
BI, IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
A AVUT LOC INAUGURAREA CENTRULUI EUROPEAN 

AL UNESCO PENTRU INVAȚĂMINT SUPERIOR
în prezența președintelui Consi

liului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut lcc, în Ca
pitală, în dimineața zilei de joi, 21 
septembrie, inaugurarea Centrului 
European al UNESCO pentru învăță- 
mint superior, eveniment cu multi
ple și profunde semnificații nu 
numai în sfera colaborării interuni- 
versitare și științifice pe continen
tul nostru ci și pe planul promovă
rii unui climat de colaborare si în
țelegere între statele europene.

Ora 11. In aplauzele asistenței, so
sesc tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer.

Conducătorii de partid și de stat 
sînt întîmpinați cu cordialitate de 
Rene Maheu, directorul general al 
UNESCO, de Mircea Malița. minis
trul educației și învățămîntului, și 
de alte personalități.

La ceremonia deschiderii au par
ticipat tovarășii Leonte Răutu, Cor
nel Burtică, Miron Constantinescu. 
Comeliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, și alțî membri ai gu
vernului, delegatul permanent al

lingă UNESCO, pre-României pe _  _____
ședințele Comisiei naționale a țării 
noastre pentru UNESCO. perse"—: 
tăți de seamă ale vieții științifice și 
culturale, rectori și profesori uni
versitari, reprezentanți ai Uniunii 
asociațiilor studențești, ai Consil u- 
lui popular al Capitalei.

Au fost prezenți. de asemenea. 
Sayed Abbas Chedid, directori'! 
Centrului de informare al O.N.U la 
București. Alexander Rotival, repre
zentantul permanent al Programu
lui Națiunilor Unite pentru Dezv :- 
tare, Jose Jaz. șeful Proect n 
P N.U.D./UNESCO de la Institutul 
Politehnic din Capitală.

Erau de față șef: ai unor misiur; 
diplomatice ai s'atelor 
acreditați la București.

După ce a salutat pe 
peți, Mircea Malița

euroțxne

înalț:: cas- 
a subliniat, 

în cuvântul său. importanta orga-.: 
zării acestui centru.

Vorbitorul a arătat că. așa cum a 
fost unu! din promotorii idei: de în
ființare a acestei instituții. Rom.tr.za 
va sprijini intens activitatea noului

general

se Ceausescu. cre
de partid ș; de 
și participau:.: 
vzte»râ după

european a
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Simbatâ și duminică, pe stadionul „1 Mai“ DE AST AZI, LA IAȘI,

EDIȚIA A X-a
JUBILIARA

A BALCANIADEI
DE AMPLOARE

LA U. U. P. S. SUCEAVA

CINCINALUL IN 4 ANI SI 4 LUNI!«

Ne aflăm de utilaje
șl piese de schimb, una dintre cele 
4 întreprinderi care, alăturate, alcă
tuiesc «platforma industrială- a mu
nicipiului Suceava. Pe citeva ta
blouri, încadrate viguros de siluete 
metalice de muncitori și de alte sti
lizări de fier forjat, erau Înscrise 
mai multe cifre. Curiozitatea repor
terului nu rămîne multă vreme nesa
tisfăcută, căci, deasupra, cu litere 
mari, cîteva cuvinte stăpinesc pri
virea : „Cincinalul — in 4 ani și 4 
luni r Așa că nu era greu de ob
servat că cifrele constituie coefici
enții principali ai producției pe anii 
1971 și 1972.

Așadar, poți cuprinde dintr-o sin-

gură privire, comparativ, raportul 
dintre rezultatele muncii colectivului 
sucevean, din amil trecut si din a- 
cest an — ai ultimei Conferințe Na
ționale a partidului, al celei de-a 
28-a aniversări a eliberării, al împli
nirii unui sfert de veac de la procla
marea Republic:.

-Jupă rubrica angajamentelor ne 
grăbim să notăm succesele ob
ținute ptaâ acum. La 20 august, 
pianul pe 8 luni fusese îndeplinit la 
toți indicatorii producției ceea ce a 
însemnat o depășire de 6 mi ioane 
iei la producția globală și de 28 mi
lioane lei la producția marfă.

— Cum au reușit ți, mai ales, cum 
va reuși colectivul uzinei să-și înde
plinească angajamentele pe care si 
le-a luat ? — a fost întrebarea pe 
care am pus-o directorului general 
al întreprinderii, tov. loan Lukacs.

— Peste 90*> dintre salariați sint 
tineri sub și in jur de 25 de ani. 
Știți ce energii imei 
ra asem< 
fapt, cu 
cel mai 
pe care, 
ciștigat

Firesc, 
sportivi, 
de muncă, amatorii de sport din U-

aflăm Ia pragul unui even;- 
aîîetce de o deosebită im

iți : triunghiularele atletice
- (România — R D Ger- 
— Polonia) și seniori (Rotnâ-

- Suedia — Finlanda) :e vor 
tiuite de stadionul din Con

stanța. sîmbătă și duminică. Așa
dar. in cele două zile va evclua 
— ia compania unor team-uri re
dutabile — tot Ce are atletismul 
românesc mai bun. atît la fete cit 
î: la bă.eți, la juniori cit și ia se-

7» ' ■ ‘
O* ’XI

depășește interesul

_ pot desfăsu-
■oea oameni ? Colosale ! De 
aceasta am adus primul și 
important argument — ce! 
de cite ori am mizat, am
unde sint tineri sint ți 

Cot ia cct cu tovarășii lor

mișcă-i: sportive din 
o conduce cu multă

Radu TiMOFTE
G ALEXA

Evenimentul
e rect și firesc al combatantelor, el 
situindu-se în atenția unui mare nu- 
ITIHT 
și fi 
tul că pe stadionul „1 Mai* 
evolua laureați și protagoniști 
recentelor întreceri olimpice de la 
Munchen, sportivi de mare valoare 
în concernul internațional al atle
tismului.

Triunghiularul atletic de juniori

de specialiști din Europa. Este 
vsc dacă ținem seama de fap- 

vor 
ai

NE MÎNDRIM CU LUPTĂTORII NOȘTRI!
• 2 campioni olimpici și un total de 4 medalii • De la 25 (Mexico) la 34 de puncte (Miinchen)

• Prototipul luptătorului modern implică varietate in procedeele tehnice și un perpetuu
spirit ofensiv, model pe care antrenorii noștri este necesar să-l dezvolte

R-xsvc Fvzj-. — v-..c -v-P-.;eie «tletu<mului nostru — protagonista
a probei ce sdmrwă r» mclfi-ne cm codrul triunghiularului de juniori 
Rzmixia — R. D. Germană
opune formațiilor Rcmărre: 

e cel— mai puternice 
---- ■

— PoZ&rua

două 
echipe 

din lume. cete ale R.D. Germane 
(pe tocul I intr-un cîasaasent. de
sigur neoficial și Potodei (tocul IIL 
cupă UJLS-S.). Intr-un concurs cu 
atftea v.rioare stele se vor realiza, 
fără îndoială, pei for mar.țe pe care 

r.țâ — !e vor invidia 
Si mulți dintre— seniori. Antrenorul 
federal Nicolae Mărâșesc-j ne-a 
comunicat că sportivii din echipele 
noastre de juniori și junioare do
resc să-și onoreze participarea Ia 
o reuniune atît de selectă cu per- 
formanțe-record. Sînt astfel de aș
teptat corectări ale tabelei de re
corduri naționale în probele mas
culine de 1 500 m, 400 m g, 2 000 m 
obstacole, prăjină, greutate, suliță 
și ciocan. Iată și formațiile celor 
două reprezentative de juniori ale 
României :

Foto: Dragoș NEAGU
M eg el ea. David (suliță), Stan, Bin- 
dar (ciocan), Ioniță, Pescaru (marș), 
(aurea. Pascu, Cristudor, Georgescu 
(4 X 100 m). Stroescu, Bîrcă, Iloiu, 
Bălan (4 X400 m).

CCI S^- >r3J

JUNIORI : Cristudor, Georgescu 
(100 m și 200 m), Bălan și Miloiu 
(400 m), Ghipu, Gale (800 m), Ghi- 
pu, Onescu (1 500 m), Zafiris, Nicu- 
lescu (3 000 m), Gavrilaș, Crișan 
(110 m g), Korodi, Gheorghe (400 
m g), Bețini, Voicu (2 000 m obsta
cole), Kicsid, Antaj (înălțime), An
ton, Voicu (prăjină), Scoarță, Be- 
drosian (lungime), Gheorghiu, Be- 
droșian (triplusalt), Iordan, Neagu 
(greutate), Zamfirache, Gaja (disc),

BASCHETBALISTELOR

Wa
rn),
400

so-

JUNIOARE : Surdu. Măgirescu
(KM și 200 m). Leau, Filip (400 m), 
Tăriță. Neagu (800 m), Neagu, Ho
lub (1509 m). Nedelcu, Bucătaru 
(100 m g). Vulescu, Păcuraru (înăl
țime). Cătineanu, Doina Popescu 
(lungime), Constantin, Zorgo (greu
tate), Nan, Florența Ionescu (disc), 
Zorgo, Dragu (suliță), Nedelcu, 
girescu, Surdu. Leau (4 X 100 
Tăriță. Țîcu, Filip, Leau (4 X 
m).

Din echipa Poloniei, care a
sit aseară la Constanța, se remar
că atletele Lenard (11,8 la 100 m), 
Kwietniewska (55,2 la 400 m), Ja- 
nutka (2:07,7 pe 800 m), Kozika 
(4:28,0 pe 1 500 m), Dega (13,4 pe 
100 m g), Jablonska (53,70 m la 
aruncarea suliței) și atleții Pietrak 
(14,6 pe 110 m g), Wrzosek (2.06 m 
la săritura în înălținîe), Beirowski 
(51,24 la aruncarea discului) și 
Gailewicz (7.3,14 m la aruncarea 
suliței). Reprezentativele R. D. Ger
mane sosesc astăzi la Constanța.

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

SENIOARE
în moderna sală a sporturilor din 

Iași, începe azi ediția a X-a — jubi
liară — a campionatului balcanic de 
baschet rezervat echipelor de senioa
re. La întreceri iau parte reprezentati
vele Iugoslaviei (locul 2 la campiona
tul european din 1968. locul 3 la cel 
din 1970, deținătoarea titlului balcanic), 
Bulgariei (cîștigătoarea primelor opt 
ediții ale Balcaniadei) și selecționatele 
A și B ale României, dintre care pri
ma are drept țel principal al anului 
campionatul european din Bulgaria 
(8—16 octombrie), iar secunda (formată 
în exclusivitate din jucătoare de la 
Rapid și I.E.F.S.) — un scurt rodaj 
înaintea evoluției în C.C.E. și Cupa 
cupelor. Ținînd seama de valoarea 
participantelor la Balcaniadă, este de 
așteptat ca nivelul meciurilor să fie 
ridicat, iar disputa, pentru titlul de 
campioană, echilibrată.

Concomitent, mai precis sîmbătă Ia 
ora 10, are loc, la Palatul administra
tiv al orașului, Conferința balcanică 
In cadrul căreia vor fi prezentate ra
poartele organizatorilor Balcaniadelor 
din acest an, se vor stabili orașele 
și datele ediției 1973 a competiției și 
va fi ales noul secretar al campiona
telor balcanice, post deținut acum de 
D. Aristovoulu (Grecia).

Programul întîlnirilor de astăzi pre
vede ca la ora 16,30 România A să 
joace cu România B, iar la ora 18 
Iugoslavia cU Bulgaria. Arbitrii parti
delor vor fi H. Topuzoglu — Turcia, 
K. Brodici — Iugoslavia, I. Kokonov 
— Bulgaria, Al. Dănilă și dr. M. AI- 
dea — România.

PALMARESUL 
BALCANIADEI

1963 (Belgrad) : 1. Bulgaria, 2, 
Iugoslavia, 3. România1964 (Sofia) : 1. Bulgaria, 2. Ro
mânia, 3. Iugoslavia
1965 (Galați) : 1. Bulgaria, 2. Ro
mânia. 3. Iugoslavia19G6 (Skoplje) : 1. Bulgaria, 2.
România, 3. Iugoslavia
1967 (Sevlievo) : 1. Bulgaria, 2.Iugoslavia, 3. România
1968 (Split) : 1. Bulgaria, 2. Ro
mânia, 3. Iugoslavia1969 (Timișoara) : 1 Bulgaria, 2. 
România, 3. Iugoslavia
1970 (Vama) : 1. Bulgaria, 2. iu- Iugoslavia, 3. România
1971 (Sarajevo) : 1 Iugoslavia. 2. Bulgaria, 3. România

In pofida confirmării înscrierii golului egalizator cu mîna de către finlandezi

w-’ i

a

Se intonează Imnul de stat al României. Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de onoare se află luptătorul fi 
olimpic la categoria semimuscă (greco-romane)

QLTMPI-fi DE 
îli'RCHEB 197 2ț- 
RINGEH GR • “ȘUM •A

1 eercmhu
2. tfLlÂBAOI
3 ANGELOU

Gheorghe Herreanu — campion 
ioîo: Radu CRISTESCU — Agerpres

n *

■ Rmi'

ECHIPA NAȚIONALA DE FOTBAL NU POATE
FI SCUTITĂ DE CRITICĂ PENTRU JOCUL SLAB

Nu am fi crezut posibil ca un 
număr atît de mare de spectatori 
(peste 2 500 la fiecare reuniune) să 
asiste timp de 11 zile la desfășu
rarea turneelor olimpice de lupte, 
la ambele stiluri. Și totuși, aceasta 
a fost realitatea pe care am con- 
statat-o cu regularitate în hala nr. 8 
din Messegelânde, acel întins parc 
de expoziții care a găzduit între
cerile celor mai puternici candidați 
olimpici, indiferent dacă erau lup
tători, halterofili sau judoka. Par
ticiparea masivă a publicului con
firmă nu numai un interes specta
cular pentru concursurile de pe sal
tele, ci și amploarea confruntărilor 
olimpice, fără precedent și incom
parabilă cu orice altă competiție 
continentală sau chiar mondială.

Este de remarcat că la startul 
întrecerilor de lupte s-au prezen
tat 196 de sportivi (la stilul greeo- 
romane) și 219 (ia stilul liber) din 
46 de țări ale lumii.

în acest cadru grandios, valoarea 
deosebită a multora dintre partici
pant!, pregătirea tehnică excelen:â 
a majorității competitorilor, apari
ția unor luptători necunoscuți in a- 
rena internațională dar excelez.;; 
cunoscători ai acestui sport, pre
cum și arbitrajele extrem ce se
vere — au ridicat obstacole difi
cile In fața spor'.:vjor care și-au 
apărat șansele pe cele 4 saltele a.e 
halei nr. 8. Este suficient, in acest 
context, să znențtonâm că dintre 
campionii olimpici ce la Ciudad de 
Mexico, prezenți acum la Munchen. 
doar 2 au cucerit și de astă dată 
titlurile : Petar Kirov (Bulgaria) la 
greco-romane și Aleksandr Medved 
(U.R.S.S.) la libere.

