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LA COMBINATUL DE CELULOZĂ Șl HÎRTIE DIN BRAIL A
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COTE ALE EXIGENTEI
In atmosfera unei înalte responsa

bilități comuniste, a spiritului de 
exigență imprimat de către docu
mentele Conferinței Naționale a par
tidului, a avut loc recent adunarea 
generală a oamenilor muncii de la 
Combinatul de celuloză și hîrtie din 
Brăila, prilej de analiză minuțioasă 
a activității desfășurate pînă acum 
în această importantă unitate a eco
nomiei naționale, de jalonare precisă 
a sarcinilor viitoare care revin har
nicului colectiv de aci.

Combinatul se poate mtndrî, pe 
bună dreptate, cu frumoase realizări 
obținute în primele opt luni ale a- 
nului : valoarea producției indus
triale a fost depășită cu peste 7 mi
lioane lei, s-au realizat suplimentar 
60 tone celuloză, 400 tone hîrtie, 115 
tone carton, 140 tone sodă caustică, 
3 400 M « h energie electrică.

Adoptarea unor măsuri 
organizatorice superioare a 
la reducerea considerabilă a materia
lului fibros și a consumului de abur, 
la creșterea gradului de utilizare a 
apelor grase, la asigurarea funcțio
nării continue, în limita parametri
lor corespunzători, a instalației de 
clorurare ș.a.

Analizîndu-se procentele îndepli
nirii și depășirii cifrelor de plan, 
secțiile „Hîrtie" și „Prepararea apei" 
au fost declarate fruntașe pe Uzină.

Am dorit să-i cunoaștem mai în-

tehnico- 
condus

LA (APATII UNEI DISPUTE

JUDEȚUL TIMIȘ

deaproape pe d 
cestor frumoase succese și. 
In vizită la harnicii mun 
secției „Prepararea apei*, 
economiile realizate de acest 
tiv însumează. numai in prim 
metru al anului, suma de 2 
Jet Remarcabil este, de asen 
faptul câ sectorul care se î 
de pomparea apei pentru 
platformă a evitat avariile < 
la stagnări. întrerup fluxul 
prorocind serioase daune prod 
Nu s-a înregistrat nici o reda 
In privința cahtăpi apei (element de 
mare însemnătate in procesul de 
bricație).

Printre cei care și-au adus o 
predată contribuție la reușitele s 
ției se numără si numeroși sportivi 
stimați și apreciați pentru conșnun- 
ciozitatea cu care se achită de sar
cinile prefestt nale, pentru modul 
cum îsi ridică necontenit calificarea, 
pentru aportul pe care II aduc fcs 
echipele sportive ale uzinei.

Am auzit numai cuvinte de laudă 
Ia adresa strungarilor Alexaadra 
Temelie si Ion Cupercă. fothaiisu. 
primul component al echipei -Co
merțul* din divizia C, cel de al doi
lea al formației CC. ii-, din earner.:— 
natul județean, al lăcătușului Aadrri 
Rărincă (fotbalist In echipa „Con
structorul* din campionatul jude
țean), a electricianului Stăm Bar- X. COSTIN. ccresp.

NUMEROASE COMPETIȚII SPORTIVE
A

IN
Sportivii din județul Timiș sînt 

hotărîți să întîmpine sărbătorește 
ziua de 30 Decembrie. Evenimentul 
va fi onorat prin numeroase succese 
în producție, în primul rînd, prin 
realizarea unor bilanțuri care să a- 
teste hărnicia oamenilor muncii din 
județul nostru, dorința lor de a 
transpune în fapte Istoricele docu
mente ale Conferinței Naționale a 
partidului. Despre toate succesele în 
muncă ale sportivilor , timișoreni 
vom avea ocazia să relatăm la tim
pul cuvenit.

Acum, în intenția noastră este de 
a prezenta succint cîteva acțiuni cu 
caracter eminamente sportiv ce vor 
avea loc în cinstea zilei de 30 De
cembrie. Doresc să precizez din ca-
pul locului că un plan tematic spe-

. respectîndu-se 
de

cial a fost întocmit, 
indicațiile organelor județene 
partid.

In domeniul activității sportive 
masă în intenția noastră este de a 
ganiza, chiar în primele zile 
noului, an_ școlar, competiții

de 
or- 

_ . __ ale
noului an școlar, competiții adre
sate elevilor și pionierilor la jocuri 
sportive și la atletism, un triatlon 
sau un tetratlon și, oricum, o între
cere de cros, toate dotate cu „Cupa 
30 Decembrie". Vom pune mare ac-

cent pe atletism, din dorința de a 
reașeza această disciplină sportivă 
acolo unde merită, în centrul aten
ției și interesului tineretului studios, 
reînnodind astfel o veche tradiție. 
Studenții, de asemenea, vor fi pre- 
zenți fn diferite cupe omagiale Ia 
jocuri (handbal, volei și baschet), 
judo_ și gimnastică-sportivă și mo
dernă. Tot în domeniul sportului de 
masă sînt de consemnat acțiunile ce 
le vom organiza în colaborare di
rectă cu sindicatele: în principal, o 
întrecere feminină de fotbal redus, 
cu finala programată în Sala spor
turilor din Timișoara. Iar la sate, 
cîteva duminici cultural-sportive, în
deosebi acolo unde există cămine 
culturale bine dotate. Avem în ve
dere așezările rurale de la Periam, 
Lovrin, Recaș, Făget etc. în Cne. 
cîteva excursii tematice în munții 
Banatului, pentru a stabili noi tra
see, vor completa activitatea sportivă 
de masă. La această ultimă acțiune 
își vor da concursul, în principal, stu
denții din cercul de alpinism al Poli
tehnicii, precum și iubitorii turis
mului de la Casa pionierilor din 
Timișoara.

Pe firul performanței, vom orga
niza cîteva întreceri internaționale la

N*- driparea celor 
dîn . uoeț șj aiâ 
vîtați dm I-gosiarsa 
festival pe gheață. la 
cu cei ma: talectap 
țară, concursuri de schi 
vor completa capitolul „performanță* 

Sînt de reținut și alte acțiuni 
sportive cu caracter propagandistic: 
o expoziție retrospectivă — „Bana
tul sportiv în imagini* — o gală de 
filme sportive, o masă 
irizată de Centrul de 
ir.țifice, in colaborare 
de educație fizică, in 
vor fi prezentate lucrări de sinteză 
a muncii desfășurată in acest dome
niu in sfertul de veac care a trecut 
de Ia instaurarea Republicii. în fine, 
un colectiv de profesori și antrenori 
va da la iveală o broșură cu caracter 
festiv, punctind principalele realizări 
obținute in sport, in procesul de 
permanentă redimensionare a bazei 
materiale necesară practicării exer
cițiului fizic.

rotundă orga- 
eercetări ști- 

cu Facultatea 
cadrul căreia

EXTREM DE ECHILIBRATE

ANTON PONGRAT S-A CLASAT
PE LOCUL PATRU LA SPADA

spadasin maghiar din finală, Csaba 
Fenyvessi (medaliat cu bronz la 
C.M. din 1970) nu i-a permis lui 
Pongraț că facă decit o tușa. Așa 
dar: 5—1 pentru Fenyvessi care, 
după acest asalt, a fost propulsat 
spre fruntea clasamentului alături 
de J. Ladegaillerie, ambii avînd 
cite 3 victorii și nici o înfrîngere.

Sportivul nostru susține ultimul 
său asalt tocmai cu eficacele tră
gător francez, Ladegaillerie (fina
list al .mondialelor" de la Havana). 
Pongraț își mobilizează toate resur
sele și pornește decis la atac ob- 
ținind o meritată victorie cu 5—3. 
In urma acestui rezultat. Anton 
Pongraț

Ca și 
floretă.
mecalie

de
o

de

ANTON POXGR.4Ț

OLIMPIC ROMÂN
Sportivii — ca și întreaga opinie publică din Republica Socialistă 

România — au aflat cu emoție și indignare despre actul comis de un 
grup terorist împotriva delegației sportive israeliene, participantă la Jocu
rile Olimpice de la Miinchen și care s-a 
time omenești.

Comitetul Olimpic Român condamnă

soldat cu numeroase vic-

cu toată hotărîrea acest 
act de teroare îndreptat împotriva unor sportivi pașnici, nevinovați, 
participanți la o manifestare a prieteniei și păcii, atentat care încalcă în 
modul cel mai grav spiritul olimpic, stirnind minia și revolta tuturor 
oamenilor de bună credință.

în această împrejurare tragică, Comitetul Olimpic Român exprimă 
profunda sa compasiune familiilor îndoliate.
6 septembrie 1972

COMITETUL OLIMPIC ROMÂN

ION ALEXE ÎN SEMIFINALELE
CATEGORIEI GREA LA BOX

s-a clasat pe locul IV 
Mihai Țiu în proba 

Anton Pongraț ratează 
datorită tușaverajului.

Clasamentul final al probei 
spadă: L Csaba Fenyvessi (Unga
ria 4 v. 2. Jacques Ladegaillerie 
(Franța) 3 v, 3. Gyozo Kulcsar 
(Ungaria: 3 v, 4. Anton Pongraț 

5. Rolf Etling 
Jean Brod in

Pugilistul român de categorie grea, 
ION ALEXE a obținut o victorie cla
ră la puncte (acordată în unanimi
tate 5—0) în fața lui Jiirgen Fanghae- 
nel (R. D. Germană), un adversar 
mai tînăr și cu alonje superioară. 
Fostul campion european, Alexe, a 
boxat însă cu multă inteligență, bine 
condus din colț de antrenorul eme
rit Constantin Dumitrescu. El a es
chivat cu promptitudine loviturile

dure ale adversarului, pistonîn’du-1 cu 
regularitate cu directe de dreapta, 
care l-au incomodat vădit pe spor
tivul german. în felul acesta Ion A- 
lexe s-a calificat pentru semifinala 
categoriei, avind astfel asigurată me
dalia de bronz. El îl va întîlni pe 
suedezul Hasse Thomsen (învingător 
prin K.O. 3 asupra canadianului 
Morgan) în fața căruia — în mod 
teoretic — are prima șansă.

ALTE REZULTATE
3.
4. 

3 v.
v,

V.
6.

• Invingîndu-1 prin tuș pe japo
nezul Saito, luptătorul NICOLAE 
MARTINESCU a intrat în turul III 
fără nici un punct penalizare.

• Haltere : categoria supergrea :
1. ALEXEEV (U.R.S.S.) 640 kg, 2.

Mang (R. F. a Germaniei) 610 kg, 3. 
Bonk (R. D. Germană) 572,5 kg.

Fotbal : Ungaria
maniei 4—1 (2—1).

Volei : Cuba —

R. F. a Ger-

ÎHVIHGÎHO CATEGORIC ECHIPA UNGARIEI 120-141 f

Brazilia 3—2.

realizeze cîteva faze îneîntătoare, una 
dintre ele meritînd în mod special 
să fie subliniată, cea cind Licu. la 
capătul unui șir de pase uimitor de 
rapide, a fentat scurt n-jnfpdu-și ad
versarii pe picior greșit 
scorul la 16—9 (min. 43).

Gunesch (4), Licu

muu-ți au- 
și ridicind 
Deci, ner-

— Gruia (8), Gațu,
(1), Stockl (1), Kicsid (3), Cosma (3), 
Voina. Schobel, Samungi.

UNGARIA : Horvath (Bartoios) —
— Kalo (1). S. Vass (4), Varga (3), 
Marosi (2), Simo (2). Adorjan. Harka 
(1), Takacs, Stiller (1), K. Vass.

AR FI PREA

(Cehoslovacia) 72-56 (38-28)

Foto i S. BAKCSI

pe

In unele momente ale me
ciului cu Austria, Dobrin a 
reușit să fie impetuos. Ca in 

această fază...

IN MECI INTERNATIONAL DE BASCHET

Dinamo București - Ruda Hvezda
După o pauză binemeritată, ieri a 

fost reluată activitatea baschetbalis- 
.îcă din București, printr-o partidă 
amicală între formațiile Dinamo și 
a uda Hvezda Pardubice (Cehoslova
cia). Primul meci al sezonului, ce 
î '•“pe peste puțină vreme, a avut, 
normal, caracter de antrenament și 
verificare pentru ambele echipe, dar 
în special pentru Dinamo București, 
care cu această ocazie a încercat în 
joc și unele din noile achiziții. An
trenorul bucureștenilor, prof. Dan 
Niculescu, a folosit, printre alții, pe 
Georgescu și Rotaru (foști la Poli
tehnica) precum și pe Novac, Cer

nea, Visner, Dragomirescu, Săuca și 
Haneș din vechea garnitură. Nu au 
evoluat Diaconescu, Popa (acciden
tați) șl Chivulescu (învoit).

Meciul, deschis, fără miză deose
bită, a avut o desfășurare alertă, cu 
multe faze spectaculoase. Fiind la 
începutul perioadei pregătitoare nu 
ne putem face încă o părere asupra 
potențialului dinamoviștilor, din rîn- 
durile cărora s-au remarcat, totuși, 
Novac, Visner și Săuca, iar de ia 
oaspeți Marsoun și Kasal.

<» Scor î 72—56 (38—28) pentru Di
namo,

I
REPREZENTATIVA DE FOTBAL

ÎNCEPE să trăiască
DIN AMINTIRI?

DEVREME...

Acest meci cu Austria (ale 
cărui ecouri, tocmai pentru 
că au fost neplăcute și 

pentru că au tentă de „sem
nal de alarmă", îi subliniază 
utilitatea) readuce brusc și acut, în 
fața opiniei publice problema e- 
chipei naționale.

