
Â

SPORTIVII DE LA „CLUJEANA44 SE DISTING
LOCURILE LOR DE MUNCA

Pentru că în garderoba fiecăruia 
dintre noi există, sigur, unul din
tre produsele Fabricii de pielărie 
și încălțăminte „Clujeana-1, repor
terul a considerat inutil sâ mai re
comande această unitate economi
că, a cărei reputație a trecut de 
mult hotarele țării. Consideră, însă, 
necesar să sublinieze că prestigioa
sa întreprindere de pe malul So
meșului a ocupat, anul trecut, lo
cul I pe țară în întrecerea socialis
tă pe ramură — fiind astfel distin
să cu Ordinul Muncii clasa I și 
cu Diploma de onoare — și că 
standul cu sortimentele ei. expus 
recent la Pavilionul de mostre, s-a 
bucurat de o mare popularitate și 
de o unanimă apreciere.

Sint recunoașteri ale cantității și 
calității produselor 
hărniciei, priceperii 
zității miilor 
pe care 
iește să 
care și-a reevaluat 
forțele șl 
le, drămuind 
le, cheltuind 
fiecare minut 
la maximum 
zia creatoare.

De altfel, numai grație acestor 
factori „Clujeana-1 a putut raporta 
îndeplinirea și depășirea producți
ei fizice și valorice — pe primele 
opt luni ale anului — la toți in
dicatorii, a putut înregistra în lu
na august (după cum ne-a infor
mat tovarășul Candid Miș, secre
tarul Comitetului de partid pe fa
brică) depășiri cu 105 la sută la 
producția globală, 104 la sută la
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.4producția marfă și 102 la s 
productivitatea muncii și a 
oferi peste plan — de la începu 
anului — 14.000 perechi de 1 
țăminte.

Cifre care solicită angajări 
nare și conștiente ale fiecărui 
citor, implicit ale tineretului 
lucrează aici, cifre la realizare 
rora sînt chemați să-și aducă 
tribuția și sportivii fabricii.

Felul cum răspund sportivii 
jenei" imperativelor actuali 
producției a constituit de ai if 
scopul reportajului nostru, ma 
care a avut ca punct de plecare 
Secția 1 stanță . croit-ta.ș.i: s sec
ție cu o mare pondere In economia 
întreprinderii, aici putîncu-se reali
za importante economi: de mate
riale. De altfeL maistrul .Vicoiae 
Corojan. secretarul organizatei de 
partid a sec i.ei. ne—a comunicat Si 
angajamentul pe care ..Stanta* si 
l-a luat In cinstea zilei ce 30 De
cembrie 2000 kg talpă crupon eco
nomii. ,_S:nt economii ce se vor 
realiza prin judicioasa amplasare 
a cuțitelor șu bineînțeles, prin sfc-- 
guința oamenilor” — după cum 
ne-a asigurat maistrul Corojan.

— Aveți în secție o sportivă, pe 
baschetbalista Elisabeta miop. Ce 
ne puteți spune despre ea ?

— Numai lucruri bune — 
mă interlocutorul nostru. Să 
ofer. însă, o cifră care mi se 
deosebit de grăitoare pentru slrgu- 
ința acestei tinere care de-ab:a a 
atins 20 de primăveri: depășiri lu
nare de 130 Ia sută. Ea calcă, ce 
altfel, pe urmele mamei sale. Eli
sabeta miop, o muncitoare veche
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La Fabrica de cherestea din Suseni
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EFORTURI ÎNNOITOARE IN DOMENIUL PRODUCȚIEI, 
ACTIVITATE SPORTIVA SUSȚINUTĂ

Acum 50 de ani, cînd a luat 
ființă, Fabrica de cherestea din Su
seni avea doar trei gatere. Cu acest 
număr minim de instalații a mai 
viețuit aiți vreo 30 și de-abia după 
aceea i s-au adăugat, în permanență, 
alte aparate, mărindu-i-se din ce în 
ce mai mult capacitatea de produc
ție.

Dar, vechea fabrică din Suseni își 
capătă adevăratul statut de unitate 
de mare randament, doar in anii ac
tualului cincinal. Aparținînd, alături 
de alte subunități de același profil, 
de Combinatul de exploatare și in
dustrializare a lemnului din orașul 
Bistrița, Fabrica din Suseni a deve
nit în scurtă vreme, datorită, in pri
mul rînd, hărniciei colectivului său 
de muncitori, un adevărat exemplu.

— Succesele de seamă din acest 
an. în domeniul activității produc
tive — ne spune directorul tehnic al 
Combinatului, tovarășul Ionel Bufu 
— au la bază raționalizarea trans
porturilor interne, mecanizarea ope
rațiilor grele de muncă, perfecționa
rea procesului tehnologic la 
gatere.

Industrializarea procesului 
ducție și extinderea fabricii 
seni continuă intr-un ritm 
Se prevede introducerea, în 
scurt țimp, a tocătoarelor pentru va
lorificarea deșeurilor, ca bază de 
materie primă pentru P.A.L. Bistrița. 
Acesta este, însă, numai unul dintre 
obiectivele pe care le urmăresc cei 
de la Suseni, căci....

— ...pentru asigurarea realizării 
sarcinilor cincinalului înainte de ter-

men — r.e spune In continuare, in
terlocutorul nostru — colectivul a- 
cestei unități s-a orientat astfel incit 
realizarea producției suplimentare să 
fie făcută pe seama reducerii consu
murilor specifice, a antrenării în 
circuitul industrial a rumegușului și 
deșeurilor de fabricație. De aseme
nea, se urmărește realizarea unei 
fructuoase cooperări pentru intro
ducerea tehnologiei de producție a 
semifabricatelor necesare fabricilor 
de mobilă.

Așadar, eforturile înnoitoare ale 
colectivului de oameni ai muncii de 
la Fabrica de cherestea din Suseni 
privesc într-o mare măsură și reali
zarea unor obiective de producție 
care sâ atingă, în egală măsură, alte 
unități industriale de profil. Din a- 
cest punct de vedere, cei pe care-i 
vizităm sint un exemplu de loiali
tate și de colaborare productivă cu 
celelalte fabrici din domeniul indus
triei forestiere din județul Bistrițs- 
Năsăud.
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lemnoase sint harnici, in aceeași mă
sură, și pe terenul de sport. Aflăm, 
cu satisfacție, de la președintele Co
mitetului sindical al C.E.I.L., tovară
șul Aurel Mihuț, de existența unui 
plan de măsuri în direcția promo
vării pe scară largă în rîndurile 
muncitorilor .forestieri din toate sub
unitățile aparținătoare, a educației 
fizice și sportului. La puțină vreme 
după elaborarea lui, s-a reușit ca 
nu mai puțin de 95 la sută dintre 
muncitorii celor 15 sectoare să devină

Șt. Boboc (stingă) expediază o laterală adversarului său Lucian Constantin. 
Foto: M. THEO

0 GALA DE BOX PLĂCUTĂ,
DINAMO
de 

a 
secției de la Dinamo, de a organiza 
reuniunea de sîmbătă seara, din sala 
clubului din șoseaua Ștefan cel Mare! 
Chiar dacă, din programul anunțat 
inițial, au absentat cîțiva pugiliști a 
căror evoluție era așteptată cu in
teres (Paul Dobrescu, Constantin Sta- 
nef) gala a fost plăcută, cîteva par
tide s-au ridicat la un nivel tehnic 
și spectacular care a corespuns exi
genței spectatorilor. Cînd afirmăm 
aceasta, ne gîndim la meciurile Șt. 
Boboc — L. Constantin, E. Gorea — 
P. Anton, I. Mageri — N. Paraschiv, 
Gh. Ene — D. Filip, în care învinșii 
ca și învingătorii au practicat 
plăcut, cu faze spectaculoase, 
ridicat nivelul reuniunii.

Dintre boxerii juniori i-am 
țjat pe S. Ciubotaru (C.S.S.)

Lăudabilă inițiativa Comisiei 
box a municipiului București și

un box 
care au

eviden-
și pe

»

elevii tînărului antrenor Ilie Toma 
(A.S.I.C.M. 1), Dumitru Tiron și Ion 
Dumitru, sportivi care s-au prezen
tat foarte bine pregătiți și cu un ba
gaj de cunoștințe tehnice destul de 
bogat.

Cel mai bine dintre seniori s-a 
prezentat Șt. Boboc. Deși a evoluat 
la o categorie superioară de greu
tate (muscă) și in compania unui ad
versar puternic și bine pregătit fi
zic, el s-a dovedit un boxer tehnic, 
de clasă.

Rezultatele : S. Ciubotaru b.p. V. 
Fieraru, D. Tiron b.p. M. Stamates- 
cu, I. Dumitru b.p. D. Sima, D. Pe- 
tropavlovski b.p. A. Bucur, Șt. Boboc 
b.p. L. Constantin, I. Titianu m.n. y 
Stan, E. Gorea b.p. P. Anton, I. Ma
geri m.n. N. Paraschiv. Gh. Ene m.n. 
D. Filip, D. Mihalcea b.p. C. Nico- 
lae.
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membri ai asociației sportive. Se ob
țin astfel, din stringerea cotizațiilor, 
între 5—6 000 lei pe lună- fonduri 
care sint dirijate spre construirea de 
baze sportive in toate localitățile in 
care se află subunități ale întreprin
derii. S-a reușit ca, fără nici o sub
venție acordată din exterior, la sec
torul exploatare Teleiu,- să se în
ceapă construirea unui stadion cu o 
pistă atletică și cu împrejmuire din 
gard de prefabricate, în interiorul 
căreia se mai află și terenuri de 
volei și de handbal ; la Bistrița a 
apărut un teren de volei cu zgură 
pe care se poate juca și tenis de 
cimp, iar în timpul iernii poate fi 
folosit ca patinoar ; Ia Năsăud s-a 
construit un teren de tenis suprapus 
cu unul de volei, iar la Susenii Bîr- 
găului este în construcție o popicărie.

în aceste condiții, nu este greu 
de înțeles câ și activitatea sportivă 
a devenit o pasiune pentru foștii 
pădurari de odinioară. Ei au reușit 
să promoveze două echipe în cam
pionatul județean de fotbal și alta 
(Foresta Suseni) în divizia C, iar 
una din cele cinci echipe de volei a 
participat de mai multe ori, la bara
jul pentru divizia B. Sint numai 
două dintre performanțele reușite In 
domeniul sportului de performanță. 
Dar și în rîndul masei mari de mun
citori, educația fizică ocupă un loc 
de frunte. în prezent, se desfășoară 
competiția intitulată „Cupa forestie
rului-- la tenis de masă, volei, șah, 
popice, fotbal și — ca o noutate — 
îa tenis de cimp.

Radu TIMOFTE
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Mai sint doar patru zile pină la debutul in preliminariile C. M. de fotbal

C0NTINU1NDU-ȘI PREGĂTIRILE, LOTUL NAȚIONAL
ESTE PUS 1N FAȚA UNOR DIFICULTĂȚI NEPREVĂZUTE

• Portarul pitestean Man a fost chemat in lot, in locul lui Adamache • Dobrin, Dembrovschi

și Deleanj s-au accidentat și refacerea lor in timp util este incerta

Fază din jocul-școală susținut iert dimineață de tricolori in compania echipei de tineret Dinamo 
Foto: S. BAKCSI

Lotul național de fotbal și-a con
tinuat pregătirile în vederea meciu
lui de miercuri, de la Helsinki, cu 
reprezentativa Finlandei, susținînd 
ieri dimineață, pe terenul de an
trenament de -la Snagov, > un joc- 
școală în compania echipei de tine
ret a clubului Dinamo. Deși s-a des
fășurat pe durata a două reprize 
de numai 30 de minute fiecare, 
acest joc a permis antrenorului An
gelo Niculescu să încerce diferite 
formule de alcătuire a echipei și să 
ruleze, astfel, cu excepția 
brin, pe toți componenții 
unele schimbări fiind, însă, 
și de accidentările produse.

în prima parte a jocului, a fost

lui Do- 
lotului, 
fortuite

trimis în teren următorul „11“ i 
Eftimescu (portarul echipei de ti
neret Dinamo) — Sătmăreanu, Do- 
brău, Dinu, Nae Ionescu — Dumi
tru. Radu Nunweiller — Lucescu, 
Dembrovschi (Domide), Neagu, FI. 
Dumitrescu. Răducanu a apărat — 
în această repriză — poarta echi
pe; adverse, iar înlocuirea lui Dem
brovschi s-a produs la cîteva mi
nute după începerea jocului dato
rită accidentării sale.

După pauză, lotul a apărut în ur
mătoarea alcătuire ! Răducanu — 
Sătmăreanu, Dobrău, Anca, Deleanu 
— Dumitru. Hajnal — Lucescu, 
Domide, Neagu, Iordănescu. Spre

sfîrșitului jocului s-a accidentat și 
Deleanu, fiind înlocuit cu Veiea.

Fiind un joc-școală, antrenorul 
principal al lotului a oprit desfășu
rarea lui, cînd era cazul, pentru a 
face observații asupra anumitor 
faze de joc și a corecta diferite ac
țiuni individuale ale componenților 
lotului. în aceste condiții, nu a fost 
nici cazul să se țină o evidență a 
golurilor înscrise de tricolori.

După cum se poate desprinde din 
relatările de mai sus, efectivul lo
tului — cel convocat inițial, de 19

jucători, și anunțat în ziarul nos
tru — a devenit aproape complet 
prin sosirea lui Dinu, Anca și Do- 
brin. Spunem 
pentru 
de ore 
mache 
ceilalți 
cesar să explice în vreun fel absen
ța sa.

