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Pionierii
AZI, LA PLOIEȘTI

pe blocstart!
Un nou cîclu de 

înot la Palatul pionie
rilor (clubul Cutezăto
rii) pentru copil intre 
5 șl 15 ani. Relații și 
înscrieri la sediul clu
bului, în șos. Cotrocenl 
sau telefonic la 31.27.70.

România- Cuba la baschet (f) 7 
f

Reprezentativa feminină de baschet a Cubei susține 
astăzi, la Ploiești, primul meci din cadrul t rneului ce-1 
întreprinde în țara noastră. Oaspetele joacă la ora 18, pe 
terenul Petrolul, cu selecționata țării noastre. Revanșa va 
avea loc mîine, la ora 19, pe terenul Floreasca din Capitală 
(în caz de timp nefavorabil, în sala Floreasca).

y

vederea „Cupei Mondiale"

'‘""ITIVI DE VALOARE MONDIALA

BERLpi 3.
1 la volei (masculin) a fost stabilit pro

gramul jocurilor. în grupa A, 
echipa României va întîlni 
echipele R. D. Germane 
(13.IX). Tunfciei (14.IX), Ce
hoslovaciei (15.IX). Primele 
două clasate din fiecare gru
pă se vor califica peniru tur
neul final.

STARTUL „CUPEI BUCUREȘTI
ampionii olimpici Janssen și Loeveseijn și fostul

campion al lumii Omar Phakadze, 
marile vedete ale întrecerilor

Frafii Negoescu forțează 
consacrarea la tandem

• întrecerile incep astăzi la ora
pe velodromul Dinamo

Astăzi 
Dinamo _ 
al tradiționalei competiții inter
naționale de pistă „Cupa Bucu
rești". Indiscutabil, ediția pe a- 
cest an a întrecerilor de pe 6- 
valul de beton este cea mai pu
ternică din istoria competiției. 
Folosind prilejul pentru n utilă 
verificare înaintea mondialelor de. 
la Brno, federațiile de specia
litate din Uniunea Sovietică, O- 
landa, Danemarca, R. D. Germa
nă și ' Ungaria și-au 
București reprezentative 
bile.

Astfel, echipa Uniunii 
ce este alcătuită din 
PHAKADZE (campion

locul III la mondiale în 
locul IV la J.O. de la 
de Mexico), VASILI FE- 
ALEXANDR MALEVA- 

PAVEL PETRIN. ȘOTA 
GELAD-

Ia ora 16. velodromul 
găzduiește un nou start

trimis 
reduta

16

' PHAKADZE
J.R.S.S.)

So vieți - 
OMAR 

__  , . mondial 
în anul 1965 la viteză, San Se
bastian, 
19G6 și 
Ciudad 
TISOV, 
NOK, PAVEL PETRIN. 
KAȚERZE. TEMURAZ
ZE. SERGHEI BAR ANI A Și 1“ 
VAN MELICHOV. Din echipa 
Olandei, așa cum am anunțat 
fac parte vicecampionii olimoicî 
(Ciudad de Mexico. 1968) la tan
dem JAN JANSSEN șl LEIJN 
LOEVESIJN. Leijn Loevesijn n 
ocupat — la aceeași ediție a 
J.O. — locul 6 în proba de 1000 
m cu start de pe loc cu timpul 
de 1:04,84 ! Și celelalte loturi cu
prind vedete autentice, astfel că 
întrecerile vor 
ială, un nivel 
cat.

Iată acum 
FLORIAN

avea, fără îndo- 
deoseblt de ridt-

lothl României * 
NEGOESCU Și ION

•ation Internationale de Football Association
J5 Ladroke Road, Holland Park London, W 11

jul lui Sir Stanley Rous,
esat clubului „ll“ Cluj
iele F.I.F.A., trimit un mesaj de felicitări clu- 
liversitatea, cu ocazia apropiatei celebrări a 
mărului. Fotbalul modern s-a jucat prima dată 

• Asități, colegii și școli, iar azi privim spre ase- 
istituții ca fiind pepiniere de jucători 
ități și tactică. , 
sședinte al F.I.F.A., vă trimit dv. 
ări pentru continuarea cu entuziasm 
■ discipline sportive — fotbalul.

