ia virsta de 40 de 
cunoască nici măcar 
cegi" — după cum spunea el în
suși) a secretarului asociației spor
tive, Matei Stăncioiu.

o 
să nu ajun- 
ani și să nu 
munții Bu-jurul meu. Știți care au fost cu

vintele pe care le-am auzit în ul
tima excursie făcută cu un 
de turiști mai în vîrstă, și 
erau însoțiți de familii ? „Mai 
că m-ai adus aici, deși mi-e
să urc la virsta mea, decît să fi 
intrat iarăși în nu știu ce restau
rant !“ Elocvent, nu ? Dar am vă
zut și altceva: că oamenii întorși 
de pe munte vin, parcă, altfel lunea 
la serviciu, mai bine dispuși, mai 
odihniți, cu putere de muncă spo
rită. Ei bine, popularizarea acestor 
idei mi se pare esențială pentru 
răspunsul Ia întrebarea pusă.

Trecem în revistă cîteva acțiuni 
din ultima lună : la Bușteni, 47 de 
excursioniști, pe Valea Oltului — 
35. la Predel — 35, la cabana Gîr- 
bova — 15, la Poiana Stînei — 
46 Un calcul simplu : APROAPE 
15 LA SUTA DIN NUMĂRUL TO
TAL AL SALARIAȚILOR AU 
EFECTUAT DRUMEȚII PE MUNTE 
ÎNTR-O LUNA. Nu e puțin. Cum 
s-a ajuns la aceste rezultate 1 Răs
punsurile sînt multe. Ar fi. în pri
mul rînd. depistarea acelor oameni 
cărora să le placă muntele, pe care 
să-i stimulezi în diferite feluri și 
care să-și adune la rindul lor, în jur 
noi și noi amatori. Așa cum sînt 
șefii de secție Iulian Ionescu și 
Vasile Sandu sau Gheorghe Naidin 
și atîția alții. Ar mai fi și concursul 
efectiv al conducerii întreprinderii 
(directori, Constantin Păiș și Ion 
Dumitrache) care au aprobat recu
perări ale unor zile petrecute în 
excursii. S-ar mai putea enumera în 
rîndul acestor factori și fotografiile 
sau diapozitivele reprezentate cu 
diferite ocazii salariaților, pentru 
popularizarea frumuseților naturale 
și propaganda activă și susținută a 
viitoarelor acțiuni turistice.

Dar mai adăugăm și noi unul : 
pasiunea pentru munca pe care o

ORGANIZARE MINUȚIOASA, 
STIL DE MUNCA ORDONAT

Fabrica de confecții și trico- 
organizarea tuturor activită- 
turistice este minuțioasă iar 
de muncă al celor ce răspund

La 
taje, 
ților 
stilul 
de ele, foarte ordonat. Din acest 
motiv în primul rînd, pînă ia 1 
septembrie un număr de 4 003 sa
lariați au putut efectua, în bune 
condiții, 89 de acțiuni turistice pe 
secții și ture. Iată ce ne mai spune, 
printre altele, secretarul asociației 
sportive, I. Lupu, responsabil în 
același timp al comisiei turistice:

— Am căutat întotdeauna să 
alegem cele mai adecvate trasee. 
Le schimbăm chiar în funcție de 
anotimpuri : iarna pe Valea Pra
hovei, primăvara la Doftana sau in 
alte localități de interes istoric și 
economic, tururi ale orașului Bucu
rești sau la Ruse, iar vara, Ia 
Tușnad, pe Valea Oltului, la Scro- 
poasa și, bineînțeles, pe litoral. Se 
asigură astfel o mare varietate a 
traseelor, fapt care-1 tentează mult 
pe oameni. Apoi, credem că și 
stilul de muncă al comisiei de tu
rism are o mare importantă în 
atragerea salariaților spre călăto
rie și drumeție. Ne adunăm lunar 
și punem la punct absolut toate 
amănuntele obiectivelor și acțiuni
lor pe care le vrem atinse și fa
cem tot posibilul pentru ca traseele 
excursiilor, datele de efectuare, 
costul, și persoanele care încasează 
banii să le fie salariaților noștri 
la indemină.

In aceste condiții, de multe ori, 
vagoanele puse la dispoziție nu au

putut face față tuturor solicitări
lor ! Dar, buni gospodari, cei de 
la F.C.T. au apelat la tovarășii lor 
de la „Mașini electrice" care le-au 
pus la dispoziție mijloacele de 
transport necesare. Și tot aici, la 
importanta întreprindere bucureș- 
teană, am mai intîlnit un 
demn de toată lauda, 
sindical a cumpărat și 
poziția salariaților. 
proprii, un număr de
S-a ajuns astfel de exemplu ca o 
serie de 12 zile pe litoral să coste 
485 de lei de persoană !

Echipele de fotbal și tenis de masă 
ale asociației sportive Sănătatea, a 
personalului medical din municipiul 
Gh. Gheorghiu Dej, erau apreciate 
atît de adversari, cit și de iubitorii 

" jocurilor respective pentru frumoasa 
lor comportare în campionatele ju
dețene. Am spus erau, pentru că în 
prezent cele două secții sînt ca și 
inexistente. Extinzîndu-se clădirea 
spitalului, terenul de fotbal a fost... 
ciuntit, iar echipa de fotbal — nea- 
vînd condiții de antrenament — s-a 
destrămat. De asemenea, 
transferarea instructorului

odată
de

cu 
tenis

La vechiul sediu al autobazei din 
municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
amatorii de sport dispuneau de 
club, în care șoferii se relaxau 
întoarcerea din cursă jucînd șah 
tenis de masă, precum și de un te
ren de volei pe care se desfășurau 
spontan aprige partide. De i ' 
timp, unitatea s-a mutat în 
nouă, o clădire cu două etaje, 
gospodarii noului sediu nu s-au 
gîndit și la amatorii de sport, 
atare, masa de tenis stă închisă 
magazia întreprinderii, iar echipa
mentul sportiv într-un dulap de la 
bibliotecă, întrucît nu există posibili
tăți să fie utilizate. Păcat !

★
. Incerclnd să prezentăm C.M.E.F.S. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej constatări
le menționate am fost informați că 
problemele respective constituie obiec
tul unei apropiate analize a tuturor 
factorilor interesați, urmînd ca mă
surile luate să fie comunicate redac
ției. Așteptăm, prin urmare, inițiati
ve de natură să învioreze activitatea 
celor trei

un 
la
Și

fapt 
Comitetul 

pus la dis- 
din fonduri 

10 corturi.

★
Pasiunea muncii și 

zare — două dintre 
esențiale ale oricărei 
le-am intîlnit la fiecare pas în 
timpul celor două vizite. Adăugind 
exploatarea tuturor resurselor lo
cale. precum și inițiativa manifes
tată de toți cei care au legătură 
cu activitatea turistică din întreprin. 
dere, credem că am reușit, într-o 
oarecare măsură, prezentăm 
două modele demne de urmat.

buna organi- 
coordonatele 
activități —

cîtva 
casă 
Dar 
mai

Ca, 
i în

asociații sportive.
Troian IOANIȚESCU

— Ce-i cu tine in halul acesta ?
— O duc prost cu.. SANATATEA!

Desen de AL. CLENCIU

NOI CÎȘTIGURI LA LOZ ÎN» PLIC
mari în bani continuă 

alți cîștigători de auto-

Apariția lozurilor cîștigătoare de autoturisme și premii 
fără întrerupere.

De la începutul anului și pînă ta prezent, zilnic, alți și __ ______  __
turisme și premii in bani la sistemul Loz ta Pilc. se prezintă spre a-și ridica impor
tantele cîștiguri obținute. Printre cei mal recent! ciștigători se numără și partici- 
panții : îzmail Vasile Alexandru din Aiud — autoturism SKODA S 100. Marinescu 
Pase din Arad — autoturism DACIA 1300, Bogdan Gheorghe din Beiuș județul Bihor 
— autoturism DACIA 1300 ș a.

Premiile ta ban. nu s-au lăsat ma! prejos șl continuă să iasă în întreaga țară. 
Dintre cei mai recenți cîștigători cităm pe : Gal Aurel din com. Pomezeu sat Vălani 
Jud Bihor — 20.000 lei: Atomei Sergiu din Botoșani — 20.000 lei: Adam Gheorghe din 
Făgăraș — 20.000 lei; Mihaly Andraș din corn. Ilieni — Doboli de Jos 1ud. Covasna 
_ 20 000 lei: Cupse Alexandru din corn. Sălsig sat 
10.000 lei ,ș.a.

Partlciptad cu perseverență la Loz 
Numai cine 1oacă poate cîștiga !