Bilanțul general al turneelor o-

lupte la ambele stiluri 
poziția fruntașă a spor- 
U.R.S.S., care au cucerit

limpice de 
reconfirmă 
tivi lor din 
aici un total impresionant de 9 
medalii de aur și alte 5 medalii de 
onoare. In timp ce la greco-romane 
sportivii bulgari își mențin poziția 
secundă, talonînd îndeaproape pe 
luptătorii sovietici, la libere se în
registrează un salt important al 
competitorilor americani, care s-au 
situat pe locul al doilea, datorită 
îndeosebi unui neașteptat progres 
în însușirea celor mai rafinate pro
cedee tehnice. în schimb, se con
stată un oarecare regres al luptăto
rilor din țările cu mare tradiție în 
libere. Iranul, Turcia și Mongolia, 
a căror rutină, îndeobște cunoscută, 
nu a mai fost suficientă pentru a 
face față cerințelor unei mari com
petiții moderne. In acest sens, pre
cizăm că succesul la turneele olim
pice de lupte a fost înlesnit mai 
ales acelor sportivi care au ad'p

PRESTIGIU INTERNATIONAL ÎN CREȘTERE
Pentru mma oară in isroru: 

Jocurilor Ctsi-npice. echipa de l«pce 
a Rominin s-a prexentxt cu două 
formații complete, acopermd toate 
cazegonile de greutate Ia cele doesă 
stuur-.. Nu este pentru nimeni un 
secret faptul că dm luptă-
w-itor noștri — și ta special a ce
lor de ia grecc-romane — fruntaș: 
tradiționali In marile competiții in
ternaționale — se așteptau rezultate 
bune, la înălțimea prestigiului tor 
și corespunzător cu nivelul înalt de 
pregătire, cu excelentele condiții de 
antrenament și de concurs ce li s-au 
oferit Trebuie să recunoaștem as
tăzi că performanțele lor — at it la 
nivelul medaliilor de aur, cit }i a

mare de 
tehnice 
clasice),

tat sau au manifestat trăsăturile ca
racteristice noului stil, care impune 
prin excelență : viteză 
execuție a procedeelor 
(chiar cînd acestea sînt 
combativitate perpetuă (și nu în 
salturi), atitudine activă chiar și în 
situațiile de defensivă. înlănțiiirea 
unor procedee tehnice variate în 
funcție de momentele de lupță fin 
locul abordării unui singur proce
deu și abandonării lui in caz de 
nereușită). De altfel, maniera nouă 
de arbitraj încurajează tocmai a- 

a ltrptri. lu- 
asele avert.s- 

icta:e în 
iff—2.U C3- 

ie. pinâ si 
oiimpeci.

r*Tn
Kilfried 
Zubiax

arbitraj încurajează 
ceasta abordare activă a 
cru dovedit de n 
mente și descalificrlri (d 
primele 4 mim 
zut victimă, 
celebri foști 
mondiali sau 
Jânos Varpc 
Dtetrw* (RT.G. 
(CJtSjS.L Ahfa

e). căror: 
fără exeepț 

campioni 
î e^rnepeni 

(Ungaria), 
imVteiiaui

A Vere.’:

rxaiuiui de pânde pe ancele sti- 
l«ri — cx barem aptetrăn-e. o- 
norind mijearea sportivA romi- 
neased (i rustinind cu mare pan
zere reaizzinle Robele ale deiega- 
;iei olimpice a Romdnieî.

La rreco-roeaane. bilanțul luptă
torilor noștri este, intr-adevăr, ex
celent : 2 medalii de aur. una de 
zrtnc și 23 de puncte. Din cei 10 
luptători români, 7 s-au clasat In 
primele 6 locuri. în clasamentul 
necficiîL pe națiuni Rtmâaia a o- 
cupat locul 3. după VJLS& și Bul

ion OCHSENFELD 
Costin CHiRIAC

(Continuare in pag. a i-a/

Campionatele naționale de tenis

ÎNTRECERILE ÎN PRAGUL
DECIZIILOR

CLUJ, 21 (prin telefon, de la tri- 
tnisul nostru:. — Pilottad cu o re
marcabilă viteză printre „ricar.ele* 
unor averse de ploaie, din ce in ce 
mai insistente, campionatele națîooa- 

1 le de tenis a' ansează destul de ra- 
I1 râd spre decizie Joi, la ora prtazu- 

îui, erau cunoscuți cei din urmă 8 
competitori rămași In cursă In pro- 

■ ba de simplu masculin, iar la fete 
I numărul pcetesnentelor la titlu s-a 
I redus și el ccnsiderabtl prin Inene- 
| ierea a trei tinere paruieie sfertu

rilor de finală
Vocn incepe tc-mcai cu întrecerea 

fetelor, fiindcă a:ct este de notat re
venirea in forma de zile mari a fos
tei camping-e Iuditb Dibar-Gohn, 
care luptă cu ambiție pentru a-și re- 

’ cuceri poziția fruntașă deținută in 
trecut. Intr-o veritabilă confruntare 
Intre generați- ea termină Învingă
toare ta <au tinerei și ambițioasei 
Mariana Simtoaeseu. după o frumoa
să partidă de îsptă. Gchn dștigă cu 
scorul de 5—3, 7—i Adversara sa Ir. 
semifinală va E stelista Aurelia Tri- 
fu, împotriva căreia Florența Mihai 
a trebuit să-și întrerupă seria de 
victorii, pierzind net : 6—2, 6—Z

Dacă două dintre tinerele dinamo- 
‘ sdste bu-cureștence au ieșit din lup- 
I tă, a treia dintre ele Isi continuă 
: ascensiunea. Este vorba, desigur, de 
I talentata Virginia Ruzici care și-a 
I demonstrat din nou înaltele posibi- 
I Etăți, dispunind categoric de brașo-

de 
va fi mult mai echi- 
cel disputat în toam- 
intre aceleași două 

confirmat: din neferi- 
noi, echilibrul pe care

un rezultat 
ne poale

Anticiparea pe care am făcut-o 
că meciul de m.ercuri seara 
la Helsinki, 
librat decit 
na trecută, 
echipe, s-a 
cire pentru 
l-am prevăzut a luat forma con
cretă și pe tabela de marcaj. înre- 
gistrindu-se în final 
de egalitate (1—1) ce nu 
satisface.

Dacă reprezentativa 
nu a 
Finlandei, victoria, 
speram și care o 
convinși acum, după 
rit meciul — era pe 
lă. de vină nu sint 
nerii de joc 
destul de curajoase date — și cei 
trei arbitri polonezi care au validat 
GOLUL EGALIZATOR ÎNSCRIS 
CU MINA (revăzută aici seara 

obținut aici, în ca 
in care 
spunem 
ce am 
deplin 
numa 

datorita

te;i 
mai 

urrnă- 
posibi- 
perte- 

replirii

veanca Felicia Bucur cu 6—2, 6—1. 
în ultimul sfert de fîva’ă, rezultatul 
este încă nedecis. Mariana Nunweil- 
ler și Eleonora Dumitrescu intreru- 
oind la scorul de 6—4. 5—7.

Și acum despre turneul ■nav: - 
Iată rezultatele înregistrate te ordi
nea tabiouiui : V. Marcu — N. Mi- 
rea 5-2. 7—5. 6-1 ; L Kerekeș - 
L Boldoe 6—1. 6—1, 4—6. 6—4; D. Hă- 
rădău - P. Almăjan 6—1. 6—3, 6—3; 
C. Popcviri — A. Sirio 6—1, 7—9,
6—4; Gh. Btagne — T. Mar tu 6—4. 
■>—4, > 6, 3—6, 6 4 ; L Sântei — Gh. 
Kcmorocz: 6—4, 7—5, 7—5 ; S. Mu- 
resan — V. Sctirrc 6—S. 6—3. 2—6, 
5— L 5—®: T. Oriei — L Spâtaru 
4—6, 6—0. 6—2. 6—3.

După cum se poate observa, pozi
țiile capilor de serie sint pinâ acum 
s-ărate cu succes de toți cei 8 fa- 
vorițL Chiar cu prețul uncr eforturi 
masiderabile. cum au fost acelea de
mise de Gheorghe Boaghe și Sever 
Mureșan te fața unor adversari ti
neri, care le-au dat o replică dîrză

După-amiaza. întreg programul în
trecerilor a trebuit să fie întrerupt 
de o ploaie care s-a arătat, de data 
aceasta, mai nemiloasă cu iubitorii 
tenisului Să sperăm că te diminea
ța ce urmează disputa pentru titlu
rile naționale va putea fi reluată pe 
frumoasele terenuri din Parcul ora
șului.

Radu VOIA

redată de a-lirziu, lâ iffitv.zvr. și 
proape. faza cu pricina dezvăluie 
clar culpa înaintașului Rissanen , 
ci mai ales fotbaliștii noștrL

Finlandezii s-au arătat într-ade- 
văr în progres față de rîndul tre
cut. evcîuind așa cum ne așteptam: 
cu mult elan, cu o mare ambiție, 
fătind o adevărată risipă de ener
gie. E: au demonstrat că au învă
țat ma: bine lecția jocului în apă
rare, grupindu-se rapid ori de cite 
ori ffra c azui, aalotnerînd zona din 
fața propriului careu și inchizînd 
astfel culoarele de acces spre 
poarta lor. ceea ce a creat serioase (Continuare in pag. a 3-a)

Secvență din partida de la Helsinki. In duel, Sătmăreanu cu Rissan m 
Telefoto : AGfiRPRES

dificultăți liniei de înaintare a e- 
cîiipei române, incapabilă să des
facă, să depășească acest sistem 
defensiv.

Acționînd la început foarte ti
mid în atac, gazdele au prins trep
tat mai mult curaj, punînd spre 
fir.al intr-un real pericol poarta 
apărată de Răducanu. în acest 
sens, foarte inspirate s-au dovedit 
schimbările efectuate de către an
trenorul finlandez V. Laaskonen.

Constantin FIRÂNESCU
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NE MINDRIM CU LUPTĂTORII NOȘTRI!
(Urmare din pag. 1)

garia, realizînd un progres de un 
loc fată de Olimpiada precedentă.

GHEORGHE BERCEANU, compo
nent al clubului Steaua, a urcat pe 
cea mai înaltă treaptă a podiumu
lui de onoare la categoria semi
muscă, ieșind învingător în maniera 
unui mare campion. NICOLAE 
MARTINESCU, de la clubul Dina
mo București, a cucerit medalia de 
aur la categoria semigrea, înthecînd 
în finală un luptător care nu cu
noscuse înfrîngerea de mulți ani, 
cotat unanim drept pretendent prin
cipal la titlul olimpic — sovieticul 
Nikolai Iakovenko. Tînărul Victor 
Dolipschi (Dinamo), deși împovărat 
cu 4 puncte de penalizare chiar din 
start, a găsit resurse fizice și mo
rale să-și croiască drum spre trep
tele podiumului de onoare la o ca
tegorie — grea — unde aproape toți 
luptătorii aveau în colecțiile perso
nale medalii de la marile; confrun
tări internaționale, obținînd bron
zul. Ion Gabor (Steaua) s-a clasat 
pe locul 5,_ iar Ion Păun (Dinamo), 
Ion Baciu și Nicolae Neguț (ambii 
de la Steaua) au ocupat locul 6 la 
categoriile lor.

La rîndu-le, reprezentanții țării 
noastre la lupte libere au încheiat 
competiția de la Miinchen cu re
zultate bune : o medalie de bronz 
cucerită de brăileanul Vasiie Iorga 
— prima obținută de un luptător 
român la Jocurile Olimpice, la a- 
cest stil — și 11 puncte. în plus: 
Ion Arapu și Enache Panait (ambii 
de la Steaua) și Petre Cearnău 
(C.F.R. Timișoara) — locul 5. Petre 
Coman (Steaua) — locul 6 In cla
samentul, neoficial, pe națiuni Ro
mânia a ocupat la acest stil locul 6,

pregătirea sîrguincioasă făcută la 
toate antrenamentele dinaintea con
fruntărilor olimpice. în finală, însă, 
Nicolae Martinescu trebuia să-și a- 
pere șansele în fața unui luptător, 
sovieticul Nikolai Iakovenko, victo
rios în toate partidele pe care le 
susținuse la competițiile la care 
participase în ultimii ani, fiind 
campion mondial în 1967 și 1969. In 
palmaresul întîlnirilor dintre cei 
doi luptători, Martinescu figura 
drept net depășit de fiecare dată. 
Dar luptătorul nostru. în repriza 
a treia a meciului direct, a forțat 
două fixări pe care adversarul a 
reușit să le evite numai ieșind în 
afara spațiului de luptă. Atunci a 
fost clar pentru toți arbitrii că Ia- 
kov'enko trebuia să primească aver
tismentul descalificării și în min. 
7,50 l-au și dictat. Astfel, Nicolae 
Martinescu a cucerit meritat laurii 
olimpici, fiindu-i răsplătite efortu
rile depuse în pregătire.

După insuccesul din primul tur, 
cînd Victor Dolipschi a pierdut 

• prin descalificare partida cu sovie
ticul Anatoli Roscin, și deci era îm
povărat cu 4 puncte de penalizare, 
puțini erau cei care își mai puneau 
speranțe în partidele următoare. 
Noi însă știam că de anul trecut 
tînărul Dolipschi (la 19 octombrie 
va împlini 22 de ani) a progresat 
foarte mult și că s-a pregătit exem
plar, chiar și după antrenamentele 
oficiale. Mai știam că pierduse pri
mul meci în fața unuia dintre can- 
cfidații la titlul olimpic (pe care 
Roscin l-a și 
tr-adevăr, în 
tor Dolipschi 
rile, trecînd 
reputație în
Edward Wodja (Polonia), Wilfried 
Dietrich (R.F. a Germaniei) și Jozsef

cucerit de altfel). In- 
celelalte partide, Vic- 
a confirmat așteptă- 

de trei adversari cu 
arena internațională :

i

doar pe locul 6 la mondialele de 
anul trecut. Gheorghe Stoiciu (cat. 
muscă) și Simion Popescu (cat. se- 
miușoară) au fost depășiți de sti
lul dinamic al adversarilor și n-au 
reușit să se mențină în competiție 
decît 3 și, respectiv, două tururi. 
Cu asemenea comportări, neselec- 
ționarea acestora la alte mari în
treceri nu poate fi pusă la îndoială, 
în sfîrșit, Marcel Vlad (cat. ușoară) 
n-a putut emite pretenții în fața 
adversarilor net superiori, Jan 
Karlsson (Suedia), medaliat cu 
bronz, și Momir Kecman (Iugosla
via) clasat pe locul 5, cu care a lup
tat în primele două tururi.

PROGRESE LA LUPTE LIBERE

Nr. 7183
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că lo
de un

aștep- 
meda-

natele europene. Petre Coman emi
tea pretenții justificate și putea să 
urce pe podiumul de cnoare. Insă 
maniera sa de luptă, destul de sim
plă, exagerata încredere în forța de 
care dispune, l-au determinat să se 
mulțumească cu un număr mic de 
procedee tehnice și atunci cînd a 
fost In situații mai dificile, cînd de 
mare eficagjtate ar fi fost proce
deele tehnice combinate, n-a mai 
știut să se descurce numai cu forța 
pe care o are. La cei 28 de ani 
împliniți. Petre Coman nu se poate 
declara mulțumit cu marea șansă 
pe care a ratat-o Ia această Olim
piadă. Dacă nu-și va îmbunătăți 
pregătirea tehnică, probabil 
cui său în echipă va fi luat 
alt luptător.

