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De la trimisul nostru special, DAN GĂRLEȘTEANU:GIMNAȘTII ROMÂNI CONDUC LA ARAD
după prima zi 
a meciului cu 
reprezentativa 
Bulgariei

ARAD, 29 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — In sala 
sporturilor din localitate a în
ceput Intilnirea internațională 

‘ de gimnastică dintre echipele 
toasculjne^ale României și 
Bulgariti/ cuțdisputarea exer- 
cițiiloF iHpjîse^In prima zi, 
întrecerea s-adesfășurat sub 
semnul superiorității gimnaș- 
tilor români,’’’victorioși — pe 
echipe i£-f la toafe aparatele. 
La individual, de asemenea, 
componențil echipei reprezen
tative âi’României s-au situat 
pe primul loc la majoritatea 
aparatelor, execuțiile lor fiind 
apreciate cu note ridicate. 
Astfel, Petre Mihaiuc a cîști- 
gat la sol cu 9,55. ToH&neanu 
Ia inele cu 9,40, iar Cad ar la 
pal cu 9,35. La sărituri trei 
sportivi — Tohăneanu, Miha
iuc și Nikolov — s-au clasat 
pe primul loc, cu 9,50. La pa
ralele cea mai bună notă a 
obținut-b Adamov — 9,50, 
iar la bară fixă — Tohă
neanu, Mihaiuc, Raicio și A- 
damov —- 9,50. După prima 
zi, echipa română conduce 
cu 276,70 — 271,70 p. Dumi
nică sînt programate exerci
țiile liber alese,

G ALEXE

Foto i T. ROIBU
Iată-l pe Petre Mihaiuc evoluind la sol

In «ala de sport de la ștran
dul Tineretului, inceptnd de la 
ora 9, este programată azi în- 
tllnlrea internațională de gim
nastică dintre echipele Clubu
lui sportiv școlar din Bucu
rești șl cel# ale clubului Tra- 
kla din Plovdiv (Bulgaria). Ti
nerii gimnaștl vor concura 
cu exerciții liber alese.

AU LUAT SFiRȘIT LUCRĂRILE

COMITETULUI DIRECTOR AL F.I.B.T.
Sîmbătă la amiază au luat sfîrșit lucrările sesiunii Comitetului 

Director al F.I.B.T. (Federația Internațională de Bob și Tobogganing). 
In cadrul unei conferințe de presă, dl. Amilcare Rotta (Italia), pre
ședintele F.I.B.T., a expus problemele cele mai importante discutate 
cu acest prilej, dînd ample lămuriri în ceea ce privește orientarea 

F.I.B.T, în munca de răspîndire și dezvoltare calitativă a acestui fru
mos sport.

Din cele relatate, vom aminti că s-au fixat datele de desfășu
rare a campionatelor mondiale pe anul 1969, care vor avea loc în 
S.U.A., la Lake Placid i 15—16 februarie pentru boburile de 2 per

soane, 22—23 februarie pentru cela de 4. Datele de disputare a cam
pionatelor europene de seniori, competiție care trebuie să preceadă 
C. M., nu au putut fi încă fixate, deoarece se ridică serioase dificul
tăți în ce privește ajungerea concurenților, dar mai ales a boburilor, 
în timp util la Lake Placid. Se știe, însă, că în orice caz C. E. de se
niori vor avea loc în Italia, la Cervinia, iar competiția continentală 
rezervată echipajelor de tineret se va disputa la Grenoble. Definiti
varea calendarului se va face în toamnă, în cadrul Congresului F.I.B.T., 
5>i"Jare-l va găzdui Belgia.

TURNEUL 
„MÂNUȘA 
LITORALULUI"
La începutul lunii iulie va avea Ioc la 

Constanța a doua ediție a turneului inter
național de box, dotat cu trofeul „Mănușa 
litoralului”. Anul acesta, iubitorii pugilis- 
mului care se află pe litoral în perioada 
5—8 iulie, vor avea ocazia să vadă la lucru 
o serie de boxeri de primă mînă din mai 
multe țări din Europa, yor fi prezenți 
sportivi din Iugoslavia, Ungaria, Republica 
Democrată Germană, Olanda, R.F. a Ger
maniei, Suedia etc. In loturile respective 
figurează nume binecunoscute în arena in
ternațională, boxeri care vizează un loc pe 
podiumul de premiere la Jocurile Olimpice 
din Mexic. De exemplu, în delegația ma
ghiară figurează la categoria cocoș doi 
pugiliști : KIenovicz și Szăbo. Ultimul este 
campionul țării, iar KIenovicz i-a făcut 
clipe neplăcute lui Gîju la turneul din 
Olanda. La „grea”, olandezii îl prezintă pe 
Lubbers, neînvins în ultimii doi ani și în
vingător asupra sovieticilor Emilianov (fi
nalist la Tokio) și Baranikov, speranțele 
antrenorilor din Uniunea Sovietică pentru 
J.O. din Mexic.

Țara noastră va alinia în con
curs un lot valoros, printre care 
și. majoritatea olimpicilor : C. 
Gruiescu» Șt. Constantin, N. 
Gîju, D. Răgălie, N. Moldovan, 
A. Iliescu, M. Goanță, Gh. An
ton, Antoniu Vasile, M. Dumi
trescu, V. Silberman, Ov. Baciu, 
I. Covaci, Em. Constantinescu, 
I, Olteanu, Gh. Cojocarii, I. Mo- 
flea, P. Cîmpeanu, Gh. Preda, 
I. Alexe, A. Iancu și I. Sănă- 
tescu.

Remarcăm prezența la turneu a 
secretarului Â.I.B.A., dl. HARRY 
BANKS (Anglia).

Printre arbitrii străini care 
și-au confirmat sosirea se nu
mără Wolf (R.D.G.) și Ghelati 
(Tunisia). De la noi vor oficia, 
printre alții, C. Chiriac, P. Epu- 
reanu, Aii Rișat, C. Drobotă, 1). 
Paraschivescu.

TREI VICTORII ROMÂNEȘTI LA BYDGOSZCZ»
BYDGOSZCZ. 29 

(prin telefon). — 
Surprizelor antici
pate în avancronica 
regatei internaționa
le de caiac-canoe 
de la Bydgoszcz li 
s-au adăugat sîm- 
bătă, în prima zi a 
întrecerilor, alte 
două, pe cît de ne
așteptate, pe atît de 
neplăcute. Vremea 
s-a schimbat brusc, 
toată ziua a fost 
frig și a bătut un 
vînt puternic, care a 
stîrnit valuri mari 
și a influențat buna 
desfășurare a curse
lor. Dar nu numai 
cerul s-a înnorat, ci 
în bună măsură și 
atmosfera în care 
s-au desfășurat pri
mele probe. Aceasta 
din cauza unor erori 
sau lipsei de compe
tență în arbitraj. Din 
păcate, printre cei 
care au trebuit să 
plătească pentru a- 
ceste insuficiențe 
B-au numărat și 
sportivii români,

mai aleă componen- 
ții echipajului de K 
4 — 1000 m (A. Ca- 
lenic, C. Covaliov, 
D. Ivanov, M. Țur- 
caș). Finala probei 
s-a disputat fără 
cele mai valoroase 
echipaje străine, în 
schimb cu patru e- 
chipaje poloneze (!).

Dar, în ciuda tu
turor dificultăților, 
sportivii romani au 
avut o comportare 
remarcabilă, cuce
rind victoria in 3 
din cele 6 finale la 
care au luat parte. 
Una dintre acestea 
a fost realizată de 
Hilde Lauer—Tăta- 
ru, iar celelalte două 
de canoiștii P. Ma
xim—A. Simionov, 
la dublu 10 km, și 
I. Macarenco, la ca
noe simplu 10 km ; 
probe în care repre
zentanții noștri au 
dominat autoritar.

Principalele rezultate 
finale t K 1 SW m : 1. 
Mattern (R.D.G.) 2;03,2,

2. Olsen. (Norvegia) 
2:04,0 ; K 1 500 m (f) : 
1. Hllde Lauer-Tătaru 
(România) 2:24,3, 2. Sld- 
lowska (Polonia) 2:25.4,
3. Pohla (R.D.G.) 2:27,7;
K 2 500 m : 1. Ungaria 
(Farkaș, Schaffhausen) 
1:48,6, 2. Iugoslavia
(Radmanovici — Suvacl) 
1:48,8, 3, România (I. 
Terente — A. Vorobiov) 
1:49,9 ; K 4 1000 m : 1. 
Norvegia 3:31,8, 2. Polo
nia 3:34,5, 3. Danemarca 
3:45,0; K 2 10 000 m: 
1. Danemarca (Hansen,

Andersen) 42:27, 2. Ro
mânia (I. Terente, A. 
Vorobiov) 42:36, 3. Polo
nia (Pajor. Cliimjewskl) 
42:40 ; C. 1 10 000 m : 
1. I. Macarenco (Româ
nia) 50:37, 2. Plnlaev 
(U.R.S.S.) 52:26, 3. Pro- 
kopeț (U.R.S.S.) 63:52, 
4. I. Ltpalit (România) 
55:10 ; C 3 10 000 m : 1. 
România (P. Maxim — 
A. Simlonov) 47:18, 2. 
România (C. Manea — 
Gh. Sidorov) 47:44, 3. 
U.R.S.S. (Kuzmin — 
Martinov) 48:13.

AZI, IN BARAJ - ULTIMELE DUELURI
Așadar, ne-am apropiat și 

de punctul final în meciurile 
de baraj la fotbal programate 
pe cele trei „fronturi" s la Ti

mișoara, Arad și Bra
șov.

Firește, în centrul 
atenției se situează în
trecerea care se des
fășoară în orașul de 
pe Bega și care va ho
tărî pe cele două echi
pe cu drept de parti
cipare în ediția 1968— 
1969 a campionatului 
diviziei A. Una dintre 
cele două formații pare

să se fi conturat: a- 
ceasta este Crișul Ora
dea, revelația seriei, 
care în disputele cu 
Progresul București și 
Steagu] roșu Brașov a 
reușit să acumuleze 
trei puncte. Un singur 
punct îi mai este ne
cesar, în partida de azi 
cu Politehnica Galați, 
și astfel formația an
trenată de Anton Fe- 
renczi își poate realiza 
visul.

Meciul zilei va opune 
însă echipele Progresul

Citiți in numărul 

de mîine 

al ziarului nostru

Relatări de la cele mai 
interesante întreceri sporti
ve programate în fără și 
peste hotare :

• ample cronici ale me
ciurilor de baraj pentru 
diviziile A și B la fotbal ;

• reportaje de ia : tur
neul de volei de la Sofiu, 
de la competiția de hand
bal „Trofeul Tașmajdan", 
de la regata de caiac— 
canoe de la Bydgoszcz 
etc ;

TN ZIARUL NOSTRU DE 
LUNI — CELE MAI NOI 
ȘTIRI SPORTIVE DIN ÎN
TREAGA LUME.