• Tragerea Pronoexpres de astăzi 
ziune cu începere de la ora 19.10.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 36

DIN 3 SEPTEMBRIE 1972 ;

ta Pilc oricine
va fi televizată

Gărdani jud. Maramureș — 

poate obține asemenea premii, 

direct din Studioul de Televl-

Rubrică redactată de LOTO PRONOSPORT,

1
8

Categoria I: (13 rezultate) - 
variantă 50% a 23 650 lei și 
variante 10% a 4 730 lei ;

CATEGORIA a II-a: (12 re
zultate) = 39,45 variante a
1 870 lei ;

CATEGORIA a IlI-a : (11 re- 
zultate) = 496.95 variante &
223 lei.
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IN „CUPLAJUL* 4 DE LA CRAIOVA..,

CiBlrt—xtal european de viteză rezer- 
lm hărrilM ca motor, care a avui loc 
Ia Wroeiaw. s-a behetat eu succesul 
pComluz poionez Pasri Waioszek care a 
rea ~zat U pusese. Pe locurile urmâ- 
zoare s-au rasat O'-sec (Danentarca) 
- 11 p ș Mlrfianek (Suedta) — Up.

La Fkksii $^a disputat dubla în- 
tT.nire riteraapocalâ de baschet in
tre selectorata masculi aă a orașului 
si reprezematva Mali. Victoriile au 
fost imoăriite t tu primul joc. oas
peți: au ciștigat cu Ti— 75. iar în cel 
de-aj cri’ea. r.^ tb.etoalistii chinezi 
au terminat victorioși cu 74—61.

glorie din a stopa marșul trium
fal al lui Ajax, campioana abso
lută a ultimelor sezoane fotbalis
tice". Meciul, începe la ora 21

• „Cupa Italiei" a programat parti
dele din etapa a treia a grupelor pre
liminare. Iată rezultatele înregistrate : 
grupa 1 : Varese — Novara 2—1 : 
grupa a II-a : Regglana — Torino 2—1 ; 
Vicenza — Catania 1—1 (conduoe Vi
cenza ou 4 puncte) : grupa a IH-a : 
Perugia — Ascoli 0—0 ; Arezzo — Ter
ri ana 0—0 (conduce Cagliari cu 4 punc
te) ; grupa a iv-a : Genova — Samp- 
dorta 0—0 ; Internazionale — Lecco 
5—1 (conduce Internazionale cu 5 punc
te) ; grupa a V-a : Bologna — Bari 
1—0 ; Cesena — Monza 7—0 (conduce 
Cesena cu 7 puncte) ; grupa a VI-a : 
Mantova — Reggina 2—1 ; Roma — 
Como 3—1 (conduce Roma cu 5 punc
te) ; grupa a VII-a : Napoli — Taranto 
1- J ; Palermo — Lazio 0—0 (conduce 
Napoli cu 6 puncte).

• Localitatea finlandeză Lahti a găz
duit meciul international amical dintre 
selecționatele de tineret ale Franței șl 
Finlandei Victoria a revenit oaspeților 
cu scorul de 3—1 (2—0) prin golurile

...REZULTATELE, ÎN RAPORT CU... CONCEPȚIA
7 f

a 4. rtmar 
MC6A!

Fază-exemplu la poarta lui Ertcii

Cam rare Ia noi, să subliniem 
(aptul din capul locului, progra
mările în cuplaj ale întîlnirilor in
ternaționale, chiar și atunci tind 
datele lor coincid ; pe cit de rare 
pe atît de bine venite, întrutit, 
prin elemente de comparație, ele 
pot prilejui observații interesante 
și utile pentru ambele părți. Cum 
a fost, mai ales, cazul duminică, 
la Craiova, unde au evoluat echi
pele reprezentative, A și de tineret, 
pe care, la un mod mai simbolic, 
le-am numi prezentul și viitorul 
fotbalului nostru.

De astă dată, așa cum se știe, 
„prezentul" nu ne-a adus satisfac
țiile așteptate, dar — la această 
oră de inaugurare a sezonului com- 
petițional internațional — dincolo 
de deosebirile între rezultatele ob
ținute ne apare frapantă neta di
ferență între prestațiile celor două 
reprezentante ale noastre.

A plăcut și a convins concepția 
aleasă (în confruntarea lor cu ca- 
deții austrieci) de componenții se
lecționatei de tineret. O manieră 
mâi potrivită cu spiritul jocului, cu 
ceea ce dorește să vadă publicul 
spectator, după atîta timp în care, 
mai peste tot, non-fotbalul a pri
mat. Duminică, la Craiova, echipa 
noastră de tineret s-a dăruit exem
plar FOTBALULUI OFENSIV, reu
șind să-și impună, treptat, jocul ei 
și să macine, în cele din urmă, 
rezistența formației adverse. Tehni-

Cu gîndul la apropiatul debut In „Cupa Balcanica-1

A.S.A. Tg. MUREȘ SE PREGĂTEȘTE CU SERIOZITATE
Prin poziția cîștigată în clasamen

tul final al precedentei ediții a cam
pionatului republican, A.S.A. Tg. Mu
reș a obținut dreptul reprezentării 
fotbalului nostru în viitoarea compe
tiție balcanică, rezervată echipelor de 
club.

Pentru o formație care numai cu 
un an în urmă a revenit în primul 
eșalon divizionar al țării, acest lu
cru constituie indiscutabil un real suc
ces, care răsplătește strădaniile unui 
colectiv tînăr și dornic de afirmare, 
dar în același timp îl și obligă, în 
continuare, la realizarea unor rezul
tate care să confirme ascensiunea sa 
pe verticala performanței. Motiv pen
tru care și problemele, preocupările 
și grijile manifestate în prezent de 
conducerea, antrenorii și jucătorii 
clubului mureșan depășesc evident ca
drul obișnuit al activității specifice 
reluării sezonului fotbalistic oficial. 
Fapt de altfel constatat și de noi 
cu prițvjul unei vizite recente, în in
timitatea formației antrenată de Ti- 
beriu Bone.

Mai întîi, cîteva cuvinte despre 
structura actualului lot de jucători. 
A.S.A. Tg. Mureș se numără printre 
puținele echipe din campionatul nos
tru care nu au suferit modificări de 
efectiv. Mai exact, nu a plecat nimeni, 
iar Ia capitolul „achiziții" ar putea 
fi menționată numai aceea, a reve
nirii de fapt acasă, a fostului fundaș 
băcăuan Kiss. Asta înseamnă că AA.A. 
intenționează să se bizuie și mai de
parte pe același lot tînăr și valcrcs 
cu care a reușit să se impună pînă 
acum, deocamdată pe plan intern. De 
aici și concluzia menținerii. In gene
ral, a formulei de echipă folosi’-ă în 
precedentul campionat și a idei: de 
joc Intr-o așezare 4—3—3. ceva mai 
elastică, mai dinamică, mai agre-i i 
ca urmare si a ciștigului de expe
riență dobindit pe parcu.-.-ri uirimudri 
an competiționat

Și acum, despre uceie n-.riem.e

din sumarul căreia «ă recomandăm :

■ Patru pagini consecrate meciului ROMANIA — AUSTRIA, cuprin- 
tind : comentani, comportarea jucătorilor și notele acordate, inregistrări 
statistice comentate, fotoqrafîi, etc.

■ O prezentare a etapei o lll-a a campionatului Diviziei A
■ Cronici de la cele mai importante meciuri din etape trecută a 

diviziei secunde
■ La Constanța s-a Încheiat o competiție de minifotbal care a 

reunit la start aproape 44 020 de copii : CUPA SPERANȚELOR
■ O pagină in ajutorul antrenorilor și specialiștilor
■ ProDleme actuale de arbitraj in discuția forurilor internaționale
■ Turneul olimpic de fotbal in plină desfășurare
■ înaintea primei manse a finalei Cupei Intercontinentale
■ Rubricile CARNETUL SCRIITORULUI, CARNET EXTERN, PRIM 

PLAN, DIN FOTBALUL INTERNATIONAL
® Numeroase reportaje și informații din fotbalul de peste hotare

Fnehsbirfuer: 1* ctroritc
XTC t» at»c

citatea și lirirtitatea ușor trieri jo- 
cători ca MOscu, Tăaăsescs. Bo- 
loci. Marin Oltean^ șt Nrisăren 
au adăugat nuixi cai» acțm&Je 
ofensive și c.antaea absccrt nece
sară pentru desfacerea nasc sssert 
defensiv, bazat pe apărarea cei -a 
om, prevăzută, fa scopul psns
de siguranță, 5: cu un libero. S-_ 
trebuie spus că față de frecver-a 
șuturilor la poartă (37, dintre care 
15 pe spațial porții) ș: a oeazi.’cr 
de gol (4. mari cit roata carulu. 
plus două barei. scorul fiaal C—GJ 
n>j reflectă fidel superioritatea ro
mânilor. repetăm consecința Creas
că a spiritului ofensiv In care au 
abordat acest joc.