Cu totul alte rezultate se 
tau de la Ludovic Ambruj, 
liat cu argint la ultima ediție a 
campionatelor mondiale la cat. u- 
șoară. Petre Poaldungi, care a cu
cerit anul acesta tot o medalie de 
argint la campionatele continen
tale Ia cat semiușoară. și Ștefan 
Stîngu. medaliat cu bronz la aceeași 
ediție a C.E. Ambruș putea să-1 
învingă pe francezul Daniel Robin 
și s-ar fi clasat printre primii șase 
concurenți. Dar în acest meci a lup
tat nepermis de slab, lent, fiind sur
prins cînd se afla în poziții care îi 
permiteau să ev.te cu ușurință 
atacurile adversarului. Ștefan Stîngu 
a terminat cu rezuitate de egalitate 
două partide, cu Stanislaw Mako- 
wiecki (Pclonîa) și Peter Germer 
(R. D. Germană:, cu toate că a con
dus cu un punct sau două înain
tea ultimelor reprize. O singură vic
torie i-ar E deschis perspectiva 
chiar spre o medalie, dar așa, nu 
s-a putut cLasa nici 
cui 6.

In sfîrșit .Vâcoiae 
cocoș) și Ion Morton 
au luptat fioarte slab. Dumitru a 
fost eliminat de un concurent — 
cubanerul Jorge Ramos — care nu 
s-a r. ~■■■-.■ - r-L.r pri
mii șase, iar Marian a ieșit 
competiLe aupă numai două 
tide, pierzind ce asemenea în 
unor luptători fără pretenții.

Cel mai constant, s.gtr p? proce
deele tehnice, curajos în fața ad
versarilor pe care i-a întîlnit și — 
în final — un merituos medaliat a 
fost semimijlociul Vasiie Iorga, cla
sat pe locul trei. Luptătorul brăi- 
lean s-a aflat la Miinchen în fața 
celor mai valoroși concurenți exis- 
tenți la categoria sa. obținînd pri
ma medalie cucerită vreodată de 
sportivii români la lupte libere. 
Printre cei 24 de luptători înscriși 
la semimijlocie au fost toți cei cla
sați pe primele șase locuri la ul
tima ediție a campionatelor mon
diale.

Dîrzenia și voința de a învinge 
au fost calitățile cele mai însemnate 
ale lui Vasiie Iorga. Deși acciden
tat la mînă, el s-a prezentat în 
lupta decisivă și a reușit un rezul
tat de egalitate cu sovieticul Te- 
diașvili, care i-a adus un bineme
ritat succes : medalia de bronz.

Deși s-a clasat doar pe locul 5. 
Petre Cearnău (cat. muscă) ar fi 
înregistrat cea mai bună compor
tare, dacă nu ar fi comis erori tac
tice. Prima sa greșeală a făcut-o 
în meciul cu Hyong Kim Gwong 
(R.P.D. Coreeană), chiar în tuznil I, 
cînd nu a reușit să cîștige la di
ferență de puncte sau prin tuș, deși 
a avut ocazii. Obținînd victoria ia 
puncte cu 14—5. el a primit un 
punct de penalizare care avea să-1 
scoată mai tîrziu din cursa pen
tru medalii. Cea mai mare greșeală 
însă a făcut-o în ultimul meci, al 
6-lea, cu japonezul Kiyomi Kato. 
în fața căruia a pierdut ia tuș în 
urma unei neatenții.

Peste așteptări a luptat și semi
greul Enache Panait. La categoria 
sa au fost 17 concurenți și luptă
torul român a reușit să se claseze 
pe locul 5, înaintea unor sportivi 
ale căror cărți de vizită erau în
cărcate cu performanțe demr.e de 
considerație, in timp ce tină—oi 
nostru debutant (va Împlini 23 de 

La 6 octombrie) nu ajunsese 
de două ori pe locul 4 și o 
pe 5. La ultimele ediții a> 

eior continentale.
mai mică categorse âe 

v. sectaruscă. a fes* se- 
/os Aropoc oeșt U ram- 
eurtxsesto pr-jsăvar*

rvusese o

măcar pe lo-
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SPORUL DE FORȚĂ SI ABILITATE

concri

LOCURILE DE ONOARE

Nicolae Martinescu. după splendidul *:.•
de antrenorul dmamovist Du

față de locul 9 la Ciudad de Me
xico. Spre deosebire de ed.’da •> 
iimpică precedentă, luptătorii noștri 
de la libere au făcut un însem-, 
pas înainte și ar fi avut des: • 
șanse să realizeze chiar mai mulL

De bună seamă, succesele gioba.e 
repurtate de luptătorii români -a 
ambele stiluri — 2 medalii de z 
2 de bronz și 34 de puncte — sin: 
rodul unor eforturi perseverente pe 
parcursul celor 4 ani care au tre
cut de la Olimpiada anterioară.

O contribuție deosebită au avut-o 
și antrenorii federali ION COR- 
NEANU (la greco-romane) și ION 
CRlSNIC (la libere), care s-au dă
ruit cu trup și suflet pregătirii spor
tivilor lor ajutați de NICOLAE PA
VEL și ION BATR1N, precum și de 
medicii NICOLAE PLOIEȘTEA- 
NU și NICOLAE LAZÂR. La aceste 
succese se cuvine subliniat și apor
tul altor antrenori de la cluburi și 
asociații sportive, printre care Ion 
Cernea și Dumitru Cuc (Dinamo 
București), Vascul Ion Popovici și 
Gheorghe Șuteu (Steaua), Ilie Ma
rinescu (Electroputere Craiova), Ion 
Mureșan (Steagul roșu Brașov), .4- 
lexandru Tătaru (Progresul Brăila), 
Aurel Ciosa (Vulturii textila Lugoj), 
Cornel Petrescu (C. S. Pitești), Du
mitru Dana (C.F.R. Timișoara). Vir
gil Gherasim (IPROFIL Rădăuți), 
Ilie Gheorghe (Metalul București), 
Gheorghe Stan (C.S.O. Cîmpulung 
Muscel).

Nu este mal puțin adevărat că 
federația de specialitate (secretar 
general Gheorghe Iacobini), colec
tivul Biroului federal, au creat con
diții bune de pregătire luptătorilor 
din lotul olimpic, asigurîndu-le par
ticiparea la multe competiții interne 
și internaționale. în sfîrșit, mai tre
buie să menționăm aportul luptă
torilor care i-au ajutat la antrena
mente pe „olimpici".

GREU
poate £ așe- 
trei medal lăți 

Ion Păun, cla-

Ev» 5e

Dania Popescu (Steaua) cu Sonor s-a numărat printre protagoniștii întrecerilor de obstacole 
Foto : N.

■ CĂLĂRIE In campionatele naționale

AU FOST DESEMNAȚI PRIMII

DRAGOȘ

Dumirru (cat. 
(cat mijlocie)

din 
par- 
fața

Vreme frumoasă, tribune aproape 
pline, ieri, pe baza hipică din Calea 
Plevnei, unde a început etapa finală 
a campionatelor naționale de călărie, 
dresaj și obstacole.

Primii care au intrat în concurs au 
fost specialiștii în dresaj, la catego
ria ușoară. Dintre cei opt călăreți, 
care au luat startul, o comportare 
bună au avut, firește, favoriții probei, 
care s-au detașat prin execuția mai 
corectă a figurilor obligatorii ale pro
gresiei. Disputa pentru primul loc 
s-a dat, așadar, între Eugen Cotan 
(Filmul) cu Baba Novac, Vasiie Tudor 
(Steaua) cu Brad, Vlad Postelnicu (Re
colta Mangalia) cu Adonis și Daniela 
Molnar (Steaua) cu Arcaș II. Arbitrii 
au apreciat evoluția lui Eugen Cotan 
mai aproape de rigorile impuse de re
gulament, acordindu-i un punctaj su
perior cu numai opt puncte celui cu 
care a fost cotat următorul clasat, ste- 

simpla 
de că- 
acestor 
ilustra- 
pentru

listul Vasiie Tudor. Numai 
prezentare a notelor acordate 
tre cei trei arbitri judecători 
concurenți este edificatoare, în 
rea luptei strînse ce s-a dat 
cucerirea titlului : 111—112—116 (Co
lan), 111—109—111 (Tudor). La o di
ferență minimă față de călărețul ste- 
list s-a situat Vlad Postelnicu (110— 
108—111). Clasamentul probei : 1. EU
GEN COTAN (Filmul) cu Baba Novac 
339 p — campion național, 2. Vasiie 
Tudor (Steaua) cu Brad 331 p, 3. Vlad 
Postelnicu (Recoita Mangalia) cu Ado
nis 329 p, 4. Daniela Molnar (Steaua) 
cu Arcaș II 318 p. 5. Panait Sîrbu 
(Dinamo) cu Snob 315 p, 6. Sorin Bă- 
dulescu (Petrolul) cu Rubin 306 p.

PROGRAMUL DE AZI

I

și păstrînd șanse mari de a cuceri 
titlul înaintea manșei a doua.

în proba nr. 2 am asistat la o dis
pută mai strînsă, 12 dintre concurenți 
reușind să încheie parcursul fără a 
doborî vreun obstacol. Dinamovistul 
Eugen Ionescu cu Guran a avut com
portarea cea mai bună, situîndu-se pe 
primul .loc in această manșă, ceea ce 
i-a permis, în final, să ocupe locul 
al doilea, înaintea Daniei Popescu 
care, obținînd doar locul 7 în manșă, 
a trebuit să se mulțumească cu pozi
ția a treia. Confirmînd buna pregăti
re arătată în proba nr. 1, Cornel Ilin 
a realizat cu Coniac 0 p penalizare în 
a doua probă reușind 
titlul.

să-și adjudece

1. Cornel Ilin 
p — campion

Clasamentul probei :
(Steaua) cu Coniac 4 
național, 2. Eugen Ionescu (Dinamo) 
cu Guran 8 p, 3. Dania Popescu (Stea
ua) cu Piersic 9 p, 4. Andrei Radar

CIȘTIGATORI
(Petrolul) cu Brebenel 10 
ghe Moișeanu (Dinamo) 
10 p, 6. Dumitru Clipici (Recolta Man
galia) cu Matroz 15 p.

Ultima probă a zilei a fost cea de 
obstacole, rezervată fetelor. în urma 
slabei comportări a ieșencei Gioconda 
Pînzaru cu Lăcătuș, lupta pentru titlu 
s-a dat între Dania Popescu, care a 
evoluat cu doi cai (Sonor și Graur) 
și Mariana Moisei cu Hazlia. Dania 
Popescu și-a arătat încă o dată cali
tățile ce o impun constant ca favo
rită ocupînd primele două poziții.

Clasamentul probei : 1. Dania Popes
cu (Steaua) cu Sonor 2 p — campioa
nă națională, 2. Dania Popescu cu 
Graur 6 p, 3, Mariana Moisei (Steaua) 
cu Hazlia 6 p, 4. Manuela Bogza (Di
namo) cu Jack 7 p.

p, 5. Gheor- 
cu Spiriduș

Aurelian BREBEANU 
Emanuel FÂNTANEANU

AU ÎNCEPUT
CAMPIONATELE NAȚIONALE DE PARAȘUTISM

Prima proba a concursului — salt de la 2000 m
cu executarea de figuri impuse

FRUNTAȘI Al CATEGORIILOR LOR
Cel mai valoros luptător de la 

categoria semimuscă a fost incon
testabil reprezentantul țării noas
tre, Gheorghe Berceanu. El și-a în
vins toți adversarii, iar victoriile 
sale au fost nete : 4 înainte de li
mită și două la puncte. Si trebuie 
să precizăm că sorții nu l-au favo
rizat cîțuși de puțin. Cel mai di
ficil adversar i-a fost campionul 
mondial Vladimir Zubkov (U R.S.S.). 
Pînă în repriza a treia. Zubkov a 
condus la puncte, dar în min. 8.99 
Berceanu a pus capăt luptei cu un 
tuș excepțional. Pe măsură ce se 
apropia de finale, Gheorghe Ber
ceanu s-a impus de la meci la meci 
cu multă autoritate. De altfel, Ber
ceanu a încheiat confruntările cu 
o victorie categorică (8—1) asupra 
iranianului Rahim Aliabadi, meda
liat cu argint. Succesele lui Gheor
ghe Berceanu s-au datorat pregăti
rii sale conștiincioase, cu toate că 
în același timp a avut de susținut 
și examenele ultimei clase de li
ceu. El a reușit să se încadreze în 
limitele categoriei sale (avînd un 
plus de greutate de nu mai puțin 
de 5 kg), prin antrenamente susți
nute, fără să facă apel la saună. 
Dacă va continua să muncească <a 
aceeași conștiinciozitate, mai ales 
că adversarii au început să-1 cu
noască (tehnicienii străini au filmat 
toate meciurile pe care le-a susți
nut), luptătorul nostru va repurta 
alte succese de mare prestigiu.

Nicolae Martinescu (cat. semi
grea) ne-a oferit .cea mai plăcută 
surpriză. Este adevărat că aștep
tam un rezultat bun de la el, după

SE OBȚIN
Un alt tînâr care 

zat imediat după cei 
la greco-romane este 
sat pe locul 6 la categoria pană. 
Deși debutant la întrecerile olim
pice, el a impresionat pe mulți din
tre tehnicienii prezenți la Messege- 
lănde. Sorții i-au oferit in toate 
partidele numai adversari de elită. 
Pe James Hazewinkel (S.U.A.) cla
sat pe locul 4 la C.M. de anul tre
cut, l-a învins la puncte, și tot La 
puncte a dispus in turul doi de 
iugoslavul Slăvko Kdletici, care a 
ocupat locul 5 la aceeași ediție a 
campionatelor mondiale. In cea de 
a treia partidă a terminat la ega
litate cu Helmut Heinz Wehllng 
(R. D. Germană), campion european 
în 1970. medaliat cu argint la Mun- 
chen. Tînărul Ion Păun a pierdut 
doar la puncte partida cu japonezul 
Hideo Fujimoto, medaliat cu argint 
la Ciudad de Mexico și campion 
mondial în 1970. Preocupîndu-se in 
viitor de îmbunătățirea forței (pînă 
anul acesta el a concurat la o cate
gorie de greutate inferioară — co
coș), Ion Păun ne dă speranțe ie 
succese în competițiile viitoare.

Locul 5 ocupat de Ion Gabor La 
cat semimijlocie este valoros, deoa
rece luptătorul nostru a fost pe ie 
o parte handicapat de greutate, 
fiind mal ușor cu 5—6 kg deci: toți 
adversarii săi de la această cate
gorie, iar pe de alta, el a pierdut, 
ca și Păun, un singur meci, și a- 
cela în fața luptătorului care a cu
cerit medalia de argint — sovieticul 
Anatoli Nazarenko.