în fața acestei neplăcute situații 
create de jucătorul brașovean — 
pe care nu o putem califica altfel 
decît ca o gravă abatere disciplinară, 
cu atît mai condamnabilă cu cît ea 
este înfăptuită în dauna unui lot 
reprezentativ al țării — s-a apelat 
de urgență Ia portarul piteștean 
Stan, cerîndu-se în acest sens și a- 
cordul F.I.F.A., deoarece jucătorul 
lui F.C. Argeș nu figura pe lista 
trimisă la forul international în ve
derea meciului de la Helsinki. 
Stan s-a și prezentat ieri la Sna
gov, în timpul jocului amintit, fiind 
folosit în repriza secundă, în poar
ta echipei de tineret Dinamb, pen
tru verificarea lui în fața tirului 
tricolorilor.

Rezolvarea problemei portarului 
de rezervă nu a reușit să risipeas
că. însă, grijile factorilor responsa
bili ai lotului, care au devenit 
acum chiar mai mari în urma ac
cidentărilor survenite. Astfel, Do- 
brin s-a prezentat la lot acuzînd o 
entorsă la șoldul sting din ultimele 
minute ale partidei disputate 
miercuri seara în Luxemburg, mo
tiv pentru care ieri a și fost scutit 
de antrenament. Dembrovschi (en
torsă la gleznă) și Deleanu (întin
dere) s-au accidentat în jocul de 
ieri, devenind și ei indisponibili. 
Toți trei se află acum în îngrijirea 
medicului lotului, Dumitru Tomes- 
cu, și urmează tratamentul cores
punzător, dar 
pletă pînă la 
este incertă.

Astăzi, lotul 
gătirile, susținînd pe terenul de Ia 
Snagov, începînd de la ora 16,30, un. 
nou joc de verificare, cu echipa de 
tineret Petrolul Ploiești.

„aproape complet" 
că nici după trecerea a 48 
de la reunirea lotului Ada- 
nu se prezentase alături de 
tricolori și nu socotise ne-

refacerea lor corn- 
meciul de miercuri

își va continua pre-

Constantin FIRANESCU

făcut deplasarea : 
Victor Ciocâltea, 
Emil Ungureanu, 
Carol Partos. Lo- 
antrenorii dr. O.

pleca și echipa feminină a țării 
tre, cuprinzind pe Alexandra
Iau, Elisabeta Polihroniade și 
trude Baumstarck.

Cu prilejul Olimpiadei de la
plje va avea loc și Congresul ex
traordinar F.I.D.E., Ia care Federa
ția română de șah va fi reprezen
tată, in adunarea generală și în di
ferite comisii, de prof. univ. I. Gud- 
ju, Fr. Hartman și S. Samarian.

Sko-

Stan Smith

al studenților
MACARSCHI

Constănțenn Nistor și Antonescu resping un atac 
Foto i T.

RAPID A CIȘTIGAT PRIMA EDIȚIE

Aseară a părăsit Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre Skoplje (R.S.F. Iugo
slavia), echipa masculină de șah a 
României, participantă la a XX-a O- 
limpiadă de șah (18 septembrie — 
13 octombrie). Au 
Florin Gheorghiu, 
Theodor Ghițescu, 
Dumitru Ghizdavu, 
tul este -însoțit de 
Troianescu și L. Tucă.

în cursul săptămînii viitoare va

noas-
Nico- 
Ger-

„SALATIERA DE ARGINT" PLEACA SPRE BUCUREȘTI,

...0 urmează echipa americană, în frunte

Avancronica mult 
le a „Cupei Davis11 
în fiecare ceas, cu 
Numai ieri, pe telefoanele și telexul 
redacției, ca și de la sediul Fede
rației române de tenis, ne-au par
venit o serie întreagă de știri deo
sebit de interesante, legate de ma
rele eveniment sportiv pe care-1 va 
trăi Bucureștiul, la mijloc de oc
tombrie.

De dincolo de Ocean ne sosește 
vestea itinerarului pe care-1 vor 
parcurge oaspeții noștri, viitorii ad
versari ai lui Năstase și Țiriac pe 
terenul finalei, tenismenii ameri
cani. Dar ei vor fi precedați de 
faimoasa „Salatierâ de argint11, mult 
mai grăbită... Trofeul, pentru care 
se va da luptă pe ghemuri și seturi, 
soseșe la București incă de săptă- 
mîna viitoare.

Și iată cum arată caravana echi
pei S.U.A. și programul traversării. 
Americanii deplasează un lot de 6 
jucători, dintre care vor fi reținuți 
— firește — cei 4 echipieri avînd 
drept de joc în meci. Ei au fost 
comunicați în următoarea ordine 
(alfabetică, desigur) : Eddie Dibbs, 
Erik van Dillen, Tom Gorman, 
Brian Gottfried, Stan Smith, Harold 
Solomon. Iată-1 deci pe supercam- 
pionul american Stan Smith, cîști- 
gătorul ultimului Wimbledon, în
conjurat de o întreagă suită de ti
neri tenismeni, fiecare puțind pre
tinde la un loc în formația de bază.

După cum lesne se poate vedea, 
lotul american este alcătuit pe baza 
a două criterii • cel al ultimelor 
rezultate și cel al funcției deținute 
în echipă, Astfel, au fost reținuți 
jucătorii cei mai în formă, remar
cați la ultimele turnee și mai ou 
seamă în campionatele internațio
nale ale S.U.A. N-au făcut obiectul 
selecționării, jucători ca Jimmy 
Connors sau Clark Graebner, care 
au ieșit din primele tururi Ia Forest 
Hills. Surprinde totuși absența lui

așteptatei fina- 
se îmbogățește, 
noi elemente.

Roscce Tanner, calificat în rîndul 
primilor 8 la marele turneu. Pentru 
Gorman, decisivă va fi, probabil, 
comportarea sa în jocurile de aco
modare de la Paris. între el și — 
bineînțeles — Solomon, va fi de
semnat al doilea titular. Cît pri
vește pe Van Dillen, acesta intră 
fn vederile lui Dennis Ralston nu
mai pentru proba de dublu, unde 
face un cuplu tradițional cu „uria
șul11 Smith. Celelalte nume sînt si-

nonime cu activitatea de sparing- 
parteneri.

Echipa americană pleacă din New 
York la data de 30 septembrie, în
soțită de căpitanul nejucător Den
nis Ralston și condusă de Robert 
Colwell, președintele federației de 
tenis a S.U.A. Ea va face însă o

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

Pe stadionul Republicii din Capi
tală a avut loc ieri prima ediție a 
competiției „Memorialul Ioachim Po
pescu" organizată de clubul Sportul 
studențesc. Conform regulamentului, 
cupa pusă în joc a revenit echipei 
care, la. egalitate de victorii, a be
neficiat de cel mai bun golaveraj. Și 
aceasta a fost Rapid.

ECHIPELE DE BASCHET IN AȘTEPTAREA
7

COMPETIȚIILOR
Ieri, la ora prînzului, cînd poșta

șul a adus la sediul federației de 
baschet corespondența expediată în 
ziua de 15 septembrie, am putut 
afla, în sfîrșit, spectaculoasele 
transferări pe care zvonurile le 
anticipau, iar formele regulamen
tare le-au confirmat.

Astfel, cele mai prețioase achi
ziții le-a făcut campioana masculi
nă a țării, Dinamo București, care 
i-a legitimat pe cunoscuții interna
ționali Popa și Georgescu de la 
Politehnica București, pe Rotaru 
(de la același club) și pe talenta
tul junior Niculescu, de la Liceul 
nr. 35 București. în felul acesta, 
dinamoviștii au alcătuit un lot pu
ternic care, sperăm, va putea face 
față mai bine în dificilele confrun
tări din cadrul C.C.E. Steaua s-a 
întărit prin venirea internaționa
lului Pirșu de Ia Politehnica Bucu
rești, a lui loneci de la I.E.F.S. și 
a lui Ronay de la Universitatea 
Cluj. Politehnica București, evi
dent slăbită prin plecarea baschet-

INTERNE Șl INTERNAȚIONALE
încerca să-și 
clasamentul 

prin aportul 
al noilor ie

baliștilor amintiți, va 
mențină poziția din 
campionatului trecut 
jucătorilor rămași și 
gitimați: Czell de la Rapid, Molin
de la Steaua, Zisu de la Dinamo și 
juniorul Posa de la Școala sportivă 
nr. 2 București. în rîndul formați
ilor bucureștene, vom mai men
ționa revenirea lui Vlădescu de la 
Steaua la Rapid și legitimarea foș
tilor dinamoviști Bradu și Gh. Du
mitru la Voința. în ceea ce privește 
echipele provinciale, se constată o 
rămînere pe poziții, singurele modi
ficări producîndu-se la Universita
tea Timișoara, prin plecarea lui 
Viciu (golgeterul campionatului 
1971—1972) la Voința Timișoara, și 
la Universitatea Cluj care i-a le
gitimat pe Șt. Nagy de la Mureșul 
Tg Mureș și pe Schuller de la Ști
ința Mediaș.

La fete, de asemenea transferări 
de răsunet, prima fiind produsă de 
trecerea ma^strei sportului Ileana 
Gugiu de la Politehnica la Rapid.

Deoarece nu are dezlegarea clubu
lui studențesc, apreciata internațio
nală va suporta în divizia A caran
tina regulamentară de un an de 
zile, dar va putea evolua în par
tidele Cupei campionilor europeni. 
In aceeași situație (carantină de 
un an) se găsesc Viorica Boca (cea 
mai eficace jucătoare a sezonului 
trecut) venită de la Crișul Oradea 
la Politehnica, Maria Roșianu (de 
la Rapid la Voința București) și 
Liliana Popescu (de la Progresul la 
I.E.F.S.). în schimb, s-au legitimat 
cu drept de joc imediat Ildiko Vil- 
lanyi și Ileana Dobosi (de la Sănă
tatea Satu Mare) la Universitatea 
Timișoara, Marcela Topor (Politeh
nica) la Crișul Oradea, Ecaterina și 
Elisabeta Pajtek (Constructorul A- 
rad) la Rapid, Mariana Andreescu 
(Lie. nr. 35) la Voința București, 
Valentina Degeratu (Progresul) și 
Tamara Todorsciuc (Șc. sp. Satu 
Mare) la I.E.F.S.

D. STANCULESCU

Iată scurte relatări despre cele 
două partide :

SPORTUL STUDENȚESC — FARUL 
4—3 (1—1, 0—0), după penalty-uri

Evoluția echipelor, în majoritatea 
timpului, n-a satisfăcut așteptările. 
Atît bucureștenii, cît și constănțenii 
au lăsat impresia că doresc să nu 
primească goluri dar, în același timp, 
nici să înscrie. Pentru realizarea a- 
cestui scop, au pus accentul > pe . apă
rare și de puține ori au reușit să 
creeze acțiuni ofensive mai pericu
loase.

Deoarece după 90 de minute tabe
la de marcaj a arătat egalitate (1-1 ; 
autorii golurilor : I. Constantinescu — 
min. 59 — pentru Farul, Cojocaru — 
min. 63 — pentru Sportul studențesc) 
a fost necesar să se execute, conform 
regulamentului, penalty-uri pentru 
desemnarea învingătoarei. A cîștigat 
Sportul studențesc, care a transfor
mat 3 lovituri de la 11 m față de 2

Pompiiiu VINTILA

(Continuare in pag. a 4 a,

Of CAIAC-CANOf
Viitoarele campionate mondiale 

de caiac-canoe se vor desfășura 
între 26 și 28 iulie 1973 la Tampere 
(Finlanda). Hotărîrea a fost luată cu 
prilejul Congresului federației in
ternaționale de specialitate, care a 
avut loc la Munchen în 1973, cam
pionatele mondiale pentru juniori 
se vor desfășura în Polonia, la 
Walcz,
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CLUBUL
Știm de mult că tenismanul nos

tru nr. 1 n-are admiratori numai la 
București, sau pe întinsul României, 
ci și în întreaga lume. Dovada ne 
este dată aproape zilnic, cînd în im
portantul stoc de scrisori ce ne par
vin la redacție cu mențiunea „pen
tru Ilie Năstase" încep să apară tot 
mai multe ștampile purtînd numele 
unor localități de dincolo de hotare
le țării. Scrisori din Anglia, Franța, 
Suedia, Italia, Polonia, Uniunea So
vietică — toate conținînd rînduri de 
omagiu pentru asul rachetei.

Cu acestea ne-am obișnuit de 
mult. Ce nu știam însă este că ad
mirația pentru extraordinarul ..Nas
ty* ia și forme organizate. Iată, o 
scrisoare ce ne-a parvenit recent 
din Londra ne informează că în ca
pitala britanică a luat ființă un Club 
al admiratorilor lui Ilie Năstase ! 
Club în toată regula, cu președinte, 
secretar, responsabili și — bineînțe
les — o mulțime de membri. Nu 
Upsește nici hîrtia cu „en-tete“ așa 
cum se vede din facsimilul alătu
rat.

Dar să dăm cuvîntul rîndurilor 
scrisorii, care sună cam așa i

„Vă scriu din partea Clubului ad
miratorilor lui Ilie Năstase din Ma
rea Britanie, care a fost format 
f'rndcă atît de mulți oameni ar dori 
să șt:e mai mult despre Ilie și me
ciurile pe care le susține. Din nefe
ricire, Ilie joacă foarte puțin în An
glia (n.n. asta am putea s-o spunem 
mai bine noi 1) iar presa și televiziu
nea noastră nu se ocupă de toate

meciurile

NĂSTASE"

PRESIDENT

Linda Giannotti

PUBLIC RELATIONS

Linda Warren

NORTHERN SECRETARY

Pat Foreman

SOUTHERN SECRETARY

Brenda Barber

VICTORIA BICICLETEI
de cardiologi ca re- 
infarctului, recunos-

Recomandată 
mediu contra 
cută drept, vehiculul ideal de către 
campaniile' contra 
bicicleta a trecut 
cînd 
riul 
tele 
șitul

poluării aerului, 
la ofensivă ata- 
în însăși impe- 
Unite. După da-

turneele internaționale și
de Cupa Davis (n.n. idem). V-am fi, 
de aceea, foarte recunoscători dacă 
ați putea să ne trimiteți cîteva infor
mații, rezultate și fotografii ale lui 
Ilie, pentru atît de numeroșii săi ad
miratori din Anglia. Știm că el este 
foarte iubit în țara sa și de aceea 
vă cerem sprijinul. Ziarele noastre 
n-au scris prea mult despre recen
tele voastre succese din Cupa Davis, 
dar noi am vrea să felicităm întrea
ga voastră echipă. Am fi bucuroși să 
primim și adresele oricărui club sau 
persoane din România, care se inte
resează de evoluția lui Ilie Năstase 
și ar dori să ne scrie. Vă mulțumim 
dinainte" etc.