Raportată la evoluția „trierer.- 
lui* *,  comportarea seniorilor, destul 
de tineri și ei, in marea majori
tare, a contrastat vizibil. Am nu
mărat pe degete incursiunile ofen
sive ale fundașilor laterali, au fost 
destul de rare — și lipsite de de
cizia necesară — intercalările în li
nia I a mijlocașilor noștri. A trebuit 
(imediat după golul primit) ca Dinu 
să-și ia inima în dinți, să urce el 
hotărît spre careul advers pentru 
a crea faza din care a reușit ega- 
larea Dembrovschi. Dar asemenea 
acțiuni au fost izolate, au avut un 
caracter cvasi-întimplător și nu ME
TODIC, CONSTANT, în cadrul unei 
partituri bine însușite.

Acordăm mai puține circumstan
țe atenuante (decît, poate, i s-ar

„la zi" ale formației mureșene. Pri
ma dintre acestea se referă la condi
ția fiziologică a jucătorilor care — 
în ansamblu privită — prin prisma 
bunelor rezultate obținute în probele 
Astrand și Ruffier inspiră încrede
rea necesară unei comportări cores
punzătoare viitoarelor solicitări ccm- 
petiționale. Pe de altă parte, trebuie 
menționată si recuperarea lui Bokmi 
— indisponibil un timp pentru smul
gere de ligamente — în momentul 
de față complet restabilit și cu pro
misiuni certe de a reveni la forma 
care l-a impus, la începutul veri:, 
selecției în lotul republicam Speranțe 
îndreptățite determină de asemenea 
și prezența, deocamdată numai la an
trenamente. a lui Lucaci I și el mrită 
vreme obligat de un accident serios 
să stea pe tușă.

Următoarea problemă In diszmpe 
vizează aspecte legate de procesai de 
instruire și efectele sale manifestate 
în evoluția echipei pe parcursul pri
melor două etape de campioaat. In 
această privință, antrenorii T. Boce 
și Gh. Bay se declară arif—ir — 
desigur cu unele rezerve — de reac
ția pozitivă a jucătorilor față de obli
gațiile ce Ie revin Ia pregătire, de 
nivelul capacității lor de efort si de 
îmbunătățirea eficacității atacshn : C 
goluri înscrise in două meciuri 1 Apd- 
rarea In schimb, cu un număr egal 
de goluri la pasiv, inspiră Încă 
griji. Se pare că pe undeva o ase
menea insuf riență isi găsește expli
cația și în fantei că. ta ra.~i~_i pe- 
susținri an pregram de jocuri im
propriu unei pregătiri echuăbrate pe 
ansamblul echipei. înritrind adversari 
de valoare m spescă. ceea ce a Kirrr- 
lat lxn—un fei nsma tțărrisl cfao- 
»rr, dar n-a rnutfBirt zid pt de
parte un djăoc efcriesa de perfer- 
țjcpare a apărărg. fa acriaai tx&p. 
așa r_= remarcă trnnsc T. Bece, e- 
ch-pes na i-a fcss sferică. Ix această

- i

Să «p»-im -icnsi. L-1--C revrenăre 
bxa_ă de arb.jdrm» d_a pastes. tst- 
coăociv&r ■m.ori.. fctr-o ser r-nare. 
operaxvă. fa orar, fa vededea •- 
bordâm. cu po=:_z._l ritre*.  a 
„obiectTvulu: He.sr.k-~. Maz ales ei. 
așa r-rn spuneam, -prezentul*  fot
balului nostru nu e mult ata. itt 
virstă decît ..viitorul*.  De aceea, 
a deranjat jocul ..bătrinesc*  pres
tat de seniori, duminică, la Craiova.

». NICOLAESCU

MECIURI
Azi, la Reșița, va' avea loc un in

teresant meci amical între formația 
locală Câ.M. si U-T-V. Partida va 
începe ia ora 16,30.

vară, posibilitatea efectuării unui tur
neu peste botare. în cadrul căruia 
să-și poată verifica forțele cu forma
ții puternice, apropiate ca valoare si 
joc de valoarea si jocul viitorilor lor 
adversari probabili.

într-o a-emenea situație, esie de 
la sine înțeles, se impun a fi aduse 
unele îmbunătățiri planului actual de 
pregătire, potrivit otaectivelor de rea
lizat și condițiilor specifice desfășu
rării campionatului republican.

Refer.r.cu—se concret ia aceste o- 
biective. care pentru -VSLA. înseamnă 
înainte de toate : comportare de pres- 
ugtu in noua ed.țce a .Cupei Balca
nice*.  antrenorul T. Bore ne-a în
credințat ei echipa «a se va strădui 
— in ciuda lipsei de experiență com- 
peti^anaH pe pian international — 
să fie fenmâ repraentantă a fotbalu
lui nostru st să ropfirme. prin rezul
tate s: joc, creditul acordat, soeran- 
țele mvestae, așteptările optimiste

Mhd 1ONESCU

Astă seară, la Buenos Aires

INDEPENDIENTE-AJAX PRIMA MANȘĂ 
A FINALEI INTERCONTINENTALE

FINALELE „CUPEI INTERCONTINENTALE11
IM» : REAI. UADRri 9 și »—1 ea Penaroi) ; ÎMI : PENAROL MONTE- 

ritDEO 1. S—» și J—1 CU Berrnca) : uc ; SANTOS (3—2 și 5—2 CU Benfica); 
ISO : SANTOS <î—4. 4—1 și 1—4 eu lElan): 1M4 : INTERNAZIONALE (0—1, 
2—4 șl 1—4 ai IBdependieme) : ms : rSTKp.NAZ’ONALE (3—0 și 0—0 cu In- 
ieper-diente) ; 1SCC : PENAROL (2—• și 3—S cu Real): 130 : RACING BUENOS 
AIRES (8-1. 2-1. 1—4 cu Ceuc) ; 130 : ESTUDIANTES LA PLATA (1-0 șl 
1—1 cu Manchester Vntred) ; 13«3 : A. c. MILAN (3—8 și 1—2 cu Estudiantes). 
1370 : FEYENOORD (2—2 «: i—o cu EsmCiame". 1371: Ajax a declinat parti
ciparea la finală și s-a disputai o hnaU neoficială, neintegrată în palmares, 
Intre Panathinaikos Atena si Nacional Montevideo ; 1372 : INDEPENDIEN
TE BUENOS AIRES — AJAX AMSTERDAM.

IN NOAPTEA ASTA, tirziu (ino- 
riv pentru care m ran putea cu- 
aoașde rezultatul deeft în zorii zilei 
și fl vom publica în ziarul de vt- 
Derij. la Baenos Aires, se dispută 
preta manșă din a 12-a fîr-ală a 
..CUPEI INTERCONTINENTALE*  
la fotbal care opune campioanei 
Aznericii de Sud, Independiente din 
capitala Argentinei, pe Ajax Ams
terdam — multipla campioană 
olandeză.

întrecerea, vizînd un final pe 
plan mondial al competițiilor des
chise campioanelor de pe cele două 
mari continente ale fotbalului. 
America de Sud și Europa, s-a năs
cut din anul 1960, din inițiative 
neoficializate nici astăzi. „Cupa 
intercontinentală" păstrează mai 
departe un caracter oarecum pri
vat, nici unul dintre organismele 
direct sau indirect interesate 
(F.I.F.A. sau cele două foruri fot
balistice din continentele euro
pean sau sudamerican) neît’.țele- 
gînd să ia responsabilitatea orga
nizării acestui duel care a produs 
destule momente neonorabile de-a

ÎNCURAJĂRI
NUMAI PENTRU MARCU?

Privind duminică, la meciul de 
fotbal România — Austria, tribu
nele arhipline ale stadionului cen
tral din Craiova, ne-am amintit de 
slaba afluență a publicului bucu- 
reștean la un alt joc al echipei 
noastre naționale, cel cu reprezen
tativa Franței. Probabil că, în ca
zul disputării lui la București, și 
acest meci cu Austria n-ar fi atras 
mai mult de 15—20 000 de specta
tori.

Iată, dar, cit de binevenită a fcst 
soluția cu Craiova, orașul care, cu 
publicul lui atît de pasionat după 
fotbal și atît de entuziast în mani
festările sale, merita mai demult 
această satisfacție. Ș: el — putem 
cu convingere spune — a știut să 
onoreae așa cum trebuie — prin 
remarcabila străduință « factorilor 
locali — rolul de gazcâ a importan
tei confruntări fotbalistice care i 
s-a atribuit

Dacă prezenta atfe de masivă a 
spectatorilor In tribunele stadior.u- 
hii — în cruda costului casa piperat 
al bueteiar (de ce oare s-a adap
tat fot mula «intrări:
— an ne-a surprins, pe-a inpreso- 
r-at. ir. schimb, intr-un poc foarte 
piărri. frumoasa si rieâxa fesriv.- 
tate dinaintea începeri: mecxL — 
Am remarcat si aprecuat. apex, de- 
pîna rpcrt.T-.ta> a fa
rimprii desfășurării joccbc.