Pe 
se 
te 
participanți la cea 'de 
a doua etapă a cam
pionatului republican 
de viteză pe circuit. 
In imagine : maestrul 
sportului Mihai Pop 
(Steaua), lider al cla
samentelor la probele 

de 125 șt 175 cmc.

traseul din Reșița 
vor întrece azi pes- 
100 de motocicliștl

Turneul final de fotbal al liceenilor

Au continuat ieri, pe tere
nurile 23 August III și IV 
meciurile programate de 
etapa a Il-a a finalei pe țară 
a campionatului republican 
de fotbal rezervat liceelor. 
Iată rezultatele înregistrate : 
Liceul N. Bălcescu Cluj--Li
ceul Ocna Mureșului 1—o 
(1—0) ; Liceul nr. 27 Bucu
rești—Liceul Băicoi 3—3 
(2—1) ; Liceul Ștefan cel

Mare Suceava—Liceul Cala
fat 3—1 (0—0).

In urma acestor meciuri, în 
clasament conduce Liceul N. 
Bălcescu Cluj, cu 4 puncte, 
urmat de Liceul Băicoi și Li
ceul nr. 27 București cu cîte 
3 puncte. Jocurile continuă 
mîine, cu începere de la ora 
9,00, pe aceleași terenuri, 
(a. b.).

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Echipa feminină 

de baschet a României 
victorioasă in primul 
meci la Balcaniadă

SPLIT, 29 (prin telefon). — 
Aseară, in prima etapă a Bal
caniadei feminine de baschet, 
au fost înregistrate următoa
rele rezultate : România — Iu
goslavia 59-52 (26-21), Bul
garia — Italia 66-51 (27-29). 
Duminică seara au loc parti 
dele Bulgaria — România și 
Iugoslavia — Italia.

ÎNOTĂTORI ROMÂNI 
ÎNVINGĂTORI LA ROMA

ROMA. — In concursul in
ternațional de natație „Tro
feul celor 7 coline" desfășu
rat la Roma, sportivii români 
au dobîndit două victorii. 
Albert Covaci a cî.știgat se
ria a Il-a a probei 200 m flu
ture (disputată fără finală) 
în 2:18,7, iar Angel Șopte- 
reanu a terminat învingător 
pe 100 m bras în 1:10,8.

La 200 m mixt, Vladimir 
Moraru s-a clasat pe locul III 
cu 2:23,1.

De Vlaemynck, învingător 
in etapa a ll-a a Turului 

ciclist al Franței
PARIS. — Etapa a doua a 

Turului ciclist al Franței (Ar
ion — Forest, 210 km) i-a pur
tat Pe cicliști pe teritoriul Bel
giei. Victoria a revenit unui ru
tier din echipa secundă a Bel- | 
giei — Eric de VIaemynek i» 
5h 31:41 urmat de Genet 
(Franța) și Pintens (Belgia) la 
o secundă și Echevarria (Spa
nia) la 2 sec. Trieoui galben a 
rămas in posesia lui Grosskost

București șț Steagul 
roșu Brașov. Sarcina 
formației de la poalele 
Tîmpei este mult mai 
ușoară: ea are nevoie 
doar de un punct pen
tru a rămîne în divi
zia A, în timp ce ad
versara ei, Progresul 
București, va trebui să 
obțină ambele puncte 
puse în joc pentru a 
rămîne în prima divi
zie. De aici și spiritul 
ofensiv pe care elevii 
lui Cornel Drăgușin și 
Florin Știrbei îl vor 
imprima jocului încă 
din primul minut. O 
ofensivă lucidă, orga
nizată, deoarece altfel 
riscurile sînt enorme. 
Va juca sau nu va juca

Viorel Mateianu, pînă 
mai ieri omul nr. 1 al 
echipei din str. dr. Stai
covici ? Aceasta e în
trebarea, care la ora 
cînd scriem rîndurile 
de față îi frămîntă și 
pe cei doi antrenori. 
Miercuri, în partida cu 
Politehnica Galați, Ma
teianu a privit jocul de 
pe tușă.

Pentru barajul de B, 
ultima etapă programea
ză următoarele jocuri: 
la Arad s Gaz metan 
Mediaș — Metalul Tr. 
Severin și A.S. Cugir — 
Chimica Tîrnăveni; la 
Brașov : Gloria Bîrlad 
— Chimia Rm. Vîlcea 
Si Progresul Brăila — 
Victoria Roman.

In „Cupa Balcanică" la fotbal:

FARUL-VLAZNIJA 2-1 (1-0)
CONSTANȚA, 29 (prin telefon). în primele 60 de 

minute, cînd Farul și-a dominat evident adversa
rul, prin atacuri variate în care Iancu, Kallo și 
Sasu au excelat, jocul a fost de bună valoare 
tehnică. Vlaznija Shkodra (Albania) o echipă de 
surpriză, cu o Kgătire tehnică modestă, dar bine 
pusă la punct in ceea ce privește condiția fizică, 
a constituit un adversar curajos, la care am remar
cat îndeosebi concepția de joc ofensivă. De remar
cat că din min. 70 oaspeții au jucat în inferiorita
te numerică, Nikolo, accidentat, părăsind terenul. 
Păcat că partida a fost umbrită de gestul lui 
Koszka și Medin, care s-au lovit reciproc în min. 
72, fiind eliminați din joc. Au înscris : Iancu (min. 
34), Sasu (min. 55, din lovitură liberă de la 17 m) 
și Koszka (min. 67, autogol).

Deși concediat cu o zi înainte, Virgil Mărdăres- 
cu, la cereiea secției, și-a condus echipa spre vic
torie.

Foarte bun arbitrajul lui Muzafer Sarvan (Tur
cia).

C. POPA și L. BRUCKNER 
corespondenți

Citifi in pag, a 4-a
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acă s-ar fi întîmplat la Pîngă
rați, ironia caustică a redac
torului de serviciu s-ar fi 
revărsat pe patru coloane de 
ziar. Dacă s-ar fi întîmplat la 
Pâtîrlagele, foiletonistul și-ar

fi muiat condeiul în cerneala veni
noasă a sepiei pentru a veșteji nunta 
sau botezul sau logodna mutate în sala 
de gimnastică. Dacă s-ar fi întîmplat 
la Popești-Leordeni, toată apa Dîmbo
viței n-ar fi putut spăla de rușine pe 
făptași. , .

Dar lucrurile nu s-au petrecut nici 
Ia Pîngărați, nici la Pâtîrlagele, nici 
la Popești-Leordeni, ci la Progresul, în 
plin centrul Capitalei, în splendidul parc 
sportiv pe care-l pot invidia mulți. Si 
atunci ? Dacă lucrurile s-au întîmplat la 
Progresul, nu ne grăbim să dăm eveni
mentele pe mina rubricii r'^ 
fapt...", ci le cumpănim -------—
ceea ce poate fi luat ușor în rîs la 
Pâtîrlagele, s-ar putea 
plînsul în inima țârii.

Nu s-a împlinit încă 
de cînd bucureșlenilor .. . . 
admirabilă sală de sport, nouă și mo
dernă, între străzile dr. Staicovici și 
dr. Lister. La luminile strălucitoare ale 
noii palastre s-au încălzit sufletele mul
tor sportivi, fericiți că au mai scăpat 
din chinga programelor orare ale altor 
săli străine. Au exultat de bucurie sec
țiile sporturilor de sală care și-au văzut 
împlinit un vis vechi.

Dar, de fapt... Nu s-a împlinit încă I 
duzina de luni de la inaugurare și sala | 
de sport Progresul a și primit altă des
tinație. Am constatat minunea 'săptă- 
mîna trecută. Tn timp ce secția de scri
mă, tînăra si promițătoarea secție a 
lui Angelo Pellegrini, se zbenguia pe 
aleile parcului, fără arme, fără măș 
fără plastroane, căci betonul e prea 
dur pentru călcîiele floretiștilor ; în timp | 
ce secția de judo se retrăgea sub ame- | 
nințarea ploii iminente care nu îngă
duia nici măcar pseudo-antrenamentul I 
de pe ringul de dans din preajma bu- | 
fetului (bine aprovizionat cu bere, ca 

.................. iștii I 
ila, I 
era

Gingașa, | 
ta călca- I

„Dar, de 
cu credința că

să provoace 

duzina de luni 
li s-a oferit o

străine. Au exultat de bucurie sec-

I
pe I

I

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o corespondență specială din Londra:

IN PRIMA U CU SOARE 
EA WIMBLEDON...

TIRIAC LA STANDUL CU FOTOGRAFII

I 
I
I
I
I

fetului (bine aprovizionat cu bere, ca 
pentru sportivi); în timp ce gimnaștii 
etc., etc. — frumoasa, remarcabil 
sublima sală de sport, nou-nouță, era 
încredințată altor activități. C 
delicata podea, care nu suporta____ _
tură de sanda sau pantof sub privirea 
amendatorie a administrației, suportă I 
acum, docilă, sub privirile îngăduitoare I 
ale aceleiași administrații, cuie și 
proptele pentru decoruri, șine și rotile 
pentru reflectoare, hărmălaia unui în
treg personal care nu are nimic comun 
cu sportul.

Pe scurt, sala a fost temporar închi
riată — pentru un biet beneficiu de 
11 000 de lei — unui ansamblu de 
dansuri folclorice. Omagiile noastre 
rămîn intacte în fața culturii. Nu fără 
a adăuga însă : fiecare domeniu la 
locul său.

De unde se nasc cîteva întrebări. 
Ori mișcarea sportivă bucureșteanâ 
este strangulată de lipsa de săli și 
a’unci cum ne permitem luxul de a 
pofti și oaspeți, ori nu avem nevoie 
de săli și atunci de ce investim atîția 
bani în construcții pe care nu știm să 
le valorificam în folosul sportului (și 
nu al registrelor de contabilitate) ? Cît 
despre replica privitoare la sezonul de 
vară și la sănătatea mișcării în aer 
liber, ea e poate valabilă la Pătîrla- 
gele, la Pîngărați sau Popești-Leordeni.

ar la Progresul ?

mișcarea sportiva bucureșteanâ

Victor BĂNCIULESCU

Presa anglo saxonă il copleșește pe olandezul Tom Okker cu jocuri de cuvinte: „O. K. Okker, un nou k. o.". Jată-l, 
intr-adevăr, pe adversarul său de la Wimbledon, englezul Peter Curtiss, trimis la podea...
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spor-
Cer-

această
se

Tour de France" 55
55 DE EDIȚII u* NUME LEGEN- 
AL ISTORIEI ACESTUI SPORT

MATTY

Prudența e mama...

MISTERIOSUL SMALED
Schema terenului de joa

se

se

care 
km. 
care 
mai 
pro-

alabil. Careul de serviciu 
schimbă la fiecare punct.

Fiecare punct cîștigat 
notează cu 1. Se joacă pînă
la 2 seturi cîștigate din 3. Un 
set obișnuit se decide la ni
velul de 15 puncte, pentru

• HENRI DESGRANGE, ÎNTEMEIETORUL • IN 65 DE ANI — I 
DARE ft JACQUES ANQUETIL PE PODIUMUL DE ONOARE 

« FARA MARII AȘI LA START-

său — ca și al întregului ci
clism competițional — este 
Henri Desgrange, iar primul 
nume înscris pe tabloul în
vingătorilor este cel al Iul 
Maurice Garin : 2 428 km în 
94 h 33:00, medie orară 25,679 
km (premiu t 20 000 de frand- 
aur) !

Kilometrajul, ca și faima 
acestui mare înconjur pe bi
ciclete, au crescut foarte re
pede. La ediția a IV-a (1906)
— cicliștii aveau în față un 
traseu de 4 637 km (cu 9 km 
mai mia decît cel din 1968 !), 
iar popularitatea întrecerii, 
organizată de ziarul „l’Auto" 
devenise mai mare decît a 
oricărei alte competiții spor
tive.