Semnează i Linda Warren, secre
tară responsabilă cu relațiile publi
ce. Adresa — 53 Oakwood Avenue, 
Purley, Surrey, Anglia.

O mențiune specială: președinte 
este Linda Gianotti. Deci, tot 
fată !

Interesant, nu ?

GHETELE

automobilul, 
lui — Statele 
statistice, încă înainte de sfîr- 
acestui an americanii vor rula 

liniștiți pe străzile 
aglomerate în 
biciclete !

Cifra aceasta 
de automobile 
și este comunicată 
Club of America", care adaugă, de 
asemenea, că producția de bicicle
te va depăși anul acesta 
frele anterioare.

Pe măsura dezvoltării 
lui, clubul menționat se 
de găsirea unui sistem practic de 
înmatriculare spre a se putea lupta 
contra furturilor. Pe întreg terito
riul S.U.A. au fost furate în ulti
mele luni 4 milioane de biciclete, 
dintre care aproape o jumătate de 
milion numai în California.

80
ți șoselele lor 

de milioane de

depăși numărul

REFLECȚII FOTBALISTICE

va
aflate in circulație

de „Bicycle

toate ci-

ciclismu- 
preocupă

Ajuns față în față cu portarul a 
șutat cu sete. Abia pe urmă și-a dat 
seama că este poarta echipei sa!

De cînd este cotat ca mare 
list, r.u-1 mai încape nici ech: 
tuL

Ca junior era un fotbalist de pers
pectivă. Ca senior, este un fost fotba
list de perspectivă.

Dintr-o cronică sportivă : .Intilni- 
rea dintre cele două echipe a fo*t 
foarte colorată*4. într-adevăr, în teren 
au putut fi văzute numai cartonase 
galbene și roșii.

Dumitru NEGREA

Olteanul Gheorghe Berceanu a 
medalia olimpică

cucerit

Desene de
AL. CLENCIU

AMZA PELEA: Ce 
veniși, mă Gheorghe, 
numa’ cu una ? Or, n-a- 
vuseși cobilița la tine 
să le cari pe toate!..

RASPMO

ION VASILESCU. BRAȘOV. Nu res
pingem nici unul din sfaturile dv.. dar 
ne permitem să vă dăm și noi unul . 
lecturati din nou. cu atenție, ziarul 
nostru nr. 7162. In pagina a IV-a veți 
găsi rezultatele.. . reclamate de dv. 
Ați trecut, de asemenea, și peste in
formația că Finlandei i-a fost retrasă 
medalia de bronz cucerită la pentatlon 
modem. Este necesar să 
murim că, la lupte libere 
48 și 62 de kilograme, s-a 
cîte o singură medalie de 
chiar dacă reproșurile pe care ni , 
adresați nu sînt după cum' vedeți, în
temeiate, noi vă mulțumim pentru bu
nele dv intenții, precum și pentru li
nele sugestii. Gîndiți-vL, îr..-' 
titudinea sporturilor și, în 
spațiul nostru restrîns.

GRIGOR?: PRELIPCEANU, 
SE3EȘ. Nu știu ca Robert 
fi urinat cursurile vreunei 
Dacă a făcu -o, probabil că 
prinsurile. . . în plic !

IONEL GHEORGHIȚĂ, 
INDEPENDENȚA. Dumitrache 
cutat două lovituri de la 11 metri, pen
tru departajarea echipelor Dinamo Șl 
Jiul, în semifinala „Cupei României*.

fost retrasă

vă mai lă- 
categoriile 

acordat 
bronz. Dar. 

le

însă, la mul- 
opozitie, la

CARAN- 
Fișcher să 

facultăți, 
a dat răs-

COMUNA
a exe-

MSfMLUI PELE

In satul olimpic, Niculae D. Niculae n-a fost un musafir nebăgat în seamă...

Șl PANTOFII LUI NICULAE
...Mărturisim că nu l-am crezut, 

atunci, cînd pe culoarele redacției, 
în primăvară, ne-a spus: „Plec la 
Olimpiadă, pe jos~. Xiculae D. Ni
culae, cel care rostise aceste cu
vinte, este un personaj pitoresc în 
viața... redacțiilor din Capitală. Un 
bărbat scund, brunet, cu mustăcioa
ră, modest, simpatic — fost mărșă
luitor în lotul național prin 1950. 
Este macaragiu — de peste_24 ani 
— la Uzinele Vulcan din 
și corespondent de presă la 
toate ziarele centrale.

„Nea Niculae", în ciuda 
de ani ai săi, pe la jumătatea lu
nii iunie a plecat pe jos spre Miin- 
chen : Craiova — Drobeta Tr. Se
verin — Timișoara — Oradea — 
Borș. Aici, la punctul de frontieră, 
o vameșă, uitîndu-se la el mirată, 
se minuna : „Am mai văzut trecînd 
pe aici oameni pe biciclete, moto
ciclete, ba chiar căruțe. Dar pe 
jos ?...“ Și Niculae s-a tot dus. A 
trecut prin Ungaria — unde cineva 
l-a sfătuit să-și cumpere un sac de 
dormit — și astfel 
poi mai ușor în 
Austria. De multe 
noaptea, în cabane, 
pajiști cu flori și 
tislava a avut însă o puternică < 
de reumatism la picioare. Piîngi 
se hotărîse să se întoarcă în 
cînd l-au întîlnit niște turiști 
mâni. Aceștia i-au dat calini 
l-au încurajat și l-au sfătuit să nu 
se dea bătut.

A pornit mal di
Austria - 
primit ca 
pe vasul 
aiungînd 
niței R. 
o mașină

Capitală 
aproape

celor 51

s-a descurcat a- 
Cehoslovacia și 
ori s-a odihnit 

păduri sau ci 
greieri. La

.ar 
Bra- 
criză 
ea și

ro-

ca un bo- 
arunce în-

DE PE PODIUMUL OLIMPIC PE CEL AL
OFIȚERULUI STĂRII CIVILE»

Sosit marți noaptea de la Miin- 
chen, maestrul 
Gabriel Kicsid, 
pei masculine 
noastre, clasată 
pică pe locul III, deci deținătoare 
a medaliilor de bronz, a stabilit un 
veritabil record de viteză... matri
monială. în timp ce alți colegi de 
echipă nu deșertaseră încă de tot 
sacul cu povești olimpice, el a gră
bit pasul pentru a obține actele de

cu tînăra 
că Elena Csere dia

Au venit să felie 
căsătoriți, compcne 
handbal Steaua, dia 
profesorul de educa 
Kicsid. precum s. 
ral Nicolae Neăef. 
mul an a... 
rele de-a 1: 
pregătire și 
pice. Stima

■ • ■

dreptîndu-se spre el 
lid, l-a obligat să se 
tr-un șanț ca să se salveze. S-a lo
vit rău la picioare, dar tot nu s-a 
dat bătut. A ajuns — în ultima 
parte cu trenul —- la Miinchen, 
unde, Nicolae D. Nicolae a devenit 
un fel de vedetă. A locuit în blo
cul presei — singur în cameră cu 
baie'și televizor — a fost eroul a 
trei emisiuni de televiziune, îna
intea deschiderii jocurilor a fost fil
mat. alergînd pentru a încerca 
pista marelui stadion olimpic.

— După așa reclamă, ne spunea 
zilele trecute la redacție, am in 
ccput să... dau autografe. Cum eram 
văzut mi se întindea o hîrtie și 
creion. Cițiva lucrători din perso
nalul unui restaurant francez — de
tașat din Franța, pe timpul jocu
rilor — m-au rugat, după ce le-am 
dat autografe să le fac cinstea să 
rămîn invitatul lor pînă la închide
rea jocurilor, timp în care să ser
vesc numai mincăruri franțuzești. 
Le-am făcut cinstea și m-am îngră
șat cu 4 kg, adică tot atît cit slă
bisem pe drum la venire.

Pescarul!

emerit al sportului 
component al echi- 
de handbal a țării 
în întrecerea olim-

prcfi

cu

POVESTEA
ȘAHULUI

i v 1 vâ 
mult

de serviciu. Virgil. Să vă spun și cite 
grame de aur conțin : 6.

E a transfarmat-o De prima, dar a ra
tat-o pe cea de a doua. Cineva trebuia 
sâ rateze. Altfel, n-am ti știut nici 
pînă astăzi cine este a doua CnaiistĂ !

IOAN MERDARIU, COMUNA BUCIU- 
MENI. 1 Iancu. de la F.C. Galați (daci 
o mai 
înaintaș 
maeștri 
distanță 
murire".
bule să 
Oricum, _ . ______
mutare de piesă sau schimb de pioni, 
jucătorul care are rege și turn trebuie 
să-și dea mat adversarul, rămas pe 
tablâ doar cu regele, în maximum 50 
de mutări, țâră ca aceeași poziție sâ 
revină de trei ori. Dar. chiar și in par
tidele începătorilor, matul survine mult 
mai repede. Jucătorii consacrați nici 
nu mai continuă. Este drept că sînt si 
mai puțin ambițioși decit cei care se 
află la a.b.c.-ul șahului 1

DANA DONICI, PIATRA NEAMȚ. 
Chiar așa ? Ati ajuns la... cuțite cu 
colegul dv. Virgil, din cauza medaliilor 
olimpice ? Dv. susțineți că sînt din
aur masiv, iar el spune că sînt, doar 
suflate cu aur. Mi-e teamă că o 
ajungeți la cuțite și eu mine ! Și 
susțin același lucru ca și colegul

fl acolo !) este fostul 
al Farului. 2. Fii nd ci
Fischer și Spasski sint la 
prea mare, vi cer dv.
Nu-mi dau seama dacă tre

ma supăr sau si mă ou cur ! 
vă răspund : de la ultima

in ulti- 
cu mi- 
zlle de

au dat acestei scurte car 
festivități o notă aparte, 

cu cît Gabriel 
reprezintă în handbalul nos- 

manță, îmbinate exce- 
Unerețea și experiența inter- 
ală. Pentru că. deși abia a 
t 24 de ani, el a îmbrăcat 
de 98 (!) de ori tricoul selec- 

pentru care a înscris

ie perf.

la tradiționala urare 
mulți și fericiți s-a. adăugat, 

iresc, același gînd și pen- 
rea activitate sportivă 
Gabriel Kicsid.

eenlru 
marii 

o 
o U-

să 
eu 

dv.

DANA RAILEANU. SUCEAVA. Reeret, 
dar nu am fotografia " ' ' Dinu,

dintre cititorii noștri — mai 
tineri, care se pasionează 

„sportul minții", șahul — 
poate că nu cunosc atît de... cu
noscuta „poveste a șahului". Iat-o, 
în cîteva cuvinte :

Se spune că un înțelept a pre
zentat șahului Persiei un nou joc : 
șahul. îneîntat de acest joc, suve
ranul l-a întrebat pe descoperito
rul lui, ce dar i-ar surîde.

— Păi, să-mi dați o boabă de 
grîu pentru primul pătrățel, două 
pentru al doilea, patru pentru al 
treilea, opt pentru al patrulea și 
așa mai departe.

— Ceea ce îmi ceri tu este o ni
mica toată ! îți dau !

Șahul nu și-a putut ține făgădu- 
iala. De ce ? Fiindcă la cel de al 
64-lea pătrățel (încercați să soco
tiți și dv.) numărul boabelor de grîu 
era de 9 223 372 036 854 775 808.

Această cantitate nu putea fi 
coperită . de recolta pe un an a 
întregului glob !

a-

de la Dinamo, ș> nici a altor sportivi. 
Oricum, mi-ar fi imposibil să fac 
fată solicitărilor care mi se fac în ma
terie de fotografii, incepind cu cea 
a lui Ilie Năstase. Doar să las pe altul 
in locul meu și eu să mă apuc de fo
tografiat I

ING. MIRCEA BUZESCU, BUCU
REȘTI. Același răspuns.

FERENC FEKETE, TG. MUREȘ. „Atît 
în anii 19‘0 și 197L cit Și anul acesta, 
am fost în excursii cu bicicleta, pe te
ritoriul țării, parcurgind peste 2 W> de 
kilometri, împreună cu colegii mei din 
anul III, de la liceu, Geza Pali, Szolt 
Ferenczi șl Csabo Szatmari". Ne 
spuneți că ați intimplnat greutăți în 
privința cazării. Dar cicloturiștii nu se 
dau bătuți cu una cu două. I.™ 
cînd sînt tineri. Ce v-aș putea 
pentru viitorii 2 500 de kilometri 
care îi veți parcurge 7 Să nu vi 
strice bicicletele !

, CONSTANTIN GORUN,
; BĂRBĂTEȘTI. Ați închinat un
■ in materie de memorie... 

că. L-ațl cîștigat. Cele trei 
dintre Petrolul și Wismut Karl Marx- 
stadt, disputate cu un deceniu în urmă, 
în cadrul „C.C.E.“, s-aiu încheiat cu 
următoarele scoruri : 2—4, 2—0 șl 0—4 
(ultima partidă s-a disputat la Kiev).