Foarte bine a început confruntă
rile olimpice reprezentantul nostru 
la cat cocoș. Ion Baciu. clasa: pe 
locul 6. Pe rind, el a depășit ad
versari în fața cărora pierduse anul 
trecut sau în acest an : Per Lind- 
hoim (Suedia), Karlo Ctovici (Iugo
slavia) și Ikuei Yamamoto (Japo
nia). Luptătorul nostru s-a prezentat 
mult mai bine decit la campiona
tele mondiale de anul trecut sau 
la cele continentale din primăvara 
acestui an. Locul 6 nu reflectă nici 
pe departe valoarea, pregătirea, mo
dul cum a luptat Ion Baciu la 
Miinchen. Dar acest loc, ocupat de 
Baciu, se explică prin greșeala co
misă. în partida din turul 5, cu 
bulgarul Hristo Traikov, pe care a 
pierdut-o în ultimele secunde, deși 
conducea la puncte I

Ceilalți luptători, chiar și Nico
lae Neguț — clasat pe locul 6 la 
cat. mijlocie — au luptat slab, mult 
sub posibilități. Înaintea întreceri
lor olimpice, Neguț 
testele medicale, cea 
mă. De altfel, el a 
meciul inaugural, cu 
țev (U.R.S.S.), un rezultat de egali
tate valoros, dacă menționăm că în- 
cepînd din 1970 luptătorul sovietic 
a cucerit medalii de aur Ia campio
natele mondiale și europene. în ce
lelalte meciuri, însă Neguț a lup
tat din ce în ce mai slab, pentru ca 
în turul 4 să fie învins prin tuș 
de iugoslavul Josip Ciorak, clasat

ft

nad. Io

C!i*ik Muncitoresc tint principalele fumi- 
soare de » peMra sporturile care foc parte din categoria
atiebcw grele. Sntero mândri că ace-a care la Munchen au urcat pe 
podrue provin e-n -ecii muncitorești, confirmînd capacitatea acestora 
de a recLza incite per»©-mc-rte sportive. lată de ce considerăm că ar 
fi ut >ă — dupe eieropU in.txrtirei dm oițe sporturi — înființarea unuia 
son mai toufto» 6cee ca program de specialitate dedicot luptelor, moi 
ales in toca :o- le polemic industriale, unde pot fi valorificate mai bine 
aptituoinde tinerilor nona tori.

In general, se simte nevoia îmbogățirii frumoasei tradiții a luptelor 
in țara rsastrâ printr-o largă popularizare și râspindire o lor. Aceasta, 
cu atît mai mult cu cit — in raport cu succesele internaționale și olim
pice — nu putem să ignorăm nivelul limitat al bazei de masă actual, 
care se cere substantial lărgit

Sini încă prea multe secții de lupte pe teritoriu care duc o viață 
sporadică, sub îndrumarea unor antrenori plătiți cu ora, deși au echipe 
in campionatul divizionar A. Se foce prea puțin, pe pion local, pentru 
propagarea luptelor si pentru publicitatea competițiilor oficiale. Aceeași 
atitudine de desconsiderare, manifestată pe alocuri fată de sportul lupte
lor, face ca unele întreceri să fie găzduite în săli necorespunzâtoare și, 
firește, inapte să contribuie la popularizarea acestui sport în rindurile 
maselor. Nu e de mirare că mulți dintre luptătorii noștri valoroși, chiar 
și cei de mai multe ori medaliați, sini cunoscuți publicului doar din rela
tările presei.

Sporind eforturile in continuare, reținind prețioasele învățăminte, pro- 
movind cu curaj tinerii taientali, avem convingerea că luptătorii român: 
vor repurta alte succese prestigioase la competițiile viitoare și, îndeosebi, 
la Jocurile Olimpice din 1976.

deținea, după 
mai bună for- 
și obținut, în 
Valeri Rezan-

în urma omologării etapei semi
finale a campionatului feminin, au 
obținut dreptul de a juca în finală 
următoarele jucătoare : maestrele 
internaționale Elisabeta Polihronia- 
de (Electronica) — campioană a ță
rii, Alexandra Nicolau (Constructo
rul), Gertrude Baumstark (Medici
na Timișoara), Suzana JVIakai (Me-

Prima probă ce obstacole din cadrul 
programului a fost cea de categorie 
sern:ușoară, la startul căreia s-au pre- 
sectat 18 concurenți. întrecerea s-a 
cesfâsurat, conform regulamentului, 
in două manșe pe un parcurs de 470 
tn lungime, cu 10 obstacole, avînd 
înălțimea maximă de 1,10 m și o lăr
gime de 1,40 m în proba nr. 1, doar 
șapte călăreți au reușit să termine 
fără greșeală. Pentru stabilirea ierar
hie: In această manșă s-a executat 
un baraj pe șapte obstacole, contra 
cronometru. Surprinzător, de această 
dată, numai doi concurenți, reprezen
tanții clubului Steaua, Cornel Ilin 
cu Coniac și Dania Popescu cu Pier
sic, au terminat parcursul cu 0 p, o- 
cupînd în ordine primele două locuri

Ieri, pe 
Clinceni a 
deschidere 
nale de parașutism.

Actuala ediție reunește un număr 
de 48 de participanți. 40 de sportivi 
și 8 sportive, care își vor disputa 
titlurile la individual (nîhsculin și 
feminin) și pe echipe (masculin).

Programul competiției prevede 
pentru obținerea titlului de cam
pion (individual) desfășurarea a 
două probe : salt de la 1 000 m cu 
deschidere întîrziată — pînă la 10 s — 
și aterizare la punct fix (II—IV 
manșe) și salt de la 2 000 m cu 
executarea de figuri impuse — vi
raje și loopinguri (II—III manșe). 
I-a aceste două probe numărul de 
manșe va fi stabilit de către di
rectorul concursului în funcție de 
condițiile atmosferice, minimul pre
văzut de regulament fiind de două. 
Pentru titlul pe echipe se va dis
puta o singură probă și anume 
salt în grup de patru de la 1 000 m 
cu deschidere întîrziată — pînă la 10 s 
(II-IV manșe). Și în acest caz sînt 
necesare un minim de două lan-

aerodromul București- 
avut loc festivitatea de 
a campionatelor națio-

acordarea titlului desări pentru 
campion.

După festivitatea de deschidere a 
început concursul cu desfășurarea 
primei manșe a probei de salt de 
la 2 000 m cu executarea de figuri 
impuse.

SPORTIVI ROMANI
CONCUREAZĂ

LA „CUPA DUNĂRII“

3 NATATIE MĂSURI O.’CTATE OE F.R.N
Analizînd o serie de rezultate 

slabe ale înotătorilor români la între
cerile balcanice de seniori si ju
niori, F.R. Natație a hotărft i

_  excluderea din lotul republi
can a sportivilor Zeno Oprițescu 

Cluj), Angel Soptereanu, 
Nicolae, Adelina Hidoș (Di- 
Gbeorghe Lupu (C.S. Șco- 
pentru lipsă de interes in 

nesatisfăcă-

F.R.N. a dat un ultim avertisment 
sportivilor Anca Georgescu (Dina- 
ma) și Adrian Adam (Steaua).

Vineri, sîmbătă și duminică. în 
localitatea Kremnitka din Cehoslo
vacia va avea loc o competiție in
ternațională de tenis de masă des
chisă pentru juniori, dotată cu 
„Cupa Dunării". Se vor desfășura 
întreceri individuale și pe echipe. 
La start vor fi prezenți și jucătoare 
și jucători din România. Au făcut 
deplasarea Camelia Filimon, Ana 
Lunțeanu, Elena Condicaru, Cornel 
Popovici, Mihai Bobocică, Gheorghe 
Naftali, Sorin Cauri. Antrenor 
este Emil Iacobi, iar conducătorul 
lotului, Ion Vasiie Gheorghiu pre
ședintele asociației sportive Cons
tructorul Hunedoara.

(CXM.
Teodor
narco).
larul)
pregătire și rezultate 
toare la J B.

Pentru aceleași motive, biroul

POLO

MECIURI

INTERNATIONALE

LA CLUJ
La Cluj a avut loc o dublă în- 

tîlnire amicală între formațiile de 
poio Politehnica Cluj și Institutul 
Politehnic Bauman din Moscova, 
în primul meci, clujenii au cîști- 
gat cu 8—4 (1—0. 2—1, 3—1, 2—2), 
iar în cel de al doilea, 
din Moscova și-au luat 
obținînd victoria cu
3—1, 1—2, 3—1). Principalii reali
zatori în cele două partide: Clau- 
diu Rusu (8) de la Politehnica si 
Uchov (5) din echipa moscovită.

sportivii
revanșa,

8—7 (1—3,

PAUL RADVANi’ — coresp.

FINALA CAMPIONATULUI
dicina Timișoara), Rodîca Reicher 
(Electronica), Margareta Teodorescu 
(I.TB.) ; maestrele sportului Elena 
Răducanu (I.T.B.), Margareta Juncu 
(C.S.M. Cluj) : candidat-maestra 
Vera Zsigmond (T.C.P.A.) : jucătoa
rele de categoria I Zary Karibian 
(I.P.G.G.), Mariana Băloianu (Poli-

FEMININ
Nicola (Petrolul 
Steroiu (Recolta),

LA MIERCUREA CIUC SE PATINEAZĂ 
LA BUCUREȘTI, DEOCAMDATĂ, NICI GlND

tehnica), Daniela
Ploiești), Virginia
Anca Gbeorghe (C.S.U. Brașov), Re
nee Fărcaș (Crișul Oradea) și Ilie 
Viorica (Petrolul Ploiești) — cate
goria a Il-a.

Turneul final este programat în
tre 25 octombrie și 10 noiembrie, 
la Cluj.

Am intrat în ultima decadă a 
lunii septembrie și patinoarul aco
perit „23 August" continuă să ră- 
mînă inaccesibil celor cărora le 
este în fapt dedicat, patinatorilor 
și hocheiștilor, și aceasta în ciuda 
tuturor diligentelor și asalturilor a- 
sidue întreprinse de federațiile in
teresate și, bineînțeles, de către 
sportivi. Aceasta este situația astăzi, 
aceeași ca și ieri, neschimbată de 
ani și ani, iar lucrurile, se pare, că 
nici nu vor căpăta o altă turnură 
dacă forurile de resort nu vor lua 
măsuri hotărîte care să determine 
schimbarea opiniei la conducerea 
întreprinderii economice de admi
nistrare a bazelor sportive. în di
recția interesului ce ar trebui să-1 
acorde bunei funcționări a acestui 
patinoar.

Ca tot omul pățit, anul acesta, 
federațiile de hochei și patinaj s-au 
adresat în scris, încă din luna mai, 
conducerii I.E.A.B.S., cerîndu-i să 
se îngrijească din timp de curățe
nia bazei, de reparațiile și de even
tualele îmbunătățiri pe care le-ar 
găsi de cuviință, astfel încît. la 1 
septembrie, patinatorii și hocheiștii 
să-și poată relua antrenamentele. 
Cereri justificate. Patinatorii vor 
serba în curînd (în octombrie) 100 
de ani de la primele manifestări 
ale acestui sport, pe meleagurile 
patriei, iar evenimentul fiind mar
cat de mari demonstrații și con
cursuri internaționale, sportivii au, 
bineînțeles, nevoie de gheață, pen
tru a se putea pregăti în mod co
respunzător. De asemenea, ri ho
cheiștii care, aflați în grupa B a 
C.M. de hochei, vor să acorde toată 
atenția desăvîrșirii pregătirii lor.

Conducerea I.E.A.B.S., găsind în
temeiate cererile celor două federa
ții, a asigurat telefonic pe secreta
rul Federației române de patinaj 
că la 1 septembrie, dacă nu chiar 
mai devreme, în funcție doar de 
starea vremii (să nu care cumva, 
datorită căldurilor prea mari, com- 
presoarele să nu... dovedească), pa

tinoarul Iși va deschide porțile. 
Dar, vai! Promisiuni deșarte I Ho
cheiștii și patinatorii bucureșteni, 
care pînă la 1 septembrie s-au an
trenat pe gheața patinoarului din 
Miercurea Ciuc (dat în folosința 
sportivilor încă de la mijlocul lui 
iulie) au dat tîrcoale, inutil, fru
mosului palat de gheață de pe b-dul 
Muncii, deoarece, porțile acestuia se 
încăpățînau să rămînâ închise.

In urma demersurilor celor două 
federații, pe lîngă conducerea 
I.E.A.B.S., aceasta a dat asigurări 
că evenimentul mult așteptat se va 
produce la 10 septembrie. Or, în 
ziua de 10 a acestei luni, conduce
rea IE.A.B.S. cere un nou răgaz, 
de astă dată de 5 zile, după care, 
irevocabil, patinoarul va fi deschis. 
Dar. cine să se țină de cuvînt ? La 
15 septembrie, aceeași conducere, a 
aceleiași unități, anunță data de 
deschidere: 26 septembrie... Putem 
să o mai credem ?

Timpul trece și atît hocheiștii cît 
și patinatorii caută gheața acolo 
unde, intr-adevăr, o găsesc, adică 
la Mircurea Ciuc, dar cu cheltuieli 
suplimentare, cu bani neplanificați. 
Astfel, Școala sportivă nr. 2 s-a vă
zut obligată să cheltuiască pentru 
pregătirea patinatorilor ei un plus 
de 9 000 lei, clubul Dinamo 10 000 
lei, I.E.F.S. peste 20 000 lei, ca să nu 
mai trecem aici și sumele, cu mult 
mai mari, cheltuite în mod neprevă
zut de către echipele de hochei bucu- 
reștene, ca urmare a tergiversărilor 
deschiderii patinoarului „23 Au
gust".

Am sugerat anul trecut și suge
răm din nou, acum : nu ar fi oare 
cazul ca sumele suplimentare chel
tuite pentru pregătirea sportivilor 
de către cluburile și asociațiile 
sportive bucureștene să fie recupe
rate din propriul buzunar al celor 
care se fac an de an vinovati de 
nedeschiderea la timp a acestei ba
ze sportive ? în orice caz. o măsura 
salutară trebuie neapărat luată

G. ȘTEFANESCU
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Ce să mai discutăm ? Nu prea 
după meciul de miercuri. Dacă ar

UNIVERSITATEA CRAIOVA
I

TRAVERSEAZĂ 0 PERIOADA DIFICILĂ

Ședința Comisiei centrale de 
competiții și disciplină

JUCĂTORI SANCȚIONAȚI
Comisia centrală de competiții și dis

ciplină și-a ținut aseară obișnuita ei 
ședință săptămînală, într-o atmosferă 
mai destinsă decît pînă acum, dato
rită unei note mai bune de sportiv— 
tate la ultimele jocuri de fotbal. Di
vizia A, neavînd activitate duminică, 
n-a oferit nici un subiect în materie 
de disciplină, iar în divizia B — faot 
îmbucurător — nu s-au produs decît 
puține abateri, și nu dintre ceie grave.

Totuși, ședința nu s-a încheiat fără 
sancțiuni. Astfel, Pîrvu 
goviște) a fost suspendat pe o 
Aceeași pedeapsă a fost 
și împotriva fotbalistului Judele (C.S.M. 
Sibiu). în timp ce Pavlovfci 
Drobeta Tumu Severin) a fost sancțio
nat cu mustrare.