Dacă, preocupați — și chiar cap
tivați — de întrecerile olimpice, iu
bitorii fotbalului au trăit mai pu
țin decit în alte ocazii similare 
febra așteptării și pe cea a pregă
tirii acestui meci internațional, 
iată că, acum, rezultatul de la Cra
iova, ca și evoluția echipei — una
nim apreciată de Biroul federal, 
în analiza făcută marți seara, ca 
nesatisfăcătoare și reclamînd« mă
suri rapide și energice —. îndreaptă, 
din nou, un puternic con de lumină 
asupra reprezentativei tricolore, 
mai ales că și debutul în prelimi
nariile C.M. s-a apropiat, parcă 
nesimțite i au rămas mai puțin de 
două săptămîni pînă la meciul cu 
Finlanda !

Am căutat să relevăm în comen
tariile noastre de pînă acum asupra 
meciului cu Austria aspectele cele 
mai evidente (negative) din această 
primă evoluție a „tricolorilor", ba-

zîndu-ne pe ceea ce am văzut la 
Craiova, ÎN TEREN. La rîndu! său. 
Biroul federal a ajuns. în legătură 
cu comportarea echipe;, și la ALTE 
EXPLICAȚII — ce care no: sin- 
tem, în mod firesc, mai puțin In 
măsură să le cunoaștem — ținind 
de atmosfera din Iot, de greșeli ce* 
mise in pregătirea psihologică a 
meciului, de starea de spirit a unora 
dintre componenții ,.team“-ului 
nostru reprezentativ, de insuficien
ta lor concentrare asupra partidei, 
sub apăsarea altor preocupări, per
sonale, mai mult sau mai puțin mi
nore, și care au dus la abordarea 
Jocului cu insuficientă atenție, cu 
superficialitate.

Dar, dincolo ce unele explicații 
limitîndu-se la slaba comportare a 
echipei în meciul în speță, credem 
că este momentul să ne detașăm 
de partida de la Craiova și să arun
căm o privire mai analitică asupra 
întregii evoluții a echipei de fot
bal a României in a<est an. Con
statăm că. de la meciul cu Franța 
(2—0 la București) echipa n-a mai 
ciștigat nici un meci din cele 5 
susținute, făcind patru rezultate de 
egalitate (unul la Budapesta ș: 
trei la București) și pierzind Ia 
Belgrad. Ceea ce produce, de ase
menea. îngrijorare este faptul că fn 
toate cele trei meciuri nule ce la 
București, 2—2 cu Ungaria, 3—3 cu 
Italia. 1—1 cu Austria, echipa noas
tră a fost mereu condusă, fug: nd 
de fiecare dată după ega-ări obți
nute „in extremis" sau menținute 
cu mari eforturi. Fără îndoială, este 
vorba despre O REALA SCĂDERE 
A POTENȚIALULUI DE JOC AL

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. a 3 a)

I

i
II

"" 3

totuși 8

16—5

a reia*:

l=tr-o excelentă 
poziție de joc, Gruia
*-* impus v In partida 
cu eelecțiocata Unga
riei. in care deși marcat 
-cm la om" de Marosi 

goluri!

destins și acumvfi s-a
cresc. îl
■aM partidei înscriind 
las gel dia— plonjon! Și iată sfîr- 
î de un 7 m apărat de
D ină s; de un gol înscris de acest 
--ocă .-câtor care este Sandor Vass. 
Scar final : 20—14 (11—6), pentru Ro
mânca. An jucat formațiile :

ROMANIA - Penu (min. 52 Dincă)

ambițiile 
iz Gruia in fi

lm spectacu-
In acest meci (de reținut!) nu s-a 

dictat nici o eliminare. România a 
beneficiat de o aruncare de la 7 m 
transformată de Kicsid, iar Ungaria, 
de 6 astfel de aruncări, din care au 
fost marcate doar 2 !

loan CHIRILA

DE AZI. LA BAZINUL DINAMO,

ÎNOTĂTORII SENIORI LUPTĂ
PENTRU TITLURILE DE

Cea mai prestigioasă competiție 
internă a Înotătorilor seniori, fina
lele campionatelor republicane, se 
desfășoară, de astăzi pînă sîmbătâ, 
in cadrul plăcut al bazinului Dina
mo din Capitală. Campionii și re
cordmanii țării au, astfel, prilejul să 
demonstreze 
efectuate în 
concretizeze 
performanțe

Astăzi, în 
programate, . .
toarele curse : 106 m liber (b IM m * - - -
(b și f).

După 
probele 
nale, ca 
tanților 
sportivă

seriozitatea pregătirilor 
timpul verii și 

prin realizarea 
onorabile.
ziua inaugurală, 

de la ora 17,30,

să le 
unor

sînt 
urma
și f), 

i mixtbras (b și f), 200 m
4x100 m mixt (b și f). 
cum am mai scris, la 
sînt programate direct 
urmare a absenței reprezen- 
ur.or secții fruntașe (Școala 
nr. 1, Școala sportivă nr. 2

toate 
fi-

din București. Școala sportivă Timi
șoara și Școala sportivă Reșița). In 
legă: ură cu aceste regretabile ab
sențe, am solicitat părerea secretaru
lui general al federației de natație, 
tov. Constantin Mi bai, care ne-a de
clarat :

„Finalele campionatelor de seniori 
au fost programate la începutul lu
nii septembrie — iar secțiile de na
tație au fost înștiințate încă de anul 
trecut de acest lucru — pentru a se 
da posibilitate antrenorilor și sporti
vilor să folosească din plin perioa
da de vară, care oferă condiții de 
pregătire evident mai bune decit res
tul anului. In felul acesta, am do
rit să evităm pauza îndelungată și 
dăunătoare pe care și-o îngăduiau 
unii antrenori în anotimpul călduros. 
Totuși, unii dintre ei, din fericire

CAMPIONI
puțini la număr, au înțeles să răs
pundă solicitării noastre prin aceste 
absențe nemotivate și condamnabile. 
Federația va lua măsuri, însă, împo
triva antrenorilor vinovați, sancțio- 
nindu-i pentru poziția lor care dove
dește desconsiderare față de un cam
pionat al țării. In ciuda neprezentâ- 
rilor, sper ca intrecerile să se bucure 
de succes și să înregistreze rezultate 
bune".

Iată acum deținătorii titlurilor pro
belor programate să se desfășoare 
astăzi : M. Slavic (Steaua) — 100 m 

’ - - Cris-
Anca 
bras ; 
mixt; 
mixt

liber și 200 m mixt; Eugenia 
tescu (Dinamo) — 100 m liber, 
Georgescu (Dinamo) — 100 m 
Anca Groza (Dinamo) — 200 m 
echipele Dinamo — 4x100 m .......
băieți și fete ; A. Șoptereanu (Dina
mo) — 100 m bras.
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în întrecerile ele juniori de Ia Ankara

REPREZENTATIVA FEMININĂ A ROMÂNIEI - CAMPIOANĂ BALCANICĂ 10 RECORDURI IN PRIMA ZI

A ÎNTRECERILOR• Echipa masculină, pe locul II

Cea de a treia ediție a jocurilor 
balcanice de volei pentru juniori 
și junioare desfășurate recent la 
Ankara, s-a soldat cu un frumos 
succes al reprezentativelor Româ
niei. Echipa feminină a terminat 
învingătoare, nepierzînd nici un 
set de-a lungul competiției. Aceasta 
i-a adus primul loc in clasament 
și titlul de campioană balcanică. 
Reprezentativa masculină a Ter
minat pe locul secund, fiind de
partajată de cîștigătoarea întrecerii 
(Bulgaria) prin setaveraj, pe care 
reprezentanții noștri au invins-o 
totuși in întîlnirea directă.

Analizînd comportarea celor două 
reprezentante ale României, vom 
consemna că aceasta diferă. Ne vom 
referi mai înîii la cea de junioare, 
care a dat deplină satisfacție prin 
modul exemplar în care a știut să 
lupte pentru victorie. Reprezenta
tiva României a dispus pe rind de 
echipele Iugoslaviei cu 3—0 (8. 3, 
5), Turciei cu 3—0 (5, 1, 2) și Bul
gariei cu 3—0 (9, 11, 51, echipa
manifestînd o creștere valorică de

CAMPIOANĂCAMPIOANĂ

PROGRESUL BUCUREȘTI

A JUNIORILOR MARI

ediție

Nicolae MATEESCf

k

1: 
iz&B 
joc :

a Jocurilor balca- 
a arătat că avem 
dotate și cu fru-

de mobilizare în

Oracea

NEGREA

CAMPIONII

REPUBLICANIIN PRAGUL

Vi

a m

Kovacs

Slefucz

Foto: T. MACARSCHI

»

organizează în zilele de 9 si 10 septembrie a.c.

AL TREILEA SIMPOZION NAȚIONAL DE AUTOMOBILISM1 400

Cu acest prilej se va desfășura competiția automobilistică

Gheorghe ȘTEFANtSCU

UZINE

•ut. dte două serii

Ion Ganea va lupta pentru a-fi 
para cele trei titluri de campion 

national

ocser- 
curățate 
au fost

a V-a. a campiona- 
A. va începe în zi-

două clasamente cu care 
datori. CLASAMENTUL 
cu cei mai buni

1.

PE 1972
loc la Tg. Mureș

„PREMIUL UAP"

Un aspect de la desfășurarea etapei a IlI-a a. campionatului național, 
automobilistic, de viteză In coastă punctul de start: furnica — șoseaua 
Codrului. De aici, mașinile au luat cu asalt serpentinele pe punctul ter

minus al fntrecerii — Cota

X- 
-n *rt *e ue toe —

deschis conducătorilor amatori posesori de autoturisme Dacia 1300.
• Startul se va da duminică 10 septembrie, incepind de la ora 8,30.
• Ședința tehnică — simbătă 9 septembrie la Casa Sindicatelor din 

Pitești, la ora 17,30.
• Traseul este următorul: Pitești — Rimnicu Vilcea și retur (120 km).
• Punctajul se va acorda în funcție de timpul realizat și de canti

tatea de lichid vărsată dintr-un vas special montat in portbagaj.
• Premiile constau in obiecte ți piese auto ; se acordă un premiu 

special pentru autoturismul cei mai bine întreținut.
• înscrierile — pe bază de scrisoare recomandată —- cu mențiunea 

„Pentru PREMIUL U.A.P"., sau înaintea ședinței tehnice.

La Cluj s-a desfășurat turneul final 
ai campionatului republican de 
polo rezervat juniorilor ce cate
goria I. După întreceri viu 
putate, spectaculoase, titlul a

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE VITEZA

ÎN COASTĂ ȘI CITEVA PROBLEME ALE AUTOMOBILISMULUI
Duminică s-au încheiat ia Sinaia 

Ir trecerile penultimei etape a cam
pionatului național automobilistic de 
viteză în coastă. Ața cum am arăta*, 
în cronica etapei, rezultatele obți
nute de sportivi au fost, in general, 
superioare celor înregistrate anul 
trecut, mulți dintre participant! a- 
vînd satisfacția de a-și fi Îmbunătă
țit substanțial recordurile personale. 
Și, totuși, au fo6t ți concurez.): care 
s-au arătat nemulțumiți de ceea ce 
au realizat. Un caz : Valentin Topciu. 
Valentin, care este un alergător cu 
multă experiență și un mecanic ex
celent, s-a situat în clasamentul cla
sei a IlI-a pe locul 9 din 30 de par
ticipant, CU timpul de 6:44,5 (cls'.:-
gătorul clasei, Iuliu Henn — 6:31.0). 
La sfîrșitul cursei apreciind că 
timpul lui Topciu nu reprezintă nici 
pe departe posibilitățile acestui spor
tiv, In Recunoștință de cauză am pus 
insuccesul său pe seama unei pre
zumtive defecțiuni mecanice. Or, 
discutînd cu Topciu acesta ne-a măr
turisit deschis, în mod sportiv,_ ade
vărul : „Mașina n-a avut nimic. A 
mers șnur. Timpul slab obținut este 
rezultatul unor greșeli de conducere. 
Am ratat copilărește cîteva viraje. 
N-am cunoscut suficient de bine tra
seul. Singurul vinovat sînt eu".

Intr-adevăr, Topciu (și alții ca el) 
are vina sa. A recunoscut-o singur. 
Dar noi considerăm că în această 
privință o vină o au și organizatorii 
— A.C.R. — care n-au întocmit (așa 
cum s-ar fi cuvenit) schița traseu
lui pe care să o difuzeze concuren- 
ților. Traseul cursei de coastă de la 
Sinaia prezintă zeci de viraje și ne
numărate „ace de păr“, fiecare cu 
caracteristicile sale și pe care nu le 
poți memora dacă nu ai posibilita
tea să parcurgi distanța respectivă 
de 15—20 ori. Un singur antrenament 
oficial este total insuficient și, atunci, 
în mod obligatoriu trebuie să se re
curgă la schițe pe care concurențli 
este bine să le aibă la îndemînă 
chiar și în timpul cursei de campio
nat. Cerem ca aceste schițe să fie 
realizate și difuzate concurenților 
măcar la ultima etapă de campionat, 
cursa de coastă de pe Feleac-Clul.