Mai ales, 
ura 
pe 
se

COMUNA 
Dario 

microbisti- 
tneeiuri

ilustrații : N. CLAUDIU

Niculae al nostru este un interlo
cutor plăcut, care povestește, poves
tește, cu aerul unui mucalit. îl as
culți și... te gîndești cu părere de 
rău la spațiul mic pe care îl ai la 
dispoziție pentru a-i consemna a- 
mintirile de călătorie. Reținem pen
tru sfîrșit una din ele :

— Sub tribunele marelui stadion, 
era o expoziție a firmei Adidas, 
unde reprezentanții fabricii vindeau 
produse sau făceau contracte. Au 
auzit de mine, mi-au luat pantofii 
cei vechi și mi-au dat alții noi. Și 
știți ce au făcut cu cei vechi ? I-au 
pus intr-o vitrină alături de pantofii 
lui Bikila Abebe, ghetele lui Pele și 
a altor celebrități sportive.

Rezistența de sportiv a macara
giului de la Vulcan, Niculae D. Ni
culae, ambiția sa, l-au ajutat să 
facă o plimbare frumoasă, să vizi
teze multe 
zioneze — 
jubiliară a 
chen.

Felicitări

orașe din Europa, să vi
la fața locului — ediția 
Olimpiadei de la Mun

Cînd adeseori văzduhul de 
deasupra stadioanelor se în
roșește de epitete entuziaste, 
multe dintre ele se adresează 
nu numai forței, curajului, 
ambiției sportivilor, ci și_ In
teligenței lor. 
care (oricîte ] 
avea) Gerson 
pe gazon cu 1 
genței cu care I 
sțflează pur și 
sarul din partea cealaltă a fi- 
leului, Inteligenței cu care 
Eddy Merckx își regizează 
lovitura de teatru a finișului 
său fulgerător.

O, cîte ore, zile, luni de 
aplauze nu s-au adresat și se 
adresează Inteligenței sporti
vilor aleși, marilor sportivi. Să
ritorilor cu prăjina, veritabili 
cascadori ai norilor primăvă
rateci și ai soarelui în asfin
țit, construindu-și fiecare să
ritură cu minuția unor cos- 
monauți; alergătorilor de ma
raton, adevărați yogini ai «fu
gii. atleți ai unui spirit ce do
mină prin dozare și calcul, 
prin spirit de prevedere, ana
tomia forțată de zecile de km 
alergați. Asta ca să nu mai 
vorbim despre marii strategi 
silențioși (dar și malițioși) ai 
tablelor de șah, psihologi ai 
neprevăzutului, maeștri ai 
turnirurilor delicate și totuși 
categorice.

Dacă stăm și reflectăm pu
țin, putem afirma, fără să 
forțăm deloc nota și fără să 
lungim plictisitor lista exem
plarelor că, oriunde e vorba 
de reușită, de artă a execu
ției, de record, de victorie, își 
anunță și Inteligența, neobo
sita, nobila ei prezență.

Inteligenței cu 
prejudecăți am 

geometri zează 
balonul. Inteli- 
Năstase își per- 

l simplu adver-

Niculae 1 Dan MUTAȘCU
Modesto FERRARIN1

CĂRȚI NOI ÎN LIBRĂRII
s

CONSTELATA VALORILOR SPORTIVE*)
Editura Militară este — alături 

e Editura Stadion — poate sin
gura instituție specializată în tipă- 

cărților, preocupată în a 
publicului larg lucrări apar

ii educației fizice și sportului, 
ipie posibilități de 
□ornai din punct 
c. Exemplele în 
afirmații sînt nu- 

Unul dintre ele este și 
volum întitulat „Constela

ția valorilor sportive" semnat de 
do: binecunoscuți ziariști sportivi, 
Mihai Ionescu și Ion Cupen.

în cele 239 de pagini ale cărții, 
autorii prezintă pasionaților spor
tului — dintr-un unghi inedit — 
26 de foste și actuale glorii ale 
stadioanelor. Sînt rememorate aici, 
„faptele" Iolandei Balaș, ale lui 
Mihai Bîră, Gheorghe Constantin. 
Ion Voinescu, Vasile Zavoda, Ion 
Kunst-Ghermănescu, Romei Pla
ton, Cornel Oțelea, Gheorghe 
Gruia, Gheorghe Viziru, Mircea 
Dobrescu, Gheorghe Negrea, Gheor
ghe Berceanu, Mărgărit Blăgescu, 
Petre Cosmănescu sau Ilie Năstase 
— pentru a nu aminti decît cîteva 
nume, desprinse la întîmplare din 
paginile volumului. Numeroase fo
tografii, care imortalizează cele

mai importante momente din ca
riera fiecărui sportiv, completează 
cu discreție cuvîntul scris.

In loc de orice recomandare, ne 
luăm permisiunea, să cităm din 
prefața semnată de regretatul poet 
Nicolae 
detelor. 
rime, a 
scumpă 
lor care mai visăm și astăzi un 
zbor al Iolandei Balaș, o pătrun
dere a lui Cosmănescu, un salt de 
panteră al lui Voinescu sau mo- 
rișca de pumni a lui Dobrescu",

Tăutu : ..Iată o carte a ve- 
a stelelor de primă mâ- 
maeștrilor, o „constelație" 

amintirilor noastre, ale ce-

•) Mihai Ionescu, Ion Cupen — 
Constelația valorilor sportive. Edi
tura Militară, 1972, 239 pag., 6,75 lei.

PENTRU A CUNOAȘTE CIT
Comentariile pe marginea „me

ciului secolului" dintre marii ma
eștri Fischer și Spasski nu s-au 
stins încă în rîndul iubitorilor șa
hului. De aceea, considerăm opor
tună apariția în acest moment a 
volumului „Finaluri complexe de 
șah" semnat de Mihai Rădulescu, 
care oferă celor interesați noi re
pere în 
această 
dar, în 
ridicării 
specialitate. De altfel, după cum

analiza partidelor din 
interesantă confruntare, 

primul rînd, posibilitatea 
nivelului de cunoștințe de

MAI BINE ARTA ȘAHULUI *)
singur mărturisește autorul, „lu
crarea aceasta se adresează tutu
ror amatorilor de șah, dar mai cu 
seamă celor care tind spre perfor
manțe deosebite în acest sport".

Autorul, avînd ca punct de ple
care partidele susținute de mari 
maeștri ai genului (I-asker, Capa- 
blanca, Alehin, Euwe,. Botvinnik, 
Smîslov, Tal, Petrosian etc.), face 
analize profunde Și riguroase asu-

VREȚI SA FIȚI SUPLI?*)

într-un recent film documentar, 
proiectat pe ecranele cinematogra
felor. și care avea drept subiect 
obezitatea, se făcea precizarea 
unul din cinci cetățeni suferă 
această stare maladivă.

Considerînd acest subiect de
teres general, Editura Stadion a

scos recent de sub tipar volumul 
„Obezitatea și combaterea ei" de 
Ginetta Stoenescu și Petre Rado
vici.

Utilizind mijloacele culturii fi
zice medicale ca element de luptă 
împotriva excesului ponderal, au
torii oferă celor interesați un „mi- 
nirețetar" pentru combaterea obe
zității. După o succintă și docu
mentată introducere, privind cau
zele și formele, indicațiile privind 
tratamentul, norme de nutriție, 
sînt prezentate o serie de exerciții 
de gimnastică (însoțite de desene 
explicative) — diferențiate pe sexe 
— care sînt, de altfel, considerate 
principalele modalități de comba
tere a obezității.

Cunoscînd datele statistice medi
cale cu referire Ia consecințele obe
zității, recomandăm această carte, 
nu numai spre consultare, dar și 
spre aplicare.

că 
de

în-

•) G. Stoenescu, P. Radovici — 
Obezitatea și combaterea ei, Edi
tura Stadion, 1972, 196 pag., 5,25 
lei.

Emanuel FÂNTÂNEANU

pra unor „finaluri", oferind o au
torizată „introducere" în acest im
portant capitol ăl jocului de șah.

Dar, pentru a nu răpi cititorilor 
plăcerea analizei unor interesante 
și celebre partide, încheiem scurta 
noastră prezentare, cu specificația 
că Editura Stadion, prin publicarea 
acestui volum răspunde interesului 
tot mai crescînd al publicului pen
tru acest sport al minții

♦) Mihai Rădulescu — Finaluri 
complexe în șah. Editura Stadion, 
1972, 205 pag, 11 lei.
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— Va să zică, mîine — pe
Da...
— Pe viitorul tău adversar 

un

ring...Antrenorul
Boxerul : -
Antrenorul 

cheamă Iepure, dar el e departe de a fi 
pure...

Boxerul : — Da...
Antrenorul : — Este un luptător bun și 

versar periculos, dar nu trebuie să luăm 
mă toate astea și trebuie să te gîndești ........... ,
trebuie să fii convins, înainte de toate, că el 
este prietenul tău, că nu-ți vrea răul... 
indiferent cine âr cîștiga — învingătoare 
marea prietenie sportivă dintre voi,

Boxerul : — Da...
Antrenorul : — Bagă de seamă că e

îl 
ie-

ad-un 
în sea- 
mereu,

Și că, 
va ieși

foarte

tenace. Ce tactică vei aplica ? (Sare de pe ban
chetă spre a face o demonstrație). Imediat după 
gong te arunci asupra lui în luptă. Elementul 
surpriză, îți amintești elementul surpriză? Din 
cauza surprizei, el se descoperă, iar tu îi aplici 
lovitura ta necruțătoare, căreia nu-i rezistă ni
meni, îl dai grămadă și... VICTORIE !

Boxerul : — Da... Dar dacă el nu se descoperă ?
Antrenorul : — (sărind din nou de pe banche

tă). In cazul ăsta, atragi focul asupra ta, după 
metoda lui Enghibarian. Adversarul o să arunce, 
în față, spre tine, o lovitură, tu eschivezi, ele
gant, larg, iar el... din nou, aceeași figură. Iar 
tu, cu o directă de stînga, la ficat I. El, brusc, 
își va apăra ficatul, iar tu... cu o directă de

dreapta, la plex ! Zguduit, el o să-și apere corpul, 
se va ascunde după o gardă joasă, și atunci... 
ha ! ha... tu ce vei avea de făcut ? La figură ! Ca 
un trăsnet I La cap !... Zdrobitor, ca un ciomag... 
ca o măciucă... buzdugan nu altceva I El își va 
proteja capul din nou. Ei, și atunci, fără a-i mai 
da răgazul să se dezmeticească, îi administrezi 
o serie de vreo douăzecișicinci de lovituri, iar 
el... podeaua ! La podea cu el I Ca un zid dina
mitat, ca un . copac trăznit I... 
cinci, șase, șapte, opt, nouă, 
RIE I Tu... ești campion I

Boxerul : — Da...
Antrenorul: — (sare iar,

fericire) — Principalul lucru e să nu-ți fie milă 
de adversar. Chiar dacă el, întîmplător, cade și 
se ridică imediat, nu-1 lăsa să-și vină în fire. Lo
vește I Lovește I Și iar lovește I Iar el va cădea 
iar la podea... VICTORIE I

Boxerul : — Da ..
Antrenorul : — Lovește căci ești foarte puter

nic ! Pocnește-1 așa ca să uite drumul către casă!
Boxerul: — Dar... atunci cum rămîne cu prie

tenia ?
Antrenorul : — Prietenia ? Care prietenie ? A, 

da, firește, prietenia, cum să nu... Dar desigur, 
dintr-o • treabă ca asta, prietenia n-are decît de 
cîștigat. Numai de cișțigat !

Unu, doi, trei, patru, 
aut I K.O. I VICTO-

surescitat, nebun de

- ■ . ■ i
(Traducere de Anatol GHERMANSCHI)

C
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HANDBALUL CÎȘTIGĂ TEREN Șl LA SATE
- Considerații pe marginea turneului final al „Cupei tineretului de la sate" —

într-unul din numerele anterioare 
ale ziarului nostru, am trecut în re
vistă o serie de aspecte relevate pe 
parcursul întrecerilor de oină din 
cadrul „Cupei tineretului de la sa
te", promițînd să revenim eu cîteva 
considerații și asupra disputelor de 
handbal prilejuite de aceeași com
petiție.

în dorința lor de afirmare, cele'
80 de formații prezente au practi
cat un handbal curat, presărat ade
sea Cu execuții tehnice reușite șj cu 
soluții pline de fantezie în fazele 
de finalizare. Desigur, cele mai va
loroase „trupe" le-au aliniat for
mațiile laureate — Recolta Ditrău, 
fete și Avîntul Periam, băieți — 
fapt care, de altfel, le-a facilitat 
victoria finală. Despre acestea am 
vorbit, însă, în cronicile la zi, pro- 
punîndu-ne ca în rîndurile ce ur
mează să analizăm comportarea ce
lorlalte combatante.

Mai întîi, învinsele din partidele 
decisive. Recolta Bod (feminin) a 
dovedit aceeași bună pregătire ca și 
echipa campioană sătească, fiind 
insă mai puțin rutinată ca adversa
ra sa. Am aflat, stînd de vorbă cu 
antrenorul Reinhold Kreisel, că e- 
chipa de care se ocupă este o ade
vărată pepinieră a „divizionarelor" 
brașovene, spre care și-au 
„zborul" jucătoare de talent 
Doina Radu, “ 
lena Rohan, 
ca, de pildă, 
Heda Rhein, 
întîlnirea cu 
handbalului nostru.-

Știința Sibiu, cealaltă finalistă 
din competiția masculină, pregătită 
de prof. Virgil Bedicov, a demon
strat că în județ handbalul 
este unul din sporturile cele mai

populare, dezvăluind și cîțiva jucă
tori (Gh. Belu, O. Teodorescu, P 
Ghiță, V. și Gh. Iancu, V. Burlacu) 
capabili, în perspectivă, să abordeze

lor clasate în urma celor despre 
care am pomenit pînă acum, desco- 

’ ' " componența acestora
clădiți fizic ca Gheiza ' 
de Gruia al formației 
Hereclean) sau alții.

perind și în 
jucători bine 
Vass, un- fel 
sale (Unirea

CI C LIS M

TURUL JUDEȚULUI CLUJ
Etapa

lui M.

a lll-a a revenit

Hrisoveni (Brăila)
16 (prin telefon). După oCLUJ, 

luptă extrem de strînsă, etapa a 
IlI-a, desfășurată pe ruta Cluj-Hue- 
din-Cluj (100 km), a dat cîștig de 
cauză lui M. Hrisoveni (C. S. Bră
ila) care a cîștigat la sprint, cu 
timpul de 2h.34:42,

Printre acțiunile mai deosebite 
care au avut loc de-a lungul acestei 
etape merită de menționat evada
rea la ieșirea din Cluj a lui C. 
Camer care a rulat apoi susținut 
pînă în apropiere de dealul Panic, 
unde a fost înghițit de pluton. Ni- 
colae David, purtătorul tricoului 
galben, nu s-a mulțumit să stea 
cuminte, la adăpost, în pluton, ci 
și de data aceasta s-a luptat cu 
mult curaj pentru victoria Ia punc- 

‘ a 
la

Iz- 
cu 
și 

lui M. Bădi- 
N. Cor oiâiiii

DUPĂ TRIALUL FOTBALISTIC DE LA BUCUREȘTI

A fost alcătuit noul lot republican de juniori

luat 
ca 

Daniela Cîrtoc, Mari- 
Mariana Mereț, altele 
Brunhilde Geimen și 
pregătindu-se pentru 
primele „scene" ale

selecționați au dat satisfacțiioctombrie unul sau două jocuri in Polonia * Noii13-15

sportiv

POATE FACE
SURPRIZE

CAMPIONATULCIOROGÎRLA!