și călăuze

cele mai 
a acestei

STANLEY ROUS

Penicilina lași - Burevestnik
Leningrad 0-3 la volei

Continuindu-și turneul în 
țara noastră, echipa feminină 
de volei Burevestnik Lenin
grad a jucat la Iași cu divizio
nara A, Penicilina. Jucătoarele 
sovietice au obținut victoria cu 
3—0 (10,13,5). Gazdele nu au 
putut rezista atacurilor impe
tuoase ale robustei garnituri 
leningrădene. în setul II, Peni
cilina a condus cu 12—4, dar nu 
a reușit să-I cîștige, datorită 
căderii fizice din final. Doar 
Căunei a corespuns din for
mația gazdă. De la oaspete s-au 
remarcat Eliseeva și Belicami.

ii. DIACONESCU 
coresp. principal

FLOREA (viteză), ȘTEFAN LEIB- 
NER și PAUL SOARE (1 000 m 
cu start de pe loc). GH. JU
RA VLE (urmărire individuală — 
4 000 m). MIRCEA VIRGIL. MA
RIN IONIȚA. CONSTANTIN 
GONȚEA, PETRE DOLFAN (ur
mărire echipe — 4 000 m). GEOR
GE NEGOESCU și FLORIAN 
NEGOESCU (tandem). La adiți- 
une de puncte (semifond) vor 
fi înscriși numeroși concurenți. 
printre ei figurând și multiplul 
campion VASILE BURLACU.

Programul întrecerilor : VI
NERI — de la ora 16 — viteza și 
urmărire individuală ; SÎMBĂTA 
— de la ora 16 — 1 000 m cu
start de pe Ioc, urmărire pe e- 
chipe, eliminare ; DUMINICA— 
de la ora 9 — tandem, cursa 
italiană, adițiune de puncte (se
mifond). în fiecare zi vor mai 
fi programate probe de comple
tare.

Echipele României 
pentru Balcaniada 

de tenis
Intre 8 și 13 iulie se dispu

tă la Istanbul întrecerile Bal
caniadei de tenis. La această 
competiție țara noastră va fi 
reprezentată de ludith Dibar, 
Eleonora Dumitrescu și Julieta 
Boboc (feminin) ; Petre Măr- 
mureanu, Sever Dron și Ion 
Sântei (masculin). Căpitanii ce
lor două echipe sint Marin 
Bădin și Gheorghe Cobzuc.

Echipa Ungariei 
înaintea ultimu
lui antrenament

Jucătorii români 
ascultind sfatu-

Foto :
B. VASILE

rile antrenorului 
C. Vasiliu

O atractivă partidă de polo

Juniorii României și Ungariei 
față in față

Reprezentativele de juniori ale României și Ungariei de polo 
se vor întîlni pentru prima oară astăzi după-amiază, de la ora 
19, Ia Ștrandul Tineretului. Partida are un caracter amical și 
servește ambelor formații ca un excelent prilej de ve
rificare a potențialului de joc în vederea turneului 
speranțelor olimpice.

Oaspeții, sosiți de miercuri în Capitală, s-au antre
nat ieri dimineață în bazinul de 25 m. Antrenorul 
Istvan Bartalis va linia în meciul de astăzi următorii 
jucători: P. Horvath, și K. Hauszler portari, A. Kol
ler, Z. Vorosvari, F. Nemcsik, B. Szeri, I. Magas, M. 
Hamori, K. Szittya, T. Szelo și L. Ipacs.