Inspires. Ge noastre foame beme 
eespre arg-ua-ța exosaeKtâ pe i> 
drerul crajcvean 3-3 pe pcx îrsă 
rinp- «unt să pe exprmins » v=ar> 
rezerve fată de ci ten faer-ari care 
■►fes suraetas ra. prrix p-Jenri

iesci-s — o tx-blr—1 să

Azi. la Bacău

VLLAZNLA (RP. ABm)

-SPORT CLUB
1. Q «a

9TB M. A So«n COB <3B ftt>-
- ’ : T*-“- - ' ... - :.i |

AMICALE
In Capetală. pe Screm- Flacăra ro

șie. divizionare C Flacăra »eșM va 
întilni tot ari ecâăpe de trieret-re- 
zerve a BapidshoL Joeai se va desfă
șura eu tarepere de la ora Î5JC. Pe 
același teren, se vor mîrne
două partide — de la ora IJ ,30. Car
men — Veaos (eriripr feminine» și de 
la ora 16J0 : Ftocâra rasâe — OuM 
Sportiv Tirgosiște.

ARBITRII MECIURILOR
ETAPEI A lll-a A DIVIZIEI A

C^.M Reșița — CFJL Cluj: c. 
NICULESCU. aju’-at la linie de R. 
Stîncan și M. Ropescu (toți cut 
București);

V.T.A. — Dinamo: N. RUNX.V 
(Bîrlad), ajutat de Fm. Păwaescu 
(Vaslui) ș- I- Cx*an  (Iași):

Petrolul — Sport Club Bacău : 
V. PADUREANU. ajutat de AL Pa- 
raschiv și S. Scancescn (toți cu 
București);

Sportul studențesc — Steagul rasa: 
P. SOTIR Met::, ațjutat de L 
Hristea (Alexandria) și V. D-xn.- 
tru (Oltenița);

a.-.l'ir S-a ajuns doar la o 
patronare simbolică de carte 
V.EFA $1 Confederația fotbalis
tică a Americii de Sud, dar ea nu 
compestă decît delegarea arbitri
lor (europeni pentru meciul din 
America de Sud și sudamericanii 
pentru cel din Europa) și o oare
care atenție pentru prevenirea 
actelor nesportive. Finalele nu 
intră în rîndul partidelor ofici
ale și, din această cauză, pe 
lingă faptul că prezintă încă defi
ciențe de organizare, nu au carac
terul de obligativitate pentru cele 
două campioane. Așa se și explică 
de ce — spre exemplu — Ajax 
nu a acceptat să dispute finalele 
anului trecut, fără să aibă de su
portat nici o penalizare. Ar mai 
fi de precizat că, din 1969, vic
toria este atribuită formației care 
a realizat cea mai mare diferență 
de goluri în cele două partide și 
că numai dacă această diferență 
este egală se dispută un al treilea 
meci. Precizăm că — în cazul în 
care în actuala finală — se ajunge 
la această situație, un al treilea 

ale spectatorilor s-au mai făcut 
simțite — trâdind un patriotism 
local mult prea manifest — doar 
tind mingea se afla la Marco. In 
rest, tăcere, sau chiar apostrofări 
Ia adresa jucătorilor care greșeau 
ori nu aveau inspirația—să transmită 
mingea extremei stingă craiovene ! 
Ba. în final, s-au făcut auzite și 
huiduieli adresate echipei noastre.

Desigur, nu negăm jocul slab al 
reprezentativei române, dar parcă 
altceva așteptam de la entuziastul 
public oltean decît aceste manifes
tări zgomotoase de nemulțumire.

Mult si inuta zgomot a făcut și 
sirena manevrată cu o insistentă 
demnă de o cauză mai bună de 
către un spentater de la tribuna a 
n-a. Nu sriat cui i-au puux folosi 
enerranteje sunete a> acestei si
rene. dar este cert că un asemenea 
mstr-jmert — z_s de sust-nere — 
nu are ce căuta pe un stacic- ri- 
ririzax

Ne pare smcer râu că trebuie să 
facem areste obserrațj într-o h=- 
pre.'_rare cere pe-a oferit multiple 
mcc.ve de sarisfae' e și de laudă. 
Sperăm că ofeaerracuie noastre «cc 
£ Țust înțelese Si că la al> vliPcare 

5e©r-«-^a are obtgxta axxală de a 
> rencrama pe stacxDGÎ dm Cra- 
fara — aprerierije ia adresa pc- 
bi-rizl~x niai’ 1 sc vor «oberi sub

G UAUN BOGDAN, 
OBScîVATOR LA FĂfTiDA 

L D. GStMANA — 
L F. a GERMANIEI DE LA XO.

Ser. a suna: la Mluubriz ae.tre- 
acrul «merit C. Bm Bogăao. 
csre va -trsâri pe v x*rea  noastră

saaciriaL eefapa KJL G*r-

AGENDĂ

BUCUREȘTEANĂ

■A •

!T|| fi i«l MeaCwL ora U : Me- 
aâal — CT»>n>-x P. Neam; (Divi- 
ti B) ;

Terenul Larocnet. ora 11 : Teh- 
ixxnes^ — Dmam o Ot>:< (Divi- 
&a C):

Termal Camrxwral. ora H : 
Usîren T-ieoCo- — Cei'—oea CX4- 
ras Ortuna CJ ;

— ACTJbca;' Or-ia O;

Trrmal TXJ ere H 2 TJtB.
— Sportul Qsroc^ria (Dtrtăa Q:

— Larocat E ma^Q.

Farul _ IA Armata Tg. Mureș : 
A. PtRVU. AJLX2X V. ȚfTTLa K- 
Gheorgse (tet <fcn Bac&reșzd);

Laăv. Cnvava — FXL Argeș: X. 
PLTRICEKNU. a.ctas de C. Drago- 
tesra st Gh. PoQcmci (toți <£= 3 Jri> 
reșzf):

. 1 • c— Sa?.: <3K ■■ I■ 
(GaiatiL ajutat de Q Crirriă st K 
Mseetanu (amhr cta E^oceșri) ;

Scena — Jiul: TR MO ARCÂȘ. 
ajrtat de C. Gh4ă Si C. Bcauu (Wț: 
Ăn Brașov h 

joc va avea loc la Bruxelles. Vă 
reamintim și data returului fina
lei : 27 septembrie la Amsterdam.

Acum, cîteva informații despre 
meciul de astăzi : Ajax a pără
sit Europa sîmbătă seara, îndată 
după meciul de campionat în care 
a surclasat pe P.S.V. Eindhoven 
(3—0). Olandezii au deplasat în
tregul lor lot de celebrități, în 
frunte cu Cruyff, Keiser, Swart, 
Stuy, Muhrcn etc. Cruyff se arată 
cel mai optimist, negăsind nici un 
fel de impedimente în obținerea 
trofeului socotit — firește, neofi
cial — drept o cupă a campionilor 
lumii inter-cluburi. în schimb 
Ștefan Covaci e mult mai rezer
vat, socotind foarte dificile par
tidele cu fotbaliștii argentinieni. 
Zubeldia, care e directorul tehnic 
al lui Independiente a declarat 
că“... clubul nostru are frumoase 
prezențe in finalele infer-conti- 
nentale. Ne facem un punct de

AVALANȘĂ DE SURPRIZE 
LA FOREST HILLS

• Așii tenisului profesionist NEWCOMBE, OKKER,
RIESSEN, COX și PUICI —eliminați!

NEW YORK, 5. — In după amia
za de luni, la Forest Hills, a in
trat în rîndul primilor 16 clasați 
și Ilie Năstase, reprezentantul Ro
mâniei. El l-a învins fără dificul
tăți deosebite pe talentatul jucă
tor francez Patrice Dominguez, a- 
cesta reușind totuși să smulgă un 
set în prelungiri, al doilea: 6—3, 
5—7, 6—2, 6—3. Dominguez a de
buta: in actualul sezon în echipa 
de „Cupa Davis*  a țării sale și are 
23 ani.