Echipa campioana
decisiv,

sătească, 
susținut

pentru .7'-Ie 
Bălteanu, / 
terminat r.ei

această disciplină 
de performanță.

O notă bună 
fesorului Oct. 
Berceni. care a
competiția, ratînd. doar din ; 
golaverajului, calificarea In

Am asistat și la partidele <

tele de cățărare. Astfel, David 
reușit să cîștige sprinturile de 
Panic și apoi și pe cel de Ia 
vorul Crisului. La sprinturile 
premii, din localitățile Huedin 
Gilău, victoria a surîs 
lă (CIBO Brașov) și 
(C. S. M. Cluj)

Clasamentul etapei:
veni (C S. Brăila) 2h34:42. 2. AI. Za- 
roschi (Dinamo). 3. I. Nagy (Stea- 

și în același timp cu acești 
30 de 

general 
Da > id. 
general 

al cățărătorilor. Acesta arată astfel: 
1 N. David (Mureșul) 33 p. 2. M. 
Rării lă (CIBO Brașov) 12 p. 3. E.

uzan (Steaua) II p. 4. L Nagy 
G. Marton (CS.M. 
Murineanu (Dina- 
Coroianu (C.S M.

1. M. Hriso-

au mai' sosit încă 
în clasamentul 
autoritar, Nicolae 

S-a definitivat clasamentul

Pe urmele materialelor publicate

IATA CA SE
SPORT

Nu cu mult timp în urmă, pu
blicam în coloanele ziarului nos
tru un articol intitulat „De ce la 
bufet și nu pe terenul de sport?". 
Cuprindea rînduri deloc măguli- 

care vizau situația deloc 
sportului din Ciorogîrla 

Arătam acolo că baza ma- 
și interesul. în general, au 
șubrezi, că la umbra ne
poate dăinui și un paradox

toare 
roză a 
(Ilfov), 
terială 
suporți 
păsării 
de felul acesta : o echipă de fot
bal merituoasă își obținea succe
sele pe un teren foarte 
podărit.

Dar iată că, recent, 
vești bune din comuna 
Desigur, nu poate fi vorba de o 
spectaculoasă vitalizare sportivă, 
intr-un timp atît de scurt. Știrea 
pe care o vom insera mai jos ne-a 
venit prin poștă, e scrisă negru pe 
alb și poartă semnătura asistentu
lui universitar Petre Anghel, lo
calnic plecat la învățătură și acti
vist sportiv voluntar și înflăcărat 
pe plaiurile natale, la sfîrșiturile 
de săptămînă. Din corespondența 
sa am deslușit că fotbalul a învins 
în cele din urmă inerția și scepti
cismul. A trăit modest dar Intens, 
hrănit cu pasiunea nobilă a cîtor- 
va zeci de oameni, și-a croit drum 
cu demnitate sub privirile nedu
merite și neîncrezătoare. „Sportul" 
Ciorogîrla a promovat în divizia 
C. O formație sătească la întrecere, 
deci,' cu asociații urbane mai pu
ternice și mai vechi. în felul aces
ta o ramură sportivă de mare 
popularitate și-a înfipt prima ră
dăcină în solul sportiv din Cioro
gîrla. Probabil că mîine se va pu
tea vorbi de o tradiție fotbalistică 
în acest sat și perspectiva firească 
poate însemna suplimentarea nu
mărului de fotbaliști locali, cu
prinși într-o echipă de juniori, alta 
de copii etc. Cert este că explozia 
de calitate în fotbalul din Cioro
gîrla a declanșat o reacție în lanț: 
forurile locale au devenit mai bi
nevoitoare și mai dinamice, cele 
cîteva întreprinderi comunale și-au 
adus aminte că pot sprijini efec
tiv mișcarea sportivă și iată, peste 
noapte, baza materială s-a meta
morfozat, a crescut frumos ca o 
bucată de cocă la un cuptor su
pravegheat cu migală și încălzit la 
foc potrivit. Este inutil să dră- 
muim dacă meritul fotbaliștilor di- 
letanți este mai mare sau mai mic 
decit al organelor locale care au 
dispus amenajarea lăudabilă a te
renului neîngrijit odinioară. Este

prost gos-

am primit 
Ciorogîria.

ca și cum am vrea să demonstrăm 
ce a fost mai întîi : oul sau gă na? 
Sigur este că, receptivi la noua 
condiție a Ciorogirlei de a evolua 
fotbalistic in al treilea eșalon cor-.- 
petițional, ^Consiliul popular a ho
tărî t (dăm cuvîntul corespondentu
lui nostru) intr-o ședință la care 
au fost convocați reprezentanții 
tuturor instituțiilor și întreprinde
rilor din raza comunei, conjugarea 
tuturor eforturilor pentru amena
jarea stadionului comunal N-au 
trecut multe zile și în locul vechiu
lui teren ce devenise impracticabil 
a apărut ca din pămînt un nou 
teren de dimensiuni normale. îm
prejmuit cu un frumos gard de 
sîrmă, înalt de doi metri. La unul 
din capetele sale, cînd privești 
dinspre șosea, străjuiește, la. o alti
tudine de peste cinci metri, o ta
belă de marcaj pe al cărei fond 
albastru, spații mari, albe, indică 
numele echipelor și scorul. în par
tea stingă, cabine spațioase, utilate, 
cu toate cele necesare, înlocuiesc 
ruinele unor pretinse cabine ce de
veniseră loc de depozitare a gu
noiului. Din discuția avută cu noua 
conducere a asociației am luat cu
noștință de alte proiecte ce își aș
teaptă grabnica realizare : un teren 
da volei, un altul pentru tenis de 
cîmp, o pistă de alergări și o po- 
picărie. Cum noua conducere a 
asociației sprijinită nemijlocit de 
organizația de bază P.C.R. si de 
Consiliul popular, bazată și pe en
tuziasmul acelorași tineri care 
timp de două săptămîni, de dimi
neață pînă seară, au contribuit la 
amenajarea terenului de fotbal este 
decisă să asigure prosperitatea 
sportivă începută, sîntem convinși 
că proiectele anunțate nu vor ră- 
mîne doar pe hîrtie".

Poate că și materialul nostru cri
tic de ieri să fi contribuit la efer
vescența pozitivă de azi.

Ion CUPEN

UN
Organizatorii

I etgem
BASCHET t Teren Floreasca, 

de la ora 9,30 I P.T.T. — 
I.E.F.S. II (m. B), Universitatea 
— C.S.U. Pitești (m. B).

FOTBAL i Teren Progresul, 
ora 11 ! Progresul București — 
Metalul Plopeni (Divizia B) ț 
teren Sirena, ora 11 i Sirena 
București — Tehnometal Buc. 
(Div. C.) | teren Laromet, ora 
11 i Laromet Buc. — Olimpia 
Giurgiu (Div. C)! teren T.M.B., 
ora 11 i T. M. B. — Azotul 
Slobozia (Div. C.) | teren Elec
tronica, ora 11 i Electronica — 
Voința Buc. (Div. C), teren Fla
căra roșie, ora 11 î Flacăra roșie 
Buc. — Dinamo Obor (Div. C); 
teren Voința, ora 13 i Școala 
sp. nr, 2 — Dunărea Giurgiu 
(juniori) ; teren Metalul, ora 9 i 
Metalul Buc. — Șc. sp. Energia 
(juniori) ( teren Dinamo, ora 9 t 
Dinamo Obor — Șportul stu
dențesc (juniori).

RUGBY i Teren Gloria, de la 
ora 9,30 i Dinamo — Sportul 
•studențesc. Gloria — Politehni
ca Iași | teren Parcul Copilului, 
ora 14 i Gri vița Roșie — Stea
ua (Divizia A).

HANDBAL : Teren Progresul, 
ora 9 ! Progresul Buc. — Uni
versitatea Timișoara (A, f) ; te
ren Giulești, ora 10 i Rapid 
Buc. — Politehnica Galați 
(A, m), ora 11,15 1 Rapid Buc. — 
Universitatea Buc. (Ă. f).

TIR : Poligonul Tunari, de la 
zra 8.30, campionatul munici
piului București și „Cupa Bucu
rești” (concurs inter județean) 
probe de armă standard, pistol 
viteză și talere (șanț și skeet).

Tr. KJANUESCU 
Du-ta NEGREA

ultima etapă 
pe un circuit 

principe;? ale orașuU.
I. FOCOt. eoressp.

ECHIPE

DINAMO BlCl'BESTl — DIN KMO
BKAȘOV 14

(Farul) și Ioniță (Rapid) 
Cotigă (Progresul Brăila),

Ciurea 
portari;
Nagy (Steagul roșu), Negruțiu („U“ 
Cluj). Chivu (Școala sportivă Cra
iova), Mateescu (Metalul București), 
Pintea (A.S.A. Tg. Mureș) și Sera
fim (Minerul Lupeni) — fundași; 
Bălăci (Universitatea Craiova), Iuga 
(Progresul Brăila), Nică (Flacăra 
roșie București), Hurlot („U“ Cluj), 
Pap (Bihoreana Marghita), Stoica 
(Politehnica Galați) și Prodan (Me 
talul București) — mijlocași, Crișan 
• Minerul B. Mare). Oancea (C. S. 
Tîrgoviște). Eremia (,.U“ Cluj), Stan 
(Unirea Tricolor Brăila), Fanici 
(Mureșul Toplița) și Răducanu 
(Steaua) — atacanți; iată cum ara
tă. la ora actuală. Iotul republi 
-an lărgit de juniori, pe agenda 
căruia figurează. în această toam
nă. doar două acțiuni mai impor
tante : o deplasare în Polonia (13-15

• mbrie). pentru unul sau două 
meciuri amicale cu reprezentativa 
similară a acestei țări, și întîlnirea 
o’icială cu Iugoslavia 126 noiembrie) 
lin cad-ul nreliminariilor turneului 
l'.E F A., ediția 1973. (Reamintim că 
celelalte trei partide — returul cu 
Iugoslavia și dubla confruntare cu 
Grecia — sint prevăzute pentru 
primăvara anului viitor).

Par urgind lista cu jucătorii re- 
de antrenorul federal Con- 
Ardeleanu. se observă multe 

- noi față de lotul folosit la 
Timișoara. în cadrul turneului „Prie
tenia", unde unii dintre juniorii- 
’.ric-lc- r.-au dat deplină satisfae- 
Pe Acești n i veniți (Bălăci. Sera 
f -n. Stoica. Eremia, Fanici, Oancea,

Nică), în marea lor majoritate ju
cători de certă perspectivă, au fost 
selecționați în urma meciurilor da 
trial cu Metalul Bucureștii! și Di
namo tineret-rezerve, care au avut 
loc săptămîna trecută la București

Viitoarea echipă probabilă — 
fără Crișan și Iuga, accidentați -» 
a jucat în compania divizionarei 
B, Metalul, și, în alcătuirea din re
priza secundă (Ciurea — Cotigă, 
Nagy, Negruțiu, Chivu — Bălăci,

Serafim, Stoica — Bănici, Oancea, 
Ștanl, a .dat satisfacție, evoluînd 
de la egal la egal cu Metalul, pe 
alocuri chiar mai incisiv în fazele 
de atac, remareîndu-se îndeosebi 
Nagy, Bălăci, Stoica, Ciurea, Fanici 
și Oancea.

Următoarea acțiune a lotului 
este prevăzută să aibă Ioc pește 
10 zile și vizează omogenizarea 
„ll“-lui de bază.

1 OINĂ

SE APROPIE

NE-AM BUCURAT DEGEABA, DUMITRACHE?
Iubitorii fotbalului s-au bucurat reîntîlnindu-1 în terenul de joc 

pe Dumitrache, după ce acesta fusese multă vreme indisponibil 
Bucuria lor avea să crească pe măsură ce în jocul lui Dumitrache 
constatau creșteri care anunțau o posibilă revenire Ia potențialul de 
altădată, 
general, 
nou pe

Dar, 
parcurs 
planurile. Din păcate, se pare că Dumitrache n-a învățat prea mult 
din vechile greșeli, care i-au adus prejudicii, în primul rînd lui 
însuși. Duminică, la Arad, el a comis un gest urît. lovindu-și un 
adversar, fapt pentru care ar fi trebuit să fie eliminat de pe teren. 
Trei zile mai tîrziu, în Italia, în meciul cu Bologna, a avut o nouă 
ieșire nesportivă, care i-a adus de data aceasta excluderea din joc.