(C. S. rir- 
etapi. 

pronunțați

(Metalul

Pag. a 3-8
»

(5 jucători indisponibili, terenul suspendat moral șubred)
„Nu mă îngrijorează, totuși, jocul echipei" — afirmă Cernăianu • Marcu

promite ® Chivu va debuta in Divizia A

UNDE E DUREREA

De regulă, Universitatea Craiova 
începe campionatele lansat, în for
ță, acumulînd puncte prețioase în 
clasament. Așa s-a întîmplat cu 
doi. trei, patru ani în urmă. Debu
tul oltenilor în actuala întrecere 
a celor 16 divizionare A se înscrie 
însă pe cooordonatele unei excep-

creat mari 
tificat una 
alte cîteva.
o desfășurare normală, 
greșind mult.
tocmai principalul vinovat, condu
cătorul de joc. primit încă
nici o sancțiune...

situații de gol, a frae- 
prin Tarălungă, ratînd 
Meciul nu a avut însă 

arbitru! 
E surprinzător că

joacă rău. Totul este însă să de
pășim aces: impas-decepție în care 
ne aflăm.
să
la

Per.tru aceasta trebuie 
uităm ce a fost și să apăsam, 
maximum, pe pedala pregătiri- 
- Si, parca pentru a demonstra 

că vorbele lui au o acoperire în 
t jucătorii craioveni au „tras” 
ft la antrenamentul de 
ruri după-amiază, Pînă cînd 

e lor puteau fi stoarse de

N. 
PRIMA 
„CUPEI

RAINEA VA CONDUCE 
MANȘĂ A FINALEI 
BALCANICE" — IN- 
TERCLUBURI

Coiegiul 
fotbal

central al arbitrilor de 
a desemnat pe N. Rainea 

să conducă prima manșă a finalei 
„Cupei Balcanice' — interclubur: 
dintre Trakia Plovdiv și Vardar 
Skoplje.

Meciul se va disputa în ziua de 
septembrie, la Plovdiv.

REZERVATĂ ECHIPELOR
FEMININE

CUPA CARMEN'

fi

Secvență din partida Dinamo — Universitatea Craiova. in care fotbaliștii 
pierdut la un scor sever, debutantul portar Gunesch primind

deyi nu au jucat 
goluri parabUe

Foto i P. ROMOSAN

ții. După trei etape, Universitatea 
are trei puncte, toate cîștigate pe 
teren propriu. Urmează două de
plasări (Bacău și .Tg. Mureș), de 
unde oaspeții pleacă, de obicei, cu 
mîna goală, un meci pe teren neu
tru (Tg. Jiu) altul la Constanta 
și apoi dificila confruntare cu 
Steaua, la Craiova. Perspectiva nu-i 
deloc roză. N-o spunem noi. O 
spun jucătorii craioveni, antrenorii 
lor. Mai ales după sancțiunile pri
mite.

Miercuri am fost la Craiova. 
Cîțiva dintre conducătorii clubului 
erau plecați la București pentru a 
înainta un memoriu detailat birou
lui federal. Am stat, însă, cîteva 
ore în mijlocul jucătorilor, am dis
cutat cu cei trei antrenori ai Uni
versității Craiova : Cemăianu, De
liu, Oțet. Cum era de așteptat, 
suspendarea terenului și sancționa
rea lui Niculescu au creat în rîn- 
durile echipei un moment de de
presiune. Au fost două șocuri pu
ternice, suportate cu mare dificul
tate.

— După campionatul 
universitar — afirma 
Constantin Cernăianu 
de pregătire a echipei 
de mică, am făcut tot
nește posibil ca, la startul campio
natului, echipa să se alinieze mă
car cu jumătate din potențialul ei. 
înaintea meciului cu Rapid mi-am 
manifestat îndoiala în privința ca
pacității de efort a jucătorilor mei. 
Ei au ținut să mă contrazică. Au 
evoluat bine în prima etapă. Au 
pierdut la Dinamo, jucînd. de a- 
semenea, bine, dar primind goluri 
de la...
ratînd 
partida 
avut o
a dominat, mai ales în repriza se
cundă, înghesuindu-și adversarul 
în propria-i jumătate de teren, și-a

— Și totuși Universitatea
ciștiga dacă Marcu™

putea

mare
sanc-

va
ac-

de 
du- 
ab-

Tn 
cale 
moment

fond, 
de a

aceasta este singura 
depăși dificultățile de

Laurențiu DUMITRESCU

ALTE REZULTATE
iN „CUPA ROMÂNIEI"

U.C.M. Caransebeș — Minerul 
Lupeni 0—3 (0—0), Olimpia Giur
giu — Laromet București 4—-2 (1—1), 
Carpați Covasna — Forestierul Tg. 
Secuiesc 2—1 (0—1), C.I.L. Gherla 
— Tehnofrig Cluj 3—0 (0—0), Ca- 
raimanui Bușteni — Metalul Mija 
2—1 (0—0).

european 
antrenorul 
- perioada 

fiind extrem 
ce era ome-

centrul terenului, Gur»?sch 
momentul consacrării. în 
cu F. C. Argeș, echipa n-a 
scădere în joc. Dimpotrivă.

— Marcu s-a jucat ca o 
ocazie și coechipierii lui l-au 
ționat prompt, scoțîndu-1 din e- 
chipă. L-au sancționat, pentru un 
gest urît, și spectatorii, apostro- 
fîndu-1 minute în șir. Cu Marcu 
s-a discutat, după aceea, cu cea 
mai mare seriozitate. S-a căit, și-a 
luat un angajament, a trimis o 
scrisoare deschisă și la ziarul lo
cal. La prima abatere, Marca 
suporta consecințele tuturor 
telor sale de pînă acum...

★
La antrenamentul - școală 

miercuri după-amiază, care a 
rat mai bine de două ore, au
sentat șapte dintre jucătorii Uni
versității. Velea era plecat la Hel
sinki, Niculescu — suspendat, Bă
lan, Donose și Bondrea — acciden
tați, Papuc și Mincioagă — ope
rați de menise. Doar Velea va ju
ca în meciurile de la Bacău și 
Tg. Mureș. Pentru postul de fun
daș lateral dreapta se va recurge, 
probabil, la serviciile lui Chivu, 
component al echipei naționale de 
juniori, căruia antrenorul lotului 
de juniori. Constantin Ardeleanu, 
îi prevede frumoase perspective. 
Totuși, indisponibilitățile vin să 
accentueze moralul destul de șu
bred al echipei, impasul în care 
se află. Și căpitanul studenților, 
Oblemenco, este serios afectat de 
cele întîmplate recent. Oblemenco 
speră însă că-.’

— „.în etapele următoare, foarte 
grele pentru noi, echipa va lupta 
fără menajamente. Tratarea cu su
perficialitate a multora dintre fa
zele din apărare și atac, fuga de 
răspundere în teren ne vor crea 
clipe grele. Echipa, momentan, nu

PROASPĂTA CAMPIOANĂ MONDIALĂ

VA PARTICIPA IA it

de 
de

PREDEAL, 21 (prin telefon, 
la trimisul nostru). începînd 
miercuri, la cabana „Trei Brazi", 
din apropierea Predealului, este o 
mare animație, iar timpul frumos 
și soarele cald completează fericit 
pitorescul peisajului, în care a- 
proape 300 de sportivi din Unga
ria, Cehoslovacia și România s-au 
reunit pentru a sărbători cea de-a 
25-a aniversare a orientării turis
tice românești. Acest adevărat fes
tival alpin cuprinde 3 competiții, 
începînd cu finalele campionatelor 
republicane de copii și juniori și 
continuînd cu cea de-a VII-a edi
ție a „Cupei României’*.

în centrul atenției tuturor celor 
prezenți se găsește, fără îndoială 
delegația sportivilor din Ungaria, 
care are în fruntea ei pe proaspăta 
campioană mondială ȘARLOTA 
MONSPABT. Bineînțeles că n-am 
pierdut prilejul să-i solicităm o 
primă declarație, în legătură cu 
recentul ei succes și cu prezența la 
startul 
numai 
cerirea titlului 
ne-a declarat
„Trebuie să încep prin a vă spune 
că sînt foarte fericită că am reușit 
să devin campioană mondială. în 
legătură cu prezența mea la „Cupa

„Cupei 
cîteva

Români.ei". după 
zile de la cu- 
suprem Iată ce 

sportiva maghiară :

cred că oricit aș fi fost 
tot veneam ! începînd 

cînd s-a disputat cea

României", 
de obosită 
din 1968, 
de-a IlI-a ediție a acestei frumoa
se întreceri, am venit cu o plăcere 
deosebită în țara dv., iar dacă s-a 
întîmplat să cîștig concursurile de 
atunci și pînă acum, înseamnă că 
prezența mea Ia „Cupa României" 
constituie nu numai o mare satis
facție, dar și o obligație plăcută. 
Deci, chiar dacă C. M. de !a Fraga 
s-ar fi încheiat... ieri, eu tot eram 
astăzi în România !“

Amintind că în componența for
mației Ungariei intră și doi din
tre sportivii echipei care a cucerit 
medalia 
vine să 
acestei 
alpin de 
ment de acomodare a concurenți- 
lor cu zona de întrecere. în cursul 
după-amiezii desfășurîndu-se pri
mele etape ale disputei juniorilor 
și copiilor.

Am remarcat, de asemenea, ex
celenta organizare de care se 
bucură acest festival, atît din par
tea federației' de specialitate și a 
forurilor sportive locale cît și a 
personalului cabanei „Trei’ Brazi".

de bronz la C. M., se cu- 
notăm că în programul 

prime zile a Festivalului 
aici a figurat un antrena-

Hoiia ALEXANDRESCU

avem ce discuta 
fi după mine, aș 

discuta toată cronica despre acei copii blonzi de pe 
marginea terenului copii absolut memorabili cu ple
tele lor de personaje coborite din miturile scandi
nave, copii de lumină pe cel mai irist stadion pustiu 
văzut in ultimii ani. Cum Duteau fi atit de blonzi ? 
Cum puteau fi otit de frumoși in preajma unui meci 
atit de sărac, att de nesărat, atit de trist ? Sau dacă 
s-ar admite, as ține un eseu — vorba lui Urziceanu, 
orn peste care a căzut norocul meciurilor cu Peru, 
cu Italia, cu Danemarca meciuri rele la care dum
nezeu știe ce se putea spune pe loc și în direct 
și chiar din studio (! I) de parcă ci
neva i-ar fi aruncat lui oovara ghl- 
nioanelor lui lacoban... — un eseu 
desare pista olimpică din Helsinki 
unde s-au bătut mari recorduri și 
acum, ca un semn al plictisului, foș
neau b’rtii'e nemăturcte de Ia con
cursurile de atletism. Imacine de dis
preț și refuz.

Dar dccâ aș discuta despre copii 
blonzi si hirtîi murdere, as fi acuzat 
de lașitate, șmecherie, avoccțeală ir. 
sprijinul lui Angelo si angelicilor săi 
oameni ți — mai țtii — de irespon
sabilitate. Eu sint intr-adevăr, ires
ponsabil in măsura in car* nu vreau 
sâ răspund Ic injurii si cete iresponsabile de tăierea 
copu'ui si odoarelor Sînt. in sch —a, responsabil de 
cuvintele me e cu care nu-mi pot permite să intru 
intr-un cor co'e nu va rthzla să ude ceea ce e de 
ude' Im piloc eoruriie din „Aida” — dar detest 
coru-’e de ~'-:e si furie la gmj ți rău. Nu-mi plac 
coru-'.e car» cer ccoete. E o I csă persona'ă. de mult 
mărturisită dîitor.'or mei- Asigur deci — cu toată 
tristetea de co'e s>rt capabd. si trsteteo e un mar* 
desman oi lavtoțM — că cn văzut ca toată lumea 
dt de tr-est a jjest echipa României la Helsinki, ța 
n-e rec'izct o entastndă, ea n-o suferit o infringere 

pcrteo unei echipe oftată *n cert progres, docă 
ceri prog-es se poete num! jocul ceva mal puțin 
ridicol c! ocefor bceri -e. -cvoți. Echipe noastră re- 
p-eze-tetr«ă — •ec-eze-tet o c» t — o tăcut un 
med nui mai ecto strode cec't o nenorocire: ea a 
jucat cu o mediocritate uimrioar*. N-am văzut un 
Dvrmtru mai so3. de muț ani. N-am suferit decep
ție mei crudă dedt aceea a M DomMe car* nu știa

■ ■■
cine-i Neagu și nu mai știa ce-i aia un șut. N-am 
văzut atac moi ne-atac, joc mai static și mat lipsi* 
de fotbal — din partea unor oameni care au dovedit 

viteză, inteligență o 
e toată durerea : in 
unor oameni deloc 
a situației cred că e 
mai a o simplă for-

că au idei, că știu ce-i aceea 
jocului și putere de luptă. Aici 
mediocritatea desesperantă a 
mediocri. Iar dimensiunea reală 
asta : un meci cu Finlanda nu 
malitate pentru noi I Incredibil I Ei sînt în cert progres 
— dacă așa se numește jocul acela -— iar noi am 
progresat mai puțin cert... Dor chiar dacă am fi stat 
pe loc — serios vorbind 
să facem meci

POVESTE

eu nu văd cum am putut 
nul cu Finlanda pe care ar fi trebuit 
s-o batem la orice oră fără antrenor 
și fără nici o idee de joc, doar ju
cînd fotbal... Numai că eu sînt — 
ca otiția dintre marii călăi cu conde
iul — și jucător, nu numai publicist 
și telespectator. Jucător dacă nu de 
fotbal, măcar de table sau de belotă. 
Eu știu ce este jocul, știu cum ecînd 
după șapte vaci grase vin șapte vaci 
slabe și nu există să nu vină, asta s-a 
observat de prea multă vreme, din 
cărți mai bătrîne decît ale noastre, eu 
știu cum e cînd nu mai ai zar, cînd 
nu mai ești „în carte”... Și ca atare, 
cu prețul de a mă suspecta de lași
tate eu nu vreau să fiu demagog și 

să urlu la oameni care nu mai au moral și pe lingă 
care norocul nu mai vrea să se uite, cum n-a vrut 
să se uite la scriitorul Francisc Sarno cînd acesta 
a antrenat-o pe Corinthians, căci nu scrie nicăieri că 
scriitorii sint mai băftoși in competență, decît compe- 
tentii nescriitori. Dacă admiteți că în fotbal mai tre
buie să rămină ceva și de joc — atunci nu se poate 
să ignorați această realitate sălbatică a jocului, indi
ferent că e cu zarul, cu șah, cu „dame", sau cu 
mingea. Nu urlați la cei care nu mai sint în grațiile 
soartei, la cei ocoliți, derutați și trădați de zei. E 
nu numai spre binele lor, e mai ales spre binele 
nostru de jucători. (Firește, docă sinteți jucători — 
dacă nu, alegeți altă variantă, cu ioc ascuțit de am
bele părți, cum se zice...)