A feet unul din puținele rezulta
te „normale*  în această a doua â 
a 16-;miior de finală. O serie în
treagă de surprize a populat ta
bela de rezultate și asistăm la un 
adevărat faliment al grupului pro- 
fesiceist W.C.T. Numai 5 dintre 
angajatii lui Lamar Hunt au intrat 
în „optimi”, față de 11 tenismeni 
d« sub jurisdicția federației inter
naționale (FJ.L.T.). Principalii per- 
dariți sint John Newcombe și Tom 
Okker. Primul este învins de fostul 
as australian Fred Stolle cu 6—7,
4— 6, 7^—5, 6—7. Al doi.ea a că
zut vitrimă puternicelor lovituri de 
dreapta ale tînărului american 
Rascoe Tanner, al 15-lea în clasa- 
aaentul S.UA. de anul trecut Tan
ner a cfșrigat cu 6—4. 3—6. 7—5,
5— 1 O altă surpriză este elimina
rea eriglezului Mark Cox, care pier
de fa fa^ modestului jucător ame
rican Dik Stockton : 7—6, 2—6, 7—6_
2— 6. 2—6. Stockton este unul din 
e>Tii hn Harry Hopman, In cen
tul său de antrenament de la Port 
B’asringrin. $ tot fa rîndul re
zultatelor nescontate trebuie trecut 
st acela ccx.nut de sud-africanul 
Frew McMillan — specialist doar 
te dubla —. care l-a eliminat pe 
capul de serie nr. 9. Marty Riessen. 
CB 6—7. 6—3. 7—6, 6—7. 6—t

Dar iată S: rfteva partide al tă- 
r:r epGog putea fi prevăzut. Arthur 
Ashe a terminat Ir.vui.tător în în
trerupea cu Rcss Case = 6—4. 6—1,
3— 6. 6—1. Bob Hewitt (viitorul ad
versa- al Iu. Năstase) a ciștigat în 
patru seturi la chilianul Patricio 
Cernejo: 6—4, 6—4. 3—6, 6—4.
Cliff Drysdale s-a tmpos cu 7—5,
4— 6. 5—4. 6—3 In fața lui Charlie
PasaretL în fine, americanul Tom 
.. .......iu — care încearcă să revină 
pe ptuaul plan — cîșttgă cu 6—L
6— 4, 6—4 partida cu asul profesio
nist iugoslav Nikola Pilid. Nu este 
cocseninat Ir.că rezultatul partidei 
dintre Manuel Orantes și John 
Cooper.

Optimile de finală ale campio
natelor internaționale ale S.U.A. 
programează următoarele întîiniri, 
în ordinea tabloului: Smith — Gi- 
meno, Ashe — Lutz, Laver — Ri
chey, Mayer — McMillan, Drys

VICTORII CATEGORICE ALE SPORTIVILOR CHINEZI
iN CAMPIONATELE DE TENIS DE MASĂ ALE ASIEI
PEKIN, 5 (Agerpres). — Peste

15 000 de spectator: au asistat la 
Pekin la primele meciuri ale cam-

PE SCURT

ȘTIRI • REZULTATE
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dale — Stolle, Năstase — Hewitt, 
Tanner — Orantes sau Cooper, Gor
man — Stockton.

Nici turneul de simplu feminin 
n-are o desfășurare liniștită. Tîțiă- 
ra americană Pamela Teeguarden a 
învins-o pe fosta campioană de Ia 
Wimbledon, australianca Evonne 
Goolagong. Scor : 7—5, 6—1 pen
tru surprinzătoarea „Pam". Olga 
Morozova continuă seria succeselor. 
Ultima sa învinsă este olandeza 
Betty Stove, la scorul de 6—3, 7—5. 
Campioana franceză Franțoise Durr 
este eliminată de Kerry Melville:
6—1, 0—6, 2—6.

Și cîteva rezultate din proba de 
dublu masculin : Alexander, Dent 
(Australia) — Goven, Chanfreau 
(Franța) 3—6, 7—6, 6—4, 7—6 ; 
Scott, Gerulaitis (S.U.A.) — Molina, 
Velasco (Venezuela) 6—3, 6—2, 6—7, 
6—4 ; Newcombe, Davidson (Aus
tralia) — Carmichael, Adison (Aus
tralia) 2—6, 6—3, 6—4, 6—4.

Tenismanul american Tom Gorman 
candidează pentru un post de titu
lar in echipa țării sale, la apro

piata finală a „Cupei Davis“ 

pionatelor de tenis de masă ale 
Asiei. In competiția feminină, se
lecționata R.P. Chineze a învins cu 
scorul de 3—0 echipa Thailandei. 
Alte rezultate s Filipine — Nepal 
3—01 R.P.D. Coreeană — Yemen 
3—0. Rezultate înregistrate în com
petiția masculină 1 Irak — R.P.D. 
Coreeană 0—5 ; R.P. Chineză — 
Yemen 5—0 ; Liban — Kuweit 5—0 ; 
Singapore — Burma 5—3.

CONFERINȚA DE PRESĂ 
A ORGANIZATORILOR 
CM. DE BASCHET

Mt’NCHEN, 5 (Agerpres). — Re
prezentanții Comitetului de organi
zare ai viitorului campionat mon
dial masculin de baschet, progra
mat între 15 și 30 iunie 1974 în 
P:rto Rico, au organizat o confe
rință de presă la Munchen. în ca
drul unei expuneri, s-a arătat că 
întrecerile vor avea loc în trei 
ora$e șj anume 1 San Juan, Ponce 
Și Carua. La campionat și-au anun- 
tst pină în prezent participarea 
12 echipe.

(Buenos Aires, ora 4 dimineața la 
București). Biletele — 60 000 — 
puse în vînzare în urmă cu șapte 
zile s-au epuizat în 48 de ore.

înscrise de Verones (mln. 
(min. 43) și Sarramanga 
Punctul gazdelor a fost 
Bergstrom (min. 5S).

10), Chiesa 
(min. 68). 
marcat de

• Dorind să obțină gratuitatea În
grijirilor medicale șl o pensie, fotbaliș
tii profesioniști italieni amenință să 
declanșeze o grevă pe termen nelimi
tat cu începere de la 24 septembrie 
ziua inaugurării campionatului Italiei. 
Gratuitatea îngrijirilor medicale este 
cerută nu numai pentru ei înșiși, ci 
șl pentru familiile lor Fotbaliștii au 
amenințat cu greva și anul trecut, dar 
au renunțat la ea după ce au primit 
asigurarea că le vor fi studiate reven
dicările.

• Tn Spania continuă turneele inter
naționale Atletico Bilbao l-a ciștigat 
pe cel de la Cadix după) ce a întrecut 
intr-un meci dramatic pe Bayern 
Munchen cu 4—3 și a învins în finală 
pe Bcnfica Lisabona eu 2—1, după pre
lungiri. Pe locul trei, echipa brazilia
nă Botafogo (4—2 cu Bayern MUncheal.

S.UA


ANTON PONGRAȚ A PĂȘIT 
IMPETUOS ÎN FINALĂ LA SPADĂ

Campionul lumii, Gr. Kriss, printre învinșii săi
Desfășurate în primele ore ale 

după-amiezii de marți, semifina
lele turneului individual de spadă 
au avut ca protagonist pe sportivul 
nostru Anton Pongraț. El a tras 
în prima serie în care mai evoluau 
nume prestigioase ale scrimei mon
diale : Grigori Kriss (U.R.S.S.), 
campionul lumii la această probă, 
Csaba Fenyvessi (Ungaria) și Ja
ques Ladegaillerie (Franța) ambii 
finaliști la campionatele mondiale 
din ultimii ani, experimentatul 
Igor Valetov (U.R.S.S) și polonezul 
Jerzy Janikowski.

Atacînd fără răgaz și demon- 
strînd o uimitoare siguranță în lo
vituri, proaspătul medic din Tirgu

Mureș nu 
puternicilor săi adversari. Pe cam
pionul lumii, Kriss, el l-a întrecut 
cu 5—2, ca și pe Fenyvessi. In asal
turile cu Ladegaillerie și Janikow
ski lupta a fost mai echilibrată dar 
Pongraț și-a adjudecat victoria la 
limită: 5—i. El nu a pierdut dedt 
ultimul asalt în fața lui Valetov, 
dar în acel moment prezența sa în 
finala turneului olimpic era sigură. 
Din seria sa au mai obținut ca
lificarea J- Ladegaillerie și C. Fe
nyvessi, . ambii acumulînd dte 3 
victorii. Au trebuit să părăsească

a lăsat nici o speranță întrecerea Janikowski—2v, Vale
tov—lv. Kriss—lv.

în cealaltă semifinală a domi
nat trăgătorul maghiar Gyozo Kul- 
csar care a realizat 4 victorii. L-au 
urmat suedezul Rolf Etling — 3 v 
și J. Brodin (Franța) 2v (22—22). 
Cei trei concurenți eliminați din 
această serie au fost: H. Melzig 
(R. D. Germană) 2v (21—22), D. 
Giger (Elveția) lv, S. Paramonov 
(UJL&S.) Ov.

Așadar, Anton Pongraț, este 
primul spadasin român care ajun
ge într-o finală olimpică, ceea ce 
constituie o frumoasă afirmare.