Și acum o problemă de cronome
traj. Apreciem pozitiv cunoștințele 
în materie ale arbitrilor cronometror! 

la o partidă la cealaltă. Arma prin
cipală a reprezentantelor noastre 
a constituit-o blocajul, care în în
tîlnirea cu adversarul cel mai pu
ternic — este vorba de echipa 
Bulgariei — a funcționat aproape 
fără greșeală. Acesta a descumpă
nit atacul advers care nu a reușit 
să puncteze decît foarte rar. Cu o 
bună mițcare in teren ți cu acți
uni ofensive bine finalizate, echipa 
noastră și-a impus superioritatea 
și adversarul a cedat categoric. 
Menționăm că lotul folosit de-a 
lungul Jocurilor balcanice (Paula 
Cazangiu. Angela Moroianu. Maria 
Matei. Maria Antonescu. Victoria, 
Caranda. Emilia Cernega. Constanța 
Dinculită. Doina Botezau. Cârmii 
Puiu, Cătălina Cel Mare) a dat sa
tisfacție. fiecare jucătoare făcin- 
du-și datoria atunci cînd s-a aflat 
pe teren. La succesul obtinut de 
junioarele noastre, o contribuție 
însemnată au avut antrenorii N. 
Humă ți L SorbaLă. care au asigu
rat echipei o bună pregătire și au 
condus-o ca competență de pe mar-

FINALELE SAÎiTOfilLCB SWCO

t Ca d
va fi ștr< Tineretului din Ca
pitală. ugde a fost făcută următoa 
rea programare a probelor vineri 
de La ora 10 $i de la ora IC: sări
turi de Ia trambulina de 1 m (bă
ieți și fete) ; simbătă. de la ora 10 
ți de la ora 16 : sărituri de la plat
formă (fete) și de la trambulina de 
3 m (băieți) ; duminică, de la ora 
10 și de la ora 16: sărituri de la 
trambulina de 3 m (fete) și la plat
formă (băieți).

La competiție iau parte sportivi 
reprezentind cluburile Progresul și 
Școlarul București. Școala sportivă 
și C S.M. Sibiu, Crișul Oradea ți 
C.S.M. Cluj.

Amintim că anul trecut tiF urile 
au revenit lui Ion Ganea (toate 
cele trei prebe). Metaniei Deew- 
seară (1 m și platformă) ți Saranei 
Prelipceanu (3 m).

care au oficiat Ia ultimele etape ale 
campionatului de coastă, însă, spre 
surprinderea noastră, aceștia, am vă
zut, iși fac datoria cu un materia! 
cu totul și cu totul demodat: crono- 
metre de mină ! După cite știm, as
tăzi, nici la cursele de... melci nu 
se mai întrebuințează astfel de cro- 
nometre, ci numai electrice șl cu., 
celulă. Nu pretindem instalații spe
ciale,’ așa cum poate ați remarcat șl 
dumneavoastră la televiziune, la 
transmisiile de la J. O.’ ale probelor 
de înot sau de atletism. Pretindem 
o instalație de cronometraj electrică, 
simplă, care de altfel a mai fost uti
lizată în acest sport în urmă cu... 25 
de ani. Este o instalație veche, de
modată, dar este electrică, sigură,, 
rapidă și nu., hilară așa cum consi
derăm că poate fi apreciat crono 
metrajul cu bietele cronometre de 
mină la cursele de automobile. 

gine. In clasamentul final s-au si
tuat după România, echipele Bul
gariei, Iugoslaviei și Turciei.

Comportarea juniorilor a diferit 
de cea a junioarelor prin aceea că 
nu în toate partidele s-a făcut sim
țită dorința și hotărîrea de a obține 
victoria. Ne referim în principal 
la debutul în competiție, cînd în 
întîlnirea cu Grecia după 1—1 la 
seturi și 12—2 în cel de al treilea, 
echipa a acționat fără vlagă, dez- 
linat, cu numeroase greșeli la pri
mire și serviciu, ceea ce a dus la 
p Arderea setului și apoi a jocului !! 
In întilnirile următoare, o parte 
din lipsurile manifestate au fost re
mediate și după 1—3 (—7, 13, —12, 
—12» cu Grecia, echipa a dispus 
pe rind de Bulgaria cu 3—2 (5, 
—11. —-7, 8. 13), de Iugoslavia cu 
3—0 (12. 10, 6) și de Turcia cu 3—1 
(9. 12, —10, 4). Ca urmare. Româ
nia a ocupat locul secund în cla
samentul final, după Bulgaria și 
înaintea echipelor Turciei, 
si Iugoslaviei. Menționăm 
lotul folosit de antrenorul 
ban, și anume : Gîrleanu,
Marinescu. Ionesco, Păușescu, Ți- 
găeru, fer bea, Macavei, Constanti- 
nescu ți Mirza, o comportare mai 
bună spre sSrșit au avut Păușescu, 
Itzhaau ți Ionescu. De reținut însă 
că echipa a manifestat în ansam
blu lipsuri la efectuarea servicîu- 
luî. primirea mingii și la dublaj 
ți că în ceea ce privește conduce
rea de pe margine aceasta s-a fă
cut fără hotărirg, ceea ce a dus 
uneori la lipsa

Greciei 
că din 
M. Șer-
Iuhasz,
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UNUI BOGAT SEZON INTERNATIONAL
L AL LJ7TLRILOB 
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CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE LAXSET.Â

timpi. 
Eugen 
5:44,1 ; 
5:47,6 j 
6:04,2 i 
‘ ' 5.

Și acum 
am rămas 
GENERAL, 
neținînd seama de clase : 
Ionescu-Cristea (R. 8 Gordini)
2. P. Morassi (R. 12 Gordini)
3. L. Borbely (R. 8 Gordini)
4. A. Puiu (R. 8 Gordini) 6:04,7 : 5. 
C. Pescaru (R. 8 Gordini) 6:07,2; K D. 
Stanciu (R. 8 Gordini) 6:09,0 ; 7. F. 
Popescu (R. 8 Gordini) 6:13,2 ; 8. A 
Orban (N.S.U.) 6:17,0 ; 9. V. Szabo 
(Alfa Romeo) 6:18,0 ; 10. A. Gaspai 
(Austin) 6:20,2. CLASAMENT PE E 
CH1PE : 1. Automobilul București (E. 
Ionescu-Cristea, P. Vezeanu, M. Du
mitrescu) 26 p; 2. -Dacia U.A.P. 29 p; 
3. Autotractorul Brașov 31 p ; 4. Da
nubiana I 44 p ; 5. Universitatea Bra- 
șov 53 p ; 6. Danubiana II 118 p.

DE LA SIBIU

m : Ibolya Szatmari 
Mureș) 9.1 ; 9—10 ani, 
Nagy Olimpia Cluj) 
ani. 50 m : Rodica

SIBIU, 6 (prin telefon de Ia tri
misul nostru). Finala campionatului 
republican de patinaj pe rotile, 
desfășurată sub semnul a două a- 
niversări — centenarul patinajului 
românesc și împlinirea a 50 de ani 
de la înființarea federației de spe
cialitate — a debutat miercuri pe 
pista de bitum a Școlii sportive din 
localitate.

încă din prima zi, o serie de 
concurenți au dovedit o bună pre
gătire, concretizate prin stabilirea 
a nu mai puțin de 10 noi recor
duri în probele de distanțe scurte 
De remarcat că probele nelegitima- 
ților au fost dominate copios de 
reprezentanții Școlii gen. nr. 16 
Timișoara, care au cucerit cinci 
locuri I din totalul de șapte.

Iată cîștigătorii din prima reu
niune (sportivi legitimați) : FETE, 
7—8 ani. 50 
(Mureșul Tg. 
50 m : Eva 
11,5 : 11—12
Pașcanu (Mureșul Tg. M.) 8,6 — 
nou record (v.r. 9.0) : 13—14 ani, 
100 m : Iudith Balint (Mureșul Tg. 
M.) 17,7 — nou record (v.r. 17.9) : 
15—16 ani. 100 m: Maria Olah 
(Mureșul Tg. M.) 16.9 — nou record 
(v.r. 17.5) ; 17—18 ani, 200 m :
Eniko Giliga (Mureșul Tg. M.) 33.0 
— nou record (vj-. 36.6) : senioare, 
500 m : Diana Cardaș (Mureșul Tg. 
M) 1 :25.8 — nc u record (v.r. 
1 :44.6). BĂIETE ?—8 ani, 50 m : 
H. Iasch (Șc. sp. S 'oiu) 9.5 ; 9—10 
ani, 50 m : D. Iasch (Șc. sp. Sibiu) 
8,3 — nou record (vj-, 9,1) ; 11—12 
ani, 50 m : R. N ccuicioiu (Dinamo 
Brașov) 8,2 ; 13—14 ani. 100 m : Z. 
Adorjan (Mureșul Tg. M.) 15,4 — 
nou record (v.r 15.8) 15—16 ani, 
200 m : V. Bartos (Constructorul 
București) 23.9 — nou record (v.r. 
30.4) ; 17—18 ani, 500 m : I.
Kantor (C&M. Cluj) 1 :20J — nou 
record (v.r. 1 :26.5) ; seniori. 500 m: 
Șt Orban (CSJL Clui) 1 :16.5 
nou record (vj.

întrecerile coc

A ÎNCEPUT SEZONUL DE 
V1NATOARE LA CERBI

îl săptiminii trec--te 
septembrie) e kacețxrt 
vinătoare la c

i nccs* 
:e din 

casele de vin 
s înalte, au fost 
de vînătoare și 

amenajate altele noi.
Reamintim că pentz-u a 

ace^e trei specii de vînat 
cesarâ o autorizație de împușcare 
eliberată de asociația județeană a 
vânătorilor și pescarilor sportivi, 
deținătoare a terenului de vînătoa
re sau de către inspectoratul sil
vic respectiv.

GRUPUL
CENTRUL DE PROIECTARE PITEȘTI COLIBASI

CUPA TINERETULUI DE LA SATE"

A REÎNNODAT tradiția oinei
ÎN MULTE JUDEȚE ALE ȚARII

Ca și în ceilalți ani, a clncea e- 
diție a t „Cupei tineretului de la 
sate", competiție de amploare, în 
programul căreia figurează mai 
multe discipline sportive, și-a sta
bilit cartierul general la oină și 
handbal în Capitală, unde timp de 
patru zile peste 1600 de jucători 
și jucătoare și-au disputat cu ar
doare trofeele Și tricourile de cam
pioni sătești. Cum era și de aștep
tat, turneele finale au prilejuit nu
meroase constatări de natură să 
bucure atit pe organizatori, cit și 
pe antrenori și instructori, care 
și-au văzut strădaniile încununate 
de succes. Azi ne vom îndrepta a- 
tenția spre jocurile de oină.

PROGRES ÎN MASĂ
carePrintre cele 40 de echipe 

și-au cucerit dreptul de participare 
ia actul final de la București s-au 
numărat Avîntul Curcani — Ilfov, 
Biruința Gherăiești — Neamț, Via
ța Nouă Olteni — Teleorman, A- 
vîntul Frasin — Suceava, ș.a. bine 
cunoscute publicului pentru perfor
manțele ’ realizate în marile con
cursuri republicane. Oiniștii din for
mațiile menționate și-au onorat 
cărțile de vizită, furnizînd partide

Elena Tranda- 
fts) și campi- 
znxzare. Mica 

UI

deosebit de atractive, specialiștii 
prezenți apreciind că oină are re
surse de a deveni mult mai dina
mică și spectaculoasă. Dar mai im
portant ni s-a părut faptul că ma
rea majoritate a finalistelor s-au 
apropiat ca valoare de principalele 
candidate la locurile fruntașe, ceea 
ce denotă că atunci cînd se întîl- 
nesc echipe temeinic pregătite, oină 
cîștigă teren pe târîmul populari
tății. Unirea Băla (Mureș), Dună
rea Ciobanu (Constanța), Șiretul Șu- 
raia (Vrancea), Recolta Crasna 
(Gorj), Zorile Voivodeni (Sălaj), 
Crasna Lucăcen» (Satu Mare) ca să 
dăm numai cîteva exemple, au 
acționat ca niște ansambluri bine 
armonizate, avînd iscusiți oiniști, a- 
tît la „prindere", cît și la „bătaie". 
Aceste echipe, supuse în continua
re unei atente pregătiri, pot urca 
cu siguranță treptele consacrării. 
Și încă un lucru care merită con
semnat : „Cupa tineretului de la 
sate“ a avut darul să reînvie tra
diția sportului nostru național în- 
tr-o serie de sate și comune des
pre care multă vreme nu s-a mai 
auzit nimic. Recolta ApoldudeSus 
(Sibiu), Almașana Almaș (Arad), 
Spicul Stănilești (Vaslui) și alte 
echipe au reapărut mult schimbate

Hih feww-i1- $

..... .

PREGĂTIRI PENTRU CAMPIONAT

Z3—24 septembrie, după for-

ă>eti cît și la fete. In pri- 
i formațiile campioane Pe- 

trclul Ploiești (m) va juca la Bucu
re».. cu C-i-oria. iar Voința Bucu
rești (f) va debuta în derbyul Ca- 
urtalei. jucfnd cu Rapid.

In prezent, tehnicienii federației 
de spec.alhate omologhează are- 

ă dacă pistele cores- 
regulamentare. In 

cîteva arene nu sînt 
jocuri de categoria 

A. P.‘.3’..e acestea ți cele ale for- 
ma;. lor feminine bucureștene, 
Frigul >. Instalatorul, nou promo
vate in divizie. La fel se prezintă 
si citeva arer.e din provincie, prin
tre c .ra U.T. Arad și Hidromeca
nica Brasov (T. K).

Nr. 7163

în bine, demonstrînd că acolo unde 
există preocupare roadele muncii 
nu se lasă așteptate.

Se cuvine să subliniem aportul 
adus la înviorarea activității oinis- 
tice, în diverse județe, de către 
U.N.C.A.P., care a dotat numeroa
se secții cu echipamentul și mate
rialele necesare.

TABLOUL DE ONOARE

Multe dintre cele peste 100 de 
meciuri din preliminarii și turneul 
final au încîntat privirile publicu
lui, unele partide fiind considera
te de către cunoscutul antrenor 
emerit. Alexandru Rafailescu, su
perioare ultimelor concursuri repu
blicane. . Făcînd o investigație prin
tre persoane autorizate, următorii 
jucători s-au distins, întrunind cele 
mai multe voturi : Ștefan Eftimie 
(Avîntul Curcani — Ilfov) — cel 
mai bun apărător, Marin Georges
cu (Viața Nouă Olteni — Teleor
man) și Iosif Minac (Biruința Ghe- 
răiești — Neamț) — cei mai peri
culoși trăgători, loan Farcaș (Bi
ruința Gherăiești) — cel mai valo
ros fundaș, maestrul sportului Ion 
Munteanu (Avîntul Frasin — Su
ceava) — cel mai inspirat centru 
mijlocaș ; cele mai complete echipe 
au fost Avîntul Curcani și Biruința 
Gherăiești, iar cele mai gustate par
tide au furnizat echipele Avîntul 
Curcani — Avîntul Frasin, Viața 
Nouă Olteni — Biruința Gherăiești 
și Avîntul Frasin ■— Biruința Ghe
răiești.