Altfel, transmisia de rugby a lui Groman, Panait, 
Grigorescu, Crăciunescu, Nemeș și Popa a fost ab
solut îneîntătoare — și docă n-ar fi fost coșmarul 
de miercuri m-aș fi întins pe șapte coloane întru 
lauda lor. Dar să simtă și ei, rugbyștii, ce nedreaptă 
devine lumea cînd se joacă prost fotbal I

BELPHEGOR

CU UN VEȘNIC TITULAR
Șl CU O VEȘNICA REZERVA

în mod surprinzător, cel de-al 
doilea portar al echipe, naționale de 
fotbal. Stere Adamache, nu s-a pre
zentat la iot, la ultimele pregătiri 
in vederea meciului cu Finlanda, 
ceea ce a dus la înlocuirea lui, în 
ultimul moment, cu portarul echipei 
F.C. Argeș, Stan. Evident, schimba
rea unui jucător cu altul, de la o 
oră la alta .este legată de multi
plele dificultăți, una dintre ele fiind 
și aceea că, pentru includerea în 
lot a unui jucător neanunțat la 
timpul potrivit forului internațional, 
F.I.F.A.-ei, este necesară o apro
bare specială, cu o cotă destul de 
mare de incertitudine dacă va fi 
obținută sau nu. Așa stînd lucru
rile, neprezentarea lui Adamache 
la lot nu este un fapt peste care 
se poate trece cu una cu două, 
mai ales dacă jucătorul nu pre-

zintâ justificări temeinice, care 
să-l absolve de orice vină.

Probabil că asemenea motivări 
vor veni, pentru că altfel ar în
semna că Adamache a comis un 
grav act de indisciplină. Și nu ne 
este îngăduit să respingem expli
cațiile lui Adamache. în cazul că 
ele se vor dovedi reale, relevînd 
un caz de forță majoră și nu o 
atitudine superficială, lipsită 
răspundere.

Avem, însă, toate motivele 
presupunem că Adamache ar 
făcut totul pentru a' învinge 
imposibilul, în condițiile unui cli
mat sufletesc favorabil din punct 
de vedere sportiv. Un asemenea 
climat — să nu ne ascundem după 
degete — n-a existat, ceea cș dacă 
nu diminuează eventuala vină a 

Iui Adamache, este de natură să 
ne pună și în fața altor vini. Căci

Adamache apără 
mereu, in aștepta
rea zilei-minune 
cind nu va mai fi 
doar o rezervă in 
echipa națională...

robot care ac-
sau

ECHIPA NAȚIONALĂ NU POATE FI SCUTITĂ DE CRITICĂ
(Urmare din pag. 1)

Cu forțe proaspete deosebit de 
combativi și de insistenți în joc, 
noii introduși Klink și Suhonen au 
animat puternic propria linie ofen
sivă, au tras realmente după ei în
treaga echipă, punînd la grele în
cercări apărarea noastră în ultimele 
15 minute ale partidei.

Totuși, finlandezii n-au ajuns 
încă în situația de a putea alcătui 
o echipă de temut. Ei sînt încă 
mult deficitari mai ales din punct 
de vedere tehnic, mijloacele lor de 
exprimare în joc au pe alocuri un 
caracter rudimentar. Cu toate cali
tățile lor de luptă, de voință, în 
fața unei echipe a României care 
ar fi evoluat la valoarea ei recu
noscută, finlandezii n-ar fi 
miercuri seara nici o șansă.

Dar gazdele au beneficiat totuși 
de șansa să întilnească în echipa

avut
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noastră un adversar care s-a pre
zentat evident sub așteptări, modest 
în ansamblu și foarte slab în pri
vința forței sale ofensive, după un 
început promițător, cînd s-a șj a- 
flat foarte aproape de deschiderea 
scorului, ceea ce a lăsat falsa im
presie că victoria nu poate scăpa 
echipei române. Formația noastră a 
devenit inegală în joc, și-a pierdut 
treptat personalitatea și, cu toate 
că a continuat să păstreze inițiativa, 
să dețină superioritatea teritorială, 
aceasta nu a însemnat practic nimic 
din moment ce. ea nu a reușit să 
obțină un avantaj decisiv pentru 
victorie. Și nici nu l-ar fi putut 
obține așa cum au jucat — în cea 
mai mare parte din timp — înain
tașii noștri miercuri seara. Com
partimentul ofensiv a fost de altfel 
compartimentul cel mai slab al e- 
chipei României aici, pe stadionul 
olimpic din Helsinki, și el poartă 
vina principală pentru cele întîm- 
plate. Era. desigur, de întrevăzut că 
absența din formație a celor doi 
titulari, Dobrin și Dembrovschi, se 
va resimți în jocul de atac al tri
colorilor, dar nu am fi crezut că 
ea poate atîrna atît de mult în ba
lanță, încît să reducă aproape la 
minim limita randamentului liniei 
noastre ofensive. Aveam speranța — 
mai ales după verva arătată în me 
ciurile de verificare de la Snagov 
— că Neagu va reuși să suplinească 
lipsa celor doi, dar el a constituit 
pentru noi o amară deziluzie. Fără 
a-1 socoti un fel de țap ispășitor, 
apreciem că el poartă o mare răs
pundere pentru pierderea victoriei, 
victorie pe care el ar fi putut-o pe
cetlui în min. 57, cînd a ratat ne- 
permis de ușor ocazia ivită, șutînd 
de la numai 3—4 metri peste poarta 
goală. Dar nu numai această ratare 
i se poate imputa, ci întreg compor
tamentul său de-a lungul meciului, 
fiindcă ,el a fost mereu în contra
timp cu coechipierii săi, a pierdut

foarte ușor majoritatea baloanelor 
primite, a greșit mult la pase și 
cu excepția unei lovituri în bară, 
min. 7 — a dovedit imprecizie 
șut.

Destul de slab s-au prezentat ... 
joc și cele două extreme stingă fo
losite, Dumitrescu și Iordănescu, 
astfel că pe atacurile conduse de 
pe partea lor de teren s-a putut 
conta mult prea puțin. Singurul 
înaintaș mai aproape de valoarea 
lui a fost Lucescu, activ, pătrunză
tor. dar centrările sale — cam toa
te pe sus, avantajînd pe apărătorii 
finlandezi — au rămas fără efect, 
cu excepția celei din min. 52, cînd 
Radu Nunweiller a țîșnit perfect 
printre adversari în traiectoria min
gii, trimițînd-o în plasă. Nu numai 
ca autor al golului, mijlocașul dina- 
movist s-a distins — după opinia 
noastră — în meciul de miercuri 
prin comportarea sa de ansamblu 
și poate că dacă Dumitru ar fi evo
luat la același nivel cu colegul Iui 
de linie, forța de șoc a echipei ar 
fi avut evident de cîștigat

Trecînd la apărare, putem spune 
că ea și-a făcut în general datoria. 
Dobrău a debutat destul de convin
gător pentru a fi menținut și în 
continuare pe âcest post, iar Dinu 
și Sătmăreanu au acționat în nota 
lor obișnuită. Sub nivelul celorlalți 
s-a prezentat Nae Ionescu, timorat, 
nesigur în intervenți. Cu toată 
contribuția adusă de arbitri, cre
dem însă că și apărarea echipei 
noastre are ce-și reproșa pentru 
golul primit. Mai întîi Răducanu, 
care a greșit nepermis pentru un 
portar cu experiența lui, ținînd ba
lonul blocat mai mult decît era ad
mis. Apoi, toți ceilalți apărători 
pentru modul defectuos în care 
s-au plasat în ' teren la executarea 
loviturii indirecte acordate cu ge
nerozitate de. arbitru, scăpîndu-1 de 
sub supraveghere pe Rissanen, au
torul golului.

în 
în

în

un om nu este un 
ționează automat, nepropulsat 
neținut în loc de anumite stări a- 
fective, bune sau rele, de care de
pind, într-o bună măsură, multe 
din actele noastre.

Se află Adamache, în general, 
cînd este vorba de prezența sa în 
lotul național, într-o condiție su
fletească favorabilă ? Nu mai în
cape îndoială că nu ! De ani și 
ani, prezența lui aici este mai 
mult formală. De ani și ani (cu 
excepția turneului final din Me
xic), el joacă aproape invariabil 
rolul de REZERVA, indiferent de 
valoarea sa sportivă, de randa
mentul pe care îl dă, de aprecie
rile de care se bucură. Și anii 
trec necruțători, iar Adamache, 
Ia 31 de ani, cînd în zare începe 
să se profileze momentul retra
gerii, continui să fie o inutilă re
zervă. desemnat să stea pînă la 
dispariția lui sportivă în umbra 
lui Răducanu, ori cîte pilule amare 
ar înghiți fotbalul nostru, din cau
za acestui super-răsfățat.

Ultimele întîmplări sînt conclu
dente în această privință. Nu mai 
departe decît acum trei luni. Ră
ducanu era scos din lot. hotărîrea 
fiind luată nu numai din conside
rente disciplinare, dar și tehnice 
totodată, neuitîndu-se greșelile fă
cute de acest portar în jocul de 
la București, cu Cehoslovacia (cînd 
golul lui Dobrin a venit să salveze 
calificarea noastră, compromisă cu 
cîteva minute înainte de Rădu-

canu) și în partida decisivă, de 
la Belgrad, eu Ungaria. Atunci, 
în sfîrșit, volens-nolens, lui Ada
mache i s-a ridicat practic... inter
dicția da a apăra buturile națio
nale și, uns ca titular în meciul 
cu Italia, Adamache avea să con
firme cît de nedrepte au fost lun
gile lui așteptări. Evoluțiile ulte
rioare, în campionat, 
nici 
cru, 
mari

Si.
VENIT NICI UN ELEMENT NOU 
care să motiveze retrogradarea lui 
Adamache. acesta a fost din nou 
pus pe tușă în întîlnirea cu Aus
tria. de către antrenorul echipei 
naționale, Angelo Niculescu, fiind 
din nou rechemat Răducanu, în 
postul care se pare că a devenit 
„proprietate personală", a unui 
portar deosebit de talentat, dar 
care, făcînd socoteala, ne-a pierdut 
mai multe meciuri decît ne-a cîș- 
tigat!

Și lucrurile, reintrate în „nor
mal", au continuat, 
părînd — așa cum 
poarta naționalei și 
Finlanda și la cîte 
aici-încolo...

Vrea cineva să se 
lui Adamache ?

n-au făcut 
ele decît să ateste acest lu- 
Adamache primind cele mai 
notații.
totuși. FĂRĂ SA FI INTER-

Răducanu 
ați văzut 
la meciul 

or mai fi

a-

cu 
de

pună în rolul 
Numai, așa se 

poate face o analiză complexă a 
„cazului Adamache".

Jack BERARIU

AUTOTURISMELE
LUNII SEPTEMBRIE
în luna septembrie ca șl în lunile precedente se continuă 

atribuirea de autoturisme la toate tragerile și concursurile 
obișnuite Loto, Pronoexpres și Pronosport.

Autoturismele se acordă în cadrul valorii unitare a câș
tigurilor Loto-Prono în numerar, indiferent de categoria la 
care a fost obținut cîștigul sau felul biletului sau buletinu
lui pe care a fost realizat sau taxa de participare per va
riantă, cîștig ce trebuie să fie cel puțin de valoarea auto
turismului ales.
Pentru luna septembrie. A. S. Loto-Pronosport oferă la ale

gere câștigătorilor la sistemele de joc următoarele autotu
risme :

— DACIA
— DACIA
Jucînd la . . . . ...... _____

mari premii în bani, care se pot transforma In autoturismul 
preferat»

1300 (70.000 lei)
1100 (55.000 lei)

sistemele Loto-Pronosport aveți șansa de a primi

„CARPAȚI

VA PROPUNE

BUCUREȘTI

EXCURSII CU PETRECEREA
A

REVELIONULUI IN U.R.S.S., PE TRASEELE
CHIȘINAU — ODESA
27.XII.1972 — 3.1.1973
1 214 + 149 (18 ruble) = 1 363 LEI

►>3
LOZ ÎN PLIC

Lozul în plic a devenit un sistem de Joc preferat de o 
mare parte de cetățeni ai țării noastre. Acest foarte popular 
sistem de Joc are foarte mulțl cîștigâtori în autoturisme, 
premii tn bani, butelii de aragaz. Noua serie specială de 
lozuri de 6 lei cu cîștlguri de autoturisme Dacia 1300 a 
stîrnit un viu interes in rindul partieipanților. Zilnic se 
prezintă la Centrala A S, Loto-Pronosport noi și noi cîș- 
tirățori la Loz în plic.

Perseverând la sistemele noastre de ioc puteți ciștiga mari 
premii în bani autoturisme, excursii etc.

Rubrică redactată de LOTO PRONOSPORT

.•fc5
Pentru detalii 
din întreaga (ară.

CERNĂUȚI — LVOV
28.XII.1972 — 3.1.1973

sau
30.XII.1972 — 5.1.1973
1 120 4- 125 (15 ruble) = 1 245 LEI

CHIȘINAU — KIEV — MOSCOVA
25.XII.1972 — 4.1.1973

sau
28.XII.1972 — 7.1.1973
1 796 + 224 (27 ruble) = 2 020 LEI

KIEV — LENINGRAD — MOSCOVA
23.XII.1972 — 5.1.1973

sau
27.XII.1972 — 9.1.1973
2222 + 299 (36 ruble) = 2 521 LEI

înscrieri vă puteți adresa oficiilor județene de turism
(5831)

PUBLITURISM



samn lume
BALCANIADA DE YACHTING

LA OLIMPIADA MASCULINA
VELIȘTII RDM AN1-G AT A DE START

Pe traseul olimpic din golful Sa- 
ronicos, de lîngă capitala Greciei, 
se va da startul duminică în prima 
regată a celei de a Vl-a ediții a 
Balcaniadei de yachting. După cum 
se știe, ultimele trei ediții au fost 
organizate de federațiile de spe
cialitate din România (1969), Iugo
slavia (1970) și Bulgaria (1971). 
Acum este rîndul Atenei să găzdu
iască această tradițională competi
ție a celor mai buni veliști din ță
rile balcanice.