Au trecut, deci, 65 de ani 
de cînd „papa Desgrange" 
punea în practică o idee mag
nifică, 65 de ani în care s-au 
dat 55 de starturi în marea 
aventură pe două roți. în 
această vreme, „Tour de 
France" a declanșat — cu pa
siunea care-i caracterizează 
pe cei ce susțin sau luptă 
împotriva unui idol sportiv
— elogii ca și critici vehe
mente. Dar, mai presus de 
orice, ideea lui H. Desgrange
— primul recordman al orei 
(1893 — 35,325 km) — a năs
cut legende, a înfrumusețat 
un sport care domină de de
cenii mapamondul sportiv, a 
creat o lume de vise tinere
tului avid de super-recorduri. 
Pentru că legendare vor ră- 
mîne numele belgienilor Ph. 
Thys, Romain și Sylvfere 
Maes, francezilor Maurice 
Garin, Henri Pelissier, Anto-

La 1 iulie 1903, la Mont- 
geron, 22 de concurenți luau 
startul intr-o competiție cl- 
clistă de anvergură, 
însuma aproape 2 500 
Este, de fapt, data la 
a început istoria celei 
mari competiții rutiere 
fesioniste din lume, ziua în 
care s-a dat startul în primul 
Tour de France". Părintele

1927, Se dispută cea d« « xl-fl tdiji* • ^Turului Franței*.*

nin Magne, Jean Robie, Loui- 
son Bobet și Jacques An
quetil, al Italienilor Ottavio 
Bottechia, Gino Bartali ți 
Fausto Coppi,.,

65 de ani — 55 de ediții. 
De ce ? Pentru că și „Tour 
de France" a avut de suferit 
de pe urma celor două răz- 

«nii 
star- 
liber 
isto- 
urcă

boaie mondiale. Intre 
1915—1918 și 1940—1946 
terul n-a mai dat drum 
caravanei. Pe podiumul 
riel acestei competiții 
doi reprezentanți ai sportului 
cu pedale francez ți unul al 
celui belgian: Jacques An
quetil — 5 victorii, Philippe 
Thys — 3 victorii, Louison 
Bobet — 3 victorii.

In 1936, «nul în care vic
toria l-a surîs pentru prima 
oară lui Sylvtre Maes, la 
startul „Turului Franței" s-a 
aliat ți echipă României, în 
componența căreia figurau și 
doi dintre actualii antrenori 
ai tinerelor noastre genera
ții de rutieri, Nicolae lon- 
Tapu și Virgil Mormocea. 
Aventura lor s-a încheiat re
pede... Au plecat din cara
vana marilor ași mal mult 
speriați decît învinși!

„Tour de France" 55. Star
tul s-a dat în seara zilei de 
27 iunie, la Vittel. 120 de 
profesioniști cu faimă s-au 
angajat să parcurgă 22 de 
etape — 4 646 km — pe un 
parcurs care iese de trei ori 
din hotarele Franței trecînd 
prin Luxemburg, Belgia ți 
Spania. El trece prin zonele 
montane i Pirinei, Masivul 
Central, Alpi și Vosgi. Gi- 
ganții șoselelor vor avea de

parcurf 14 etape da 800 ți 
peste 200 km.

Anul «ceste, cîțiva dintre 
marii ași ai pedalei lipsesc 
de la start. Nici Anquetil 
(„Să cîștige cineva de 5 ori 
«Turul» și-apoi voi încerca 
să-l depășesc l“), nici Gimondl 
(Ah I Controlul antidoping...), 
nici Motte șl nici Eddy 
Merckx (prea tînăr pentru un 
event) nu sînt prezențl în ca
ravană. Francezii cred însă 
în Poulidor și Bernard Guyot, 
italienii în Zillioli, belgienii 
în Van Springel. Conduce — 
la ora cînd scriem aceste rin- 
duri — Grosskost... Charly 
Grosskost, omul nr. 7 din 
echipa B a Franței!

Lumea sportivă cred» în 
toți, în forța și măiestria • 
acestor ași, în ardoarea cu 
care-și vor disputa înălțimile 
„Turului" — cale care hotă
răsc, de fapt, soarta lui, în 
vigoarea cu care se vor îm
potrivi implacabilului ritm al 
acelor cronometrului. Și vor 
aștepta să comenteze întîm- 
plările, surprizele ți lovitu
rile de teatru care fao atît 
de frumos acest pasionant 
roman-foileton.

„Tour de France" repre
zintă apogeul unei cariere. 
Nici maratonul Bordeaux — 
Paris, nici toboganul Dau
phine, nici Giro cu „sonorul" 
său nemaiîntîlnit nu pot da 
unui învingător strălucirea 
„Turului Franței". Pentru că 
întrecerea lui „papa Des- 
grange" a rămas peste dece
nii competiția-rege în sportul 
cu pedale.

Hristache NAUM

La doi pași de București
Un paradis al pescarilor...

Amatorii de pescuit la 
știucă cu lanseta au, la cîți- 
va kilometri de Capitală, un 
loc unde vin cu plăcere să 
practice sportul care le pri
lejuiește multe satisfacții. 
Este vorba de lacul de acu
mulare de la Cernica, o în
tindere de apă de cîteva 
zeci de hectare, punctată cu 
numeroase insulițe de stuf, 
loc renumit, în special, pen
tru pescuitul răpitorilor în 
orice anotimp. Cei ce preferă 
această ramură cu adevărat 
sportivă a undițatulul — 
pescuitul cu lanseta — care 
solicită un efort fizic de loc 
neglijabil (sute ți sute de lan
sări, ore întregi 
de vîslit dacă se 
pescuieșțe din 
barcă sau kilo
metri de mers 
pe mal, dacă se 
•preferă 
alternativă) 
simt în largul lor 
aici.
Lansetistul

baci nu se în
toarce de la Cer
nica eu juvelni- 
cul gol. Capturile 
sînt, de multe 
ori, de-a drep
tul spectaculoa
se : știuci de 3-4 
kg (sîntețl invi
dioși, nu e așa?) 
— mai ales pri
măvara și toam
na. Predomină, 
însă, exemplare
le de talie 
ci* (1—1,5 
„mîrllța" 
300 gr).

Pescarii 
tivi au la

nica un parc mare de bărci 
ale A.G.V.P.S. care pot fi 
închiriate pe o zi întreagă 
contra unei sume modeste 
(10 lei).

Cernica nu oferă numai sa
tisfacții pur pescărești. Lacul 
constituie un loc odihnitor, 
unde se pot petrece cîteva 
ore deosebit de plăcute;

Mijloace de transport: de 
la capătul tramvaiului 14 
(Pantelimon) cu autobuzul 
l.T.B. nr. 47 pînă în comuria 
Cernica (debarcader). Foto
grafia alăturată înfățișează 
capturarea unei știuci de a- 
proape un kilogram, la Cer
nica.

Text și fotoi Tema RABȘAN

mijlo- 
kg) fi 
(150-

dl-

Ani de zile a fost iminentă 
căderea unei granițe: cea de 
60 metri Ia disc femei. A fost 
Insă suficient ca Llesel Wester- 
mann (R.F.G.) să „spargă zi
dul'1 la 6 noiembrie 1967, cu 
aruncarea sa de 61,26 m, pen-

tru ca în numai cîteva 
se mai înregistreze 5 
ale benzii albe de la 
printre care și noul
mondial (61,64 m) al Christine! 
Spielberg din R.D.G.

luni să 
depășiri 
60 m, 
record

Să jucăm BADMINTON
„Am primit de «iua mea o pereche de rachete de badminton, cu mingile res« 

regulile. Mi le puteți comunica ?...“ 
satisfacem rugămintea.

ȘAPTE DECENII
DE SPORT

CAREU Di 
senviciu 
(DUSIU)

La campionatele internațio
nale de tenis ale Franței, 
țara gazdă a participat cu un 
număr mare de jucători, care, 
practic, au constituit... figu
rația necesară într-o astfel 
de întrecere, menită să țină 
afișul aproape două săptă- 
mîni.

In proporție de 90 la sută, 
jucătorii respectivi nici nu au 
contat în competiție. Unul 
dintre acești necunoscuți a

practicat însă un joc destul 
de bun, fiind astfel remarcat 
de public, care s-a interesat 
de numele său.

Și a aflat că îl cheamă 
■Smaled. Dar numele acesta 
nu era veritabil, ci obținut 
prin anagramarea numelui de 
Delmas, jucătorul care a fo
losit acest pseudonim nefi- 
ind altul decit... Jacques Cha- 
ban-Delmas, președintele A- 
dunării Naționale Franceze.

Mese de ping-pong din ciment
Frumoasa inițiativă adoi activiști sportivi din Miercurea Ciuc

Andrei Șomodi, 
vîrstnic antrenor de patinaj 
artistic din țara noastră (poa
te chiar din Europa), a fost 
sărbătorit, în orașul natal 
Cluj și în cadrul plenarei 
federației de specialitate, cu 
ocazia împlinirii a 80 de ani.

Gimnast la 12 ani, mai 
tîrziu săritor în înălțime, pa
tinator de viteză și in ul
timii 64 de ani „artist al 
ghețit", Andrei Șomodi a cîș
tigat mai multe concursuri 
internaționale de seniori. De 
peste 30 de ani • antrenor, 
răstimp în care a produs sau 
a contribuit Ia pregătirea u- 
nor campioni ai României 
ca: Hirsch, Horos, Beke,
Paltan-VVeinrich, Patraulea 
și alții. In prezent, ele
vul său cel mai mic, clujea
nul Azzola, de 8 ani, a cîș
tigat ultimul concurs repu
blican.

In fotografie: aspect da 
Ia jubileul sărbătoritului.

Badminton-ul, cel mai atle
tic dintre sporturile cu rache
ta, după cum afirmă specia
liștii, are asemănări cu teni
sul și cu voleiul. Este, putem 
spune, o sinteză a lor.

Se joacă pe un teren de 
13,40 m lungime și 5,20 m 
lățime, împărțit în două su
prafețe egale printr-un fileu 
median, plasat la înălțimea 
de 1,55 m. Fileul poate fi 
lat de 0,75 m, împletit în ca
rouri cu latura de 2 cm.

Jocul începe cu o lovitură 
de serviciu, efectuată de după 
linia de fund, cu direcția în 
careul aflat în cruciș, plasat 
la 1,98 m de fileu și la 0,76 
m de fundul terenului, pen
tru partidele de simplu. La 
dublu (cînd joacă echipe de 
cîte doi parteneri) acest careu 
de serviciu se mărește în lă
țime cu 0,45 cm, mergînd 
pînă la linia laterală (vezi 
schema alăturată).

Se joacă numai în „volă“, 
mingea (numită volant) tre
buind să nu atingă solul. Alt
fel este punct pierdut. O min
ge în aut sau în fileu este 
de asemenea punct pierdut 

efectuarea serviciului,La
mingea nu trebuie să fie lo
vită deasupra înălțimii jucă
torului. Marchează punct nu
mai partea care beneficiază 
de serviciu (ca la volei). El 
trebuie, deci, cîștigat în pre-

„Armele" badmintoniftilor

dublu și simplu masculin; 
iar la simplu feminin — 11 
puncte. In caz de egalități —

niveluri respective de 20, 14 
și 10 — se poate cere prelun
girea cu 3 puncte.