Ne-am bucurat prematur ?
Ar fi păcat, în orice caz, ca REVENIREA lui Dumitrache să 

tie o simplă iluzie...

bun pentru fotbalul nostru, în 
care ar fi putut conta din

Aceasta însemna un lucru 
pentru echipa națională, 
el.
drumul de reîntoarcere în
decit dînd dovadă de seriozitate și disciplină, sub toate

DE FAZA FINALA

reprezentativ? țării nu poate fi

i

ĂNDBAL
LA SEMICERC...

PE.

Campionatul republican de 
se apropie de faza finală. în 
septembrie sint 
pe.e de zenă. 1 
vor fi cunoscute 
care își vor 
EnaL

în zilele de 2 $i 3 septembrie, la 
(județul Sălaj), s-a disputat 

apă de zonă, ciștigată de 
Tricolorul Baia Mare, ca- 
impreună cu a doua cla

sată. Avîntul Frasin (jud. Suceava), 
pentru ultimul act al competiției. 
Altă .zonă- s-a desfășurat in peri
oada 9—10 septembrie la Alba Iulia 
.Alba), in urma jocurilor de aici, 
dreptul de participare la turneul fi
nal cucerindu-î echipele Dinamo 
București șt Torpedo Zăraești. O a 
treia zonă s-a desfășurat Ia Roman, 
unde s-au calificat Biruința Ghe- 
răiești și Steaua roșie Rm. Sărat 

întrecerile găzduite de cele trei 
localități menționate au fost urmă
rite cu viu interes, echipele dove
dind o bună pregătire tehnică 
tactică, 
tribuției noilor antrenori, calificați 
la cursurile de la Tulcea și Bicaz. 
De remarcat apariția unor echipe 
sătești valoroase (Recolta Mihalț — 
Alba, Zorile Voivodeni — Sălaj,

oinâ 
luna 
eta- 

ul cărora
10 echipe 

turneul

1 programate 
ia sflrșii
• cele 

disputa

Bucur 
nesca

Și
aceasta ca urmare a con-

C-tev

Clujeanul Lucian Boldor a înscris o prețioasă victoiie în fața lui 
I. Sântei

Crasna Lucăceni — Satu Mare și 
Victoria Cristeștii Ciceului — Bis- 
trița-Năsăud) printre ciștigătoarele 
etapelor județene, ele comportîn- 
du-se bine și la etapele de zonă. 
Se impune a fi semnalat și un fapt 
negativ 
de la 
altfel, 
După 
neral
C. Oprițescu, prezent la fața locu
lui. echipele Recolta Andrieșeni 
(Iași) și Șiretul Suraia (Vrancea), 
văzîndu-și diminuate considerabil 
șansele de izbîndă, nu s-au mai 
prezentat la ultimele partide. De 
asemenea, trebuie notat că „zona” 
de la Roman era programată inițial 
Ia Bacău, dar C.J E.F.S., scuzîn- 
du-se că a uitat (! ?) de această 
competiție și că nu are posibilități 
de organizare (deși știa de acest 
lucru de mai bine de jumătate de 
an), a „pasat” sarcina organelor 
sportive din localitatea în care au 
avut loc, pînă la urmă, întrecerile.

Ultimele două zone (Tg. Jiu — 
Gorj și Rm. Vîlcea — Vîlcea) vor 
avea loc între 22 și 24 septembrie, 
iar turneul final este programat 
intre 6 și 8 octombrie, Ia Craiova,

N. DUMITRU

care a umbrit întrecerile 
Roman, ce s-au bucurat, de 
de o organizare excelentă, 

cum ne spunea secretarul ge- 
al federației de specialitate.

• Formația masculină Rukometni 
P.I.K. (Iugoslavia) a întreprins un 
turneu în țara noastră, susținînd 
mai multe jocuri amicale. La 
Copșa Mică a întrecut divizionara 
B Metalul din localitate cu scorul 
de 22—12 (12—9), iar la 
a depășit o selecționată 
cu 24—21 (11—10).

Tg. Mureș 
a orașului

diviziei fe-• O dată cu debutul 
minine A și cu al campionatului 
diviziei secunde, au început și în
trecerile formațiilor de juniori. 96 
de echipe — 48 feminine și 48 
masculine — dispuse în cite 6 se
rii. s-au aliniat Ia startul turului. 
Returul este programat la datele 
de 1, 8, 15, 22 și 29 aprilie și 
6—13 mai 1973, urmînd ca turneul 
final să se desfășoare între 10 și 
16 iunie în orașul Bistrița.

• în urmă cu cîtva timp, forma
ția feminină 
întreprins un 
cia, obținînd 
tete : 10—13
campionatul cehoslovac LET Kuno- 
vice și 12—7 cu echipa de junioare 
Zora Kunovice.

Șc. sp. Constanța a 
turneu în Cehoslova- 
următoarele rezul- 

cu divizionara B din

MECIURI FRUMOASE IN GALA

T. Marcu3— 6 ; P. Almăjean
4— 6, 6—4, 6—1 ! !
C.S.U. CONSTRUCȚII — POLITEH

NICA CLUJ 14—10
în acest meci clujeanul L. Boldor 

a produs o mare surpriză, învingîn- 
du-1 pe I. Sântei cu 5—7, 8—6, 
6—4. Alte rezultate : Gh. Boaghe — 
Gh. Komoroczi 6—1, 6—4 ; Adriana

Foto; Paul ROMOȘAN

Komoroczi 6—I. 6—3 ; V. Sotiriu 
— P. Hutter 6—3, 6—0 : C. Po- 
povici — L. Boldor 8—6, 6—2 ; Ion 
Liviu
4—6 !
7—5.
Suciu
Vera

— M. Ghercioiu 6—4, 3—6,
Valeria Balag — Vera Pura 
9—7 ; Elena Trifu — Lucia

6—2, 6—3 : Elena Trifu — 
Pura 5—7, 4—6 !

Clujul va găzdui

DE LA RIMNICU SABAT

MARE CIRCUIT DE VITEZA
dedică competiția aniversării a 50 

porțelan Iris 
iei lui 
punct, 
str. dr. Petru Groza, Piața Victori
ei, din nou în str. dr. Petru Groza, 
după care, vor face turul Pieții Li
bertății. Pentru fiecare clasă de 
mașini se vor desfășura întreceri 
în două manșe (de cîte 10 ture) la 
start prezentîndu-se grupuri de cîte 
6 mașini.

Iată, așadar, reluate niște alergări 
care, într-un trecut nu prea înde
părtat adunau pe traseul de la Ar
cul de Triumf din București, de 
pildă, peste 100 000 de spectatori. 
Acesta este și motivul datorită că
ruia avem curajul să anticipăm fără 
frica de a fi deziși că marele cir
cuit automobilistic al Clujului se va 
bucura de un succes remarcabil de 
public.

a fabricii de
septembrie, fabricaSîmbâtă, 23

de porțelan IRIS din Cluj serbează 
cinci decenii de existență, timp în 
care s-a dezvoltat și s-a făcut cu
noscută prin 
excepțională 
nu numai în 
tare. Printre 
avea loc cu 
de pe Someș, sportul își va aduce 
și el o contribuție. Filiala A.C.R. 
Cluj va dedica marele circuit auto
mobilistic de viteză programat în 
localitate, celor 50 de ani de rod
nică activitate a acestei fabrici.

La marele circuit automobilistic 
de viteză al Clujului și-au anun
țat participarea sportivi din Bucu
rești, Brașov, Oradea, Pitești, Sibiu 
și Cluj, iar lista înscrierilor a ră
mas deschisă. Cursa se va desfășura 
duminică 24 septembrie, pe un tra
seu de 1 800 m, cu starturile din 
Piața Libertății, din dreptul statu-

produsele sale de o 
frumusețe și calitate 
țară, dar și peste ho- 
manifestarile cage vor 
acest prilej în orașul

A APADUT NR. lî
AL REVISTEI

de ani de existență

Matei Corvin. Din acest 
concurenții vor parcurge

iluștri campioni

plin de frămîn-

Atodiresei.

Conține numeroase fotografii ale medaliaților ROMÂNIEI LA JOCU
RILE OLIMPICE.

Puteți face, de asemenea, cunoștință cu cei mai 
olimpici.

• SPORT MAGAZIN olimpic.
• La rubrica de FOTBAL :
— Dinamo — un punct avantaj intr-un clasament 

tari.
— Momentele fotbalului reșițean de la Lakatos la
— Portretul unui fotbalist „en-vogue" — Ion Constantin.
— Fotbal varietăți.
• TENIS :
— Ilie NĂSTASE a cîștigat marele turneu de la Forest Hills.
— Neobositul drum a! „Salatierei" de-a lungul anilor — sau isto

ria „Cupei Davis" — (prima parte).
Procurați-vă de îndată de la chioșcurile de difuzare a presei acest 

Interesant număr.

DINAMO BRAȘOV — C.S.U. CON
STRUCȚII 13—11

Rezultate: I. Sântei — I. Kere- 
keș 6—3, 6—3 ; Gh. Boaghe — I. 
Kerekeș 6—2, 6—2 ; Flori ca Bu
toi — Judith Gohn 3—6, 2—6 ; A- 
driana Călina — Felicia Bucur 
6—4, 4—6. 7—9 ; Florica Butoi — 
Felicia Bucur 4—6. 3—6 ; Adriana 
Călina — Judith Gohn 4—6, 3—6

S. IONESCU

CLASAMENT
Dinamo Buc. 7 7 0 0 116:52
Dinamo Brasov 5 3 11 64:56
Progresul 6 3 12 84:60
Steaua 4 2 0 2 49:47
C.S.U. Constr. 5 113 43:77
Politeh. Cluj 6 0 15 48:96

14
7
7
4
3
1

Vineri seara. în Casei de
cultură din Rîmnicu Sărat a avut 
loc o reuniune de box la care au 
participat componenții lotului na
țional de tineret și cîțiva boxeri 
de la asociația Voința din locali
tate. Scopul reuniunii a fost veri
ficarea membrilor lotului înainte 
de partida pe care reprezentativa 
noastră urmează să o susțină, la 23 
septembrie, la Brăila, 
selecționatei similare 
mane.

Din 
scăzut 
Sărat 
ciuri), ______ ____
lă a potențialului de luptă al tine
rilor noștri reprezentanți acum, cu 
o săptămînă înainte de confrunta
rea cu echipa R.D. Germane.

Gala a fost salvată de cîteva par
tide, disputate între componenții 
lotului, care s-au ridicat la un ni
vel net superior celorlalte meciuri, 
satisfăcîndu-i pe cei aproape 800 de 
spectatori care au asistat Ia între
ceri. în fruntea acestora s-a situat 
disputa de la categoria muscă, din
tre Ion Șulă și Teodor Dinu. în 
care s-au schimbat lovituri de toată

în compania 
a R.D. Ger-

păcate, nivelul
al pugiliștilor

(cei 4 care au
n-a permis o verificare rea-

destul de 
din Rîmnicu 
susținut me-

ANUNȚ
Fabrica de calculatoare electronice București, cu sediul in București, 

str. ing. George Constantinescu nr. 2, sector' 2, platforma industrială 
Pipera, angajează urgent tineri între 15—18 ani, pentru calificare prin 
ucenicie la locul de munco (2 ani) conform instrucțiunilor Ministerului 
Educației și Invățămintului nr. 126320/67, pentru meseriile :

• STRUNGAR
• LĂCĂTUȘ

Se primesc și candidați din județul Ilfov pe o rază de 50 km in jurul 
Capitalei.

Înscrierea candidaților se face pe baza următoarelor acte :

— certificat de naștere, copie și original
— certificat de absolvire a școlii generale
— fișa copilului de la 0—15 ani eliberată de școala generală sau 

certificat medical eliberat de circumscripția medico-sanitară la care can
didatul este in evidentă

— buletin de analiza sîngelui și examen radiologie pulmonar.
Informații suplimentare la telefon 33 67 60, interior 120. Mijloace de 

transport : autobuzele 101 și 106 ; tramvaiul 16 (la capăt).

IMPORTANT
Oficiul de turism al municipiului București și Oficiile ju

dețene de turism din întreaga țară pun la dispoziția celor in
teresați să-și petreacă concediul în luna septembrie bilete în 
stațiunile de pe Literal.

Tn această perioadă, posesorii de bilete pentru odihnă be
neficiază de tarife reduse.

Pentru înscrieri vă puteți adresa la Oficiul de turism al 
municipiului București și la Oficiile județene de turism.

PUBLITURISM

parcursul celor
In prima repri-

frumusețea pe tot 
9 minute de luptă.
ză, Ion Șuia l-a surprins descope
rit. la ficat, pe Dinu și cu o stin
gă puternică l-a trimis la podea. 
In continuare, Șuia a condus lupta 
și a punctat mult, detașindu-se de 
partenerul său de întrecere. Dar, 
în ultimul rund. Teodor Dinu, cu 
cîteva contre de dreapta, l-a înge- 
nunchiat de două ori pe adversarul 
său și puțin a lipsit ca să se schim
be soarta partidei. Pentru avanta
jul acumulat în primele două run- 
duri. Șulă a primit decizia la punc
te. Remus Cozma și Paul Dragu au 
oferit, de asemenea, celor prezenți 
o partidă atractivă, cu box variat 
și lovituri în viteză. In final, ex
periența și-a spus cuvîntul și Re
mus Cozma a cîștigat la puncte. 
Tinărul Iuseim .Memet (lot) a avut 
o misiune dificilă în compania me-

talurgistului Ion Grăjdeanu, boxer 
rapid, puternic și cu multă expe
riență competițională . La capătul 
unui meci foarte disputat, pentru 
un plus de putere de luptă, în ul
timele trei minute ale meciului, 
Memet a primit decizia de învingă
tor. Constantin Tănase și Alexan
dru Hiera (ambii din lot) n-au reu
șit să-i convingă pe antrenori și 
nici să rezolve problema selecției, 
în urma unui meci anost, ei au 
terminat la egalitate.