Selecționata țării noastre pregătită de antrenorul 
C. Vasiliu va conta pe V. Rus, Cocora, Fîrșirotu, Mus
tață, Lucaci, Harabula, I. Pop, FI. Teodor, I. Slăvei, 
cărora li se vor mai adăuga portarii Fi. Slăvei și 
Huber, Bartolomeu și D. Frîncu. care au participat, 

în turneul de la ALma Ata.cu echipa de tineret

PANORAMIC SPORTIV INTERN

Foto : THEO

Oscar Recer (Dinamo) într-o splendidă 
săritură peste obstacole in etapa I a 
campionatului desfășurată pe baza hipică 

din calea Plevnei.

MACARSCHI

i

apărăm atmosfera pură 
a stadionului!

La redacție ne au parvenit noi ecouri stivuite de materialul „Manifestări respinse ăe 
etica sportivă1, apărut in ziarul „Sportul" din 2 iulie 1969.

Luările de poziție aparțin cunoscut lor fotbaliști Constantin și Datcu. Apelul lor nu-i 
pe iubitorii adevărați ai sportului 
elemente turbulente și irespon- 

stadionului.

va lasă probabil insensibili pe spectatori, ii ta îndemna 
să-și aducă contribuția la eliminarea din tribune a acelor 

: sabile, care prin atitudinea lor viciază atmosfera pură a

RESPECT RECIPROC Afară cu „Niță scandal!"

După finalul plin de 
emoție al campiona
tului, iubitorii fotbalu

lui reintră în zodia palpi
tațiilor. Duminică, la Bucu
rești și Cluj, începe o 
întrecere de mare încărcă
tură emoțională, BARAJUL 
PENTRU DIVIZIA B.

In contextul general al 
sportului nostru, cele două 
turnee au un caracter 
oarecum aparte. In jurul 
lui este polarizat interesul 
pasionaților balonului ro
tund din orașe sau centre 
urbane mai mici, care 
văd prin promovarea e- 
chipei lor în liga secundă 
a fotbalului posibilitatea 
de a intra în circuitul ma-

pen- 
dis-

este

relui sport și aceasta îna
ripează imaginațiile iar un 
eventual succes ar putea 
deveni sursa desțelenirii 
multor energii latente, cu 
urmări favorabile și 
tru dezvoltarea altor 
cipline.

Dar regulamentul
drastic și numai patru 
dintre cele opt competi
toare vor căpăta „pașa
poartele" diviziei B. Echi
librul de forțe pare apro
piat, ieșind în evidență 
doar diferența copleșitoa
re cu care formații ca. 
I. M. U. Medgidia. Me
talul Ttrgoviște și Minerul 
Anina au cîștigat în serii
le lor. Dacă lucrul acesta

poate fi socotit un etalon, 
cele trei echipe 
rite.

Oricum, este 
— și facem un 
duros în acest sens — ca 
miza foarte mare (socotită 
de către unii „vitală") sâ 
nu mutileze cumva fru
musețea sportivă pe care 
trebuie s-o aibă o între
cere de asemenea tensiu
ne. competitivă. Jucători
lor, antrenorilor, arbitri
lor și numeroșilor ,,tu 
riști" — care fără îndoială

par favo-

de dorit 
apel căl

Valeriy CHIOSE

(Continuare în pag. a 2-a)

ROMÂNIA - POLONIA
8—2 la lupte libere 

(juniori)
CIUC, 3 
în sala 

din loca- 
întilnirea

MIERCUREA 
(prin telefon). — 
Casei de cultură 
litate a avut loc 
internațională de lupte li
bere dintre echipele de ju
niori ale_ României și Po
loniei, 
obținut 
8—2.