PE RINGUL DE BOX

MECIURI IN „OPTIMI ȘI IN SFERTURILE DE EINAEA
Neșansa urmărește formația de 

box a României cu o tristă perse
verență. După Antoniu Vasile, ia- 
tă-1 și pe Calistrat Cuțov eliminat 
din cursă într-un mod stupid și 
într-un moment în care toți specia
liștii îl considerau cel mai îndrep
tățit candidat la medalia de aur 
a categoriei ușoare.

Cuțov a abordat meciul cu tai- 
landezul Srisook Bantow cu mare 
prudență. Avînd în față un adver
sar rapid, l-a pistonat continuu cu 
directe și a aplicat lovituri eficace 
ia plex. Evoluția sa în prima re
priză a fost magistrală, subliniată 
adesea cu ropote de aplauze de 
către public. în repriza secundă,

Iei de luni, în care a evoluat și 
reprezentantul nostru Calistrat Cu
țov s-au disputat ultimele meciuri 
din cadrul optimilor de finale la 
categoriile semimuscă, ușoară și 
mijlocie. în această gală, spaniolul 
Enrique Rodriguez (învingătorul 
lui Alexandru Turei) l-a eliminat 
din competiție pe americanul Da
vey Armstrong. Tot la semimuscă, 
ugandezul James Odwori l-a în
vins prin abandon, în repriza se
cundă, pe Said Elashry (R. A. Egipt), 
Kim U Gil (Pakistan) b.p. Suk Un 
Lee (Coreea de Sud), Rafael Car- 
boneli (Cuba) b.ab. 2 Syed Abdul 
(Singapore).

Knight (M. Britanie), Nazif Kuran 
(Turcia) b.k.o. 1 Nathaniel Knowles 
(Bahamas).

în reuniunea de marți după-amia- 
ză s-au disputat primele meciuri din 
cadrul sferturilor de finale ale tur
neului olimpic de box. Cu acest 
prilej s-a disputat o partidă pe 
care toți specialiști au considerat-o 
drept finală a categoriei grea : 
Duane Bobick (S.U.A.)' — Teofilo 
Stevenson (Cuba). Deși, după victo
ria pugilistnlui american asupra lui 
Nesterov (U.R.S.S.), cei mai mulți 
vedeau în Bobick pe viitorul cam
pion olimpic, Stevenson a răstur
nat toate pronosticurile și a ob
ținut o victorie categorică (aban
don în ultima repriză) după ce 
și-a trimis de două ori adversarul 
la podea. Tot la grea P. Hussing 
(R. F ,a Germaniei) b.k.o. 1. O. Lu- 
dena (Peru). La mijlocie mică, 
A. Minter (M. Britanie), după suc
cesul în fața lui Tregubov (U.R.S.S.),, 
a obținut o victorie, de data aceasta, 
în dauna algerianului L. Hanmani. 
D. Kottysch (R. F. a Germaniei) b.p. 
M. Majeri (Tunisia). Campionul eu
ropean al categoriei semimijlocie, 
J. Kajdi (Ungaria) l-a întrecut, nu 
fără dificultate, pe M. Hope (M. 
Britanie) ,iar kenyanul D. Murunga 
s-a calificat în semifinale în urma 
victoriei prin k.o. 1 în partida cu 
mexicanul S. Lozano. La categoria 
semiușoară un alt boxer din Kenya 
s-a calificat în semifinală: S. Mbu- 
gua b. p. S. Paulseh (Norvegia), ce
lălalt semifinalist este J. Szcae- 
panski (Polonia). Semifinaliștii (co
coș) : G. Turpin (XL Britanie). O. 
Martinez (Cuba): muscă: L. Blazyn- 
ski (Polonia), G. Kostadinov (Bul- 
garia).

După victoria din dificila partidă cu selecționata R F. a Germaniei, har.db aii știi români răspund fericiți 
aplauzelor publicului. Aceste aplauze răsplătesc buna lor comportare din această intîlnire, în care s-au impus 
în fața unui ad. l sar tenace prin varietatea mijloacelor tehnice și tactice, prin frumusețea fazelor create. Pot 
fi recunoscuți în fotografia noastră (de la stingă la dreapta, în echipament de culoare închisă)^ Gațu, căpitanul 
echipei, Gruia, ■ — - - —Gunesch, Stockl, Voina și Cosma. Foto: RADU CRISTESCU — Agerpres

PERFORMANȚE REMARCABILE ALE ECHIPAJELOR
ROMANEȘTI DE CAIAC-CANOE

(Urmare din pag. 1)

cesar pătrunderii pe pontoane. în
tre timp, au sosit foile oficiale. O 
adevărată bombă 1 Patzaichin — 
fără loc, adică abandon. Deci, după 
toate probabilitățile favoritul Pat
zaichin părea a fi exclus și de la 
recalificări.

S-a depus imediat o contestație. 
Arbitrii vest-germani au invocat 
oprirea cronometrului electric. A- 
cest motiv a fost însă imediat res
pins de juriu. La capătul cîtorva 
minute ce emoții, juriul a dispus 
anularea foii oficiale și publicarea 
unei foi de revizie în care Patzai
chin și-a redobîndit locul șase.

Și acum, motivul pentru care Pat
zaichin a ratat calificarea directă, 
sosind la două minute după învin
gător și fiind înregistrat cu crono
metrai de mină. După 
de start pagaia lui a 
devenit inutilizabilă, 
continuat să tragă în

40 de metri 
crăpat și a 
Dacă ar fi 
forță, ar fi

rămas doar cu minerul și nu ar fi 
putut ajunge la sosire.

La caiac simplu fete, Maria Ni
chiforov s-a calificat direct în fi
nală, menținîndu-se de-a lungul 
întregii curse în apropierea frun
tașelor.

La caiac dublu fete, echipajul 
nostru a obținut un rezultat foarte 
bun — locul 2.

Următorul start al sportivilor 
noștri a avut loc în seria a doua 
a probei de caiac dublu bărbați. 
Echipajul român Coșniță — Simio- 
cenco s-a clasat pe locul doi.

Așteptată cu un deosebit interes, 
proba de canoe dublu a avut o 
desfășurare lipsită de peripeții. 
Patzaichin și Covaliov și-au de
monstrat superioritatea, cîștigînd cu 
mare siguranță.

Ultima probă a fost aceea de ca
iac 4. Această cursă a repetat oare
cum desenul seriei cîștigate de 
Patzaichin — Covaliov. Cei patru 
caiaciști români au trecut primii

Ion Alexe este declarat învingător în meciul său cu maghiarul Reder
Foto: RADU CRISTESCU — Agerpres

Cuțov contftiuă ofensiva întărind-o 
cu upercuturi. Dar, a venit un mo
ment dificil i Cuțov primește o lo
vitură la ochiul drept, i se sparge 
pleoapa, sîngele curge, el nu mai 
Vfede clar și, conștient de situație, 
se lasă jos. Medicul sosit la colț 
permite continuarea luptei. Cuțov 
se aruncă în atac, în ultimul minut 
al reprizei. în pauză are loc un 
discret și pentru noi de neînțeles 
schimb de priviri între arbitrul 
din ring finlandezul Hurri și co
misia medicală, care se soldează cu 
decizia bruscă și brutală a arbi
trului de a nu-i mai permite bo
xerului român să părăsească colțul, 
declarîndu-1 învingător prin aban
don pentru rănire pe tailandez. 
Decizia a stîrnit și nedumeriri și, 
firește, indignarea specialiștilor 
prezenți, care îl considerau pe Cu
țov capabil de a continua meciul 
fără a-și periclita integritatea cor
porală. Dezamăgirea a fost cu atit 
mai mare la Cuțov și în rîndurile 
delegației românești.

In cea de a doua reuniune a zi-

în disputele de la categoria ușoa
ră, o excelentă impresie a lăsat ni
gerianul Daborg issaka. care l-a 
învins prin abandon, în ultimul 
rund, pe sud-coreeanul Shik Tai 
Parg. Japonezul Kyoji Shinohara 
l-a întrecut la puncte pe Laudiel 
Ncgron (Porto R:co). iar Anghel 
Anghelov (Bu’.earia) s-a calificat în 
sferturile de finală în urma victo
riei la puncte realizată în 
fața argentinianului Walter Gomez.