★
Nu putem încheia fără a amintî, 

măcar în treacăt, de o absență mult 
regretată de la această finală pe 
țară. Este vorba de Universitatea 
București, invitată să participe în 
afară de concurs, care cu siguran
ță ar fi mărit cota valorică a în
trecerilor. Sîntem informați că lip
sa studenților de la start se dato
rează conducerii clubului respectiv, 
care a apreciat ca inutilă partici
parea bucureștenilor în turneul fi
nal. Păcat !

Traian IOANITESCU 
N. DUMiTRU

Recent, a avut
finala campionatului național Ia 
tir cu arcul la care au participat 80 
ce arcași din București, Cluj, Pe
troșani Satu Mare și Tg. Mureș. 
Toate titlurile au revenit sportivi
lor din orașul de pe Mureș.

IATA CîȘTIGATORII : arcuri spe
ciale (simplu F.I.T.A.) femei (70, 
60, 50 și 30 metri) — Rozalia Orosz 
(P.T.T.R. Tg. Mureș) 864 p — cam
pioană absolută; pe echipe — Mu
reșul Tg. Mureș 1773 p. Bărbați 
(90—70—50 și 30 m) — E. " 
(Voința Tg. Mureș) 980 p ; pe dis
tanțe : 90 m — T. Kaszonyi (P.T.T.R. 
Tg. Mureș) 212 p ; la 70 m — E. 
Kovacs 243 p; la 50 m — Al. 
Gyorfi (P.T.T.R. Tg. Mureș) 253 p: 
la 30 m — E. Kovacs 310 p. Pe echi
pe : P.T.T.R. Tg. Mureș 2843 p. 
Arcuri standard (2x50 4- 30 m) 
femei — Eva Engel (P.T.T.R. Tg. 
Mureș) 786 p ; la 2x50 m — Olga 
Nemeș (P.T.T.R. Tg. Mureș) 278 p ; 
2x30 m — Eva Kapelesz (Sănăta
tea Tg. Mureș) 517 p. Pe echipe — 
P.T.T.R. Tg. Mureș 2038 p. Bărbați 
— la total — L. Fekete (Mureșul 
Tg. Mureș) 981 p ; la 2x50 m și la 
2x30 m — L. Fekete 391 p, respec
tiv 590 p. campion absolut. Pe 
echipe — Mureșul Tg. Mureș 2850

I. PAUȘ — coresp. județean
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ECHIPA NOASTRA REPREZENTATIVA
ÎNCEPE SA TRAIASCA DIN AMINTIRI?

(Urmare din pag. 1)

/n meci amical F.C. ARGEȘ INTRE VICTORIE SI DEBUT IN C.C.E
S. C. BACĂU

VLLAZNIA TIRANA 3-0 (0-0)
BACAU, 6 (prin telefon, de Ia 

corespondentul nostru). Stadionul 
„23 August" din localitate a găz
duit azi după-amiază (n.r. ieri) un 
atractiv meci internațional amical, 
între formațiile S.C. Bacău și cam
pioana Albaniei, Vllaznia Tirana, 
Partida a fost de un bun nivel 
tehnic, cu muite faze pe poartă, 
aplaudate, deseori, de cei peste 
5 000 de spectatori. în prima re
priză, jocul a fost echilibrat, am
bele înaintări ratînd multe ocazii 
de a înscrie.

După reluare, băcăuanii domină 
categoric și înscriu de trei ori prin 
Dembrovsclii (min. 50), Hrițcu (52) 
și Băluță (79). Spre finalul parti
dei, ambele linii de atac pierd, din 
nou, ocazii bune de a marca.

Chevorc Ghemigean (București) a 
condus bine următoarele formații :

S.C. Bacău: Ghiță (Cizic) — 
Mioc (Comănescu), Catargiu, Sl- 
năuceanu, Margașoiu — Vătafu 
(Niță), Duțan (Hrițcu) — Pană, 
Dembrovschi, Rugiubei, Sorin A- 
vram (Băluță).

Vllaznia Tirana: Rama — Bas ha, 
Lekai, Durai, Dedia — Ragam; 
Hoja — Ndoia (Kocibasi), Rakici 
(Cami), Bizic, Puca (Jega).

Die IANCU

• Ieri, în meci amical: C.8.M. 
Reșița—U.T.A. 3—1 (2—1).

Atunci cînd aburii vinului de 
viață lungă care se cheamă „cam
pioni" păreau a se risipi la rigoa
rea programului de pregătire a noii 
ediții, a venit sărbătorirea întîr- 
ziată a victoriei, la mai bine de o 
lună după ce titlul național po
posise la Pitești și aburii automul- 
țumirii au prăvălit în Trivale doi 
bolovani pe care scria 1—4 cu di
vizionara B — C. S. Tîrgoviște și 
2—2 (acasă I) cu modesta echipă 
Happoel Berșeva. Auguri nefaști 
care, coroborați cu eșecul de la 
Arad în prima etapă, nu puteau 
crea un cer senin la clubul p’.teș- 
tean.

După cum ne-au spus cei doi an
trenori ai echipei. Florin Halagian 
și Tănase Dima, perioada de pregă
tire efectuată la Voina (20 km de 
CImpulung Mușcel) n-a beneficiat 
de o condiție esențială: teren ce 
joc. Acolo unde iama oferise tot 
ce era necesar, vara n-a maj cores
puns cerințelor, in ciuda prom.su- 
nilor făcute pe plan local, râmase 
neonorate. Iată de ce nu ne-a mi
rat afirmația iui Halagian pe •na- 
ginea perioadei precompetiția 
.Proces de inrtruire sub nrrels 
rințelor*.

Au pornit attmci, cu st: 
teștenli In acul sezen ? S 
spirit din rtecul jucătorilor, antre
norilor. a conducerii clubului — m 
ales după touicoi 5—0 cu .V Q 
— nu lasă să se întrevadă aga ees 
Vlad, căpitanul echipei cam; 
iți permite chiar să glmrn- 
Jn meciurile anterioare râ 
clare ți sțnriacu'.case de la Pite 
cu .U‘ Cluj, golul era de fiecare 
dată lingi bard, dar băieții •* se 
puteau apleca după eL < 
sciaricăF ar aaoi

ta
ce-l frămlntă. .Programul primelor 
etape se arată sever cu noi, pe lingă 
V.T.A. ți ,U“ Cluj, adversarii din 
cursa pentru titlul campionatului 
trecut, intilnim apoi pe Universi
tatea Craiova, Farul ți Dinamo. Un 
program de 
plasăm iar sus in clasament, ori 
ne rămine 
C.C.K.1 
lotul valid—*

Barbu; decanul de vîrstă al Ar
geșului. ne relevă ua amănunt e- 
diCcator: .Eriitpa noastră se adună 
la greu. depășind orice nemulțumire 
de moment. lati de ca privim cu 
luciditate acest început oscilant de 
campionat. Ce-i drept, uneori nu ne 
descurcăm fa țața unor adversari 
malt mai slabi*. Să Ce aceasta o 
încercare de a se as_gura o portiță 
ce scăpare pentru meciurile ce bat 
la ușă cu Arts Bconaweg din .Cupa 
camptoculor europeni* ? .Xieidecum 
— ne răsptmde prompt Iestul in
ternational. Ca lotul pe eare4 avem

.care pe care“ : ori ne

consolarea doar in... 
Și barem de-am avea tot

F. C. Argeș este pe drumul con
struirii unei echipe de perspectivă. 
Ne-o spune, fără nici un echivoc, 
antrenorul Tănase Dima: „Cu a- 
celași lot de jucători vrem sd abor
dăm yi campionatul 1973—1S74 !“ 
Dar capacitatea actuală a lotului ? 
„Nu sîntem cu nimic inferiori ac
tualului standard valoric al fotba
lului românesc — precizează Flo
rin Halagian. Majoritatea jucători
lor de la F. C. Argeș au trecut prin 
diferite reprezentative. Ce ne inte
resează in momentul de față este 
omogenizarea calitativă a lotului, 
prin asimilarea noilor achiziții. Md 
sîntem fncd pe drumul acumuUrilor 
ți vrem să credem ci dubla manți 
din C.C£„ cu Aris Bonnaweg ve 
constitui un etalon pozitiv in a- 
cest sens. Greutăfi arem. inși des
tule : Jercan e accidentat încă de 
la meciul de pregătire cu Bappoel. 
Troi are un picior in ghips de ta 
recenta convocare a iatiutu de ti
neret ți Roșu a devenit *x el indzs-

TRICOLORILOR ; dar nu este de 
exclus posibilitatea ca această scă
dere de potential — dbîectiv con
statată — să aibă, printre alte ex
plicații. ți una de naiură afectivă, 
psihici, dacă . vreL» , .traductibilă 
prin expresia „începem să trăim 
din amintiri" și aplicabilă atit jucă
torilor — in general, aceiași care 
au realizai performanțele anilor 
1969—1971 — cit ți conducerii teh
nice a echipei ți chiar federației. 
Pen tru că — să nu ne ascundem 
după deget! — dacă obținerea ca
lificării pemra Mexic și cîstigarea 
grupei preliminare a C.E. șint per
formante certe, rezultatele din acest 
an — mai ales cele de pe teren pro
pria. si tec* te ațectari amicale — 
ciclările obiectiv țj cu o notă de 
exigență abMilut necesară in deme- 
niul unui sport de mare concurență 
iuternabotMU* ți in continuă efer
vescență cum este fotbalul, reflectă 
• scădere. TENDINȚA SPRE O 
PIERDERE DE POZIȚIE- Apreciem 
ci exriuzfsX dacă vreți- meciurile 
cu Vagaria fî* care am pierdut 
totwti calificarea ia București), re- 
■ritateîe de «calitate cu Italia — 
mec: in care fn condi
țiile ctmosr-te recent cu
Austra nc st iră a pre
zenta ech na ea un re-
dutabd cap de ;n favor.t al

NDINȚA

IN OBIECTIV
în cea de a treia categorie 

campionatului național, Divizia 
duminică s-a disputat etapa a IlI-a, 
care a scos în evidență citeva as
pecte interesante, demne de reținut. 
Astfel, unele dmtre noile promova
te au făcut un adevărat tur de for
ță, ciștigînd jocuri în care nu aveau 
prima manșă, ca de pildă Rapid 
Jibou (seria a X-a, 3—0 
Mare cu Constructor ui), 
Tomnatic (seria a VIII-a, 
teren propriu, cu Minerul 
și Locomotiva Adjud (seria a Ii-a, 
3—1 cu Minerul Comănești — me
ciul s-a disputat la Moinești). Aceste 
victorii concludente constituie, fi
rește, un început bun de «drum al 
debutantelor în divizie și sperăm 
că ele se vor strădui să aibă, în 
continuare, o evoluție remarcabilă.

Un alt aspect al acestei etape 
l-a reprezentat nesiguranța cu care 
au jucat — pe teren propriu — 
unele echipe. In seria bucureșteană 
(a V-a), de pildă, doar o singură 
combatantă a putut profita de a- 
vantajul terenului propriu, obținînd 
cele două puncte puse în joc (Ce
luloza Călărași), patru dintre for
mații au pierdut acasă, iar două 
au realizat doar meciuri egale. Un 
joc din această serie a produs și 
surpriza etapei, și anume, Electro
nica București — Olimpia Giurgiu 
(bucureștenii în campionatul trecut 
au participat la barajul Diviziei B) 
încheiat cu victoria giurgiuvenilor 
(2—1), care alcătuiesc un team des
tul de modest De altfel, duminică, 
numeroase partide s-au încheiat ne- 
decis, sau cu victoria oaspeților (53 
de jocuri au fost cîștigate de către 
gazde, 16 s-au terminat la egali
tate și în 14 au ieșit victorioase 
echipele aflate în deplasare).

Scorul-record al etapei l-a stabi
lit Unirea Focșani, care a surclasat 
cu 8—2 pe Victoria Florești (seria 
a III-a). Se pare că echipa din Foc
șani, întărită Cu cîțiva jucători care 
au evoluat în categorii superioare, 
va fi, ca și acum cîțiva ani, prin
tre protagonistele seriei. La acest 
meci, jucătorul Dragu (provine de 
la Ceahlăul P. Neamț) a obținut o 
serioasă nhțiune pentru titlul de 
golgeter * întregii Divizii C (titlu

Ia Baia
Unirea

3—O pe 
Gheiar)

tratarub-Lj

* foSC
ci

meci cu 
. la Heis

de disciplină 
tul

eibrie ta Opa- 
ta» și intre 
Berlin (R, D. 
ru arbitri și 

ctan:ir>e_e«î “1 •c emtric 
Bratislava fRf *$. Cehoslovacă) 
ru antrenori.

aza taa. Da 
jumttate din 
care le are ir.tr 
fi bine— Oricw 
echipă este proi 
goluri in primele m 
in Divizia A- SpV 
echipă in confrun£S&a cu Aris. cel 
puțin in partida retur*.

srtion prtețteri a’ișec
Fc*-o« L

STAGII INTERNATIONALE 
DE INFORMARE PENTRU 
ANTRENORI SI ARBITRI

mai pr
Și

f 06tel 
tat f< 
echip 
Cu ret:

ele d: 
mare B s-au cocnpc 

ceea ce denotă 
ive au suferit, uc 
U ți tm putem, te 

în potențialul tor valoric. Petama 
Cimp na, ae exemplu, a fost în
trecuta. pe terenul eu de către 
LR_A Cîmpina, iar Portul Constan
ța a plecat cu un sever 0—4 de Îs 
meciul de la Galați, cu Constructor 
rul, în vreme ce Gaz metan Me
diaș a pierdut, la limită, la Mine
rul Bălan. -Doar Vulturii Textila 
Lugoj a T-ffiBSn. aCgsă, Un modest 
egal.