Juniorii noștri au 
victoria la scor:

ION BOBEI, coresp.

i BALSAMI
I 
I
I

CARPENI
P

almaresul îi dă 
vorbească și chiar; 
Fost campion mondi 
goria semigrea, fos 
european la nu mc. 
patru categorii, ma 
" pentier spune 

,Dacă ești învi
Georges Carpentier 
său urmaș: „D< " 
mîna învingătorului din toat 
amintește-ți că o înfrîngere 
nu aduce după sine nici o 
Dacă, dimpotrivă, cîștigi mec 
răsi ringul fără a afirma a 

Ică c te cel mai bun dintre
Care i-ai întilnit. Aceasta ni 
nimic, iar pentru inima înv 
prezintă un balsam întăritor 

Cuvintele acestea valorea 
tratai de etică. Ele nu trei 
derate o mostră de politeța 
ci ca o expresie fundamente 
bogate ’experiențe sportive. C 
cat vreodată pragul arenei 
bine lucrul acesta. Legea i 
a sportului ne obligă să ace 
vine ' : : ii învinși. Ce s-ar 
de pildă, dacă un tînăr și-a 
că, adoptînd exe țiul spor’ 
teaptă doar laurii victoriei ?

Sport' ' ^.une față în față 
presupuși a fi egali pînă la 
dar care sînt vi jali biruilo 
tuali înfrînti. Este oare aceste 
să cînțăm o^nale primilor și 
pe ceilalți ?

Ni ' ’-’cum, c", ,'n asta siq 
Carpentier. C ’ lv’
mai sensT'-' itatc viifjruHf 
ci și pe a noastre, a priv. f 
legiați spectatori ai întrece' 
tive. Și noi, beneficiari vizual 
din stadion, trebuie să întin 
învinsului, onorîndu-l ca și 
rios, pentru că și el a fâcul 
putut pentru frumusețea c 
sportive. Fără a mai sublini 
sura comportării noastre față 
îl omagiază, indirect, și pe 
Cit va crește inima biruitor 
că învinsul său a binemeritai 

Publicul este însă un c< 
ciudat. Ca un Pigmalion n 
creează vedeta peste noapte, 
și o cocoloșește, dar numai c 
cît victoriile se țin lanț. La 
biciune, la prima șovăială, 
înfrîngere, creditul — atit de 
dat înainte — îi este retras 

Ne plac învingătorii și nu 
rău în asta. Să-i aplaudăm și 
mărim. Dcr dacă vrem să r< 
adevărat sportivi — în cel rr 
feles al cuvîntului — să i 
nici pe învins, onorîndu-l curr 
și picurîndu-i 
Carpentier îl 
dreptățire.

i

i

I

I
I

în suflet balsarr 
recomandă cu

Victor BANC

L

Subscriu cu toată convingerea la ideile exprimate 
de articolul „Manifestări respinse de etica sportivă" 
apărut în ziarul SPORTUL. în cariera mea, am 
avut- deseori bucuria să asist la manifestații emo
ționante ale publicului nostru, manifestări care 
răsplăteau £ălduros evoluția echipei In care jucam, 
dar, mărturisesc, am văzut și atitudini care ml-au 
displăcut profund. De pildă, comportarea acelor 
așa-ziși suporteri, care, cu ocazia unor victorii, 
năvăleau asupra noastră (așa cum s-a petrecut de 
altfel la recenta finală a „Cupei României"), sufo- 
cind pur și simplu jucătorii în îmbrățișări exa
gerate, rupîndu-le tricourile, rănindu-1 chiar...

Asemenea manifestări iraționale n-au ce căuta 
pe terenurile noastre de fotbal. Așa cum noi, ju
cătorii, datorăm un respect publicului, care vine 
la meciuri să vadă spectacole fotbalistice, așa și 
publicul ne datorează nouă respect.

Ca să nu mai vorbim de faptul că — la victoria 
echipei preferate, sau la înfrîngerea ei — publicul 
trebuie să se AUTORESPECTE.