Piigiliștii de la categoria mijlocie 
au oferit celor prezenți la Boxhalle 
meciuri deosebit de disputate și 
spectaculoase. Campionul european 
de tineret din acest an. sovieticjJ 
Viaceslav Lcmeșev l-a ir.t-ecut la 
puncte pe Hans Brauske (RJ). Ger
mană). după ce l-a trimis la podea 
de două ori. în prima repr;ză. Dar. 
în ultimul rund, a fost rîndul lui 
Lemeșev să asculte numărătoarea 
arbitrului. Marvin Johnson (S.U.A.) 
l-a depășit greu la puncte pe Ewald 
Jermer (R.F. a Germaniei). Alejan
dro Montoya (Cuba) b.ab 1 John

LA LUPTE GRECO-ROMANE, BERCEANU Șl BACIU 
ÎNVINGĂTORI ÎNAINTE DE LIMITA

(Urmare din pag. I)

ÎNTRECERILE DE IERI DUPĂ AMIAZĂ 
AU EOST SUSPENDATE

(Urmare din pag. 1)

ședințe de onoare al celei de-a 20-a 
ediții a Jocurilor Olimpice, a dat 
publicității o declarație în care a 
condamnat atentatul. De asemenea, 
secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a lansat un apel pentru 
eliberarea imediată a atleților is- 
raelieni. La rîndul său, conducăto
rul delegației sportive sovietice a 
exprimat regrete Comitetului O- 
limpic în legătură cu incidentul, 
precui i și condoleanțe pentru jert
fele umane. Purtătorul de cuvînt 
ai Ministerului Afacerilor Externe 
al Olandei a menționat că ..guver
nul țării sale regretă puternic fap
tul că în acest fel s-a comis un a- 
teritat brutal la adresa idealului 
sportului olimpic". Secretarul de 
stat francez, însărcinat cu proble
mele tineretului și sporturilor, Jo
seph Comiți, a apreciat actul co
mis ia satul olimpic de lingă Miin- 
chen drept incalificabil și lipsit de 
orice justificare.' La rîndul său. se
cretarul general al Comitetului Na
țional Olimpic egiptean, Tewfik 
Helmi, a afirmat că acest act „este 
foarte dăunător jocurilor olimpice" 
— relevă agențiile de presă. Liga 
Arabă dezaprobă orice act de tero

rism și subliniază că „arabii res
ping asemenea acte și nu se pot 
identifica cu ele", a declarat agen
ției France Presse directorul ad
junct al Biroului din Bonn al Ligii 
Arabe, Handi Azzam.

Premierul israelian Golda Meir, 
vorbind în fața parlamentului 
(Knesseth), într-un apel adresat de
legațiilor aflate la Munchen a cerut 
ca acestea să facă tot ce le stă In 
putere pentru a asigura eliberarea 
sportivilor ostateci.

într-un comunicat oficial dat pu
blicității la Munchen, Avery Brun
dage, președin’ele Comitetului In
ternațional Olimpic, și Willi Dau- 
me. președintele Comitetului de 
organizare a Olimpiadei, au anun
țat că s-a hotărît suspendarea com
petițiilor prevăzute în programul 
din cea de-a doua parte a zilei de 
marți, cu excepția celor aflate în 
curs de desfășurare. Comitetul In
ternațional Olimpic și Comitetul de 
organizare a jocurilor au hotărît 
ca în ziua de 6 septembrie, la ora 
10,00 (ora locală) pe Stadionul O- 
limpic să aibă loc o ceremonie fu
nerară. Președintele R.F.G., Gus
tav Heinemann, a anunțat că va 
asista la această ceremonie.

Uzat nici un proeedeu tehnic în 
meciul său cu Joszef Doncsecz (Un
garia), iar la rtndu-i nici acesta 
nu a reușit să inițieze procedee 
tehnice, astfel că atit unul cit și 
altul au fost descalificați în minu
tul 4. primind dte 4 puncte de pe
nalizare. Tot cu un astfel de ver
dict s-a încheiat și partida dintre 
Simion Popesen și polonezul Andr
zej Suprem. In minutul 5 ambii 
luptători au primit al treilea aver
tisment. fiind descalificați.

In urma tragerilor la sorți. Ion 
Păun (cat pană) și NTcolae Marți- 
nesen (cat semigrea) au avut tur 
liber.

Iată și alte rezultate mai impor
tante de la această reuniune

Cat semimuscă: R. Aliabadi 
(Iran) b-t H. Sari (Turda». B. 
Drechsel (R.D. Germană) b.t W. 
Holmes (SUA.ț VL Zubkov 
(UR-S.S.' b.p. St Anghelov (Bul
garia). L. Svensson (Suedia), b.p.
O. Enkhtaivan (RJ*.  Mongolă'. L. 
Calafiore (Italia) b.p. B. Szczepan- 
ski (Polonia) K. Ishida (Japonia) 
b.p. G. Maas (R.F. a Germaniei , 
R. Hirvonen (Finlanda' b.p. S. Ven- 
tas (Greda): cat muscă: V. Kon
stantinov (U.RS^. > b.p. E. Ibrahim 
(Egipt). K. Hirayama <Japonia» b.p. 
G. Bognani (Italia', J. Mkhalik 
(Polonia) b.p. P. Ukkcla (Finlanda',
P. Kirov (Bulgaria' b.t M. Houryar

(Iran), J. Munkhitchir (R.P. Mon
golă) b.t. J. Steiger (S.U.A.), Fr. 
Huber (R.F. a Germaniei) b.t. T. 
Martiniussen (Norvegia), B. Marinko 
(Iugoslavia) b.t. J. Leon (Peru), A. 
Tren (Turcia) b.p. E. Jiminez 
(Mexic); cat. cocoș : H. Traikov 
(Bulgaria) b.p. K. Covic (Iugo
slavia), I. Yamamoto (Japonia) b.t. 
F. Aluzadeh (Iran). J. Veil (R.F. 
a Germaniei) b.t. J. Velarde (Peru), 
P. Lindholm (Suedia) b.t. A. Lopez 
(Mexic); cat. pană: S. Koletic 
(Iugoslavia) b.t. J. Hazewinkel

(S.U.A.), D. Megrelișvili (U.R.S.S.) 
b.t. I. Alakoc (Turcia), L. Reczî 
(Ungaria) b.p, J. Tanner (Elveția) : 
cat. semiușoară: St. Apostolov 
(Bulgaria) b.p. V. Lavonen (Fin
landa), M. Dalirian (Iran) b.p. S. 
Nakos (Grecia), T. Tanoue (Japo
nia) b.t. M. Bahamou (Mitoc), A. 
Steer (Ungaria: b.t. A. Bremauntz 
(Mexic), S. Damianovic (Iugoslavia) 
b.p. M. Schondorfer (R.F. a Ger
maniei), S. Hișirii (Turcia) b.t J. 
Broetzner (Austria).

linia de sosire, cîștigînd detașat. 
De remarcat că după două sute de 
metri scaunul lui Vartolomeu s-a 
rupt, astfel îneît caiacistul român 
a fost nevoit să tragă stînd pe 
muchia pe patru cuie a suportului...

REZULTATE: K1 — l.OOo M se
ria I: 1. Souoek (Cehoslovacia) 
4:04,97 ; 2. Petersson (Suedia) 4:04,76,
3. Oldeschay (Canada) 4:07,52. Se
ria a H-a : Bumy (Belgia) 3:58,89 ; 2. 
Geza (Ungaria) 3:59,88 ; 3. Numisto (Fin
landa) 4:01,20. Seria a in-a : 1. Sapo- 
renko (U.R.S.S.) 4:02,60 ; 2. Matern (KDG) 
4:02,68; 3. Sledzienski (Polonia) 4:03,40 J
4. Ion Dragulschi (România) 4:04,17.

Cl — 1 000 M seria I : 1. Wichman (Un
garia) 4:29,01; 2. Lubenov (Bulgaria)
4:32,03 ; 3. Opara (Polonia) 4:32,39. Seria 
a H-a : 1. Lewe (RFG) 4:31.79; 2. Jur- 
cenko (URSS) 4:33,34 ; 3. Weisse (RDC) 
4:41.04 ...6. I. Patzajchin (România) 6:34.65.

K1 — 500 M (F) seria I : 1. Riabcin- 
skaia (URSS) 2:09,27 ; 2. Svensson (Sue
dia) 2:11,63; 3. Maria Nichiforov (Româ
nia) 2:12,27. Seria a H-a : 1. Jaapies (O- 
landa) 2:12,86; 2. Pfeffer (Ungaria)
2:13.51; 3. Pepingege (RFG) 2:14,34.

K2 — 1 000 M seria I : 1. Deme — 
Ratkal (Ungaria) 3:41,63; 2. Pfaff — Sey- 
bold (Austria) 3:43,34; 3. Tchilinghirov — 
Donkov (Bulgaria) 3:45,06. Seria a H-a 7 
1. Kurt — Zlatnov (RDG) 3:46,05 ; 2. Sus- 
kiewicz _ Piszcz (Polonia) 3:48,13; 3. Ma- 
lacame — De Santis (Italia) 3:50,06. se
ria a m-a : 1. Gorbacev — Kratassyuk 
(URSS) 3:42.18; 2. Costel Coșniță — Va
sile Slmiocenco (România) 3:43,33; 3. Ki-e- 
menschneider — Mattem (RFG) 3:45,78.