Deși sîntem la începutul compe
tiției, cu jocuri lejere, fără tensiune 
și miză ca în partea a doua a în
trecerilor, Ia unele jocuri spiritele 
se înfierbîntă deja peste măsură. 
Din nou arbitrii au fost nevoiți să 
dea sancțiuni severe, să elimine pe 
cei nedisciplinați ți să împartâ nu
meroase avertismente. în fruntea 
listei r.esportivităților din această 
etapă se află Nicolina Iași care, 
la Suceava, a avut doi jucători 
eliminați — M. lonescu ți I. Cio- 
banu — pentru injurii aduse ar
bitrului V. Damian (Focșani), iar 
Ia alți doi, tot ieșeni, li s-au reți
nut carnetele (V. Pascal șj M. Mt- 
hăilă). După cum ne relata cores
pondentul nostru din localitate, 
conducătorul jocului a contribuit la 
incitarea echipei oaspete, nu prea 
a fost pe fază, a arbitrat cu ne
siguranță, dar asta nu-i scuză pe 
cei sancționați.

în încheiere, cîteva cuvinte des
pre echipele sancționate cu pierde
rea a cite patru puncte în clasa
ment pentru nesportivitate în apă
rarea șanselor, la încheierea retu
rului campionatului trecut. Dintre 
cele cinci formații penalizate, In
dustria sîrmei Cîmpia Turzii, Vi- 
trometan Mediaș și Textila Sebeș 
au „plătit" deja cele 
iar Arieșul Turda și 
mai au de „achitat" 
2 puncte.

patru puncte. 
Unirea Dej 
I, respectiv.

T. RABȘAN
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MUNCHEN — 
MICFALAU

Cicloturiștii de Ia Școala genera
lă din Micfalău — Covasna. sînt 
cunoscuți în țară cît și peste ho
tare datorită miilor de kilometri pe 
care i-au străbătut pe șoselele Eu
ropei și Asiei Mici, cu bicicletele. 
Anul acesta — al doisprezecelea de 
cînd profesorul Fejcr Acațiu prac
tică sportul cu pedale împreună cu 
elevii săi — cei din Micfalău au 
plecat la Miinehen pe traseul Arad
— Szeghedin — Ljubljana — Triest
— Veneția — Milano, Zurich — 
Dachau — Munchen, unde au ajuns 
lă 26 august. După' ce stau cîteva 
zile (5—6) la Jocurile Olimpice, e- 
levii din Micfalău se întorc acasă 
prin Salzburg — Linz — Viena — 
Budapesta — Debrețin urmînd a 
intra în țară pe la Borș — Oradea.
Frumoasă a fost vacanța acestor 

elevi din Micfalău I (Gh. BRIOTA. 
coresp. județean)

TENIS, LA 9—14 ANI
La Ploiești s-a desfășurat com

petiția de tenie dotată cu „Cupa

Municipiului Ploiești", rezervată co
piilor — fete și băieți — între 9 
și 14 ani. Au răspuns invitației 
sportivi mici, dar mari iubitori ai 
sportului alb, din Cluj, de la Du
nărea Galați, Caraiman Bușteni, 
Petrolistul Cîmpina și Rafinorul 
Ploiești. La fete a cîștigat Camelia 
Panait (Galați), la băieți Florin 
Niță (Ploiești) iar pe echipe, Du
nărea Galați. (Aurel VASILESCU 
coresp.)

• Tradiționala serbare cîmpe- 
nească de vară pe care o organi
zează în comun Uzina de țevi Ro
man și Uzina Metalurgică Iași, s-a 
desfășurat anul acesta în stațiunea 
balneoclimaterică Strunga de pe 
șoseaua Roman — Iași. 2 000 de sa- 
lariați ai celor două mari întreprin
deri au petrecut împreună, 
tat, au dansat, au jucat 
amicale de fotbal și volei. 
M. GROAPA, coresp.)

au cîn- 
meciuri 
(George

UN PRIETEN AL BASCHETULUI

L

Este profesorul Vaier iu Gorun — 
fost jucător și apoi arbitru de bas
chet — de la Școala generală din 
comuna Gura Rîului. Odată cu pen
sionarea, profesorul Gorun n-a pu
tut însă să renunțe la elevi, în 
mijlocul cărora a trăit toată via
ța, așa că a plecat ca suplinitor la 
Școala generala din comuna Al- 
țina, apoi, tct ca suplinitor, la Li
ceul din comuna Avrig. Dar, în 
afara treburilor strict profesionale, 
atît la Alțfna cît și la Avrig, pro
fesorul pensionar s-a ocupat in mod 
deosebit de introducerea baschetu
lui în programul de sport al șco
lilor respective. Ba mai mult, îm
preună cu elevii a construit și a- 
menajat terenuri de baschet. Unui 
biturpinizat la Alțina, altul din 
zgură la Avrig.

Nu este însă „singurul caz“ de 
dragoste față de baschet semnalai

Pe agenda Federației Române de 
Fotbal a figurat săptămîna trecută 
o acțiune importantă pentru eșa
lonul secund i consfătuirea cu pre
ședinții secțiilor. In cadrul ei au 
fost dezbătute probleme principale 
ale activității, atît pe plan orga
nizatoric, cit și pe plan tehnic și 
financiar. Cu toate că acțiunea res
pectivă și problemele ce s-au dis
cutat au fost aduse din timp ia 
cunoștința secțiilor, de la consfă
tuire au lipsit delegații de la Mi
nerul Baia Mare. Olimpia Satu 
Mare, Dunărea Giurgiu, S.N. Ol
tenița, Metalul Plopeni, Electropu- 
tere Craiova. C.S.M. Sibiu și Ceah
lăul P. Neamț. Oare pe echipele 
respective și pe președinții acestor 
secții nu-i interesau problemele 
discutate ?

Cu acest prilej. Ion Balaș, vice
președinte al F R. Fotbal, a făcut 
o succintă analiză a ediției tre
cute a campionatului, scoțînd în e- 
vidență principalele carențe care 
s-au manifestat în multe partide. 
Vom aminti doar de indisciplină, 
atitudine necorespunzătoare față de 
arbitri și vicierea unor rezultate. 
Pentru ca toate secțiile să contri
buie la ridicarea nivelului fotba-

â s” Q

în județul Sibiu. La fel de mulți 
prieteni ai baschetului sînt la Școa
la generală din comuna Tirnava 
(profesor Vasile Larga), la Școala 
generală din comuna Turnu Roșu 
(profesor Vasile Toader), unde s-a 
construit și un teren de baschet 
bituminizat. Ca de altfel și în co
muna Tîlmaciu.

Elevii și-ar dori și un campionat 
județean de minibaschet, dar ni
meni nu-i aude. Din păcate I (Iile 
IONESCU, coresp. județean)

• în orașul Găiești s-a constituit 
o nouă asociație sportivă cu denu
mirea „Constructorul". în cadrul 
acesteia vor fi cuprinși peste 1 200 
oameni ai muncii, dintre care ma 

(Mișujoritatea (70<V0) tineri. 
AVANU, coresp. județean)

OLIMPIADA DE VARA
A SINDICATELOR...

cu completarea birourilor secțiilor 
de fotbal cu persoane ce cvnosc s* 
cest 
buie 
care 
tivă. 
tive 
trebuie să se preocupe in | 
nență de baza materială, să 
mai multă atenție educației 
torilor, și să efectueze un 
sistematic. permanent, al 
antrenorilor, cărora să le an 
periodic activitatea. în acest șens, 
s-a arătat că antrenorii au datoria 
să aplice dispoziția FRF. ca la 
fiecare sfîrșit de lună toți jucătorii 
să dea normele de control, ca ast
fel să se poată constata nivelul de 
pregătire al jucătorilor- Antrenorii 
mai au datoria să conlucreze cu 
colegii lor de Ia centrele de copii • 
și juniori pentru creșterea de ju
cători, necesari posîurilor defici
tare din echipa de seniori. S-au re
amintit obligațiile secțiilor de a 
crea condiții optime de pregătire

. și de joc. Aceste obligații se ref°ră 
la acordarea unei mai mari atenții

...rezervată asociațiilor sportive 
sindicale din județul Argeș 1 și-a 
consumat etapa de masă și cea 
municipală cu rezultate superioare 
față de ediția precedentă. La cele 9 
discipline sportive (atletism, ci
clism. cros, fotbal, handbal, volei, 
gimnastică, orientare turistică și 
popice) au participat — în etapa 
pe asociații organizată pe secții, 
sectoare, ateliere, schimburi — 
peste 25 000 salariați, în marea lor 
majoritate tineri.

Printre asociațiile sportive care 
au organizat foarte bine etapa de 
masă a acestei olimpiade de vară 
a sindicatelor se numără Argeșea- 
na, Foresta, Textilistul, Dacia, Spi 
cui. Bizonul, Energia, Torpedo și 
Moneda. (Al. MOMETE, coresp.)

• Fotbal feminin la Uzina „Trac
torul" — Brașov. Șase echipe — 
din secțiile șasiu, transporturi, pre
se. motoare, axe-pinioane și turnă
torie — se întrec într-o competi
ție internă mult gustată atît de

■ta le

activității, 
în persre-z— 

i ooec- 
secții Ier 
perma- 

i acorde 
i jucă- 

control 
muncii 

nalizeze

sa- 
co-

cu 
Au

fotbalistele din uzină cît și de 
lariații acesteia. (Carol GRUIA, 
resp. județean)

• Concurs de judo dotat 
„Cupa Știința" în Sighișoara,
participat echipele: Dinamo Bra
șov, Șc. sportivă Miercurea Ciuc, 
Știința Mediaș, Progresul Făgăraș, 
Constructorul Miercurea Ciuc și 
Știința Sighișoara. Cupa a revenit 
echipei Dinamo Brașov.

I
PREGĂTEAU VIITORI CAMPIONI

Pe profesorii Cornel Munteanu și 
Nicolae Vizitiu i-am întîlnit, neaș
teptat, la cabana Clăbucet-plecare 
din Predeal. înconjurați de un grup 
de peste 20 elevi, aceștia se pregă
teau pentru masa de prînz, comu
nicau programul de după amiază. 
Cu ce ocazie aici ? Cine sînt elevii ? 
— iată două întrebări la care ne-a

pci 
țî

a aparat uni de pregătire a jucă
torilor. Der. ca activitatea să se 
desfășoare ta perspectivă și să se 
poată ooț,r»e rezultatele dor'e. e 
necesar să exista • mai mare sta
bilitate a merobrîlcr ce compun 
birou! secției și a antrenorului, de
oarece o ech oă valoroasă se for
mează Intr-o penoadă ma. Indelun- 
t : ' ț t? t — S

Printre 
F- R. Fs*’

ca

reeontzate de 
■ea Imbună-ă- 

se află ți organ iza- 
"ea. in perioada de iarnă, cînd 

onatul es'e întrerupt, a unui
curs pentru antrenorii echipelor din 
Divizia B. Pe aceeași lir.:e se în
scrie ți înființarea colegiului divi
zionar B. în a cărui eocnomentă 
se vor găs: ore 
ședmții asociz 
cu ' 
cest 
bal
tru 
ale

cocn ocr.en 
sau vicepr 

și cluburilor 
echipe în eșalonul secund A- 
organ. consultativ, al F R Frt- 

se va întruni o dată pe trimes- 
și va dezba.e diverse aspecte 
activității din Divizia B.

P. VINT1LA

răspuns amabil profesorul Cornel 
Munteanu :

— Este un grup de 23 elevi ai 
Clubului sportiv școlar, in virstă de 
15—18 anL De fapt, iotul de rugby 
al clubului pe care il pregfidm pen
tru campionatul republican al ju
niorilor din acest an.

Despre programul zilnic al junio
rilor, despre viitoarele „nume- In 
sportul cu balonul cva! ne-a vor
bit Nicolae Vizitiu. In fiecare zi, 
elevii făceau pregătire fizică, dar 
mai ales tehnică și tactică Uneori 
coborau Ia Predeal unde susțineau 
meciuri cu echipe de seniori : Glo
ria. din divizia A. CFR Brașov ș.a. 
„Nume" viitoare ? Dacă se vor pre
găti în continuare cu conștiinciozi
tate aceștia vor fi: Toina (bine do
tat. de 1.90 m înălțime), Buga, 
Niță. Popa ș.a.

prin muncă de pregătire riguroasă, 
neobosită, COLECTIVĂ; atenție me
reu trează la ceea ce se petrece în fot
balul mondial; fermitate în fața 
încercărilor de derobare de Ia dis
ciplina în pregătire; poziție tran
șantă față de unele fenomene de 
suficiență, chiar de îngîmfare, care 
și-au cam făcut apariția.

Unele din aceste aspecte au fost 
relevate și de antrenorul Angelo 
Niculescu care, în expunerea făcută 
în fața Biroului federal, aprecia că 
jucătorii au tratat meciul cu Aus
tria cu superficialitate, că ei nu 
s-au angajat în efort, ceea ce a dus 
la o evoluție fără dinamism, sub 
nivelul celei pe care echipa a a- 
vut-o în primăvară.