Citind articolul „Manifestări respinse de etica 
sportivă", apărut în ziarul „Sportul", aș vrea să-mi 
spun și eu părerea despre publicul spectator ; mai 
precis, despre acea infimă parte din public care 
— insensibilă la realitățile noastre, la tot ceea ce se 
petrece în jurul ei — se manifestă de o manieră 
cu totul reprobabilă : aruncă cu diverse obiecte in 
teren, huiduie, fluieră jucătorul cu mingea, alcă
tuind un cor jignitor la adresa formației învinse.

Mai mult ca sigur, nici unul dintre acești intruși 
în arenă nu se numără printre actualii sau foștii 
practicanți ai sportului. Altfel, ei ar putea intui 
starea de spirit a jucătorului de fotbal — sau, în 
general, a oricărui sportiv — în momentul în care 
este huiduit pe nedrept, cînd este fluierat numai 
pentru... îndrăzneala de a fi intrat în posesia 
mingii, cînd, deși necăjit, este persiflat.

Apostrofat pe loc de colegul de bancă, de acel 
spectator care se comportă civilizat la toate ma
nifestațiile sportive, poate și acest Niță scandal — 
element întirziat în tribune — va fi pus la punct.

SPORTUL IN LUME

SURPRIZĂ PRIMELE

GHEORGHE CONSTANTIN 
maestru emerit a! aportului

1LIE DATCU 
maestru al sportului

în Turul Franței
Etapa a 5-a a Turului 

Franței, Nancy — Mulhouse 
(193,5 km) s-a soldat cu o 
surpriză de proporții : vic
toria i-a revenit ciclistului 
portughez Joaquin Agosthiho 
in 5h 03:33 (al doilea cla
sat, Altig, la 18 sec.), la ca
pătul unei evadări solitare 
în care a avut, uneori, avans 
de 3 minute ! Lider 
cum francezul Desire 
urmat de Merckx la 
și Altig Ia 17 sec.

SEMIFINALE
LA WIMBLEDON

este a- 
Letort, 
9 sec.

p
CM
O

s.
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In domeniul sportului

LONDRA, 3 (Agerpres). — Tur
neul internațional de tenis de la 
Wimbledon a continuat cu dispu
tarea semifinalelor probelor de 
simplu și dublu bărbați. Cuplul 
Tom Okker (Olanda) — Marty 
Riessen (S.U.A.) a obținut o vic
torie surprinzătoare, în dauna 
perechii australiene Roy Emerson 
— Rod Laver: 6—3, 3—6, 6—3, 6—4. 
Cea de-a doua semifinală, dispu
tată între cuplurile Newcombe — 
Roche (Australia) și Hewitt — 
McMillan (Republica Sud Afri
cană), s-a întrerupt din cauza în
tunericului la scorul de 3—6, 6—3, 
14—12.

în prima semifinală de simplu, 
John Newcombe a dispus de 
Tony Roche cu 3—6, 6—1, 14—12. 
6—4.

Concursurile de dirt-track se 
bucură de o mare popularitate 
în Polonia. In fotografie, doi 
concurenți valoroși Zdzislaw 
Pytko (in prim plan) iși dispu- 

cu Zdzislaw 
campio-

tă intîietatea 
Dobrucki in cadrul 

natelor naționale

-F4



BUMERANGUL
Sa afirmi — 

Șl pe bUnă drep
tate — că vole
iul nostru, șl tn 
special cel femi
nin, trece prin- 
tr-o perioadă de
criză tn ceea ce 

Privește creșterea valorică. Asigu-
rarea unul sistem competlțlonal 
ett mat larg, tn care să fie antre
nate echipele de toate categoriile 
poate duce, (n final, la descope-
rlrea unor talente, la crearea unor 