Cîteva amănunte supli
mentare. Badminton-ul poartă 
numele unui castel din An
glia, unde ofițeri britanici au 
practicat pentru prima oară 
în Europa un joc văzut de ei 
în India: „pună". Originea a- 
cestuia se pierde în negura 
veacurilor. Sub o formă pri
mitivă (Ie Volant), el a fost 
cunoscut și pe continentul eu
ropean, înainte de Revoluția 
franceză. Volant-ul este, pro
babil, strămoșul comun al 
jocurilor cunoscute azi sub 
numele de tenis și badmin
ton. Totuși, badminton-ul ră- 
mîne foarte răspîndit în con
tinentul asiatic, care și as
tăzi furnizează mulți cîștigă- 
tori de competiții. In anii din 
urmă s-a făcut remarc*,""ț 
vanezul Tan Yoe HocSl, oii • 
ginar din Bandung, multiplu 
campion mondial. In bad
minton există o competiție 
internațională pe echipe, ase
mănătoare „Cupei Davis" la 
tenis. Ea poartă numele en
glezului George S. Thomas, 
fost campion. Trofeul a fost 
instituit în anul 1948 și este' 
disputat la fiecare trei ani. 
Deținătorii tradiționali ai 
„Cupei Thomas" sînt bad- 
mintoniștii din Malaya, în
vingători asupra «echipei 
S.U.A. în challenge-round-ul 
disputat de mai multe ori, la 
Singapore. In Europa, bad
minton-ul este cu deosebire 
practicat în Danemarca, An
glia, Suedia, Olanda și R. F. 
a Germaniei.

Și, pentru sfîrșit, o veste 
care interesează pe toți acei 
dintre cititorii noștri care do
resc să se specializeze în a- 
ceastă nouă, pentru noi, dis
ciplină sportivă. în cursul a- 
cestei veri, se intenționează

Zilele trecute. în parcul 
orașului Miercurea Ciuc a 
fost instalată o masă de ping- 
pong din ciment turnat, cu 
fileu din același material. 
Faptul a fost primit cu mult 
interes de copii.

Inițiativa aparține unor 
oameni inimoși și pasionați 
ai sportului 1 tov. I. Ferenczi 
— președintele C.J.E.F.S. Har
ghita, și I. Purcărea — acti
vist în cadrul aceluiași or
ganism. ,

Intr-adevăr, ideea este bună 
și ea poate contribui la răs
pândirea tenisului de masă, 
ajutînd la cîștigarea deprin
derilor timpurii. Pentru ca 
acestea să nu fie învățate 
însă greșit, este de dorit ca 
asemenea mese construite din 
ciment să poarte caracteris
ticile cît mai apropiate de 
cele ale meselor regulamen
tare, din lemn. Ele pot fi 
instalate în parcuri, la ștran
duri etc.

Indiscutabil, inițiativa lău
dabilă de la Miercurea Ciuc 
nu trebuie să rămînă singu
lară. Este necesar ca ea să 
fie generalizată și în alte 
orașe. De altfel, la Miercurea 
Ciuc se prevede construirea 
unui prim eșalon de 15 mese. 
Pe cînd vom auzi asemenea 
vești și din alte localități 7 

8. HOROS

Pseudocronici județene
VICTORIE ÎNFRÎNGERE

leii după-auilazâ, intr-o ambianța sărbătorească, pe cochetul sta
dion din Parc s-a disputat unul dtn cele mai importante meciuri de 
fotbal ale campionatului. Nu știu cum se făcea, dar ni s-a părut ca 
generoasa natură și-a cheltuit cu dărnicie toate rezervele sale de bo
găție și de fantezie : un soare blind lumina ca într-o feerie frumuse
țea policromă a tribunelor arhipline, iii care prezența simțită a re
prezentantelor sexului frumos ni s-a părut un omagiu binemeritat adus 
artiștilor gazonului și sferei cu 24 de petece.

Apoi a început meciul... Uneori cuvintele par sărace șl cronicarul 
le simte neputința, de aceea îl încearcă un sentiment de regret 
pentru top cel care n-au putut veni la stadion. Acest meci trebuia 

văzut. Nu știai ce să admiri mai intii : circulația balonului, circulația 
Jucătorilor, fentele sau cursele spectaculoase, deschiderile iu adînclm* 
sau șuturile sănătoase, expresii ale unui fotbal modern și atletic prac
ticat de fotbaliștii noștri.

Oaspeții au luptat cu ardoare pentru un rezultat onorabil și este 
meritul lor că au știut să primească in mod sportiv înfrîngerea, din 
partea unui adversar evident mal bun.

La această splendidă victorie își are meritele sale actualul antrenor 
care, cu pricepere profesională și tact pedagogic, a construit un 
„11“ închegat, capabil de rezultate din ce In ce mai bune. Nu tre

buie uitată nici truda voluntară a membrilor biroului secției de fot
bal, a acestor oameni inimoși și cu dragoste pentru culorile clubului, 
slujitori dezinteresați și devotați ai sportului cu balonul rotund.

întreaga echipă locală merită a fi evidențiată, lucru pe care II fa
cem cu toată plăcerea, după cum se cuvine să fim recunoscători în
suflețite! galerii, care n-a încetat o clipă să-și încurajeze și să-și aclame 
idolii.

Mulțumim pe această cale fanfarei Poștei, orchestrei de mandoline 
a cooperativei „Igiena11 și corului mixt al Casei creației populare, care 
au distrat publicul înaintea meciului și în pauză, contribuind la crea
rea unei atmosfere într-adevăr sărbătorești.

Brigada de arbitri bucureșteni s-a achitat cu brio de sarcina încre
dințată, dovedind încă o dată că delegarea unor arbitri neutri, 
de la centru, este singura soluție rezonabilă tntr-un campionat in 

care — de ce să n-o recunoaștem 1 — subiectivismul și patima exage
rată poi duce uneori la incident® regretabile. Arbitrului de cenlrțț 
cinci stele, .......... —

Ieri după-amiază, pe o vreme mizerabilă, cu vînt care bătea 
rafale, s-a mal consumat un act al tragl-comediei în 2S de părți, 1* care 
atîția oameni serioși asistă din motive pe care uneori cu greu le în
țelegi. Nu stă în intenția noastră să căutăm justificări, dar starea tere
nului a fost dintre cele mai proaste, cu gropi și smocuri de iarbă, fără 
să mal vorbim de faptul că pe marginile terenului, acolo unde de o- 
blcel se joacă mal puțin, bălăriile crescuseră în voia lor, împiedlcind 
circulația normală a paselor pe jos și vădind nepăsarea unei adminis
trații lipsită de răspundere, care nici pînă astăzi n-a binevoit să achi
ziționeze o mașină de tuns iarba.

„Spectacolul" oferit de cele două echipe a fost de-a dreptul peni
bil. Ău abundat pasele greșite, preluările defectuoase, șuturile slabe 
șt imprecise. ... ......Echipa gazdă, lipsită de aportul celui mal bun înaintaș (înainte d» 

meci a acuzat o migrenă, în timp ce antrenorul l-a acuzat pe el că 
ar fi băut toată noaptea), a jucat dezlînat și fără vlagă. Nici nu e 

de mirare, din moment ce antrenorul se interesează mal mult de pro
blemele sale personale, iar conducerea secției este total inactivă.

Oaspeții au luptat din răsputeri pentru un rezultat onorabil, dar 
considerăm că victoria lor la 4 goluri diferență este cu totul exagerată, 
mai ales că golul al patrulea a pornit dintr-o poziție dubioasă de 
ofsaid. Din momentul primirii acestui gol moralul echipei locale s-a 
prăbușit cu totul o dată cu speranțele noastre de a vedea rezultatul 
modificat. Ne permitem acum o întrebare adresată Colegiului central 
de arbitri: oare de ce a fost nevoie să se cheltuiască o groază de bani 
prin delegarea unei brigăzi de arbitri tocmai din București, cînd s-ar 
fi putut găsi pe aici, prin împrejurimi, nu unul, cl douăzeci de „cavaleri 
ai fluierului" capabili să conducă așa cum trebuie un meci de fotbal 7 
Arbitrului de ieri, care n-a sancționat un ofsaid sesizat de toata 

tribuna a Il-a (de la peluză, din 19 de spectatori întrebați 10 au 
afirmat că a fost ofsaid clar, 8 au declarat că șl lor 11 s-a părut 

a îl fost ofsaid, Iar 1 n-au văzut faza fiindcă jucau table) șl care, 
uneori a fost departe de fază, kilogramele multe «le domniel-sale ne- 
permlțîndu-1 să se deplasez* cu ușurință, îi acordăm, cu regret, ♦nu
mai două stei* .

• >:• ■

L UDEJEANU - Cluj

OMSK®

Faimosul Tan Yoe
la 19 pentru dublu, la 13 pen
tru simplu masculin și 9 pen
tru simplu feminin — cel 
care a ajuns primul la acest 
nivel poate cere prelungirea 
jocului cu încă 5 puncte. La

Hock, în acțiune
amenajarea în parcul Herăs
trău a două terenuri speciale 
pentru badminton. Se anunță, 
deci, un nou și interesant 
start I

Rd. V,
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BALET IN MEXIC
Coregraful francez Maurice 

Bejart a anunțat că va pre
zenta, la Jocurile Olimpice 
din ăst an, un mare specta
col de balet. Stînd de vorbă 
cu ziariștii, le-a împărtășit 
cîteva din gîndurile sale des
pre sportivitatea coregrafiei 
și despre arta în sport.

Dansatorului, exercițiul fi
zic prin care se antrenează 
zi de zi îi pricinuiește o 
mare plăcere, fiindcă simte 
cum învinge, treptat, dificul
tățile de a-și stăpini mușchii, 
reacțiile, mișcările. Fiecare 
caută să se scuture de gravi
tatea ce-l țintuiește de toi, 
sd se detașeze de atracția ei 
tiranică, devenind ușor și 
zburător, ca pasărea. înain
tea celui ce dansează stăruie 
mereu o aripă plutitoare sau 
imaginea fulgului, pe care ar 
vrea să le imite în ușurătate, 
cucerind in același timp for
ța necesară de a-și dor ina 
desăvîrșit salturile, gesturile, 
figurile executate.

Spre a atinge o mare leîe- 
ritate corporală, îmbinată cu 
energia necesară învingerii 
dificilelor evoluții ale baletu
lui, dansatorul își impune o 
disciplină sportivă și un mod

A 4-a „industrie"
a Marii Britanii *
PARIUL SPORTIV

Pariurile sportive joacă un 
rol foarte important În viața 
eportivă britanică. Sumele ru
late anual in «industria1* de pa
riuri sportive britanice fac ca 
aceasta să fie considerată a 

din Marea Bri- 
milioane de lire 
anual de către 

pariori care în-

patra industrie 
tanie. Sute de 
sterline jucate 
un număr de 
trece milionul.