în celelalte partide, Dinu Condu- 
rat b.k.o I Cornel Rădulescu, Ion 
Adam b.k.o.l Gheorghe Rădulescu, 
Ilie Tirîlă b.ab.l Gabriel Radules
cu, George Agapșa b.ab.3 Radu E- 
nache. După cum reiese și din re
zultate. boxerii localnici au opus o 
slabă rezistență celor din lot.



CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU SPORTUL

A XX-a OLIMPIADA DE ȘAH (JUBILIARA)
SE DISPUTA LA SKOPLJE

Cu puține zile înainte de startul 
celei de-a XX-a Olimpiade de șah, 
orașul Skoplje, capitala Macedoni
ei, trăiește febra premergătoare 
marilor evenimente sportive. Orga
nizatorii se străduiesc ca orașul lor 
să capete acel aer sărbătoresc, atît 
de caracteristic, dorind să fie In
tr-adevăr gazde primitoare ale a- 
cestei ediții jubiliare 
treceri.

Această Olimpiadă 
organizată sub egida 
șah din Iugoslavia, pare 
sub semnul marilor succese. încă 
înainte de start, un „record" a și 
fost stabilit, pe lista de înscriere 
fiind trecute 66 formații masculine 

27 feminine. Niciodată pînă a- 
întrecerea echipelor de șah 
mobilizat forțe atît de nume- 
și bineînțeles 
fapt, jocurile

AU CÎȘTIGAT

a marii în-

a șahiștilor, 
federației de 

să stea

1927
1928
1930
1931 
1933 
1935 
1937 
1939 
1950 
1952

(Londra) — Ungaria 
(Grave.nhage) — Ungaria 
(Hamburg) — Polonia 
(Praga) — S.C.A.
(Folkestone) — S.V.A. 
(Varșovia) _  S.C.A.
(Stockholm) — S.VA. 
(Buenos Aires) — Gmmania 
(Dubrovnik) — Iugoslavi* 
(Helsinki) — U.R.S.5.

Și
cum 
nu a 
roase

De
ra, atît la Skoplje 
una din cele mai 
tați din Iugoslavia. Ca totdeauna, 
turneul final — în care titlul su
prem va fi disputat de cele mai 
puternice echipe — este precedat

puternice.
se vor desfășu- 
cît și la Ohrid, 
pitorești locali-

de selecția grupelor preliminare, 
continuare toate echipele partic;- 
pînd pentru stabilirea locului în 
clasamentul generaL

Cu deosebit interes este așteptată 
evoluția echipei V.R^S.. multiplă 
campioană a lumii, ciștigătoare a 
tuturor Olimpiadelor disputate de 
la intrarea ei in luptă, la ectUa 
din 1952, la Helsinki- Va fi intere 
sânt de asistat și la jocurile echi
pei americane, având în frunte pe 
noul campion mondial Rsber. 
Fischer.

Pregătiri asidue au făcut și șa
hiștii iugoslavi, selecționați in ectii-

In

relui Prem: 
chete sezon
1972 (în parc..-.: 
pune t3j■

SEPTEMBRIE
dispoziție o serie de jucător: pu
ternici. dornici să-ți apere cu dlr- 
zenie șansele ..pe teren propriu". 
Marele maestru Gligorîci va juca 
la prima masă., iar din lot mai fac 
parte Ljubojevici. Velimirovici, Mi- 
n.ci. Bukici. Rukavina. Echipa fe
minină va £ alcătuită din cunoscu
tele jucătoare de șah Milunka La

și Ko-

prevăzut 
turneul

,,SAEATIERA DE ARGINT" PLEACA SPRE BUCUREȘTI
->

zarevici. Katia Iovanovici 
narkovska-Sokolov.

Startul întrecerilor este 
pentru 18 septembrie, iar
final se încheie la 13 octombrie. In 
timpul Olimpiadei, la Skoplje se va 
ține ți Congresul extraordinar al 
Federației internaționale de șah 
(F.IJJ.E.).

(Urmare din pag. I)

escală de o sâptămînă la Paris, în 
vederea unor jocuri de antrena
ment cu membrii echipei naționale 
de tenis a Franței. Va fi un prim 
contact cu terenurile de zgură ro
șie, specific europene, precum și un 
test de acomodare deosebit de pre
țios. Startul final spre București va 
fi dat, probabil, pe data de 
tombrie.

O altă știre importantă pe 
da finalei este definitivarea 
trului principal al întilnirii. 
fost ales, prin acordul 
celor două

Dușan BUGARIN
Belgrad, septembrie

OCTOMBRIE

Bt, 
Teftm» 
Barrel

25—»

I— 5
6—11

13—18 Capa Dw.N) 
ți Lomira (cat

7—15
9—15

16—22

tncă din zile de vară, noul patinoar acoperit din Dresda cunoaște o 
vie activitate. Aci au avut loc, recent, demonstrații susținute de marile 
stele ale patinajului artistic din mai multe țări, care au făcut tribune pline. 
in fotografiez un aspect al sălii în timpul evoluției talentatei Sonja 
Morgenstern, campioana R D. Germane.

La încheierea f ■gtdtulni. urmea
ză -.Turneul Camp :e.. ir*, la Bar
celona. intre 27 Bueabrie ș; 3 de
cembrie.
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HOCHEISTII SOVIETICI

16 (Agerpres) Re-STOCKHOLM.
prezentativa secundă de hochei pe 
gheață a U.R.S.S. și-a încheiat tur
neul în Suedia jucînd la Stockholm 
în compania unei selecționate a ță
rii gazdă. Hocheiștii sovietici au ter
minat învingători cu scorul de 6—3, 
(3—1, 3—1, 0—1) prin punctele 
realizate de Belousov, Popov, Kli
mov, Șalimov, Orlov și Martini uk. 
Aceasta a fost cea de-a cincea vic
torie obținută de hocheiștii sovie
tici în cadrul acestui turneu.

„MEMORIALUL
IOACHIM POPESCU

(Urmare din pag. 1)

ale constănțenilor (D. Nicolae, Mă- 
țăoanu 2, respectiv Caraman și 
Constantinescu).
j, A arbitrat

RAPID —
bine M. Buzea.

DINAMO 4—1 (2—1)
a plăcut spectatorilor, 
jucat în viteză, s-au

„Nocturna" 
deoarece s-a . ... ____ , _ __
creat multe și frumoase faze la am
bele porți și golurile au „căzut1 
urmare a unor acțiuni bine 
cepute.

Giuleștenii au imprimat, chiar din 
start, un ritm vioi și, numai după 
cinci minute, au deschis scorul, prin 
Dumitriu III, care a introdus balo
nul în poartă, după ce Cavai nu pu
tuse să-l rețină la un șut al lui 
■Boc, dar egalitatea se va produce în 
minutul 8, cînd Sălceanu a înscris, în 
urma unei acțiuni personale. în con
tinuare, jocul a fost echilibrat, însă 
feroviarii au luat din nou conduce
rea în minutul 38, datorită punctu
lui marcat de același Dumitriu III.

După pauză, dinamoviștii acuză 
lipsa titularilor și, in consecință, ei 
cedează treptat, treptat tereh. Rapid 
domină cu Insistență și, firesc, 
bela de marcaj s-a 
două ori : în min.
(tot el !) a reluat 
16 m, centrarea lui 
89 cînd Boc, intercalat în centrul li
niei ofensive, a fructificat acțiunea 
colegilor săi de echipă.

Foarte bun arbitrajul Iui A. Bentu.

fost 
«j 
Ia

în

argentinianului Enrique Morea. A- 
cesta este o personalitate binecu
noscută în lumea tenisului 
multiplu campion al Argentinei 
finalist în proba de dublu mixt 
Wimbledon. în 1952.

în fine, avem un element nou
programul de pregătire al echipei 
României. A fost perfectată invita
rea la București a Davis-cupmanu- 
lui cehoslovac Jan Kukal. sp^rlng- 
partenerul tenismenilor noștri. Ku
kal sosește în țară pe data de 3* 
septembrie, urmînc să se integreze 
imediat antrenamentelor.

Activitatea prezentă a echipier:- 
noștri este cunoscută Ilie Năsta- 
continuă suita Marelui Premiu, 
timp ce Ion Tiriac se antrenea- 
pentru moment, acasă. Pentru

lor
se 
în 
ză.
ceilalți doi titulari viitoarele crite
rii de selecție — printre care acela 
al „naționalelor" care încep luni la 
Cluj — vor da verdictul.

PE PISTA DE LA „CRYSTAL PALACE“

JIM RYUN DIN
LONDRA 16 (Agerpres) — La 

..Crystal Palace" din Londra s-a 
desfășurat an concurs internațional 
atletic la startul 
prezenți numeroși 
recentele Jocuri Olimpice 
Munchen.

In cea mai disputată probă a zi
lei — cursa de o milă —. victoria 
a revenit în mod surprinzător neo
zeelandezului T. Polhill, cronometrat 
în 3:57.0. Principalii favoriț; ai 
cursei, americanii Jim Ryun și Da
vid Wottle, s-au clasat pe locurile

căruia au fost 
participanți la 

de la

MINGEA Șl APARATUL DE FILMAT

Acesta este fundașul central al 
selecționatei olimpice a Malaeziei, 
Namat Abdullah (26 ani), care de
ține recordul selecționărilor în e- 
chipa națională : 57. Marea lui pa
siune : mingea de fotbal. Dar are 

o a doua : aparatul de filmat.

Timpul său liber ți-I petrecea în 
satul olimpic fixând pe pe..r—ă
imaginile pe care 1 ie oferea aceas
tă reuniune a ti 
steagul celor c 
pice.

Foto: A.D.N. — Zentralbild
/
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4:01

LVc

z. z

d-a.‘

TURNEE DE TENIS
BRATISEAVA

(Agerpres). — Ultima

♦
4 (CU

7>

rstacc.e a fost 
L.'ăen ta 8:26.0 
L.*;-. iar cea de 
beta; cu victoria 
ev inter:can Lee 
: ta 45.5.
oca mile: Dixon 
- 8:19.4 : triplu- 
— 15.71 m : să- 
Lagerquist (Sue-

«OAUNEA, PE LOCUL

îquipe a publi
catul tablou al 

■mCcî 4e spectatori la meciurile 
de Mbal dto cadrai diviziilor na- 
'htocXe ia U țâr: din Europa (lip
sesc : U ASS. Spar._a. Bulgaria,

Zarul psmzu 
or. de eurissd.

SEATTLE. — In semifinalele 
probei de dublu bărbați. cuplul 
australian Ross Case-Geoff Masters 
a învins cu 4—6. 6—1. 6—1 pere
chea Iile Năstase (România)-Ri- 
chard Russel (Jamaica). în cea de-a 
doua semifinală, francezii Chanfreau 
și N’Godrella au întrecut cu 6—4, 
6—3 pe americanii Gottfried și 
Gerken. S-au disputat și primele 
două partide din cadrul sferturilor 
de finală ale probei de simplu băr
bați. Bob Hewitt (R.S.A.) a dispus

IV ÎN EUROPA
Iugoslavia, Finlanda. Polonia etc.), 
în sezonul trecut. După cum se 
poate vedea. România se află pe 
un loc fruntaș : IV. Oar iată cum 
arată tabelul :

DE EA
PRAGA 16

zi a concursului internațional de 
natație, desfășurat în piscina aco
perită de la Bratislava, a marcat 
un reviriment al înotătorilor ameri
cani, învingători în majoritatea 
probelor disputate. Ann Simmons 
s-a clasat pe primul loc în cursele 
feminine de 200 și 400 m liber, ob- 
ținînd timpul de 2:13,08 și respec
tiv 4:36,31. Fostul recordman mon
dial, John Kinsella, a cîștigat de
tașat cursa de 400 m liber în 
4:17.94, iar Mike Stamm a realizat 
la 200 m mixt timpul de 2:13,75. în 
sfîrșit. în ultima probă a competi
ției, brazilianul Jose Sylvino Filo 
s-a clasat pe p'-imul loc la 200 m 
bras cu timpul de 2:31,81.

cu 6—1. 7—5 de Ony Parun (Noua 
Zeelandă), iar Jaime Fillol (Chile) 
l-a învins cu 1—6. 6—1, 6—4 pe
Ross Case (Australia).

Ilie Năstase s-a calificat ușor 
pentru semifinale, învingîndu-1 cu 
6—1, 6—1 pe americanul Sherwood 
Stewart.

MONTREAL. — în cea mai dis
putată întîlnire, din cadrul sfertu
rilor de finală ale probei de .simplu, 
australianul Roy Emerson l-a în
vins în trei seturi 
7—6 pe compatriotul 
combe, favoritul nr. 
lui. Olandezul Tom 
pus cu 4—6, 7—5. 6—!
canul Cliff Drysdale, iar Ismail el 
Shafei (Republica Arabă Egipt) l-a 
Întrecut cu. 7—6, 7—6 pe Marty 
Riessen (S.p.A.). Jucătorul american 
de culoare Arthur Ashe, principa
lul favorit al turneului, a cîștigat 
cu 6—4. 6—4 partida susținută 
compatriotul său Cliff Richey, 
semifinale se vor 
Okker și Emerson 
Shafei.

CHARLOTTE. — 
ricana Billie Jean 
cu 6—3. 6—7, 6—1 
ta sa Mona Schallau, iar Rosemary 
Casals (S.U.A.) a Invins-o cu 6—0, 
6—2 pe Kerry Melville (Australia). 
Iată și două rezultate înregistrate 
în proba de dublu : FranCoise Durr 
(Franța). Betty Stove (Olanda) — 
Joy și Jill Schwickert (S.U.A.) 6—0, 
6—2 : Margaret Court, Lesley Hunt 
'Australia) — Vicky Brener (Cana
da). Esme Emanuel (R.S.A.) 6—0, 
6—2.

cu 6—4, 4—6, 
său John New- 
2 al concursu-
Okker a dis- 

■2 de sud-afri-

CICLIȘTII FRANCEZI

CONDUC
ÎN „TOUR DE L’AVENIR“cu 

In 
cu
el

PARIS 16 (Agerpres). — După 
disputarea a trei etape. în compe
tiția internațională ciclistâ „Tour 
de l'Avenir" — Trofeul Peugeot, 
conduce sportivul elvețian Hub- 
schmid, urmat la 10 secunde de 
olandezul Priem.