Și de această dată întrecerile se 
anunță echilibrate, valorile loturilor 
reprezentative fiind apropiate. Re
gulamentul competiției prevede dis
putarea a șase regate, pentru fie
care clasă de ambarcațiuni, urmîr.d 
ca numai cele mai bune cinci re
gate ca rezultat să conteze în cla
samente. Pe program figurează, 
acum, următoarele clase i F.D. 
(„Olandezul zburător") — fiecare 
țară avînd dreptul să i-a startul 
cu două echipaje, Finn (4 ambar
cațiuni de fiecare țară) — la se
niori, precum și o competiție des
chisă clasei Finn pentru juniori, 
în cadrul căreia pot participa cite 
două ambarcații de reprezentative.

cs

UN PLUTON DE

DE SAH PE ECHIPE

ROMANIA CONDUCE
IN GRUPA A 8-a

Rzultatele

A

TURNEUL DE TENIS DE LA LOS ANGELES
SE DESFĂȘOARĂ PE UN TEREN DE CIMENT

• /n turul al doilea
LOS ANGELES, 21 (Agerpres). — 

Turneul internațional „open" de te
nis de la Los Angeles a continuat 
cu desfășurarea altor întîlniri. 
Unul din favoriții concursului, a- 
mericanul Stan Smith, l-a învins 
cu 6—2, 7—6 pe indianul Vijay 
Armitraj. Australianul Bob Car
michael a reușit să-1 elirnine pe 
Eric van Dillen component al e-

Năstase îl va inti Ini pe a mericanul Tanner
chipei S.U.A. pentru „Cupa Davis”, 
cu 7—5, 3—6, 6—3. O partidă spec
taculoasă a avut loc între veteranul 
Pancho Gonzales și tî nărui ameri
can Roscoe Tanner. Jucînd foarte 
bine, Tanner a obținut victoria cu 
7—6, 7—6. în turul următor, el îl 
va întîlni pe Ilie Năstase (Româ
nia), cîștigătorul turneului de la 
Forest Hills. într-o declarație fă
cută reprezentanților presei, Ilie

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII
MONDIALI LA ORIENTARE TURISTICĂ

Năstase (România) a arătat că este 
incomodat de suprafața de joc a 
terenului care este de ciment. Prin
tre altele, el a 
este dificil ca la 
de 7 zile să joci 
prafață. Această 
prefeței de Joc 
scurt poate influența evoluția ori' 
cărui jucător".

spus : „Desigur că 
numai un interval 
pe o asemenea su- 

schimbare a su
in interval foarte

La finele săptămînii trecute, s-au 
încheiat, în localitatea Stare Spalvy 
din nordul Cehoslovaciei, campio
natele mondiale de orientare tu
ristică. întrecerile au reunit spor
tivi din 17 țări, au putut fi notate 
și cîteva prezențe extra-europene, 
cum au fost Canada și Australia. 
Dar ponderea principală a partici
părilor au dat-o ca întotdeauna ță
rile europene, cu o veche tradiție 
în această disciplină cu atît de nu
meroase aplicații practice. Prin ur
mare, de la start nu au lipsit echi
pele Norvegiei, Suediei, Franței, Un
gariei, Cehoslovaciei, ca să nu enu
merăm decît numai cîteva.

Succesul cel mai mare al acestui 
campionat trebuie căutat în popu
larizarea excelentă făcută cu acest 
prilej. Dovadă.’ că o serie întreagă 
de țări, chiar neparticipante, au 
trimis aici observatori care au ur
mărit desfășurarea întrecerilor, s-au 
informat asupra posibilității afilierii 
lor la Federația internațională de

orientare turistică. In acest sens 
delegația observatorilor trimiși din 
partea forului de orientare turis
tică din România a avut conctact 
cu președintele forului internațional 
de specialitate, Erik Tob (Suedia) 
și cu secretarul general al acestui 
organism, Anne Lowdin (Anglia).

Un succes deosebit l-au repurtat 
la aceste întreceri sportivii din ță
rile scandinave, dar și alte repre
zentative au confirmat progresul în
registrat în ultima vreme. Poate fi 
citat astfel succesul obținut de 
maghiara Sa roita Monspart, care a 
ciștigat în fața ex-campioanei mon
diale Ingrid Hadler (Norvegia) și a 
Ullei Lindquist (Suedia) o altă con
curentă de valoare consacrată.

în ce privește proba de ștafetă 
rezervată bărbaților, aici suedezii 
au obținut un succes categoric, in- 
stalîndu-se în frunte în toate cele 
patru etape. La ștafeta feminină au 
ciștigat finlandezele, iar sportivele 
cehoslovace au avut satisfacția 
ceririi unui valoros loc trei.

Iată ocupanții locurilor pe 
diurn : bărbați — individual
Hadler, 2. Berge (ambii Norvegia), 
3. Frillen (Suedia) ; femei — indi- 
vitlual : 1. Monspart (Ungaria), 2. 
Seppae (Finlanda), 3. Larsson (Sue
dia) ; ștafeta bărbați : 1. Suedia, 2. 
Elveția, 3. Ungaria (echipele Norve
giei și Finlandei care ocupaseră 
inițial locurile 2 și 3 au fost des
calificate) ; ștafetă femei: 1. Fin-

înregistrate în cele- 
Belgia — Republica 

2—0 (2); U.R.SS. — 
3’- -—5 2 ; Cuba — Lu- 
-0 (3); Siria — Elveția 
Perj — Japonia 4—0 ; 

Brazi'.a 1—1 (2) ; Iugo-
săaria — Cipru 4—0; Indonezia — 
& . 3—1 : Ungaria — Maroc

Norvegia—Scoția 2 — 1 (I) ; 
*2 (1);
Islanda 

Noua Zeelandă — 
(2); Grecia — Mexic 
ugalia — Cehoslova

caa 1 :—-: 2 (1) : R. P. Mongolă — 
taari l’- 'r—J 2 (2): Irlanda — Spa- 
—a I—• (3i : Heng Kong — Mala- 
yez-a X i—■ . ; Italia — Suedia

:—' : Canada — Turcia 1—0
D : R. D. Germană — Malta 2—0 

Tara Galilor—Singapore 3—1;
— Porto Rico 0—1 (3) ; An

dora — Albania •—2 (2); Colum- 
2 (2).

C.-3S7»

y-r - ?

A DOUA MANȘA

CAMPIONI
I

Norvegianul Age Hadler, fotografiat 
imediat după victorie 

Telefoto: A.P. — AGERPRES
1 

landa, 2. Suedia, 3. Cehoslovacia, j 
La Congresul internațional de 

orientare turistică s-a hotărît ca vi
itoarele campionate mondiale să 
aibă loc în 1974 în Danemarca.

Șl MEDALIAȚI OLIMPICI
(Urmare din pag. 1)

Meciurile de seniori dețin ^eapal 
de afiș“ prin prezența numeroșilor 
medaliați olimpici 
lor. Finlandezii 
Pekka Vasala, 
Bruch, româncele 
și Argentina Menis — ;:ă vedete
de prim rang care pot asigura ori- 

’ i de
Ală-

la startul probe- 
Lasse A tren si 

suedezul Ricky 
Valeria Bufana

cărei reuniuni atletice un ntv 
desfășurare foarte ridicat, 
turi de ei se află 
formed de clasă 
tribuj la sporirea interesului 
tru triunghiularul de seniori și se
nioare România — Finlanda — 
Suedia.

Din echipa țării noastre nu vor 
lipsi seniorii Zamfirescu, Damscbin. 
Lupan, Mustață, Perța. Rățoi. Ce- 
lan, loan, Dosa, Ligor, Sărucan. Cor- 
bu, Schneider, Gagea și senioarele 
Valeria Bufanu, Argentina Menis, I- 
leana Silai, Mariana Goth, Rafita Fi
ra, Viorica Viscopoleanu. Elena Vin- 
♦ilâ. Lia Manoliu. Natalia Andrei. 
Maria Linca și Valentina CMtaa. Din 
reprezentativa Finlandei fac 
Raimo Vilen (10,0 pe 100 m 
pe 200 m), Tapio Kantanen 
pe 3 000 m obstacolek Antti 
măki (5,41 m la prăjinâk 
Kinnunen (85,50 m Ia șuii 
Hannu Siitonen (8Î.02 Ia 
Matti Yrjola (20.31 m la greutate . 
Mona-Lisa Strand vall (11 j ia
100 m).

La Constanța — reuniunea atle
tică internațională de sîmbâtă s 
duminică se bucură de interes 
major. Numeroase afișe și panoari 
îi anunță pe constănțeni și pe oas
peții litoralului dtspre acest nare 
eveniment sportiv presa locală și 
radioul îi informează despre valoa
rea oaspeților și poribibtâțile 
de afirmare a reprezentanplx 
României.

Vremea bur.ă — care, se anuiță. 
va fi în continuare așa — este F- 
ea un prețios aliat al spor2v.>r. 
Atleții șî atletele din echipele nae»- 
tre naționale sînt — aproape toți 
— la Constanța șj se pregătesc m-

mulți alti
care vor

CU-

JARMILA SVAGROVSC'A
„Ceskoslovensky Sport" — Praga

r-ar-j

>oere

TIR\EUL FEMININ DE TENIS
DE LA ALBANY (CALIFORNIA)
YORK. 21 (Agerpres). — 
interna p onal feminin de 

terus. care se cesfâsoară la Albany 
(California), a programat întrece
rile tvolui doi. soldate cu urmâ- 
toarele rezultate : Billie Jean King 
(SUA.5 — Jill Cooper (Anglia)

6—0, 6—2 ; Betty Stove (Olanda) — 
Cecilia Martinez (S.U.A.) 6—7,
6—3, 6—2 ; Corrine Molesworth 
(Anglia) — Susan Minford (Irlan
da) 6—3, 6—0 ; Margaret Court 
(Australia) — Margaret Cooper 
(S.U.A.) 6—1, 6—1.

zilele

ATMOSFERA S A

po- 
: 1. TELEX

IN CADRUL CONCURSULUI INTERNA
ȚIONAL DE ATLETISM de la Bruxelles, 
belgianul Emile Puttemans a stablilt 
un nou record mondial tn proba de 
5 ooo m plat cu timpul de 13 :13. (ve
chiul record era de 13 :16,4 șl apar
ținea finlandezului Viren). în cursul 
acestei probe, Puttemans a corectat 
recordul lumii la 3 mile cu timpul 
12 : 47,8 (v. r 12 :50,4 era deținut
australianul Bon Clarke). Puttemans 
ciștigat medalia olimpică de argint 
Jocurile Olimpide de la MUnchen 
rezultate tehnice : 
vans (S.U.A.) 46,1 
ter (S.U.A.) 1 -
(S.U.A.) 21,1 ; . _____ _______
3 :30,2 ; 800 m feminin : Duvivler (Fran. 
ța) 2 :03,1.

de 
de
ia 

Alto 
400 m plat : Lee E- 

800 m plat: Wolhu- 
50,3 • 200 m : Lee Evans 
1 500 m : Salve (Belgia)

duelului Amsterdam-Buenos Aires

ÎNSENINAT. INDEPENDIENTE JOACĂ
A ..CUPEI INTERCONTINENTALE'

DUPĂ CUM S-A MAI ANUNȚAT A 20-a 
OLIMPIADA DE ȘAH rezervată echipe
lor feminine va Începe la 25 septembrie, 
in orașul iugoslav Skoplle. Echipa 
U.R.S.S. va avea, următoarea compo
nență : Nona Ga'prîndașvill. campioană 
a lumii. Alia Kușnir și Irina Mevittnaș, 
campioană a țării Jucătoarele sovie
tice vor pleca în iugoslavia Ia 24 sep
tembrie.

VA DUCE MERCKX RECORDUL
50OREI SPRE

Se pare că Merckx s-a decis: 
în jurul datei de 15 octombrie, la 
Milano, pe vestitul velodrom Vigo
relli, va încerca să-și facă propriu 
și recordul orei — această clasică 
întrecere cu tine Însuți a ciclismu
lui. Din bogata panoplie ce succe
se ale adulatului Eddy, această 
realizare lipsește și belgianul a 
declarat că, din această cauză, nu 
mai are liniște...

Recordul orei, care a aparținut 
rînd pe rînd unora dintre cei mai 
celebrii cicliști pe care i-a avut 
lumea, printre care și faimosul 
Fausto Coppi, este deținut actual
mente de danezul Ole Ritter care, 
cu puține zile înaintea deschiderii 
Olimpiadei de la Mexico, mai pre
cis la 10 octombrie 1968, a străbă
tut In cele 60 de minute exact 
48,653 km, parcurgînd cu 560 de 
metri mai mult decit predecesorul 
său, belgianul Ferdinand Braeke.

Despre tentativa lui Merckx se 
vorbește de mult. Cu toate că 
pînă acum el nu a atacat recordul 
lui Ritter, deși ar fi putut-o face 
și anii trecuți, Merckx nu a re
nunțat niciodată Ia proiectul său. 
Tn decembrie trecut, în timpul va
canței de iarnă, el a declarat că : 
„Dacă voi face vreo tentativă con
tra -orei-, aceasta se va intjmpla 
sau în 
depinde 
sfîrșitul 
Merckx 
rea lui —„ ----
Turul Franței — 1951 și Marele 
oremiu al națiunilor din același 
an, nu a găsit timpul să atace cei 
45,848 km pe care Coppi îi acope
rise cu nouă ani mai înainte pe 
același Vigorelli.

„Clanul" Moltemi, de care apar
ține multiplul campion și record
man, a șl Început pregătirile d!n- 
du-și seama de excelenta formă fi
zică și psihică în care se află 
Merckx t a cucerit Turul Piemon
tului rulînd de unul singur pe ul
timii 70 km, i-a trecut complet 
inflamația „dobîndită" în Turul 
- anfei, trăiește clipe de fericire

1972, sau niciodată. Totul 
de condiția mea fizică la 

sezonului de șosea", 
nu dorește să comită eroa- 
Hugo Koblet. care, după

?
.. _ " —
Deci, 
relli.

Va 
cifră 
barea 
dă
sâptămlr.i. De pe 
rul de biciclete

nașterea fiului său AxeL 
totul conduce spre.. . Vigo

reuși să depășească mirifica 
a celor 49 
la care va

Merckx tn

km ? Iată Intre- 
trebui să răspun- 
următoarele trei 
acum constructo- 
Err.esto Colrago 

s-a pus pe lucru în atelierul său 
de la Cambiago, din apropierea o- 

ri Milano. Eddy a cucerit 
ii loc In turul Piemontului 

i. care nu etntâ- 
8J(» kg si seamănă 
cu bicicleta de pistă 

va folosi la amintita 
care va avea numai 

sînt, de altfel.
18-a bicicletă oe care 

anul acesta

ras
Prt—w l-acu o bicic.eta noua, 
rește 
foarte n 
pe care 
tenta'
5.750 kg 
a 17-a si 
Co

decit 
uit 
o 

ă și 
Acestea 
a

-.ago ’e-a cons'
tru asul belgian. Recordul ce

lor 23 de biciclete folosite anul 
trecut nu a fost încă atins, dar 
nici sezonul nu s-a încheiat.

De ce Vigorelli și nu velodromul 
mexican cu al său — din cauza ,al- 
titudinii — aer rarefiat, „predis
pus" la recorduri, sau velodromul 
olimpic de la Roma, acolo unde, 
la 30 octombrie 1967 stabilise Bra- 
cke recordul său ? -Pentru că la 
Vigorelli s-au bătut cele mai mul
te recorduri mondiale" a răSDuns 
ciclistul. înainte de ziua tentativei, 
Merckx va încerca o dată sau de 
două ori noua sa bicicletă pe velo
dromul din Milano, intr-un 
oficial.

Interesantă este declarația 
nagerului lui Merckx, Jean 
Buggenhout, care amintește 
fapt esențiaJ : „Eddy se simte 
bine in acest sezon decit în 
care altul. Are rezerve fizice su- 
Priente, pentru că a schimbat felul 
său de a alerga, mai ales in marile 
curse pe etape. El și-a măsurat 
și dozat eforturile ca niciodată 
pină acum. De aceea privim cu 
încredere această tentativă a re
cordului orei".