Cele mai mari suma tint In
vestite în pariurile asupra 
curselor de cai. Sume impor
tante sînt jucate și la cursele 
de ogari foarte numeroase ți 
cu caracter mai popular. Pariu
rile de fotbal constituie o altă 
mare afacere. Se primesc pa
riuri la cote fixe calculate de 
agenturi P« baza unei conta
bilități complexe în care pro
babilitățile victoriilor se expri
mă în raporturi matematice J( 
Un mare număr de pariori cu 
sume mal mărunte preferă sis
temul asemănător cehii de la 
„Pronosport*1. Dar și act există 
zeci de combinații posibile, pa- 
riorul put!ndu-șl alege oriclie 
jocuri Inclusiv cele ale micilor 
echipe amatoare.

Uneori se cîțtigă sume fan
tastice. Recordul este deținut 
de un parior care cu cîțlva 
șilingi a reușit eă clștige circa 
300 000 de lire.

ȘTIAȚI CA
•.. la Jocurile Olimpice de Ia 
Ciudad de Mexico, cele mai 
scumpe prețuri da intrare sînt 
cele de la călărie T La proba 
de obstacole, cai mal „Ieftin’ 
bilet costă 4 dolari I

t. • în Franța face furori un fot
balist cu ochelari T Este vorba 

' de Jean-Claud a
r

Pag. a 3-a

Ordine, ma
la ceea ce 
alimentație, 
ore noctur- 

rost, prin

de viață sportiv, 
sură, renunțare 
e superfluu ca 
calorii pierdute, 
ne risipite fără 
toate acestea dansatorii duc o 
existență asemănătoare cu a- 
ceea a sportivilor. Stăpînirea 
reflexelor, armonia perfectă 
a corpului, rezultatul ideal 
sînt condiționate, in primul 
rind, de sportivitatea baleri
nului. E o uriașă sursă de 
satisfacție pentru orice pro
fesionist al dansului respec
tarea conduitei sportive. Un 
viciu de conduita orictt de 
neînsemnat poate compromite 
ținuta dansatorului; însuși
rile seducătoare, care fac 
dintr-însul un artist, vin nu
mai după ce fizicul său este 
stăpînit fără cusur.

Ciudat, remarca Maurice 
Bejart — care știe despre om 
și fizicul său tot atît de mul
te, deși în alt un
mare biolog sau mo
dern — că în sport se pier
de tot mai mult scopul este
tic al jocurilor de agilitate, 
putere, colaborare în echipă. 
Nu există nici o școală mai 
la țndemîna oricărui tînăr și 
din orice parte a mapamon
dului de a-șt dezvolta sincre
tic toate facultățile fizice și 
psihice ca sportul. Acesta a 
urmărit, din glorioasa Anti
chitate mediteraneană, reali
zarea frumuseții prin forță 
și desăvirșirea forței prin fru
musețe. Lucrul ăsta se uită 
însă prea adeseori în toate 
părțile globului, sportul fiind 
transformat de unii în surse 
de venituri inepuizabile, do 
alții într-o sminteală a per
formanțelor, de foarte mi^ți 
într-o simplă supapă a 
stress-ului omului din acest 
secol.

Noroc, a încheiat coregraful 
francez, că mai sînt Jocurile 
Olimpice, care amintesc pe
riodic tuturor că sportul e o 
preocupare nobilă, menită să 
sporească agilitatea, rezisten
ța, frumusețea, loialitatea 
speței noastre. Noroc, aș a- 
dăuga eu, că mai sînt artiști 
care încearcă să confere spor
tului tușa estetică, floarea 
gingașă pe masivul stîncos al 
forței ce se vrea, necondițio
nat, biruitoare.

Gsorg* SBARCEA

AEROSTIER SI PARASUTIST: FILOZOFUL DAN BĂDARĂU
» 9

din stilul australian — cu 
care i-arn învățat apoi pe 
mulți contemporani să înoa
te ; ba, am și tipărit o bro
șură ingenios redactată și 
eficientă, judecind după re
zultatele obținute.

— Prin indiscrețiile apro- 
piaților dv, am aflat că, încă 
de pe vremea cînd erați elev 
la Liceul St. Louis din Paris, 
ca și mai tîrziu, în anii stu
denției, ați avut o prodi
gioasă activitate sportivă. În- 
frîngîndu-vă modestia care a 
dat acestor preocupări un ca
racter cu totul privat, vă ru
găm să ne vorbiți acum, a- 
nimat de solicitarea noastră, 
despre acele timpuri de acum 
șase decenii...

— Da, este adevărat că am 
fost prezent în 16 discipline 
ale exercițiului fizic: în golf, 
tenis, tir, natație, skating de 
pistă, călărie, volei, scrimă, 
popice, șah, gimnastică, bob, 
ciclism, oină, aerostație și pa
rașutism.

Am jucat tenis pe întiile 
terenuri acoperite de la Paris, 
continuîndu-l apoi in țară și 
fiind totodată întemeietorul 
și președintele Tenis Clu
bului ieșean. Dar marea mea 
pasiune în sport a fost călă- 
ria. Făceam numai călărie de 
manej; este, de altfel, sin
gurul sport în care am ac
ceptat să concurez în mani
festări publice și in care 
m-am calificat merituos in
tr-un concurs internațional 
din suita „Marelui Premiu al 
Parisului", exact acum 57 de 
ani, cînd am obținut medalia 
de bronz.

In natație eram fondist pe 
distanțe care se măsurau cu 
kilometrul. Am inițiat chiar 
un stil propriu, — o derivație

POEZIA ÎNĂLȚIMILOR

— Știm că ați fost aero- 
stier, — printre cei dinții 
„baloniști* de la noi — și că,

metri înălțime, de unde, po
trivit regulilor aerostiere, a- 
veam o vizibilitate pe o 
rază de zece ori mai mare 
decit înălțimea la care mă 
aflam, inamicul n-a putut 
ținti acea gigantică masă a 
balonului și nici nacela in 
care vîntul mă zgîlțîia, dara 
reușit extraordinara perfor
manță de a lovi cu un glonte 
incendiar, însuși cablul care 
mă lega de pămîni, retezîn-

RELAȚIA SPIRIT-TRUP

Sportivi sub cupola Academiei

Intr-o împrejurare, ați reali
zat și un salt cu parașuta, 
de la peste 3 000 de metri.

—- In timpul războiului am 
trecut voluntar la aerostație, 
deslușind în farmecul înălți
milor nu numai un strașnic 
exercițiu inedit oferit omului, 
dar însăși poezia ascensiunii, 
în spiritul gîndirii din epoca 
romantică ce înlesnea omului 
să trăiască aevea un vis și să 
scrie pagini dintr-o existen
tă pe un fundal nou: al boi
tei de cobalt a cerului.

du-J. Scăpat din opritori, ba
lonul a pornit-o către înăl
țimi și deslușind primejdia 
de a fi purtat spre liniile ad
verse, cu acel material de re
glarea tirului artileriei de pe 
planșetele la care lucrasem, 
am recurs la soluția supre
mă : am atacat eu însumi ba
lonul, sfișiindu-l, pentru ca, 
provocindu-i dezumflarea, să 
se prăbușească încă acolo, în 
liniile frontului românesc și 
astfel să salvez materialele 
ce s-au dovedit, ulterior, atît

— Prin formația dv intelec
tuală și prin prezența în cele 
16 discipline sportive, ne pu
teți spune care este marele 
atribut al sportului: exerci
țiul în sine sau performanța, 
tocmai ca rezultat al mișcă
rii 7

— Eu cred că obiectivul 
inițial al sportului, — mișca
rea, ce-a atins proporții gi
gantice de nivel universal — 
trebuie să fie permanenta 
preocupare a celui ce-l prac
tică pentru o desăvîrșită co
eziune a spiritului cu însuși 
trupul său.

Tinerilor care intră azi în 
viața sportivă le adresez în
demnul să facă sport pentru 
sport, exercițiul pentru vo
luptatea și funcțiile propriu- 
zise ale mișcării — indiferent 
de încadrarea lui formală în 
ierarhia și nomenclatorul o- 
ficlal.

Aparent static, balonul im
plica aerostierului mișcări 
dintre cele mai active, cu a- 
tît mai necesare, cu cit în 
jurul meu roiau avioanele de 
vînătoare ale inamicului care 
aproape zilnic atacau baloa
nele noastre.

...Ea I) iulie «17, la ItQO

de necesare operațiunilor din 
complexul Mărășeștilor.

In ce mă privește, m-am 
azvîrlit cu parașuta, coborînd 
de la peste 3 000 metri, la cit 
urcase atunci balonul elibe
rat de cablul incendiat. Am 
continuat și după război, dar 
de data aceasta pentru agre
ment.

VI-L PREZENTĂM PE DORIN
fostul portar al „naționalei44 noastre de

In rolul lui Gore din filmul „Erupția"de Jean-Claude Blanchard, 
înaintaș la F.C. Reims (24 de 
ani, 1,80 m inălțlmo, TO de kilo
grame). în special este amintită 
performanța sa din campionat: 
in meciurile cu Limoge» și 
Cannes a înscris cite 4 puncte- 
Poate c& ar ’trebui lă-șl pună 
și fotbaliștii noștri ochelari. •.

: •. atleta poloneză Irena Kîr- 
szensteln, campioană olimpică 
la Tokio, s-a căsătorit cu 
nerul Janusz Szewlski, 
dintre cei mai renumiți 
reporteri din Varșovia 7

ingi- 
unul 
foto-

mal 
din

...în acest sezon nu 
puțin de 
S.U.A. au 
de 100 m 
10,2 sec ? 
metrați în
10,0 sec, iar ceilalți 16 atleți 
în 10,1 sec.

17 alergători 
parcurs distanța 
în mal puțin de

3 au fost crono-
9,9 sșc, alți 4 în

„Cartea de vizită1* — pe 
care o cuprinde titlul mate
rialului de față — se adre
sează mai mult sportivilor 
foartd tineri. Vîrstnicil îl cu
nosc pe sportivul Dorin 
Dron. Observați, nu spunem 
cei mai vîrstnici, întrucît
— cu unsprezece ani în 
urmă — actorul de azi se 
afla încă în poarta naționa
lei de hochei...
LA ÎNCEPUT A FOST... 
ETERNUL FOTBAL

Firește, fotbalul practicat- 
potrivit tradiției — pe mai
dane. Cele de pe Calea Plev- 
nei.. Apoi, în cursul superior 
al Liceului Gh. Lazăr, a tre
cut pe terenuri... adevărate, 
jucînd la „Gloria1*, din cate
goria „onoare**. La „Gloria1*
— leagănul multor vedete

fotbalistice — a fost coleg cu 
Gică Popescu, Mișu Flama- 
ropol, Eugen lordache și 
alțiL

ȘI APOI A RĂMAS 
HOCHEIUL

In 1937, a început — tot Ta 
„Gloria1* — să joace hochei, 
sport căruia avea să-i ră- 
mînă fidel pînă în 1957. De 
la „Gloria** a trecut la „Te
lefoane1*, împreună cu un 
grup de jucători care vor 
face „carieră1* în spcrtul pe 
gheață i Paul Atanasiu, Ra
du Tănase (fiul strălucitului 
comic Constantin Tănase), 
Bob Petrovici, Costi Țico, An
drei Bărbulescu și alții.