C2 — 1 000 M seria I : 1. Kesiunas — 
Lobanov (URSS) 4:07,73 ; 2. Hoffman — 
Glaser (RFG) 4:08,89 ; 3. Wood — Lee
(Canada) 4:12,35. Seria a II-a : 1. Patzai- 
chin — Covaliov iRomânia) 4:09,21, 2.
Weisse — Lichtenberg (RDG) 4:12,95, 3. 
Damianov — Burchin (Bulgaria) 4:14,47.

K2 — 500 M (F) : 1. Marla Nichiforov
— Viorica Dumitru (România) 1:59,99 ; 2. 
Esser — Breuer (RFG) 2:00,32; 3. Jaapies
— Van Der Holst (Olanda) 2:03,33.

K4 — 1 000 M : 1. România (Vemeseu
— Zatiu — Vartolomeu — Sclotnic) 
3:16,55; 2. RFG 3:18,42; 3. Suedia 3:19,69.

CLASAMENT—NEOFICIAL —

PE MEDALII
f. U.R.S.S. 26 21 16

e. s.u.A. 25 25 21

3. R. D. Germană 16 14 18

4. Japonia 12 6 8

5. R. F a Germaniei 8 6 9

6. Australia 5 6 2

ț. Italia 5 3 6

8. Polonia 4 3 2

5. Suedia 4 2 3

lO. Bulgaria 8 ? 1

11. Marea Britanic 3 3 4

12. Ungaria 2 7 11

13. Norvegia 2 1 —

14. Cehoslovacia 13 2

15. Franța 115

16. Kenya 111

17. Noua Zeelandă 1 1 -

18—19. R.P.D. Coreeană 1 — 2

Olanda 1—2

20. Finlanda 1- 1

21—22. Danemarca 1------ -
Uganda 1------

23. Canada — 2 2

24—25. Elveția — 2 —
R. P. Mongolă — 2 —

$6. ROMANIA — 1 3

£7. Austria — 1 2

28. Iran — 11|

29—34. Argentina - 1-

Belgia — 1 —
Columbia — 1 —
Coreea de Sud - 1 —

Liban — 1 —
Turcia — 1 —

35. Brazilia -------2
36—38. Cuba -------1

Etiopia -------1
Jamaica -------1

CLASAMENT-NEOFICIAL-

PE PUNCTE
I. S.U.A.- 493,5 p, 2. U.R.S.S.

422.5 p, 3. R. D. Germană 339 
p, 4. Japonia 187 p, 5. R. F. a 
Germaniei 183 p, 6. Ungaria
117.5 p, 7. Australia 95 p, 8—9. 
Italia, Polonia 88 p, 10. Bulga
ria 79 p, 11. Marea Britanie 70,5 
p, 12. Suedia 67,5 p, 13. Ceho
slovacia 50 p, )4. Franța 40 p, 
15. ROMANIA 38 p, 16. Canada
32.5 p, 17. Olanda 25 p, 18. Nor
vegia 23 p, 19. Finlanda 21 p, 
20—21. Austria, Kenya 19 p, 22. 
Iran 18,5 p, 23. Elveția 18 p, 24. 
R.P.D. Coreeană 16,5 p, 25. Noua 
Zeelandă 14 p, 26. Brazilia 13.5 
p, 27—28. Cuba, R. P. Mongolă
12.5 p, 29. Danemarca 11 p, 30. 
Turcia 10,5 p, 31—32. Belgia, Iu- ; 
goslavia 8 p, 33. Uganda 7 p, 
34—35. India, Jamaica 6 p, 
36—40. Argentina, Columbia, Co
reea de Sud, Liban, Spania 5 p, 
41. Etiopia 4 p, 42. Ecuador 3 p, 
43—45. Birmania, Grecia, Mexic 
2 p, 46—48. Ghana, Porto Rico, 
Senegal 1 p.

REZULTATELE PRIME! ETAPE
ÎN GRUPELE TURNEULUI FINAL

PRIMA OARĂ CAMPIONI OLIMPICI
A luat sfîrșit și turneul olimpic 

ce polo. în meciul decisiv pentru 
medalia de aur, formația Uniunii 
Sovietice a avut conducerea în per
manență în fața selecționatei Un
gariei. Jucătorii maghiari au reușit 
însă să egaleze în repriza a treia 
(3—3) și în continuare au avut de 
două ori superioritate numerică. 
Tabela de marcaj nu s-a mai mo- 
d:f cat însă, astfel că poloiștii so- 
vietid au intrat pentru prima oară 
în posesia titlului olimpic. Iată și 
dasamentul final al acestui 
turneu i

1. U-R.S.S. 8 p (golaveraj 22—15), 
2. Ungaria 8 p (23—18), 3. S.U.A. 
6 p, 4. Iugoslavia 3 p (20—24), 5. 
R.F. a Germaniei 3 p (15—18), 6. 
Italia 2 p (21—26). 7. Olanda. 8. RO
MÂNIA, 9. Cuba, 10. Spania, 11. 
Bulgaria, 12. Australia.

în cadrul grupelor din al doilea 
tur final al competiției olimpice de 
fotbal, s-au disputat pînă acum 
jocurile primei etape: Ungaria — 
RDG 2—0. Mexic — R F.G. 1—1, 
U.R.S.S. — Maroc 3—0 și Dane
marca — Polonia 1—1. Trei dintre 
ele surprind. Așa, de pildă, for
mația țării gazdă, alcătuăită din 
jucători amatori care activează 
însă în echipe din Bundesliga, nu 
a reușit să depășească echipa Me
xicului ; ca și Polonia, aflată la 
J.O. cu cei mai buni jucători, care 
nu a putut să întreacă echipa Da
nemarcei.

Iată clasamentele :

GRUPA 1

1. Ungaria 1 1 0 0 2—0
2—3. Mexic 1 0 1 0 1—1 1
2—3. R.F.G. 1 0 1 0 1—1 1
4. R.D. Germană 1 0 0 1 0—2 0

GRUPA A II-A

1. U.R.S.S. 110 0 3—0 2
2—3. Danemarca 10 10 1—1 1
2—3. Polonia 10 10 1—1 1
4. Maroc 10 0 1 0—3 0

ALTE R
SCRIMA. Proba de sabie pe e- 

chipe: 1. ITALIA. 2. UJLSSv. 1 
Ungaria. 4. ROMÂNIA. 5. Polonia, 
6. Cuba :

SĂRITURI Proba de platformă 
bărbați : 1. KLAUS DIBIASI (Ita
lia) 504.12 d. 2 Richard Rydze 
(S-U A.) 480,75 p. 1 Franco Cag- 
notto (Italia) 475.83 p, 4. Lothar 
Matthes (R-D. Germană) 456.75 p. 
5. David Ambarțumian (U R-SS.) 
463 56 p. 6. Richard Early (SALA.) 
462.45 p. Reprezentantul țării 
noastre. Ion Ganea. a ocupat locul 
25 din 35 de cor.curenți ;

HALTERE. Categoria 110 kg: 1. 
JAN TALTS (U R.S.S.), 580 kg Alek
sandr Kraicev (Bulgaria) 562,500 
kg. 3. Stefan Grutzner (R.D. Ger
mană) 555 kg, 4. Helmut Losch 
(R.D. Germană) 547,500 kg, 5. Ro
berto Vezzanl (Italia) 545 kg, 6. 
Janos Hanzlik (Ungaria) 542,5 kg;

CICLISM i Proba de tandem : 1. 
SEMENE? — TELOVALNIKOV

ULTATE
,U R-S.S.). 2. Geschke — Otto (R.D. 
Germană). 3. Bek — Kokot (Polo
nia). 4. Morelon — Trentin 
(Franța); \ ,

Proba de urmărire pe echipe ; 1. 
R.F. a GERMANIEI, 2. R.D. Ger- 
m-.r.â. 3. Marea Britanie, 4. Polonia;

JUDO. Categoria ușoară: 1.
TAKAO KAWAGUCHI (Japonia), 
2. Buidaa Bakhavaa (R.P. Mongo- 
lă). 3—4. Jean Jaques Mounier 
(Franța) ș: Yong Ik Kim (R.P.D. 
Coreeană).

VOLEI. Grupa A: Bulgaria — 
Tunisia 3—0 (10, 5, 7);

Grupa B : Japonia — R.F. a Ger
maniei 3—0 (3. 6. 4).

U.R.S.S.—Polonia 3—2 (—11, 12, 
12, —10, 13). Meciul a durat peste 
trei ore, polonezii avînd conduce
rea în setul decisiv cu 13—11, dar 
nereușind să încheie victorioși. In 
urma acestui rezultat voleibaliștii 
polonezi se clasează pe locul 5 în 
grupa A și, prin urmare, vor dispu
ta locurile 9—10.

Svetla Zlateva, Vera Nikolici ji Ileana Silai conduc plutonul semifondistelor în final a cursei de 
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