De asemenea, tov. Ion Balaș, 
vicepreședinte al F.R.F. a relevat 
diferența dintre planurile de joc și 
evoluția în teren, lipsa de convin
gere a jucătorilor, slaba lor pregă
tire fizică, precum și unele aspecte 
disciplinare negative, ceea ce ne 
îndreptățește să credem că PRE
GĂTIREA NOULUI SEZON OFI
CIAL, A PRELIMINARIILOR 
CAL, N-A ÎNCEPUT IN ATMOS
FERA CEA MAI PROPICE UNUI 
ANGAJAMENT INTEGRAL, PE 
TOATE PLANURILE, PENTRU 
REALIZAREA UNUI OBIECTIV 
DE MARE PERFORMANȚA CUM 
ESTE AZI O CALIFICARE CON
SECUTIVĂ IN TURNEUL FINAL 
AL CAMPIONATULUI MONDIAL.

Discutarea acestor aspecte gene
rale legate de echipa națională, de 
problema menținerii sale la nivelul 
internațional atins (nivel care, o 
su mem fără teamă că greșim, este 
î.față de nivelul de ansamblu 
li fotbalului nostru, pe plan orga
nizat trie, tehnic, în raport cu țări 
?. căror Derformantă de vîrf am 
z e ds ;-c. deocamdată) nu exclude, 
desigur, discuții actuale, concrete, 
»«upra pregătirii imediate 
pei. a compoziției sale.

Itfel. un aspect 
și analiza din 

a ajuns la concluzia 
soluții de atmosferă, 
in pregătire, apropia- 
Finlanda (20 septem- 
' ) solicită și rezol

vări ichnieo-tactice noi. la nivel 
de COMPOZIȚIE a echipei Și. fi- 

revenit in discuție ches- 
isirea celei mai bune for- 
«ei de fundași, creșterea 

de pătrundere a atacului,

/

pe lingă

nV; .111

-»
a echi-

pe care
Biroul

readucerea compartimentului de 
mijloc la nivelul său obișnuit de 
randament etc. Nu ne vom opri la 
formule propuse, la citarea unor 
opinii, dar vom reține totuși ca 
semnificativă o sensibilă coinciden
ță de păreri ale tehnicienilor din 
Biroul federal asupra acelorași 
puncte nevralgice ale „unsprezece- 
lui“ aliniat la Craiova, relevate și 
de presă. Un lot nou nu s-a alcă- 
tuit încă, pentru deplasarea de la 
Helsinki, rămînînd ca lista defini
tivă de 20 de jucători (care tre
buie anunțată la F.l.F.A. în cursul 
zilei de luni, conform protocolului 
C.M.) să fie alcătuită după meciu
rile de campionat de sîmbătă și 
duminică. Cu titlu informativ, a- 
nunțăm că Angelo Niculescu a al
cătuit o primă listă de 25 de ju
cători și că antrenorii federali care 
se ocupă de cele 4 echipe ale noas
tre concurente în cupele europene 
vor fi și ei consultați în privința 
formei unor selecționabili.

A fost alcătuit, de asemenea, 
planul de pregătire, începînd din 
ziua de joi 14 septembrie 
fi convocați la București 
nabilii.

cînd vor 
selectio-

★
Cam așa stau lucrurile, 

pa națională la această oră
Nu prea bine, desigur, judeeîn- 

du-le prin prisma amicalului cu 
Austria; dar... meciul acesta, asa 
nereușit cum a fost, poate deveni 
foarte util, dacă i se valorifică lec
țiile oferite. în ori ce caz. pentru 
meciul cu Finlanda este nevoie să 
se facă mult mai mult decit s-a fă
cut pentru amicalul craiovean. Este 
cert că echipa de azfi a Finlandei 
nu mai este cea căreia, în Cam
pionatul european, i-am adminis
trat tin total de 7—0, după cum la 
fel de sigur este că. în problema 
calificării noastre pentru Miinehen. 
acest meci de debut, în deplasare, 
joacă UN ROL PRIMORDIAL 
Dacă nu venim cu două puncte de 
Ia Helsinki, intrăm iar în nesfîrșite 
calcule, în nervi, în dependența de 
jocul altor rezultate... Ceea ce, 
desigur, nu vor în primul rînd ju
cătorii. Și am încheiat aceste rîn- 
duri cu ei, tocmai pentru a-4e su
gera că. în continuare, ei sînt ac
torii principali ai acestei piese cu 
număr nelimitat de acte și nicio
dată cu deznodămînt definitiv, care 
este fotbalul internațional de com
petiție.

cu echi-

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A IV-a A DIVIZIEI B
SERIA I I. Urdea și M. Niță (toți din Bucu

rești).
Metalul Plopeni — C.F.R. Păș
iri : M. HAIMOVTCI, ajutat de

V. Roșu și Em. Martin (toți din 
București) ;

Delta Tulcea — F. C. Galați:
G. MICLOȘm ajotatjia; G. Olteanu- .«ajutat de L. €berecu și 

(toți din Timișoara) ;
Politehnica Timișoara 

Baia Mare: S. LAZĂR, ajutat de 
D. Ghețu și A. Văduvescu (toți din 
București) ;

Chimia Făgăraș — Gloria Bistri
ța : A. ENE, ajutat de R. Șerban 
și V. Ciocîltan (toți din Craiova) ;

C.F.R. Arad — Corvinul Hune
doara : I. CONSTANTINESCU, 
ajutat de I. Păcuraru și E. Palko 
(toți din Cluj) ;

Olimpia Oradea — Metrom Bra
șov ; V. TRIFU, ajutat de C. Szila- 
ghi și A. Meheș (toți din Baia 
Mare) ;

Electroputere Craiova — Olimpia 
Satu Mare: I. BARBU (Hune
doara), ajutat de M. Pădureanu 
(Deva) și T. Florian (Hunedoara) ;

C.S.M. Sibiu — F. C. Bihor: N. 
MOGOROAȘE, ajutat de V. Grigo- 
rescu și Șt. Mataizer (toți din Cra
iova) ;

Minerul Anina — C.F.R. Timi
șoara : G. COJOCARU, ajutat de 
I. Găvan și T. Moisescu (toți din. 
Drobeta Tr. Severin).

și D Iordache (toți din București) ;
Metalul București — Ceahlăul P. 

Neamț : A. Pilosian, ajutat de Gh. 
Manole și Z. Drăghici (toți din 
Constanța) ;

Gloria Buzău 
Tîrgoviște : 
Sima și P. 
cău) ;

Progresul 
Giurgiu : I.

V.
$. N. Oltenița — Progresul Bucu

rești : L CHILIBAR, ajutat de L 
Constantin și I. Răileanu (toți din

Clubul Sportiv 
I. TOMA, ajutat de P. 
Ghergos (toți din Ba-

Brăila — Dunărea 
ANGHELIU (P. Neamț), 

it de V. Băruță (P. Neamț) și 
Lupu (Roman)

Pitești) ;
Chimia Rm. Vil cea — Știința 

Bacău : M. BUZEA. ajutat de V. 
Murgășan și C. Costică (toți din 
București) ;

Politehnica Galați — Politehnica 
Iași: A. GRIGORESCU, ajutat de

PLENARA
COLEGIULUI DE ARBITRI 

DIN CAPITALĂ
in sala Dinamo, de la ora 18J0, 

va avea loc azi plenara colegiului 
arbitrilor din Capitală, în care se 
va prezenta darea de seamă a acti
vi tăț i cavalerilor fluierului bucu- 
reșteni în anul competițional 1971— 
1972. Cu acest prilej, arbitrii vor 
fi informați despre problemele 
tehnice dezbătute la cursul ținut 
ia Piatra Neamț.

-------j
Am înțeles ceea ce se petrecea 1 

ta dăbuceUpIecare- Clubul sportiv 
școlar, de nenumărate ori campion 
republican de juniori, la rugby, pre
gătea minuțios _
dar am înțeles — 
titlu] de campioni 
1973. Succes! (M.

nu ni s-a spus 
pe aspiranții la 
ai ediție 1972/ 
FLORESCU)

SERIA A n-a

Metalul Drobeta Tr. 
Metalurgistul Cugir:

Severin —
G. BLAU,

S. Birăescu

Minerul

AZI, ULTIMA
LA LOTO

fi

I
I
I

Tragerea Loto de mîine va 
levizată direct din Studioul 
Televiziune cu începere de la 
19.10. “
cîștiga 
premii în bani. Astăzi este ULTIMA 
ZI în care vă mai puteți procura 
biletele. '

te- 
de 

ora 
La această tragere puteți 

autoturisme și numeroase

PRON'OEXPRES
NUMERELE EXTRASE
LA

DIN
CONCLRSUL nr. 36 
6 SEPTEMBRIE 1972 :

I• Concursuri de 
nar : „Peștișorul de 
copiilor și „Cupa pescarilor spor
tivi din sindicate" pe lacul Ipotești 
Olt. Pe locul I: Olguța Crehan din 
Drăgânești (fete). Marius Știrbu 
din Slatina (băieți), Simion Sfi-
riilă de la IAS Brebeni (seniori), iar I 
pe echipe Oltul Drăgânești. (Gh. * 
ȘERBAN. C. GHIȚESCU, coresp.) |

pescuit stațio- 
aur“, rezervat

I
I

Orașul Gh. Gheorghiu-Dej se mîndrește — printre altele — și cu această cochetă bază sportivă
Fotei V. BOGDAnEȚ 

--------------------------------------------------------------------1

FOND 
1 929 129 lei, 
REPORT;

GENERAL DE PREMII :
din care : 1 064 845 lei

Extragerea 
Extragerea

Plata premiilor pentru acest concurs 
se va face astfel :

— In Capitală. începînd din ziua de 
14 septembrie 1972, pînâ la 21 octom
brie 1972 ;

— In țară, de la 18 septembrie la 
21 octombrie 1972.

LOTO
CIȘTIGUR1LE TRAGERII
DIN 1 SEPTEMBRIE 1972 :

Extragerea I : Categoria 1 : 1 va
riantă 25% a 100 000 lei și 1 variantă 
10% a 40 000 lei; Cat. 2 : 5,65 a 
11 058 lei; Cat. 3: 12,20 a 5 121 lei; 
Cat. 4 : 25,45 a 2 455 lei ; Cat. 5 : 
87,10 a 717 lei ; Cat. 6 : 203,70 a 
307 lei.

REPORT CATEGORIA I : 163 658 lei.
Extragerea a II-a : Cat. A : 1 va

riantă 10% a 94 973 lei ; Cat. B : 1 va
riantă 25% a 25 901 lei 'și 3 variante ........ _ . 3gQ a 14611 

lei; Cat. E : 
28,05 a 2 032 
lei.

10% a 10 361 lei ; Cat. C : 
lei ; Cat. D : 10,10 a 5 642 
17,55 a 3 247 lei ; Cat. F : 
lei ; Cat Z : 972,15 a 100

Premiile de categoria I 
venit lui CHIRIACESCU ____
TIN din Breaza și lui NATHANZOHN 
STRULICA din București, care cîștigă 
cite un autoturism la alegere, plus di
ferența în numerar.

și A au re- 
CONSTAN-

Rubrică redactată 
«le LOTO PRONOSPORT
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ÎN ÎNTRECERILE DE LUPTE GRKO ROMÂNE

MECIURI DECISIVE
CHIAR DIN PRIMUL TUR

LA CAIAC-CANOE

CONTINUĂ CURSA ECHIPAJELOR NOASTRE 
PENTRU CALIFICAREA ÎN FINALELE OLIMPICE

întrecerile de lupte greco-romar.e 
eu opus chiar din primul tur pa u-.:i 
dintre pretendenții la medalii. Și 
cum nici o partidă nu s-a încheiat 
da egalitate, învinși — prin tuș sau 
la puncte — au fost împovărați chiar 
din start cu puncte grele de penali
zare, micșorîndu-le considerabil a- 
cestora șansele spre treptele podiu
mului de onoare. Alți luptători cu 
reputație în arena internațională n-au 
reușit să finalizeze procedee tehnice 
și au primit cite trei avertismente, 
fiind descalificați și, deci, apropiin- 
du-se de fatidica cifră a celor șase 
puncte de penalizare.

La prima categorie de greutate, 
semimuscă, Gheorghe Berceanu l-a 
întîlnit pe semifinalistul campiona
telor europene din acest an, maghia
rul Ferenc Seres, întrecîndu-1 înain
te de limită. în turul II Berceanu îl 
va întîlni pe Bernd Drechsel (R.D. 
Germană). Tot la această categorie 
sorții i-au opus pe Vladimir Zubkov 
(U.R.S.S.), campionul mondial la ul
tima ediție și ștefan Anghelov (Bul
garia), medaliat cu bronz la aceleași 
campionate. Luptătorul sovietic s-a 
revanșat după înfrîngerea sa de ia 
campionatele continentale dștigind 
partida cu Anghelov la puncte. Tur
cul Hazir Sari s-a întîlnit cu irania
nul Rahim Aliabadi, luptătorul turc 
fiind învins prin tuș.

Dacă Ion Baciu, (cat. cocoș) a tre
cut cu ușurință în primul meci de 
filipinezul Rogelio Famatid, în urmă
torul el îl va întîlni pe puternicul 
luptător Per Lindholm (Suedia). Un 
alt „cocoș", iugoslavul Karlo Covic, 
clasat pe locul 4 la ultima ediție a 
campionatelor mondiale, a fost între
cut la puncte de Hristo Traikov (Bul
garia), campionul european al cate
goriei. Japonezul Ikuei Yamamoto l-a 
stopat pe iranianul Ferodz Arlouza- 
deh, învingîndu-1 la puncte.

Meciuri tari, care puteau figura în 
tururile finale, au fost și la celelal
te categorii. La muscă, reprezentan
tul țării noastre, Gheorghe Steiciu, 
rrndaliat cu argint la campionatele 
mondiale de la Sofia, l-a întîlnit ne 
iraqhiarnl Jozsef Doncsecz. Fiind de 
valori apropiate, nici unul nici altul 
T au reușit să finalizeze procedee 
tehnice și astfel au primit cite trei 
avertismente, fiind descalificați cen
tru luptă pasivă. în turul doi Stoi- 
Ciu va lupta cu Fritz Huber (R.F. a 
Germaniei). Campionul olimpic și 
dublul campion mondial, Petar Kirov 
(Bulgaria), l-a întrecut prin tuș pe 
iranianul Mehdi Huryar, pretendent 
justificat și acesta la un loc fruntaș.