Ca student la Facultatea 
de drept din București, s-a 
angajat funcționar la Banca

comercială româno-ltaliană, 
care avea terenurile „ROM- 
COMIT** (pe unde est* Opera) 
și un club sportiv, „Juven
tus**, cu o echipă de fotbal 
în divizia A. în echipa de 
hochei a activat, firește, si 
portarul Dorin Dron.
PATANIA DIN IARNA 1947

După 1944, el a apărat 
poarta naționalei în zeci de 
meciuri. într-o vreme, însă, 
hocheiștii erau tar» amărîți, 
iernile se îndulciseră foarte 
mult, iar activitatea suferea 
serios. Așa s-a făcut că, în 
1947, la campionatul mon
dial desfășurat la Praga, re
prezentativa noastră s-a pre
zentat fără să fi patinat mă
car o xi. Nu fusese ger des
tul s& înghețe Cișmigiul, Iar 
patinoar artificial nu exista. 
Activaseră, de nevoie, la 
sală... Sorții au vrut ca în 
primul med al campionatului 
(formula turneu) România să 
joace cu Belgia. O „deschi
dere1* dezastruoasă i 1—23 I

Cu toată comportarea slabă 
a echipei româna — expli
cabilă în bună măsură — 
Dorin Dron a fost declarat 
cie presă și de specialist! 
drept., „cel mai bun por
tar1*.
LA C.C.A., ÎN AȘTEPTAREA 
PATINOARULUI ARTIFI
CIAL

Trecînd la C.C.A., alături 
de Flamaropol, Dlugoș, Io
nescu, Czaka și alții, Dron 
a apărat cu mult succes poar-

neavînd

turnJ

I. GHINESCU, COMUNA 
TENI. cei cinci jucători al căror 
nume începe cu consoana „D" 
(Dobrin, Dumit rache, Dumitru 
Nicolae, Dinu și Dumltrlu II) n-au 
corespuns în ultimul meci al e-

chipei 
motiv 
mă o

DRON
hochei

ta echipei sale, care a în
scris pagini frumoase în isto
ria hocheiului nostru. (Din 
„națională1* era nelipsit).
...Șl CUM A FOST 
CU TEATRUL?

Ca mulți dintre actori, a 
început jucînd teatru în li
ceu și, mai consistent, în 
timpul studenției. Prin 1945 
— deși terminase de mult 
facultatea — a jucat într-o 
revistă studențească, „GAU- 
DEAMUS1*. Pe acolo se afla, 
cu diverse treburi teatrale, și 
amicul său, ceva mai tînăr, 
rugbystul Liviu Ciulei, stu
dent la arhitectură. După 
„premieră1* i-a spus încîntat i 

— Bravo, Dorine, mi-ai plă
cut Să știi că, atunci cînd 
am să fiu regizor de filme, 
am să te lansez.

★
De atunci au trecut cîțiva 

ani... Dar, după cum se știe, 
cineastul Ciulei nu și-a uitat 
promisiunea. L-a distribuit 
în rolul lui Gore din filmul 
„Erupția1* (1957), în care de
butantul nostru a 
succes cert.

Urmarea 7
A fost angajat 

Municipal, și, de 
torul Dorin Dron s-a dove
dit un bun slujitor în tem
plul zeiței THALIA. In 
plus, a tradus și cîteva piese, 
printre care și „Un tramvai 
numit dorință1*, de Tennessee 
Williams...

obținut un

la Teatrul 
atunci, ac-

Emil IENCEC

De la cine vin aceste măr
turisiri destinate tocmai unei 
largi și active difuzări în 
masele publice 7

De la unul dintre protago
niștii de elită ai gîndirii ro
mânești, doctorul-docent în 
științe, DAN BADĂRĂU, șef 
de sector la Centrul de lo
gică al Academiei Române.

V. FIROIU

CONVORBIRI
CU DOMNUL GORE

NOUA CLASA.

— Ce se-ntîmplă cu arbitrii 
de fotbal* domnule Gore ?... 
Dienst, elvețianul și deci prin 
cetățenie cu vocația neutrali
tății, a falsificat (toată lumea 
pare a fi de acord în această 
privință) meciul final pentru 
campionatul Europei, de la 
Roma. Arbitrul, un cineva din 
R. F. a Germaniei, care fusese 
Invitat să supravegheze jocul 
de la Praga dintre Brazilia și 
Cehoslovacia, a înclinat, dacă 
nu chiar apăsat de-a binelea re
zultatul In favoarea gazdelor. 
La noi, cu prilejul finalei pen
tru Cupă dintre Dinamo și Ra
pid, arbitrul a oferit, fără te
meiuri, un 11 metri în minutul 
90 și la scor egal și numai ra
tarea 1U] Neagu a zădărnicit 
modificarea scorului.

— Se-ntîmplă, răspunse dl. 
G.» că dacă intuiția nu mă în
șeală fotbalul lumii (și nu nu
mai fotbalul) trece prin zvîr- 
coliri, salturi revoluționare din 
epoca jucătorilor într-aceea a 
arbitrilor.

îți amintești cuvintele lui 
Torben Ulrich, danezul 7 Ru
gat să formuleze un pronostic 
pentru Cupa Davis, tenismanul 
cu plete, barbă și cărți scrise 
de literatură a ridicat genial 
din umeri. „Noi jucăm, iar re
zultatele sînt treaba arbitrilor’.

Adevărul este că de la o vre
me rolul arbitrilor pe stadion 
a crescut uluitor, că înainte de 
a se întreba: „Cine joacă mîi- 
ne-n poartă ?”, persoanele cu 
simțul contemporaneității în
treabă : „Cine arbitrează la cen
tru ?** ți că acești odinioară 
numiți „cavaleri al fluierului’ 
se transformă sub ochii noștri 
depășiți, din judecători în di
rectori generali al meciului, din 
observatori oarecum distanțați 
în responsabili, din „martori** în 
șefi atotputernici peste desti
nele a 22 de jucători. De alt
fel, limbajul sportului a înre
gistrat această mutație (ca să 
întrebuințez un termen al so
ciologiei, foarte la zi)* înlocuind 
pe nesimțite din vocabular cu- 
vîntul arbitru prin expresia 
„conducător de joc1*. Or, a fi 
conducător înseamnă a deter
mina mersul evenimentelor.

— Știu.
— De aceea, nu m-ar mira 

cîtuși de puțin că o dată cu ve
nirea la puterea fotbalistică 
(putch Invizibil) a clasei arbi
trilor și detronarea, implicită a

jucătorilor, să trăim o răstur
nare totală de valori sportive.’

...Și — porni dl. G. în galop 
— să întîlnim peste ani un bă- 
trîn semeț, demn, cu părul alb, 
înconjurat pe stradă de-o sută 
de solicitanțl de autografe șî 
salutînd generos tineretul.

„Cine e ?** — va întreba un 
copil ignorant.

„Cum, nu știi 7 E Dienst, The 
big Dienst. A ‘ 
natul Europei

Apoi, după 
suspin î

„Pe vremea 
erau arbitrii 1 Astăzi...»

...După cum nu m-ar sur
prinde, cîtuși de puțin, ca la 
sfîrșit de decembrie să apară 
în „II Calcio**, pe pagina întâi 
clasamentul celor mai buni ar
bitri al anului, întocmit, pe 
baza — de necontestat — a 
performanțelor obținute de-a 
lungul sezonului.

etc., etc.
1. Dienst
2. Tsehenscher
3. Villalonga
4. Lo Bello
5. Messina 
etc., etc.

...După cum,

cîștigat campio- 
în 1968’.
o clipă fî-un

mea, puștiulei

în

12
11
e
f
4

Bfîrșltj nu 
m-ar mira de fel organizarea, 
pe curînd, a C.A.E. (Cupa arbi
trilor europeni).

p. conf. 
Al. MIRODAN

Lin român
îl antrenează 
pe Matson?

Recordmanul lumii la arun
carea greutății, nord-americanul 
Randy Matson folosește, ca toți 
aruncătorii de astăzi, sportul 
halterelor ca antrenament com
plementar specialității sale de 
bază. Pe lingă antrenorul de a- 
tletism el are, așadar, și un 
îndrumător pentru exercițiile 
cu haltere. Numele acestuia din 
urmă este Emil Mamaliga. Nu 
ne-a frapat, în primul rînd, an
tinomia flagrantă dintre semni
ficația numelui său și calitatea 
de bază ce se cere în sportul pe 
care îl slujește, cit mai ales re
zonanța românească a acestui 
nume. Să 
descendent 
stabilit in 
decenii în 
pare exclusă.

fie Emil Mamaliga 
al vreunui român 
America cu multe 
urmă ? Ipoteza nu

și nu a-țl făcut. Vă restituim tră
sura de unire, noi 
nevoie de ea.

COSTEI, CIRLOMAN, ___
MĂGURELE. Ca suporter al echi
pei Steaua, ați simțit nevoia să 
vă „exteriorizați» mare* satisfac
ție pentru cucerirea de către for
mația militară a campionatului, 
compunînd o poezie ți trlmlțtn- 
d-o La ziar. Am cltlt-o. Ar fl fost 
mult mal bine dacă v-ați ti „In
teriorizat" bucuria. Pe viitor, așa 
să faceți.

MIHAI POPA. PETROȘENI. 1) 
Ozon n-a jucat in meciul Ro
mânia — Iugoslavia (scor 1—4
pentru noi), disputat In 1954 la 
Belgrad. Formația noastră a fost 
alcătuită numai din jucători de 
la C.C.A. plus Szfike șl Geor
gescu. 2) Partidele de șah dintre 
începători, fără conflicte aproape 
că n-ar fi interesante I Prietenul 
dv. v-a 
transforma pl 
tlma linie, fn 
veați figura

BRAȘOV, La lah- 
cele cinci clase, 

“■ de

naționale de fotbal. Un 
ca să faceți într-o epigra- 
interesantă propunere :

Dacă bietele „consoane" 
N-au succes pe stadioane, 
Eu propun o altă cale : 
Să recurgem la... vocale.

M. VLADOIANU. CRAIOVA. Ne 
Informați că arbitrul de fotbal 
Octavian Comșa a împlinit, nu 
de mult, 47 de ani de viață și 22 
de ani de arbitraj (600 de me
ciuri !). Dacă ne-am afla în plin 
sezon, nu ne-am hazarda să-l fe
licităm, de teamă să nu fim puși 
în situația, a doua zi, de a-i da 
o singură stea. Aflîndu-ne în va
canță, acest risc nu există. Deci, 
sincerele noastre felicitări ’

ADRIAN OANTA, BUCUREȘTI. 
Cu toate eforturile, n-am înțeles 
ce doriți. Reveniți cu o scrisoare 
mai clară. Pînă una alta, să vă 
lămuresc într-o mică problemă 
gramaticală: se scrie ați făcut

contestat dreptul de a 
□ionul ajuns pe ul- 
tn damă, tntruclt a- 
aceasta pe tablă. Nu

contează că v-a oprit prietenul 
dv. Important este că vă dă voie 
regulamentul. Este o problemă 
pe care o credeam definitiv lă
murită, tntruclt despre ea am 
răspuns și altor cititori.

V. OROSZ, 
ting, la toate 
femeile concurează alături 
bărbați, fără însă a avea veleități 
de a-i întrece (măcar în acest 
domeniu !). Clasamentele se fac 
separat, în schimb, la călărie, 
la dresaj și la obstacole, egali
tatea este perfectă.