' - formațti redutabile. Categoria B
•''.Jr-r»- - putea constitui o treaptă tn

promovarea valorilor, dar — con
statăm cu amărăciune — ea nu 
reușește acest lucru. Una din 
cauze : valoarea Submediocri a 
unor echipe. Recentele întreceri 
zonale pentru promovarea tn dl- 
vlzia B ne-au demonstrat că nici 
tn viitor nu trebuie să ne aștep
tăm la evenimente deosebite. Par
ticiparea la aceste zone dădea 
posibilitatea echipelor să depă
șească granițele județului și să-și 
confrunte valoarea tntr-o întrecere 
superioară (sintem siguri) celei 
județene. Dar n-a fost așa. La 
feminin, din cele 19 echipe, 5 nu 
s-au prezentat (Chimia Tr. Măgu
rele, Textllistul Pitești, Politeh
nica Iași, Vinalcool Odobești, Uni
versitatea Inst. ped. Cluj), iar la 
băieți, la cele 4 zone (a S-a abia 
se dispută) au mal lipsit încă 5 
(Voința Giurgiu, Olimpia Rm. 
Vîlcea, Coop. Tg. Secuiesc, Tri
coul roșu S. Marmațlei, Universi
tatea Inst. ped. Cluj), deșt și-au 
anunțat participarea. Unele jude
țe s-au recuzat încă înainte de 
începerea zonelor, invoclnd fel 
de fel de motive care sint departe 
de a fi mulțumitoare, ele trădînd, 
mai degrabă, o lipsă crasă de 
interes. Cităm citeva mostre de 
motive, luate la tnttmplare, din 
adresele trimise federației: „La

Pclc și Goliath

feminin nu înscriem în etapa su
perioară echipă, întrudt echipele 
participante la etapa Județeană 
sînt începătoare șl nu s-au ridi
cat la nivelul de pregătire teh
nică corespunzătoare unei zone”. 
(C.J.E.F.S. Ilfov — președinte 
R. Cioacă). „Din lipsa echipelor 
de fete (11) nu am putut organiza 
un campionat Județean sau tur
neul pe Județ, așa Incit nu ne pu
tem prezenta în etapele superioare 
la fete" (C.J.E.F.S. Neamț — vi
cepreședinte R. Toma) ; „La fe
minin nu participăm, deoarece 
etapa Județeană nu s-a desfășurat 
din lipsa fondurilor bănești ale 
asociațiilor sportive" (C.J.E.F.S. 
Olt — vicepreședinte P. Ferolu).

Un alt aspect, legat direct de 
problema tn discuție, tl constituie 
șl faptul că tn 20 de județe (cifra 
este mult prea mare pentru a le 
trece nominal) consiliile județene 
pentru educație fizică și sport nu 
au luat nici o măsură pentru or
ganizarea campionatului județean 
de volei la fete, dind dovadă de 
o nepăsare intolerabilă, cu atit 
mai mult, cu cit tn unele județe 
(Brăila, Galați, Neamț etc) există 
puternice tradiții voleiballstlcf.

De aceea, se impune, tn numele 
dorinței de afirmare a voleiului 
pe toate planurile șt la toate ni
velele, luarea de măsuri urgente 
șl intransigente pentru combate
rea acestei situații, care — lăsată 

otn continuare așa — va deveni 
maladie incurabilă.

Emanuel FANTÂNEANU

P. S. Au ctștigat dreptul de

Indepandența Sibiu, 
Săvinești, Voința Tg.

VA PREZENTAM
stingă : Gundu- 

Birthelmer, Susanne 
Bretz, Mirela Dragoș, lise 
Walzer, Christa Comișel, 
Maria Brezae, Ileana Fera- 
Stoica.

Foto : HERBERT ROTH
Sibiu

A apărut revista 
,Jtfucație fizică și sport" 

nr. 6
Din sumar spicuim • Li

nele orientări noi cu privi
re la interpretarea educa
ției fizice și sportului de I. 
Șiclovan și V. Costandache; 
Studiul bioritmurilor în ac
tivitatea sportivă de V. Du
mitrescu și colaboratorii; 
Criterii pentru aprecierea 
lecției de educație fizică 
de Gh. Mitra și A. Socină; 
Primele societăți și cluburi 
sportive din țara noastră 
(pînă în anul 1916) de I. 
Todan; Pentru studenții 
de lă cursul fără frecvență 
de la I.E.F.S. (îndrumări) 
de A. Hrișcă.