,în sfîrșit, la semiușoară, Simion 
Popescu l-a întîlnit în turul inaugu
ral pe polonezul Andrej Suprem.

După 4 minute de Inctă ept- ra-M. 
dar fără procedee teîmâce. a—c* 
primit ertismentri oe*~-« * 'i—. 
Luptătorul nostru sa a. ea un adver
sar dificil In turul II — ~ Kr**-
m-jtdiuov (URS-St. La atee*» ea- 
tegorie Manfred ScHoedorfer R. F 
a Germamei) a sus;..nat secxul ca
(Iugoslavia) p»e. tind la

Iată si rezultatele air de
luptătorii ro-~vă~- care as ccoturat ta 
gala de miercuri seara.

să-l l-vlngă prin tus pe «i—» 
luptător elvețian JzaeKy
La categoria m.leeie. NYcetae Ne
goț a terminat ia ețzdtate eu dracC-l 
campion mondial Vajer! ei
(UJLS-S.L ta categ^na nscară. Mar
cel VM a p.errin la penele tx fana 
suedezului Jan Karl -«c. tar g-e_ 
Victor Dohpseta a fasS descaifuiM 
In meciul cu A-jr-C1 R.-».-- T~ » x

ta csxmca scasnră de 
ieri f-3=XMS*le re-rritate obtszte 
oe eccipajtie ■■egcezes.tgtie «le 
Bcraâ- r. anga.aw ta greaua c=să 
a cil-ficârjor pea.trj ceăe T fnae 
cT-T-per* 2>imă rum se me. îa
spcctul -a-arA-i s ramaeă rt*a-i- 
nrtx. prevede o «eme ce curse

fci.

La caac 1—«8® =. lea Dragai-

prra-a err- '-aă Aceeas. a rira* e 
g. > ee 4. ra fine pe_a -
■eex. -mue îs _-xa sxau rea_-Im OCM$B*aO

*a seriL Probele feminine 
pcnlejurt, de asemenea, sa-

Ctor prime succese. La 
k Maria Nîckiferov va parti
te sKEiriaale, iar echipajul 

oe dublu, famat din Măria Nichi- 
feeai s: Victoria Dumitru s-a ca- 
Lricaț direct te f.nala probei. în 
f na-ă vor cocxnura direct și cano- 
m.: I’*a Patzakkin — Serghej Co- 

ceea 
el a 
p ro- 
lua

r.

€

v*ber, cisrigâtori fa serii. în 
ar îl privește pe Patzaichin, 
-în-rt ia cursa calificărilor la 
ba de ssapcu 11»30 m șj va
«barsul !n seria sem .finală care va 
je .*i_na pe plkaii- trei participanți

Lpxe.

SFERTURI DE FINALE 
jN ÎNTRECERILE PUGILISTICE

ternaricxxal oe la 3pcxzesti. jCea- 
tura de arri*k Dcșâ vxtorâ *sa- 
pra lui Grcăeara. bcierul mbaaeg 
a făcut încă ca pss — de data 
aceasta decăsrv — spre pod. ~ul

a coțiaut o Tictcrie surprinzătoare 
aria k-C. 3 ta fața spaniolului 
Frawrirce Rodriguez, campionul eu- 
ropeaa Ia categoria muscă.

La semiușoară, maghiarul Laszlo 
Orbaa l-a învins dar la puncte 

C pe sud-coreeanul Tai Ho Kim, 
iar Alfaos* Ferea (Columbia) l-a 
întrecut, la limită, (3—2) pe turcul 
Exasâaa Dorak.

La categoria semimijlocie, Jesse 
Vaiăez (S^U .V b.p. Anatoli Khohlov 
{VJL&K.

Maria Nichiforov, calificată direct 
pentru semifinala probei de K.1- 
500 m (locul 3 în serie) speră acum 
să se numere printre cele 9 fina
liste și — pe cit va fi posibil — 

printre fruntașele probei

TOTUȘI JOCURILE CONTINUĂ...
Marți, era o dimineață limpede, 

deosebit de atrăgătoare pe lacul de ia 
Oberschleissheim, unde reputații noș
tri caiaciști și canoiști aveau să în
frunte tot ce este mai valoros în lurr.e 
în domeniul acestor sporturi. Necazul 
cu accidentul suferit de Patzaichin a 
trecut repede atunci cînd am aflat 
că el a fost admis în semifinale. A 
urmat dublul de canoe, ciștigat cu 
virtuozitate de Patzaichin și Covaliov, 
pentru ca să urmeze știrea stupefiantă 
a atentatului din satul olimpic, de la 
sediul delegației israeliene, la capătul 
străzii Connolly, comis de un grup 
de teroriști.

Calificările Ia caiac-canoe au con
tinuat sub impresia acestei vești, fără 
prea multe amănunte, dar o dată cu 
trecerea timpului, zvonul întreruperii 
Jocurilor Olimpice a luat contur, iar 
ia ora 15 a devenit fapt împlinit. Me
ciul de handbal România — Ungaria, 
programat la ora 16,45, cit și celelalte 
întreceri fixate după ora 15, au fost 
suspendate. între timp, evenimentul 
a luat proporții. A fost anunțat un 
miting de doliu pe stadionul olimpic 
pentru miercuri, la ora 10, fără să 
se cunoască, încă, dimensiunile actului 
terorist și consecințele lui. Conferin
țele de presă s-au succedat din oră 
în oră, televiziunea informa de la 
fața locului, cu Imagini de la aparta
mentul asediat. S-a înserat. Știrile 
despre încercările de rezolvare a gra
vei situații au încetat. Atmosferă de 
incertitudine ; gvonurl de suspendare 
definitivă a Jocurilor, diverse varian
te de soluționare a cazului; ore In 
șir de dubii care, la miezul nopții, 
s-au încheiat prlntr-o comunicare o- 
f’-ială despre salvarea ostaticilor. Un 
fi «se sentiment de ușurare a cuprins 
centrul de presă și satul oiimplc.

pentru ca dimineața să fie acta» L* 
cunoștință deznodăgiFrtal f.nal 
cursul nopții, fn încercarea fâmtă de 
a elibera pe ostatici la un aeroport 
militar de Ungă Muncbefi: t»artea 
ostaticilor, a atentatorilor, a unui 
polițist vest-german și a pSotu’.A e- 
licopterului, care i-a trans jortat pe 
atentatori și pe ostatici de la satul 
olimpic la aeroport

Tn această situație, extrem de apă
sătoare, se aștepta cu Înfrigurare r.'- 
târîrea asupra soartei acestor Jocuri, 
care urma să fie dată după mitingul 
de doliu. Stadionul olimpic a fost pan 
cu zeci de mii de persoane, cu steagu
rile coborite In bernâ. Sportivi și ofi
ciali din delegații, au venit să-și ex
prime compasiunea pentru tragicul 
sfîrșit al unor sportivi pașnici, pa.—u- 
cipanți la Jocurile Olimpice, manifes
tare a prietenie: și păcii. Printre a- 
ceștia se aflau sportivi și oficia» ro
mâni. La această tristă manifestare 
au luat parte președintele R.F. a Ger
maniei, Gustav Heinemann, cancelarul 
Willy Brandt, președintele Comitetu
lui Olimpic Internațional Avery Brun
dage, Willy Daume, președintele Co
mitetului de organizare a cele: de a 
20-a ediții a J.O., înalte personalităp 
străine și vest-germane, membri ai 
C.I.O. într-o profundă liniște, orches
tra Filarmonicii din MQncben. sub 
bagheta lui Rudolf Kempe, a intonat 
marșul funebru din .Eroica* lui Be
ethoven. Era exact ora 10, oră la eare. 
pe Stadionul Olimpic, era programat* 
să înceapă proba de 100 m a deeatto. 
oiștilor.

După discursul rostit da Willy Dau- 
tne, președintele Comitetului elimo'.r 
vest-german, a luat eurintul șeful de
legației olimpice israeliene. Salktn. 
care și-a exprimat indignarea față d» MUNCKEX. *

a

Urai NtAGU

ACTUL TERORIST DE LA MUNCHEN 
DEZAPROBAT ÎN LUMEA ÎNTREAGĂ

MUNCHEN, 6 (Agerpres). — Atenta
tul întreprins marți asupra membrilor echipei israeliene la Jocurile Olimpice 
de la Mfinchen de către membrii comandoului palestinian „Septembrie 
Negru** s-a soldat cu un bilanț tragic : 
toți cei . nouă ostateci lsraelienl au fost impușcați de membrii comandoului. De 
asemenea, cinci dintre aceștia au fost 
uciși, în urma unui schimb de focuri cu polițiștii vest-germani.

După cum relatează agențiile de PT®să, 
în urma discuțiilor purtate de oficialități 
ale comitetului Olimpic Internațional și 
ministrul de interne vest-german Hans 
Dietrich Genscher cu autorii atentatului, s-a convenit ca aceștia, împreună cu 
ostatecii, să fie transportați de la can
tonamentul echipei israeliene din satul 
olimpic la bordul a două elicoptere, la 
aeroportul Furstenfeldbruck, de unde 
să noată părăsi teritoriul R. F. a Germa
niei. cu un avion pus la dispoziție de 
autoritățile vest-germane.

Intre timp, poliția landului Bavaria 
înconjurase perimetrul aeroportului, în- 
oercînd să întindă o cursă autorilor atentatului La ieșirea acestora din elicoptere 
s-a angajat un schimb de focuri, în urma 
căruia patru dintre membrii grupului de comando palestinian au fost uciși, ime
diat. ostatecii israelieni din primul eli
copter au tost împușcat! de un membru 
ai comandoului, iar al doilea elicopter a 
explodat, datorită unei grenade aruncate 
de un alt palestinian. In urma schimbu
lui de tocuri, pilotul unuia din elicoptere 
și un polițist vest-german și-au pierdut, de asemenea, viața. Bilanțul tragicului 
incident se ridică astfel la 18 morți *. )1 
sportivi Israelieni. cinci membri ai co
mandoului și doi vest-germani.

Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, și-a exprimat profunda amă

răciune ți oroarea pe eare le res .s-.e 
în urma evenimentelor de la Munohert. 
arătînd că -tn ciuda tuturor eforvintar 
celor care au încerca-, să evite aceast* 
tragedie absurdă, nici tm cu -m m poa
te exprima indignarea pro* oca: a in ni 
dul tuturor oamenilor de bună craLnt* 
de acest îngrozitor eveniment*. Pre
ședintele S.U.A., Richard Kixon. a de
clarat că a fost profund zgud- : de âer- 
nodămîntul acestui incident tragic (■ 
și-a exprimat compasiunea pentru fami
liile victimelor nevinovate. Premiero: 
canadian, Pierre Eliott Trudeau, a 'lat glas, în numele tuturor canadienilor, 
sentimentelor de oroare ți dezaprobare 
pentru evenimentele tragice care au lo
vit echipa laraeliană îa Miinchen. -Re
pulsia pe care o resimțim pentru actele 
de terorism, a subliniat el, este cu arft 
mal Intensă atunci dnd asemenea ac
țiuni pline ds lașitate stat comise intr-un 
moment și într-un loc consacrate ma
ternității umane". Papa Paul al Vi-lea 
a condamnat, la rîndul său, tn termeni 
vehemenți, atentatul comis marți ia 
Munchen Guvernul japonez a exprimat 
„vii regrete" în legătură cu evenimen
tul tragic din orașul Olimpiadei ți a 
calificat atacul drept lipsit de orice 
scuză.Conducerea Comitetului Olimpic Ceho
slovac și-a exprimat regretul In legătură 
cu Incidentul ale cărui jertfe au fost cîțiva oameni. Conducerea delegației ce
hoslovace respinge acest act care a pe
riclitat în mod serios desfășurarea Jocu
rilor Olimpice, manifestare care contri
buie la întărirea păcii, prieteniei și co
laborării dintre sDortivii din întreaga 
lume.

Declarația conducerii Comitetului Olim
pic Polonez condamnă actele de teroare 
prin care a fost încălcat spiritul pașnic 
al Olimpiadei. „Această crimă — se a-

raU ta dertara: e — es-.e o.-.eria-â îm
potriva ideilor o*.-e ne-*u «d-maț pe not 
»*•: la Mir.cl-.ea-.

Intr-un comeatanu a: postului de ra
dio Budapesta care condamnă ac rei 
terorist* dm satul oump.c. se arac* c* 
-întreaga lume a aflat cu profund* 
surpriză despre aceste fapte*. Terorițnl 

se pot paza pe spnjm ț. sîmpaue — 
ootmnuă ^comentariul

Intr-un comentariu pubucat ta * sep
tembrie, zlaru: „Nriies Deutschland* 
scrie : -Tn R.D.G. se cocdamn* cu hot*- 
rtre ataca: terorist împotriva Jocurilor 
Olimpice de ta Miinchen. Crima care s-a 
petrecut ta satul olimpic este pe cit 
de tnspâimtei-itoare. pe atit de lipsită 
de orice sets'. Asasinatul politic oe lo
cul olimpiadei, scrie ziarul, constituie o 
lovitură grea împotriva sensului nobil 
al jocurilor, călăuzite de idee* fundamen
tală -de a-î uni pe sportivii din întreaga 
lume tn cadrul unor competiții echi
tabile St de a contribui astfel ta stabi- 
hnea de relații pașnice*.