Ne îndrituiește, oare, această de
clarație, să ne gindim chiar la o 
cifră în jurul a 50 km ?

test

ma- 
Van 

un 
mai 
ori-

m și 
icăk 

(de 
și senioa- 
electrizan- 
și dumini- 
Oltmpiada 

un nou prilej de

mânia — Finlanda — Sjec^ spi
cuim : înălțime (bk I::r.g:me (fk 
100 m (b șî fk trpiusalt. disc (fk 
1 500 (b), 3 000 m obstacole. 10000 m 
și ștafetele 4 X 100 m (simbătăk 
prăjină, 100 m g. 800 m (f), lun
gime (bk 8l»j m (bk 5 000 
ștafetele ♦ X 400 tn (dumm

Neîndoielnic, toate probele 
juniori, junioare, senkw. 
re) vor ocâr.z.a dispute 
te. Meciurile de sîmbâtă 
că constituie, acum după

re
af: • —are, de îmbunătățire a recor
durilor naționale (șj poate—k de 
not ascensiuni In :erarn:a atletică 
mondială. Spectatorii din Constan
ța vor avea prilejul să urmărească 
un concurs de înaltă valoare, unul 
dintre cele mai importante din 
Europa, la această oră. Nutrim spe
ranța că reprezentanții României 
vor ști să folosească prilejul pentru 
a-șj onora palmaresul, pentru a 
adăuga noi performanțe pe tabelul 
recorduril

• Argentin enii sosesc duminică seara în Europa • Ajax ia măsuri cu fotul speciale 
— Cruyff, Swart, Blanckenburg nu joacă în campionat — spre a alinia, la 28 septem
brie, „unsprezecele de aur"

stemati parcă să se Împiedice 
de incidente și conflicte, să nu 

ure de o atmosferă destinsă, fi- 
CuPei intercontinentale", ediția 

se supune și ea acestei triste și 
neonorar.-.e tradiții. O sumară jude
care a faptelor demonstrează că, fără 
excepție, „incendiile" s-au produs 
în meciurile disputate pe continentul 
„fotbalului fierbinte", de regulă în 
Argentina. Acolo, lipsa unor cît de 
mici satisfacții (în paranteză o să 
spunem că această mare forță a fot
balului lumii ar fi încintată să aibă 
rezultatele echipei noastre naționale) 
pe planul performanței, face ca apa
riția duelului Europa — America de 
Sud să reprezinte un prilej de re
vanșă. înțeleasă însă in sensul nespor
tiv și neloial al cuvîntului. Așa s-au 
angajat și duelurile cu A.C. Milan, in 
1969. așa au stat lucrurile și cu o 
ediție înainte, cînd „victimele" au fost 
jucătorii lui Manchester United, așa 
s-au prezentat spirițele în marea are
nă Rosario și acum, în prima manșă 
a ediției 1972, cînd Independiente a

A ÎNCEPUT TURUL CICLIST AL CA» 
NADEI. Prima etapă, desfășurau pa 
ruta Montreal—Saint Jerome (188 km), 
a revenit Iui Guido Reybroek (Belgia), 
cronometrat în 4 h 43 : 50. După 8 Se
cunde a sosit Besnard (Franța), urmat 
de belgianul Van " ‘
timp.

Springe] In același

întîlnit pe Ajax. Sînt recente eveni
mentele, o să ig enumerăm numai : 
delegația olandeză, care nu a avut 
nici un reproș în privința organizării 
primirii ei ci numai asupra modului 
cum echipa din Buenos Aires și spec
tatorii s-au comportat ÎN TIMPUL 
finalei, au făcut publice sentimentele 
lor. A urmat o reacție violentă a clu
bului Independiente și, în urmă cu 
șase zile, disputarea manșei a doua a 
finalei apărea sub un mare semn de 
întrebare.

Ultimele zile au văzut însă o în
seninare a atmosferei. Ajax a pre
zentat explicațiile de rigoare, specifi- 
cind că nu a avut nimic de obiectat 
în direcția modului cum gazdele s-au 
purtat față de jucătorii ei, ci numai 
asupra meciului propriu zis. Indepen
diente a revenit la sentimente mai 
bune și a anunțat că va sosi în Eu
ropa duminică seara, deplasînd 19 ju
cători, printre care absolut toți cei 
folosiți în prima finală. Un reprezen
tant al conducerii lui Independiente, 
cunoscutul fost internațional Amalfi,

FLOYD PATTERSON
ÎNVINGE PE

CASSIUS CLAY

NEW YORK. 21 (Agerpres). — A- 
proape 18 000 de spectatori au fost 
prezenți miercuri seara în tribunele 
arenei newyo-keze .Madison Square 
Garden* pentru a urmări întîlni- 
rea boxerilor de categoria grea: 
Floyd Patterson și Cassius Clay, 
foști campioni ai lumii. întîlnirea, 
care conta ca o semifinală neofi
cială pentru desemnarea viitorului 
șalanger la titlul mondial deținut de 
Joe Frazier, s-a încheiat cu succesul 
scontat al lui Cassius Clay. Din 
nou Clay a demonstrat excelenta 
formă în care se află, obținînd, ca 
și în primul meci, verdictul prin 
k.0. tehnic. De data aceasta, în
tîlnirea n-a mai durat 12 reprize, 
fiind încheiată la sfîrșitul reprizei 
a 7-a. Net depășit de viteza în exe
cuție a lui Clay, cu o arcadă des
chisă, Patterson, vlăguit de forțe, 
a fost abandonat de medicul de 
serviciu, la începutul reprizei a 8-a.

în meci „semivedetă", fostul cam
pion mondial 
scoțianul Ken 
prin abandon, 
o altă fostă 
Carlos Ortiz.

se află de joi dimineața la Amster
dam. El e foarte categoric în privința 
întrecerii de joia viitoare, de pe sta
dionul Ajax : „împotriva tuturor apa
rențelor, egalul de la Buenos Aires nu 
ne-a anulat șansele de a obține tro
feul. Ținta noastră este încă un eag] 
la 28 septembrie și — în partida pe 
teren neutru — Ia Bruxelles, victo
ria !“

Ca totdeauna deci, cei mai... sud- 
amerlcani dintre sudamericani, argen
tinienii, sînt plini de originalitate în 
declarații. Ce zic campionii Europei 7 

în primul rînd, ei doresc să se. .. 
reaclimatizeze cu Europa. Modul cum 
a jucat Ajax la Rotterdam, duminică, 
a dovedit că acest lucru nu-i o vorbă 
goală. Efectiv, jucătorii lui Ajax au 
resimțit urmările unei călătorii lungi 
și a acelor ore de tensiune cînd au 
rămas închiși ,în camerele lor de la 
hotelul _
Swart, 
rile cu 
diente, 
teren, 
utilizat
ție, „mai mult pentru a imobiliza, prin 
marcajul asupra lui, doi dintre apără
torii Iui Feyenoord", cum declara an
trenorul Ștefan Covaci. In asemenea 
condiții, echipa din Rotterdam — su
perioară ca ritm și vigoare — a obți
nut victoria, cum se știe, la scorul de 
2—0. Măsurile speciale pentru manșa 
a doua a finalei prevăd reținerea 
pe tușă a lui Cruyff. în etapa de du
minică a campionatului, cu Gronin
gen, partidă care se va desfășura Ia 
Amsterdam. Și Swart va fi menajat, 
ca și Blanckenburg ; totul se face 
pentru ca Ajax să poată alinia „un- 
sprezccele său de aur".

Intre timp, adică ieri, antrenorul 
Ștefan Covaci și căpitanul lui Ajax, 
Keiser, au primit la Paris, trofeul re
vistei „France Football" acordat echi
pei cu cel mai ridicat procentaj de 
puncte în campionat. Asta așa, ca o 
completare a constelației de cupe și 
distincții, colecționate de clubul olan
dez intr-un sezon unic centru întreaga 

istorie.

IN LOCALITATEA 
MINES s-au întllnit___ ___ ____________
național de baschet echipele feminine 
ale Franței și Cehoslovaciei. Baschetba
listele cehoslovace au obținut victoria 
cu scorul de 59—58 (29—27).

MONTCEAU—LES 
tntr-un meci inter-

LA BREMEN, S-A DISPUTAT UN JOC 
AMICAL DB HANDBAL, tn care s-au 
Intilnlt echipele VIL Bad Schwartan 
(R. F a Germaniei) șl Sponia (Polo
nia). Meciul s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate: 16—16 (11—8).

COMPETIȚIA CICLISTA „TOUR DE 
L’AVENIR" — Trofeul Peugeot — a 
programat etapa a 8 a. care a avut loc 
pe circuitul de la Ronsses (18 km con- 
tra-cronometrului individual). Cel mal 
bun timp a fost înregistrat de olande
zul Priem — 24 : 57,9 (medie ora-â
43,264 km). în clasamentul general con
tinuă să conducă elvețianul Schmid.

Este minutul 54 al meciului Italia — Iugoslavia : Măriei (nr. 1) nu poate 
interveni, Paunovici (nr 4) este prins pe picior greșit ți Stepanovici (in 
stingă)., privește cum intră in gol mingea trimisă cu capul de Riva. (Facă 

din întilnirea Italia — Iugoslavia. 3—l)

In meci amical

la categoria ușoară, 
Buchanan, a dispus 
în repriza a 7-a, de 
glorie, portoricanul

ITALIA-IUGOSLAVIA 3-1 (0-0)
Miercuri

Stadio
80 000 
Italiei 
(0—0). 
de presă, a fost un meci interesant 
disputat, în ciuda diferenței finale 
de două goluri. Italienii au deschis 
scorul în min. 54 prin Riva care a 
fructificat o pasă trimisă de Ca
pello. datorită unei greșeli a lui 
Acimovici. Tn min. 71 este rîndul 
lui Chinaglia să ridice scorul la 
2—0, în urma unui balon trimis 
de Rivera Nici nu trec 30 de se
cunde și un contraatac purtat pe 
stînga. de Geaici, îl pune în exce-

seara, la Torino, pe 
Comunale. în fața a circa 

de spectatori, reprezentativa 
a întrecut Iugoslavia cu 3—1 
După cum anunță agențiile

lentă poziție de gol pe Vukotici și 
tabela de 
Spre final 
mărească 
reușit de 
combinații

Arbitru]
ondus următoarele echipe i

ITALIA i Zoff — Spinosi, Mar- 
■heti, Agroppi. Rosato, Burgnich. 
Causio, Mazzola (Rivera), Chinaglia 
(Anastasi). Capello (Benetti). Riva.

IUGOSLAVIA i Măriei — Krivo- 
kuca, Stepanovici Pavlovici, Pau
novici, Katalinski. Petkovici (Popi- 
voda). Nikezici (Vukotici), Santraci 
(Bjekovici), Acimovici, Geaici.

marcaj arată acum 2—1. 
echipa gazdă reușește să 
diferența prin punctul 

Anastasi în urma unei 
cu Riva (min. 83).
belgian Vital Loraux a

„Sheraton" din Buenos Aires, 
care se resimțea după duelu- 
aprigii fundași de la Indepen- 
a ieșit după 10 minute de pe 
Blanckenburg nu a putut fi 
jar Cruyff a apărut în forma-

COMPETIȚIA CICLISTA INTERNAȚIO
NALA „TURUL BULGARIEI" va reuni 
la start 75 de alergători din Austria, 
Italia, Olanda, Polonia România, U.R.S S. 
Iugoslavia Cehoslovacia șl alte țâri. 
Traseul tradiționalului tur va măsura 
1 530 km impărțiți tn 13 etape. Competi
ția suscită un interes deosebit. Ulti
mele trei ediții ale Turului Bulgariei 
au fost cîștigate de Poloni (Italia) tn 
1969, Hertog (Olanda) în 197o șl polo
nezul Szurkowski, anul trecut.

> . ’ ....
Turul automobilistic

Eftimie IONESCU

ȘTIRI...
Selecționatele secunde ale 
și Iugoslaviei s-au înfflnit

al Franței
PARIS, 21 (Agerpres). — Cel 

de-al 17-lea tur automobilistic al 
Franței a programat la Le Mans o 
probă de viteză, care s-a disputat 
pe clasicul traseu de-a lungul a 
110,550 km (25 de ture). A cîștî- 
gat alergătorul englez Vic Elford 
cu timpul de 48 ;07,6, care și-a men
ținut astfel poziția de lider în cla- 
samentul general. La 14. secunde 
urmează francezul Jean Claude 
Andruet.

REZULTATE...
Bulga- 
tntr-unriei .

meci amical, care a avut loc la Vidln. 
Au ciștigat fotbaliștii bulgari cu scorul 
de 2—1.

• Peste 3 000 de spectatori au urmărit 
în orașul La Valletta meciul Floriana 
(Malta)—Ferencvaros Budapesta, con- 
tind pentru „Cupa Cupelor" Gazdele au 
repurtat o surprinzătoare victorie cu 
scorul de 1—0 (1—0). Unicul punct a 
fost marcat de Louis Arpa In minutul 2.

• „Cupa UEFA" a programat dou? 
întîlnlri încheiate cu următoarele re
zultate : Racing White (Belgia)—Barrei- 
rense (Portugalia) 0—1 ; FC Porto—Bar
celona 3—1.

•
• în „Cupa AngSel" s-au disputat 

două meciuri restantă încheiate cu ur
mătoarele rezultate : Liverpool—Carlisle 
5—1 ; Birgmlngham-Luton Town 1—0.

• După două etape, în campionatul 
vest-german de fotbal conduce Bayern 
MUnchen cu 4 p. Pe locurile următoare 
se află Borussia Mdnchengladbach și 
VfL Bochum, ambele tot cu cite 4 p. 
dar avînd golaveraf mai slab. Rezulta
te înregistrate : VfL Bochum-Hertba, 
BSC 2—1 ; VfB Stuttgart—MSV Duisburg

1— 0 ; Hanovra—Eintracht Franckfurt
2— 1 ; Borussia Mdnchengladbach—SV 
Hamburg 3—1 ; Bayern MUnchen—Wer- 
den Bremen 2—1 ; Kickers Offenbach- 
Eintracht Braunschweig 1—o ; Kaisers
lautern-Schalke 2—0 ; Fortuna Dussel
dorf—Wuppertaler 2—1 ; FC KBln—R<>t 
Weiss 3—1.

• Campionatul francez a programat 
meciurile celei de-a 7-a etape. Nimes 
și Metz au terminat la egalitate : o—0. 
La Nisa lidera clasamentului, echipa 
Angers, a învins cu scorul de 4—2 e- 
chipa O.G.C. Nice, La sfîrșitul medului, 
poliția a Intervenit pentru a stăvili in
trarea unei părți a suporterilor local
nici, in incinta terenului de joc Alte 
rezultate : Nancy—Marsilia 1—0 : Ren
nes—Reims 1—0 ; Red Star—Sedan t—0 ; 
Bastla—Saint Etienne 3—3 ; Nantes— 
Sochaux 4—3 ; Strasbourg—Bordeaux 
2—2 ; Lyon—Ajaccio l—o ; FC Paris- 
Valenciennes 1—1. tn clasament con
duce Angers cu 13 p. urmată de Nice 
cu 11 și Ol. Marseille cu 11 Pe tocul 
4 se află St. Etienne cu 9 ; Nantes si 
Nimes au. de asemenea, dte B.

• în campionatul Turciei s-au disputat 
două partide restante încheiate cu ur
mătoarele rezultate : VEFA—GSztepe 
2—0 : Galatasaray — Sekersport 0—0.
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