în clasamentul general pe echi
pe, pe primul loc se află formația 
Franței, urmată de cele ale Olan
dei — la 9 sec.. Italiei — la 17 sec., 
Elveției — la 3:05, Angliei — la 
3:08 etc.

Etapa a 3-a (Niort—St. Yrieix) a 
revenit francezului Michel Coroller, 
cronometrat pe distanța de 170 km 
în 4hl4:43.

întîlni Ashe 
cu IsmailTAXA AFLUENȚA j

TOTALA
NUMĂRUL 
DE 
CLUBURI

MEDIA 
PE 
MECI

AmxLa 14 434 603 22 31 352
la—4 7 093 9U6 16 29 557
B.FG. 5 800 621 18 16 341
RCM.VCA 3500 000 16 14 583
Setea 3 919883 13 12 810
Ojrvra 3 700 000 18 12 100
3.0 G 2 48 200 14 11 363

3181 065 18 10 395
* 2 416 W» 16 10 067

3468 303 20 9 127
So*d-a 1 165 564 12 8 830

207*766 16 8 626
E-ren* 1 Î75 1*1 14 7 000
Norrexă 583 524 10 6 483

1 *54 100 16 6 058
Preț aga a 1 419 364 16 5914
r «esarea 739:00 12 5600

1082 388 15 5 156

mai modificat 
60 Dumitriu 

năpraznic, de 
Dinu și în min.

PELE: STOP IN 1974 !

FE SCURT

.t tonal
Mos-

Șl NU

PRIMA PROFESIONISTA !

finala edi-

ta- 
de 
III 
la

va re.".no:

stabilise ca
a Cupei cupelor să <e

Inițial se 
ției în curs 
dispute la Paris, pe stadionul Parc 
des Princes la data de 30 maz

Celebrul fotbalist brazilian Pele. 
care joacă în echipa F. C. Santos, 
a declarat că va dona salariile pe 
care urmează să le încaseze in vii
tor fondului de ajutorare a aa~e- 
nilor săraci. Pele a subliniat că Is: 
va încheia activitatea sportivă la 
sfîrșitul sezonului 1973—1974. EI a 
arătat că la sfirșitul lunii octom
brie îi expiră contractul cu F. C. 
Santos, pe care însă il

DE CE SALONIC 
PARIS?

Jucătoarea ame- 
King a dispus 
de compatrioa-

PUNERE LA PUNCT

VRETI SA SLĂBIȚI 
2 KILOGRAME ?

PRELIMINARIILE C.M. — 
MEXIC, C1STIGATOARE 
VIRTUALA DE GRUPA

CONCURSURILE POSTOLIMPICE Șl ARITMETICA 
ELEMENTARĂ A RECORDURILOR

După ce truda i-a fost îndelun
gată, chinuitoare și totuși animată 
mereu de speranțe — un interval 
olimpic numără peste 1 400 de zile I 
— totul se comprimă apoi, la ora 
marii confruntări olimpice, în mi
nute de unică concentrare, de luptă 
titanică cu tine însuți pentru a nu 
fi întrecut de ceilalți competitori, 
și ei strînși în chinga unicei emoții, 
a clipelor nerepetabile. Tensiunea 
nervoasă atinge cota incandescenței, 
la unii potențînd ultimele resurse 
de energie, acumulările fizice și 
psihice, la limita maximă a formei 
sportive ; la alții topind ceea ce 
cu puțin timp înainte părea mai 
trainic ca oțelul. Și astfel marii 
favoriți de ieri ies uneori din cir
cuitul primilor clasați. Surpriza du
rează, însă, cum spune poetul 
„spațiul unei dimineți", pentru că 
această frenetică olimpiadă miinche- 
neză a făcut să irumpă în arena 
a‘letismului mondial multi outsideri 
încununați cu medalii.

Și ce altceva decît o confruntare 
lipsită de uriașa încărcătură emo
țională și nervoasă a marii răspun
deri olimpice. înseamnă concursu
rile postmiincheneze ? Acpm, lupta

se dă frontal cu recordul, cu rea 
mai înaltă performantă a fiecărui 
atlet. Acum, golită de orice ecuație 
tactică, se află aritmetica elementa
ră, pură i obținerea unu: nou re
cord, încercarea de aatodepășire. 
dincolo de locul ocupat în fira'.

Și ce altceva a însemnat tentati
va lui Dave Wottle — curînc după 
ce a obținut in extremis, după o 
cursă grevată tactic, o epuizantă 
Victorie la 800 m — de a doborî 
cel mai vechi record mondial, cel 
al lui Peter Snell ? Și tot aco'.o. pe 
stadionul olimpic din Helsinki, des
cărcat de uriașa tensiune ce-1 îm
povăra Lasse Viren — dublu cam
pion olimpic Ia 5000 si 10 000 m și 
recordman la ultima probă — și-a 
adăugat la prestigioasa colecție a 
acestui sezon și recordul lumii la 
5000 mi 13i 16,4 ! Iar suedezul 
Anders Gaerderud, care nici mă
car n-a figurat printre primii șase 
la Olimpiadă, a doborit — în ca
drul aceluiași concurs — recordul 
mondial al probei de 3 000 m obsta
cole i 8 ■ 20.8. .

Abia întors acasă, la Malmoe. un 
alt atlet suedez, Ricky Bruch, me
daliat cu bronz în disputa drama-

tică a discobolilor. ț:-a luat o in- ■ 
d rectă revanșă asupra tmringilori- 
lor să: de ia Munchen. stabdmd 
numai la citeva zile un nou record 
mondial, cu o aruncare de 6858 m. 
Ambii atleți suedezi vor E prezerți. 
după toate probabilitățile. la 
Constanța. în cadrul triunghiulan»- 
lui România — Finlanda — Suedia 
unde li se oferă un nou prilej de 
a-și prelungi starea de deconecta
re prin noi. - performanțe de valoa
re mondială !

Nu întotdeauna marea confrun
tare a celor mai buni sportivi din 
lume se soldează cu o optimă ierar
hizare valorică. Momentul ascunde 
imprevizibilul, iar alte ori — apa
rent paradoxal — In numele me
daliei de aur se sacrifică, pe alta
rul tacticii, performanța. Iată de ce 
roadele Olimpiadei se mai culeg și 
acum, cînd fișele cu 
intrat în analele J.O. 
ziate, dar meritate 1

Și, de fapt, condiția 
este tocmai această 
luptă cu el însuși ?

Soare 
de 

țara 
Recent ea a

transferată 
la Roma. în e- 
chipa _LiIiana". 
Contractul său 
prevede rambur
sarea cheltuieli
lor făcute cu vo
iajul, va prim: 
un apartament, 
salariu și prime 
pentru golurile 
marcate.

TELEX. • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Carmona
ia cale

Paul

rezultate au 
Roade întîr-

atletului nu 
neîntreruptă

SLAVESCU

Bnxerul mexican Changn 
este noul campion mondial 
goria ușoară (versiunea W.B A ). în 
gala disputată Ia Los Angeles, el l-a 
făcut K. O. în repriza a 8-a pe ame
ricanul Mando Ramos. Mexicanul 
și-a expediat de 5 ori adversarul la 
podea în decursul reprizelor a 5-a 
și a 6-a. Noul campion mondial este 
în vîrstă de 20 de ani.

Concursul international de 
la Rotterdam a continuat 
șurarea unei noi probe de

călărie de 
cu desfă- 
obstacole.

in 
vesi 
gătorvl.
-Shi 
g-m 
■76,7 
sat 
ken 
ges .
Johan Heins

we Victoria a revenit sportivului 
•ținan Hendrik Snoeck. îrivin- 

a concurat pe calul 
jrokko*. a parcurv tra-eul In Iun
ie de 650 m cu 14 ob~tacole tn 

Pe locurile următoare s-au cla- 
Cțmpatrioții săi Hartwig Steen- 
pe .Darieha" - 69.8. Fritz Lig- 

pe .Goldika* — 70,6 si olandezul 
pe .Amtrieb* — 77.6.

In cursa ciclistâ de 6 zile, care «e 
desfășoară la Londra, rondure cuplul 
Tony Go vr land (Anglia) — Patrick

.Vu este un secret pentru ni
meni faptul că hocheiul sovietic 
domină scena amatoare a aces
tui sport de mai bine de un de
ceniu. Chiar dacă la ultima 
ediție a campionatelor mondiale 
echipa Uniunii Sovietice n-a mai 
cîștigat titlul suprem — il cuce- 
'•-e cu citeva săptămâni mai 
inai’ite pe cel olimpic — supre
mația de ansamblu a hocheiști
lor sovietici este greu contesta
bilă.

Atunci cînd se vorbea despre 
hochei — în cercuri avizate sau 
pu~ și simplu între neofiți — 
e’ ;,:a mereu o. cvașiunanimitate 
.? „î-er: in privința unei even- 
tuale confruritări a echipei so- 
vt-'i-e (singura care s-ar fi a- 
’ in traversarea Oceanu-
luil -j hocheiul profesionist ca
nadian. Anume, nu se acorda 

^-a mai mică șansa echipei 
Iu: Ragu'.in. deși, nu știm cîți 
dintre cei care pronosticau sco- 
~'--i jde la o duzină în sus" 

profesioniștilor vor 
rfcut vreodată 
meci
(liga 
ar-.'-.- a-.it. Există însă, chiar la 
oamenii de bună credință! ten- 
:a:fa z-iiternării — al cărui iz
vor este probabil lipsa de cu- 

. ■naștere — in fața cuvin‘ului
•< n'.ația de a in- 

ochii și a spune ,.dă“ 
tind valoarea unei vede- 
calculată în milioane de

m 
fi 

cum arată un 
de hochei al lui N.H.L. 
Profesionistă cartadiano-

-hide 
ttnri 
te este 
dolari.

\'u facem pe vitejii de după 
război. Autorul acestor rînduri 
-ă-.-i^ș-.e d Se numără prin
tre wi care doar au auzit de 
un Stan Mikita, Jean Beliveau. 
Bobby Hull sou Phil Esposito 
<ără a-i fj rârut pe gheată, 
tuși. fdrd a fi un specialist 
acestui sport. îmi puteam 
greu imagina mm ar trebui 
joa-e o .> hipă pentru a fi 
pabilă -î marcheze o duzină de 
goluri lui Tretiak.

După mm se știe. in prima

To- 
al 
cu 
să 

ca-

decadă a lunii septembrie, se
lecționata U.R.S.S. a Întreprins 
un turneu de patru jocuri în 
Canada, intilnind in fiecare par
tidă o selecționată canadiană 
cuprinzînd pe cîțiva dintre cei 
mai buni jucători profesioniști 
canadieni. Și nu numai că sovie- 

. ticii . au scăpat „teferi" dar bi
lanțul turneului le este chiar 
favorabil. Din patru jocuri au 
cîștigat două — poate cele mai 
importante, primul și ultimul — 
au pierdut unul și au terminat 
unul la egalitate, înscriind 17 
goluri și primind 14. Comenta
riile ar fi de prisos.

Impresia pe care. ei au pro- 
■dus-o în țara 
formidabilă. 
tîci joacă- 
spectaculos : 
de mare 
lor este perfect". Cuvintele 
mai sus 
mult nici mai puțin — celebru
lui „coach“ canadian Harry Sin- 
'den. cel care a alcătuit și pre
gătit echipa canadiană pentru 
meciurile cu sovieticii. Tot el a 
mai declarat : ..Pentru a 
față meciurilor revanșă (n.n. care 
vor avea loc în curind la Mos
cova/ jucători noștri s?nt datori 
să-și îmbunătățească viteza de 
patinaj"

Cuvintele antrenorului cana
dian sint elocvente. Deci, pen
tru a putea face față echipei so
vietice. celebrii Ph.il Esposito. 
Jean Tatelle. Bobby Hull și cei
lalți. trebuie să și îmbunătățeas
că viteza de patinaj, una din ar
mele de bază din arsenalul ho- 
cheistului...

Cuvintele antrenorului și — 
mai ales — rezultatele trecute 
in palmaresul hocheișlildr sovie
tici reprezintă o serioasa punere 
la punct a tuturor acelora care, 
din neștiință sau rea credință, 
făuriseră legende din vorbe au
zite de la alții.

hocheiului este 
„Hocheiștii sovie- 
excelent. combină 

și practică un joc 
eficacitate. Patinajul 

de 
aparțin — nici mai

face

Vladimir MORARU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Sercu (Belgia) cu 47 puncte. Ti ur
mează 
gliak — 
niei) — 
glia) - 
maniei)

perechile Hugh Porter (An- 
AIhert Fri'z (R F a Germa- 
21 puncte. Barry Hoban (An- 
Dieter Kerncer (R. F.
— 13 puncte etc

a Ger-

Etapa a 
taloniei.
Seo de 
rutierul 
cronometrat ne distanța de 141 km 
cu timpul de 4 h 38 37. Tn clasamentul 
general individual continuă să con-

3-a a Turului ciclist 
desfășurată pe traseul
Urgen a fost cîstigată de 
spaniol Domingo Pernrena,

al Ca- 
Olot

ducă spaniolul Linares, urmat de 
compațrioții săi Perurena — la 6 sec. 
și Fandos - I 
lice Gimondi, 
cursei, se află 
de lider.

la 38 sec. Italianul Fe
linul dintre favoriții 

I pe locul 8, la 40 sec.

belgian Eddy MerckxCelebrul ciclist
intenționează să atace recordul mon
dial al orei, deținut de danezul Oile 
Ritter. Tentativa -irmează să aibă 
loc . Ia mijlocul lunii octombrie pe 
pista velodromului „Vigorelli" din 
Milano.
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