V. IANCU, BUCUREȘTI. Ce... 
declarații 1 Mă faceți să roșesc. 
Să trecem insă la proble
mele concrete : 1. Cristian Țo- 
pescu este fiul fostului as 
al călăriei noastre, Felix Țopes- 
cu. Dar și el a practicat, cu mult 
succes, acest sport. 2. C. Blamau, 
topol, care semnează in „Infor
mația Bucureștiulul*", este una 
și aceeași persoană cn cel care 
face uneori transmisiuni sporti
ve la televiziune. 3. Cu altă oca
zie |

ION IORDANESCU, CAUMA- 
NEȘTI. In ediția 1958—1959, una 
din cele două serii ale diviziei B 
la fotbal a fost cîștlgată de e- 
chipa TAROM, care a promovat 
în felul acesta în divizia A. E- 
chipa n-a apucat însă să benefi
cieze de acest drept, întrucît a 
fuzionat cu Rapid, spre norocul... 
Universității Cluj, caro șl-a putut 
reocupa astfel locul pierdut In 
prima divizie. Cine juca la 
TAROM ? Ion Ionescu, Mafteuță, 
Leahevicl șl... colegul nostru de 
redacție, Romulus Balaban. Tare 
sînt curios să cunosc părerea cro
nicarului Balaban despre jucă
torul cu același nume I

—Ilustrații : N. CLAUDIU

A APĂRUT REVISTA „EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT'1 NR. 6
DIN SUMAR SPICUIM: Un animator al educației 

fizice și sportului românesc — Iuliu Ilațeganu, semnat 
de A. Moraru ; Metodă de înregistrare a finalizărilor în 
Jocul de volei, de M. Tabacu ; Studiul nivelului de pre
gătire a elevilor competitori în proba de tetratlon cu unele 
aplicații ale metodelor statistice, de T. Ardeleanu ; Tră
gătorii români la cea de-a III-a Săptămînă preolimpică, 
de P. Cișmigiu ; Efectele lucrului în circuit în lecția de 
educație fizică Ia clasa a IX-a, de L. Navodarsky ; Coor
donatele majore ale educației fizice școlare, de C. Tu- 
dose ; Nu vă temeți să „reveniți la copilărie**, de J. Mer
cier ; Ion Țiriac, de R. Voia.

Acest interesant număr poate fi găsit la toate centrele 
de difuzare a presei.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^



Trimisul nostru special, C. FAUR comunica din Soria

Handbalistele noastre
învinse la limită

Scholtz

Corespondentă specială din Londra

•••

Patru echipaje românești

ediție

Campionatul european de skeet

tBlexradiotelBfon',

■

Trimisul nostru special,

ultimul 
acestui

a fost
Grețu

3
3
3
4
3

P 
P- 
P
P 
P

de formațiile Polo- 
Danemarcei qu cite 

puncte (din 400 posi-

următoarea 1 
(Gostinescu, 
(Gostinescu,

9:5
8:5
8:6 
6:11
5:9

1. (Sehoslovacla
2. U.R.S.S.
3. Bulgaria
4. România
5. R.D.G.

dintre 
Mihail 

ta Mos- 
rampio- 
șah, s-a

DUPĂ PRIMA

son (S.) 18,48 m ; 5 OuO m : 
A. Kvalheirn (X.) 13:52.6.

ATLETUL spaniol Ignacio 
Sola a stabilit la Madrid un 
nou record național la sări
tura tu prăjina : 5,1.0 m, Ve
chiul record (5,05 m).

între altele, urmă-

29.VI. — Eroii dramaticei traversări solitare a Atlanticului 
pozînd fericiți după o zi de odihnă, în rada de la Newport, 
unde s-a terminat originala întrecere : Tom Pallet, învingă
torul Geoffrey Williams (în mijloc) si Bruce Dalling.

Hilly 
a cîștigat 

reprize.

în raliul internațional al Dunării

în 
susținut la To- 

de-

Volkov (U.R.S.S.) 
3000 m i

6. Mathes (Ro- 
- rec. personal)

6
5
5
5
3

Tiparul i I. P „Informația*, str. Brezoianu 23—25 4i 1.365

Trimisul nostru special. Călin ANTONESCU, transmite:

Voleibaliștii români au încheiat cu o victorie 
participarea Ia turneul preolimpic

BELGRAD, 29 (prin tele- 
on). — în primul joc al tur

neului de< la Belgrad, dotat 
cu trofeul Tașmajdan, s-au 
întîlnit formațiile Uniunii So
vietice și R. D. Germane. 
Handbalistele sovietice au 
obținut o victorie clară cu 
13—11 (7—3).

Al doilea meci al cuplaj u- 
. lui a opus echipele României 
și Iugoslaviei, victoria fiind 
obținută de gazde la limită, 
după scurgerea timpului re
gulamentar de joc, cu scorul 
de 9—8 (7—5). Partida a fost

ÎNTRECERI intre tinerii 
ȚENISMANI ROMÂNI 

Șl BULGARI
Stadionul Dinamo găzduiește In 

aceste zile intîlnlrea internaționa
lă de tenis (la copii și juniori) 
dintre echipele clubului Dinamo 
și Școlii sportive din Ruse. De la 
gazde s-au remarcat M. Simlones- 
cu și V. Ruzlci, iar de la oaspeți 
L. Petrov și T. Cerdakov. REZUL
TATE : simplu băieți : M. Brea- 
zu — A. Lanticev 4—6, 7—5, 6—0 |
C. Ionescu — A. Cerdakov 6—S, 
6—0 ; Al. Bădin — T. Cerdakov 
0—6, 1—6 : P. Romașcanu — P. 
Cazakov 6—1, 6—3 ; M. Nlcolae —
D. Voinov 6—3, 6—4 ; D. Constan
tin — L.. Petrov 3—6, 3—6 ; FI. 
Manea — I, Ocnean 4—6, 1—6 ; C. 
Hîrșu — N. Rașkov 6—2, 5—7, 7—5 ; 
simplu fete : V. Ruzici — T. Ata- 
naska 6—1, 4—6. 6—5 ; M. Simio- 
nescu — M. Constantinova 6—2, 
6—2 ; I. Bădin — V. Naceva 6—2, 
6—0.

Astăzi, de la ora 8,30 au loc ulti
mele meciuri ale întîlnlrll.

CORNELII! PUFU-eoresp. 
————--- -—— ■■waîră

LONDRA, 29 (prin telefon). 
Cind am pășit astăzi, curînd 
după ceasul amiezei, in incin
ta vastă a Wimbledonului, am 
avut impresia ci mă aflu in
tr-un mare parc de odihnă al 
Bucureștilor. Peluze intinse de 
gazon, care își păstrează pină 
tn inima verii culoarea de un 
verde proaspăt, ronduri de flori 
admirabil îngrijite, alei străjui
te de pomi, iar pe alei un du- 
te-vino potolit, de oameni care 
deși mînafi aici de pasiunea 
pentru sportul alb nu se preci
pită de la un teren la altul (și 
sint 15 terenuri in afara celui 
central !), ci fac acest transfer 
cu o nonșalanță de oameni a- 
flați in week-end. Intr-adevăr, 
domnește un aer de vacanță pe 
acest teritoriu al lui All En
gland Club, dar numai pentru 
spectatori care, cu toate zilele 
ploioase de pină acum, s-au 
cifrat la aproximativ 25 000 zil
nic. Trebuie să vă spun că azi 
a fost prima zi cu soare la ac
tuala ediție a turneului de la 
Wimbledon și cum aceasta a 
coincis cu prima mea apariție 
în tribuna presei, am primit din 
partea unor confrați londonezi, 
glumețele lor felicitări pentru 
faptul că am adus de la Bucu-

26.VI. Cîștigător 
„marelui șlem" al tenisu
lui, în 1962, australianul 
Rod Laver revine pe te
renurile de la Wimbledon, 
pentru a-și disputa șansa 
în primul campionat mon
dial „open" absolut, pe 
gazon. Adversar în acest 
meci îi este tînărul ama
tor american Gene Scott, 
ce avea să fie învins 
6—3, 4—6, 6—3, 6—2.

28.VI. — Răcoarea 
finlandeze continuă să atra
gă numeroși ași ai atletis
mului, în. pregătirea pentru 
Mexico. Pe stadionul din 
Helsinki, gazda Olimpiadei 
anului, 1952, alergătorii pro
bei 'de 1 500 m trec în 
pluton, conduși de cîștigă- 
tor, francezul Jean Vadoux.

Franței 
debutează cu o „mini-eta- 
pă" contracronometru in
dividual, la Vittel, în care 
șirul alergătorilor este des- 

de italianul Italo Zi- 

în general de un slab nivel 
tehnic, ambele echipe coml- 
țînd numeroase greșeli, în re
priza secundă, echipa noastră 
a fost ceva mai activă și ar 
fi putut cîștiga, dar la sco
rul de 7—8 Soos a ratat o. 
lovitură de la 7 metri și apoi 
,în min..46, la scorul de 8—8, 
tot Soos a ratat o altă lovituM 
ră de la 7 m. In continuare, 
echipa Iugoslaviei a înscris 
golul victoriei la un minut 
și 20 sec. după scurgerea ce
lor 50 de minute Regulamen
tare. Au înscris : Hedeșiu (3),: 
Arghir (2), Soos (2), Nemec 
(1) și respectiv Knezevici (3), 
Vejinovici (2), Soinici (2), 
Jasici (1) și Rebernjak (1), A 
arbitrat foarte slab, dezavan-i’ 
tajînd ambele echipe. L Gher
man (U.R.S.S.),

■ ' ■ - - - - ■ -

Concursul de atletism al „speranțelor olimpice*4
BERLIN, 29 (prin telefon). 

— Ultimele probe ale con
cursului de atletism al „spe
ranțelor olimpice** au fost 
programate pe stadionul 
„Walter Ulbricht** din capita
la R. D. Germane, în fața 
unui mare număr de specta
tori. Cu acest prilej a avut 
loc și o mare serbare spor
tivă a tineretului.

Pe foile de concurs au fost
-—-----...- 

rești o porție generoasă de 
soare...

Din cauza ploilor, programul 
competiției a suferit pină acum 
destule perturbări, Organiza
torii, firește, caută să pună to
tul la punct și s4 asigure aces
tui- uriaș angrenaj de partide 
Un mers perfect. Programul zil
nic care începe numai de la 
ora 13 cuprinde, în afara parti
delor prevăzute în normala 
desfășurare a competiției, și 
numeroase continuări de me
ciuri întrerupte.

Pină la ora cind transmit a- 
cest scurt reportaj am asistat 
la cîteva jocuri foarte specta
culoase, viu disputate, care au 
ridicat tribunele in picioare șl 
i-au încălzit într-atît pe fleg
maticii britanici incit deseori 
în tribune au izbucnit urale. 
Aceasta s-a întîmplat mai ales 
in timpul partidei dintre sue
dezul Edlefsen, socotit aici un 
„anonim", care l-a eliminaț pe 
sud-africanul Drysdale după un 
joc uluitor in cinci seturi: 9—7, 
4—6, 1—6, 6—4, 6—4. Un joc 
foarte disputat, în ciuda apa
rențelor, a fost H cel dintre 
Graebner și Santana, în care 
primul a cîștigat cu 9—7, 6—2, 
6—1. Destul de greu a cîștigat 
și Rosewall în fața neozeelan
dezului Purun cu 6—4, 3—6, 
6—3,' 6—2.

Cititorii „Sportului" vor de
sigur si afle noutăți despre 
reprezentantul țării noastre, Ion

a Ra- 
Dună- 
a fost 
F.I.A.