In numele Prezidiului P.C. German. 
Herman Gautiser a condamnat atacul 
lansat de teroriștii arabi împotriva spor
tivilor israelieni. Această acțiune pro
vocatoare a partizanilor arabi, a afirmat 
el. va aduce cele mai grele daune mișcării de eliberare arabe. P.C. German a 
salutat de la bun început desfășurarea 
Jocurilor Olimpice îa Munchen. consi- 
derfnd-o ca o posibilitate rodnică de 
destindere și promovare a colaborării 
internaționale.

Comitetul Olimpic Internațional a anun
țat că, datorită evenimentelor survenite, 
programul întrecerilor sportive, care va 
fi reluat miercuri după-amiază. va fi decalat cu o zi. festivitatea de încheiere 
a Jocurilor Olimpice, urmind să aibă loc 
luni, 11 septembrie.

PROGRAMUL ZILEI
ATLETISM : bărbați : 400 m (finală), 5 000 m (serii), 110 mg (finală), cio

can (finală), decatlon (100 m, lungime, greutate, înălțime, 400 m) ; femei S 
200 m (semifinale șl finala), 4M m țfeială), 1 500 m (semifinale), 100 mg. (se
mifinale). greutate (finală).

BASCHET ! meciuri în cadrul ssmtftnalelor, pe grupe.
BOX : meciuri in «forturile de Oaeta
CAIAC-CANOE — Recalificări.
CĂLĂRIE : Marele premiu olimpic dresaj (echipe).
CICLISM : Cursa individuală de fond 1U,4 km (pe un circuit de 22,8 km).
IACHTING : regata a șaptea.
HANDBAL : meciuri In cadrul turneului pentru locurile 9—16: Polonia — 

Islanda. Danemarca — Tunisia, Norvegia — Japonia, spania ■— S.U.A.
HOCHEI PE LARBA : meciuri ta semifinale.
LUPTE GRECO-ROMANE : meciuri preliminare.
SCRIMA : floretă femei — echipe (eliminatorii).
TIR CU ARCUL : bărbați i 90 m și 70 nyt femei : 70 m șl 60 m.
VOLEI : meciuri in turneul feminin, pentru locurile 1—2 : U.R.S.S. — Ja

ponia, locurile 3—4 : R.P.D. Coreeană — Coreea de Sud, locurile 5—6 : Cuba — 
Ungaria, locurile 7—8 : Cehoslovacia — R. F. a Germaniei.

TRICOLORII ÎN ÎNTRECERE
ATLETISM : Radu Gavrilaș (decatlon.), Valeria Bufanu (100 mg), valentina 

Cioltan (greutate).
BOX : categoria pană : Gabriel Poznetcu _ Kuznețov (U.R.S.S.).
CAIAC-CANOE : Ion Dragulschi (K-l).
CICLISM : Vaslle Teodor.
HANDBAL : echipa națională.
LUPTE GRECO-ROMANE : Gheorghe Berceanu (cat. semimuscă). Gheorghe 

Stoiclu (cat. muscă). Ion Baciu (cat. cocoș), Ion Păun (cat. pană). Simion 
Popescu (cat. semiușoară), Marcel Mad (cat. ușoară). Ion Gabor (cat. semimij
locie), Nicolae Neguț (cat. mijlocie), Nicolae Martin eseu (cat. semigrea), victor 
Dolipschi (cat, grea).

SCRIMA : Ileana Gyulaî, Ana Pascu, Ecaterina Stahl, Olga Szabo (Suzana Ar
deleanul — floretă echipe.

PE MICUL ECRAN ȘI LA RADIO
ara 12-00 : Rezumați# filmat al unora dintre competițiile desfășurate 

miercuri : volei, baschet, handbal, iachtlng, scrimă, lupte greco-romane.
ora 18.15 : Atletism : greutate femei, 100 mg„ 400 m bărbați. 200 m femei, 

400 m femei (transmisiune directă).
ora 23.00 : Rox, baschet și volei (transmisiuni directe).

★'
De la ora 13.00, din orfc ta oră, transmisiuni radiofonice In direct, pe 

programul L

REZULTATE • CLASAMENTE
VOLEI. Masculin — grupa A:

Cehoslovacia — Coreea de Sud 
3—0. în urma acestui rezultat, cla
samentul arată astfel: 1. U.R.S.S.
10 p, 2. Bulgaria 9 p, 3. Ceho
slovacia 8 p, 4. Coreea de Sud 
7 p, 5. Polonia 6 p, 6. Tunisia 5 p.

Echipele U.R.S.S. și Bulgariei vor

*

juca în turneul pentru locurile
I— 4, iar Cehoslovacia și Coreea de 
Sud în cel pentru locurile 5—8.

HANDBAL. în jocurile semifinale 
(grupa A) Cehoslovacia a învins 
Suedia cu scorul de 15—12 (7—6), 
iar U.R.S.S. a întrecut R.D.G. cu
II— 8 (4—4).

Ș în urma raportului înaintat de comisia specială care a depistat 
două noi cazuri de dopaj, comisia executivă a C.I.O., întrunită ieri 
Ia Miinchen, a hotărît retragerea medaliei de aur cîștigată de înotă- 
torul Rick Demont (S.U.A.) la 400 m liber și medalia de bronz obți- 
nută de echipa de ciclism a Olandei în cursa de 100 km contratimp 
(la analiză s-a descoperit cazul de dopaj al lui Van der Goek). Ca 
urmate a acestei hotăriri, ordinea primilor trei clasați la 400 m liber 
este: 1. Brad Cooper (Australia), 2. Steve Genter (S.U.A.), 3. Tom 
McBreen (S.U.A.), iar pe locul trei in clasamentul cursei cicliste a 
fost promovată formația Belgiei.

FOREST HILLS SI ROD LAVER A FOST ELIMINAT!
a

SEW YORK, 6. _ In cele două 
—:ce rr_ajore ale campionatelor 
tatercațicnale de tenis ale S.L'-A. 
— sunplu măscuita ți feminin — 
«3 Început etapele decisive. Se dis
pută E-unile de finală, cele care 
trecu.? să desemneze cite opt ca
pete de afiș pentru viitoarele sfer-

Ca ți in precedentele faze, in pri
ma zî rezervată meciurilor din „op- 
'-tu‘ s-a jucat pe jumătatea de

mânui de culoare Arthur Ashe. 
Acesta învinge mai detașat pe ad
versarul său din optimile de finală. 
Bob Lutz, la scorul de 5—7, 7—5, 
6—1, 6—3. Deci, între Smith și 
Ashe se va decide primul dintre 
semifinaliștri turneului.

Al doilea sfert de tablou a de
semnat doi calificați surprinzător. 
Primul este tînârul tenisman ame- 
ri.an Alex Maj/er, din Wayne

Pină acum, americanca Billie Jean King ifi apcrd ca s-:es titlul 
de campu^ană

sus a celor două tablouri. Meciuî- 
vedeiă l-a constituit intilnirea din
tre favoritul nr. 1, campionul a- 
merican Stan Smith și asul spaniol 
Andres Gimeno, cîștigătorul ulti
mului turneu de la Roland Garros. 
Campionul gazonului a luptat din 
greu cu campionul zgurei. acesta 
din urmă adjudecîndu-și două se
turi ți cedînd doar la tie-break. pe 
al treilea. Sco? final : 6—2, 7—6, 
4—6. 1—6. 6—3 pentru Smith.

Actualul deținător al titlului va 
avea de luptat acum cu un alt 
campion de la Forest Hills, tenis-

fNew Jersey *. care *r îr-o
sionani:â serie de învinși
printre care se aJlâ ș: Kodes
11 înscrie arum și pe _dub»eurul* 
Frew McMillan. Sud-afrxenul ce
dează totuși greu : 3—6. 4—6. 6—3, 
7—6. 4—6

Fără a C propriu zis o surpriză, 
ultimul rezultat este mc ui* să stxr- 
nească numeroase comentarii. Dis
pare de pe listă numele marelui 
as australian Rod Laver. -Roșco
vanul- Rod, care se ca-tGcase greu 
in precedenta sa partidă, cu chi
lianul Fillol, n-a putut să reziste

LA TORONTO

HOCHEISTII CANADIENI SI-AU LUAT DEVANSA!1 ’ *
TORONTO, 6 (Agerpres). — Echi

pele de hochei pe gheață ale Ca
nadei și U.R.S.S. s-au întîlnit pen
tru a doua oară. Hocheiștii cana
dieni, în rîndul cărora figurează 
mai mulți profesioniști, au obținut 
victoria cu scorul de 4—1 (0—0. 
1—0. 3—1). Jocul s-a disputat la 
Toronto și a fost urmărit de peste 
20 000 de spectatori.

în prima întîlnire care a avut loc 
la Montreal, hocheiștii sovietici au

terminat învingători cu scorul de 
7—3. Miercuri, la Winnipeg, are 
loc a treia partidă, următoarea des- 
fășurîndu-se vineri la Vancouver.

La încheierea acestei prime serii 
de jocuri, hocheiștii canadieni se 
vor deplasa în U.R-S.S. pentru alte 
patru meciuri în compania selec
ționatei sovietice, in perioada 
22-«-28 septembrie. Urmează apoi 
— la 30 septembrie — un meci 
Cehoslovacia — Canada, la Praga.

ADVERSARELE ECHIPELOR
ROMÂNEȘTI IN „C.C.E." SI

acum tirului dezlănțuit al texanu- 
lui Cliff Richey. Acesta cîștigă cu 
3—6, 7—6, 7—6, 6—3. Laver ia loc 
printre spectatori, alături de Ro- 
sewall...

Miercuri (N.N. din cauza dife
renței de fus orar, nu putem capta 
rezultatele pînă Ia închiderea edi
ției) joacă și cele opt rachete ră
mase în cursă în a doua jumătate 
a tabloului de simplu. Cel mai in
teresant meci opune pe campionul 
român Ilie Năstase unuia din ad
versarii săi de tradiție, sud-afri- 
canul Bob Hewitt. Acesta l-a în
vins surprinzător la ultima lor în- 
tîlnire, la Hamburg, într-un mo
ment de eclipsă de formă a lui 
Năstase, Este de așteptat ca favo
ritul nr 4 al turneului de la Fo
rest Hills să-ți ia acum revanșa.

Ca o compensație, a doua serie 
a „optimilor" feminine a dat re
zultate scontate. Campioana ame
ricană Bill!» Jean King a invlns-o 
pe compatrioata sa Sharon Walsh 
eu 6—4. 6—4. Intr-o partidă „aus
traliană", Margaret Court învinge 
convingător pe Lesley Hunt: 8—2, 
6—X. Court caută să reintre în po
sesia titlului, pe care l-a deținut 
de șase ori pînă acum ! în celelalte 
două partide: Virginia Wade (An
glia) — Barbara Downs (S.U.A.) 
6—3, 6—2 ; Rosemary Casals 
(S.U.A.' — Fiorella Bonicelli (Peru) 
6—0, 6—4. r

In sferturile de finală se vor in
tim: : King — Wade. Casals — 
Coart. Melville — Morozova, Evert 
— Teeg Harden.

„CUPA CUPELOR" LA BASCHET
MUNCHEN 6 (Agerpres). La 

Miinchen a avut loc tragerea la 
sorți a competițiilor europene de 
baschet — ediția 1972—1973.

In „Cupa campionilor europeni", 
la masculin, echipa Dinamo Bucu
rești va întîlni în primul tur for
mația finlandeză Honka Tapiola, 
iar în competiția similară feminină, 
Rapid București va juca cu echipa 
Maccabî Tel Aviv.

în cadrul „Cupei Cupelor", for
mația masculină Steaua București 
are ca adversară in primul tur pe 
Maccabî Ramatgan, Iar echipa fe
minină I.E.F.S. București va întîl
ni formația Spartakus Anvers.

Partidele primului tur se vor 
desfășura, pentru toate cele patru 
competiții, la următoarele date : 9 
noiembrie (meciul tur) și 16 noiem
brie (jocul retur),

GEORGE BEST
RÂMINE LA MANCHESTER

Cunoscutul fotbalist irlandez 
George Best a declarat ziariștilor 
londonezi că a semnat un nou con
tract cu echipa Manchester Unifed 
pe timp de 6 ani. „La acest club 
voi juca pînă la sfîrșitul carierei 
mele" — a spus George Best. Ex
celentul fotbalist este în vîrstă de 
26 de ani și prin semnarea acestui 
contract dezminte toate zvonurile 
privind activitatea sa la altă e- 
chipă-

ECHIPA R.P. CHINEZE CONDUCE ÎN CAMPIONATELE
DE TENIS DE MASĂ ALE ASIEI

PEKIN. S (Agerpres). — Campio
nate de tenis de masă ale Asiei 
au continuat la Pekin. în fiecare zi, 
întrecerije sinț urmărite de peste 
15 000 de spectatori. în competiția 
masculină, echipa R-P. Chineze se 
află în frantea clasamentului. Marți 
echipa R-P. Chineze a învins cu

scorul de 5—0 echipa Hong Kong. 
Japonia a întrecut cu 5—0 Mala- 
ezia. Cu același scor a cîștigat 
Iranul meciul cu Siria. Alte rezul
tate i R-P.D. Coreeană — R.D. Viet
nam 5—0; Filipine — Cambodgia 
5—3; Nepal — Liban 5—4.

Fischer și Spasski 
primiți de președintele Isiandei

REYKJAVIK. 6 (.Agerpres). — 
Campionul mondial de șah Robert 
Fischer (S.U.A.) și adversarul său 
din meciul recent încheiat, Boris 
Spasski (L’.R-S-S.). au fost primiți 
de președintele Republicii Islanda. 
Kristjan Eldjam.

Fischer va rămîne la Reykjavik 
pînă la sfîrșitul acestei săptămîni. 
El a declarat din nou că speră să-i 
acorde revanșa Iui Spasski. Meciul 
ar putea avea loc probabil anul 
viitor la Las Vegas. Spasski va ple
ca spre Moscova astăzi.
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