Român 
Osterreichischer

Cea de-a V-a 
liului internațional al 
rii, a cărui organizare 
încredințată, de către 
Automobil Clubului 
(A.C.R.) și 
Automobil Sportclub (O.A.S.C.) 
cunoaște un deosebit interes. 
Au fost primite înscrieri din 
numeroase țări de pe conti
nent, dat fiind faptul că, anul 
acesta Raliul Dunării con
tează pentru Campionatul de 
raliu F.I.A. al Europei (con
ducători) și alte competiții 
importante.

Țara noastră va fi repre
zentată de echipajul Marin 
Dumitrescu—Petre Vezeanu, 
cîștigător al Raliului Româ
niei de anul acesta, precum 
și de Puiu Aurel—Max Heitz, 
Florin Popescu—Mihai Ste- 
rescu și Mihai Vicaș—Cristea 
Ionescu. Echipajele româ
nești vor concura pe automo
bile „Renault 8 Gordini**, spe
cial pregătite de către firma 
producătoare. Plecarea se va

LA OSLO, atletul norvegian 
Weum a fost cronometrat pe 
110 mg cu 13,9, iar pe 1500 
m Hansen a realizat 3:44,5.

El
CELE DOUA manșe ale fina
lei Cupei orașelor tîrguri la 
fotbal dintre echipele Ferenc- 
varos și Leeds United vor 
avea loc Ia 7 august la Le
eds și la 11 septembrie la 
Budapesta.

Sîmbătă după-amiază. în 
sala Universiada din Sofia, 
au continuat meciurile penul
timei zile a turneului de pre
gătire și verificare în vederea 
J. O. din Mexic. în 
său joc din cadrul 
turneu echipa noastră mas
culină de volei a întîlnit for
mația Republicii Democrate 
Germane, obținînd un rezul
tat favorabil. Scor final i 
3—2 (—8, —12, 11, 12, 10).
Meciul, condus de cuplul bul
gar Vladimirov-Panteleev, a 
durat două ore și 15 minute, 
plăcînd asistenței, mai ales 
prin răsturnarea finală de 
scor și mai puțin prin nive
lul tehnic. După primul set, 
în care numai începutul a 
fost echilibrat, în următorul, 
echipa noastră a marcat un 
reviriment, a condus cu 12-10, 
dar a pierdut din nou. Ea 
reușește să-și adjudece însă 
ultimele trei. Dintre aceste^ 
cel mai pasionant ca evolua 
ție. a scorului a fost setul' ul
tim. Din păcate, socotim că 

notate,
toarele rezultate j BÂIEȚI i
800 ut 
1:53,5 ;
(RDG) 8:21,2.. 
mânia) 8:35,6
4x400 m: U.R.S.S. 3:19,6.., 4. 
România 3:26,4 j FETEi 800 ’ 
m: Pohland (RDG) 2:10,4... 
6. Lincă (România) 2:14,7 — 
rec. pers, j 4x100 m s R.D.C& 
47,3... S. România.

........ . ...... ... .

Tiriac. Vă mărturisesc că in 
primele ore de contact cu Wim- 
bledonul nu am reușit si-l văd 
Pe Tiriac decît la standurile 
unde se vînd fotografiile parti- 
cipanților la acest turneu. De 
fapt, înainte de sosirea mea, 
Tiriac a evoluat tn proba de 
dublu-bărbați, împreună cu 
australianul Robert Hoibe, în- 
vingînd cuplul Tutvin (Canada) 
— Bartlett (Australia) cu 6—2, 
6—4, 6—2. Luni vor începe opti
mile de finali ale probei de 
simplu bărbați, se vor disputa 
partidele din turul IV al pro
bei de simplu femei Și vor în
cepe probele de dublu-mixt și 
dublu-femei. Miine (n.r. azi) 
drapelele verde-violet ale lui 
All England Club vor flutura 
deasupra unui Wimbledon pus
tiu, E duminică și, conform 
tradiției, nu se desfășoară nici 
o competiție sportivă.

Radu HERBAY

Record european 
pe 100 m liber 

(femei)
BUDAPESTA, 29 (Agerpres). 

In cadrul unui concurs de na- 
tație, care a avut Ioc la Buda
pesta, sportiva maghiară Ju
dith Turoczy a stabilit un 
nou record european în pro
ba de 100 m liber cu 1:00,4. 
Vechiul record (1:00,8) îi apar
ținea din anul 1967.

da la 17 iulie, concomitent de 
la Praga și Regensburg. După 
ce vor parcurge 3 088 km, 
concurenții vor trece linia de 
sosire la Poiana Brașov în 
seara zilei de 20 iulie. Te
ritoriul țării noastre va cu
prinde cea mai mare parte 
a traseului cursei, precum și 
9 din cele 13 probe speciale. 
Numeroase echipaje străine 
se antrenează de pe acum 
pe șoselele românești.

BRUXELLES, 29 (Agerpres). 
După două zile de întreceri, 
în campionatul european de 
skeet, care se desfășoară în 
aceste zile la Fosse-la-Ville, 
conduc Wirnhier (R. F. a Ger
maniei) și Beccheroni (italia) 
cu cîte 97 de puncte din 100 
posibile. Urmează cu 96 de 
puncte: Orgard (Suedia),

CAMPIONUL european de 
box la categoria cocoș. Sal
vatore 'Burruni, și-a făcut 
reintrarea, î'ntilnind în meci 
amical pe filipinezul 
Brown. Burruni 
Ia puncte în 10

ZI, Suedia 
conduce cu 122—105 în întîl- 
nirea de atletism cu Norve
gia ce se desfășoară la Ud- 
dewalia. Cîteva rezultate: 
înălțime: Bo Jonsson (S.) 
2,13 ra ; greutate: Th, Carls- 

această victorie este necon-t 
cludentă, meciul fiind de va-* 
loare scăzută și izbînda da-e 
torîndu-se mai degrabă gra-« 
velor greșeli ale. adversarilor 
și chiar unor „avantaje" a-e 
cordate de arbitri. Formația^ 
noastră 
Bartha,
Bînda), IORGA
Ganciu), UDIȘTEĂNU (Sta-^ 
mate), Bînda (POROȘNISU)i 
DRAGAN.

In ultimul meci al serii s-att 
întîlnit reprezentativele Bul-t 
gariei și Sehoslovaciei. Auf 
cîștigat voleibaliștii ceho4 
slovaci cu 3—2 (4, —11, — 10J 
5, 15). Partida a fost condu-f 
să de arbitrul român M. Albuț*

In urma acestor întîlnirii 
înaintea partidelor de dumi-4 
nică (R.D.G.—Bulgaria Ș-| 
U.R.S.S.—Sehoslovacia) clasa-* 
mentul se prezintă

3
2
2
1
0

astfel
0
1
1
3
3

La încheierea întrecerilor a 
fost alcătuit un clasament ge-‘ 
neral pe națiuni pe baza me
daliilor de cîștigători î 1. R. D. 
Germană 17 p, 2. U.R.S.S. 14 
P, 3. ROMANIA 2 p, 4—5. 
Cuba și Polonia cite 1 p.

Fim IOPESCU, transmite 
de la Âacheu:

18 sărituri excepționale 
și P. D’lnzeo (Italia) 

este noul campion 
al Europei

Cei mai buni „obstacoliștl" de pe 
continent au lost trlați în doua 
probe de calificare pentru a că
păta dreptul de participare In 
finala „Marelui premiu al Euro
pei”. Din cel 48 concurențl în
scriși, doar 13 au luat startul par
cursului final de 18 sărituri pe 
obstacole cu înălțimea de 1,50 
1,70 m.

Deși punctele acumulate in în
trecerile de calificare îl situau 
abia pe locul 5, italianul Pierr» 
Dîuzeo a reușit cu calul Fldux 
singurul parcurs fără penalizări, 
eîștigînd titlul european. L-au 
urmat pe podium Alvin scboke- 
molle (R.F.G.) și campionul olim
pic Jonqueres d’Oriola (Franța) 
cu cîte 4 p penalizare. Brazilianul 
Nelson Pessoa, italienii Graziano 
Mancinelli și Raimondo D’lnzeo 
și vest-germanul H. Mayer au 
ocupat-, la egalitate, locul 4 cu 
cîte 8 p penalizare.

O cifră record (36 participant!) 
s-a înregistrat în „Marele premiu 
de dresaj" cîștigat de dr. R, 
Kllmke (R.F.G.) cu 1 006 p. La 
mici diferențe, — I. Kisimov 
(U.R.S.S.) — 1 003 p șl L. Llssen- 
hof (R.F.G.) — 993 p. Pe cele
lalte 13 locuri premiate se află 
călăreți din R.F.G., U.R.S.S., El
veția și Suedia. Reprezentanții 
Franței, Danemarcei și României 
nu s-au clasat.

In schimb, în proba specială 
de dresaj (20 de coneurenți) locu-.: 
rile 7 și a ocupate de 14. Mlha’ 
cea cu Domino șl, respectiv, „ 
Molnar cu Argint pot fi socotit» 
mulțumitoare avînd în vedere 
clasa adversarilor. Deși au exe
cutat mișcările impuse cu promp
titudine șl destul de corect, că
lăreții noștri nu au fost apre- 
ciați mai bine datorită materia
lului cabalin insuficient de pre
zentabil șl a liniei generale d» 
ansamblu formată de cal și că
lăreț.

In celelalte probe de obstacole, 
echipa Poloniei a repurtat încă 
două victorii prin Jan Kowalczyk 
șl Michael Kozickl — performanță 
de mare valoare pentru sportul 
hipic polonez.

„ștafeta" a revenit formației 
R.F.G., iar parcursul de forță (48 
concurentl !) a desemnat 3 învin
gători la egalitate : A. Schoke- 
molle, M. Goekel și G. Wildfang 
— toți din echipa R.F.G. De re
marcat că „forța" s-a disputat pe 
5 baraje succesive, ultimul punînd 
In fața celor rămași în concurs 
un oxer de 1,80 m și un zid Înalt 
de 2,10 m i

Concursul continuă, avînd în 
centrul interesului „Premiul Na
țiunilor" — o adevărată repetiție 
a viitoarei probe olimpice șl 
„Cupa orașului Aachen". De a- 
ceste două probe se leagă un 
vechi succes de mare prestigiu al 
călăreților noștri. Ecourile lui nu 
s-au stins nici acum, presa lo
cală amintind de H. Rang, C. 
Zahel, T. Tudoran și ceilalți „vl- 
jelioși” români.

La ora cind transmit, pe Reit- 
stadlon plouă puternic îngreunînd 
considerabil terenul. Vor învinge 
așii hipismului european și acest 
nou „obstacol* ?

Anke (Polonia), Makela (Fin
landa), Schroeter (R. F. a 
Germaniei), Odin (Danemar
ca) și Casadio (Italia).,

Pe echipe, primul loc este 
deținut 
niei și 
373 de 
bile).

F. C. SANTOS, cu Fele 
formație, a 
ronto (Canada) un meci 
monstrativ cu echipa italiană 
Napoli. Brazilienii au cîști- 
gat cu 5—2 (3—1).

■
A DOUA PARTIDA 
Viktor Korcinoi și 
Tal, care își dispută 
co va o semifinală a 
natului mondial de 
terminat remiză. Scorul me
ciului este 1—1.