Acest interesant număr 
poate fi găsit la toate cen
trele de difuzare a prese; 
din țară.

a
juca in divizia B, in urma califi
cărilor din zone, următoarele 
formații: MASCULIN : Petrolistul 
Cimplna, 
Viitorul
Mureș și cîștigătoarea zonei de ia 
Tg. Jiu ; FEMININ : Voința Con- 
'stanța,”' știihțtf inSl. pedr-Bacău,
Spartac București, Voința Zalău, 
Viitorul Bistrița.

Echipele masculine vor participa 
la un turneu final care va desem
na pe promovate.

Anul acesta „problema1* * noi
lor promovate în prima cate
gorie a campionatului de 
handbal a fost rezolvată, cu 
mult înaintea ultimei etape. 
Ferite de orice emoții,, celor 
patru actuale promovate nu 
le-a mai rămas altceva de 
făcut decît să demonstreze, 
în ultimele jocuri, că merită 
cu prisosință un loc in rîndul 
celor mai bune formații din 
țară. Dar, cine sînt aceste noi 
formații de „A“ ?

cinilor după fotbaliști gata 
formați ’

★
iudat, din ultimele noa
stre „Panoramice** lipse
ște. în mod cronic, na-

tația. Pentru că se organizează 
foarte puține concursuri. Pe 
plan local — aproape nimic. 
Repetatele semnale ale zia- 

ilui pe această temă n-au 
-ut ecou.
Să așteptăm liniștiți iarna...

★

In rest, sezon estival. I.a 
Mangalia — etapa a 2-a 
a campionatului de că

lărie. Acestui sport, în care 
România a avut și are mae
ștri recunoscuți, îi lipsește 
elementul cabalin corespun
zător. De aceea rezultatele pe 
plan internațional, în marile 
concursuri, sînt modeste, iar 
unele seînteieri sînt doar ro
dul virtuozității călăreților. 
Poate că ceva ar trebui făcut. 
Sau măcar început...

Pe Snagov, un triunghiular 
de caiac-canoe. Dinamo Bu
curești — o selecționată Di
namo din U.R.S.S. — Dozsa 
Budapesta, reunește cîtșva 
nume de mare rezonanță din 
sportul padelei și al pagae-L

Și bineînțeles, foarte multe 
activități sportive în taberele 
de vară ale pionierilor și șco
larilor.

După trei ani de activitate 
in „B", echipierii formației 
masculine VOINȚA BUCU
REȘTI și-au văzut visul îm
plinit. Se pare că ezitările din 
finalul campionatului ante
rior, ezitări care i-au privat, 
atunci, de locul întîi, au avut 
efectul unui duș rece pentru 
elevii antrenorului L. Pană. 
Poate de aici seriozitatea cu 
care au abordat apoi, fiecare 
partidă a noii ediții, poate de 
aici maxima concentrare pe 
care am remarcat-o de cele 
mai multe ori. De fapt acestea 
sînt atributele care-i caracte

PREAMBUL
LA „FLOAREA PRIETENIEIH

rizează în continuare șl un 
argument, în acest sens, ne 
oferă, buna lor comportare In 
recentul turneu /internațional, 
organizat pe teren propriu, în 
care s-au clasat pe locul doi 
in urma valoroasei selecționa
te a : Japoniei. Antrenorul îl. 
Pană speră într-o bună com
portare, în contextul viitorului 
campionat, a lui Tale, Popes
cu, Manta, Mureșan, Tursu- 
gian și a colegilor lor.

Fruntașa celeilalte serii n 
diviziei; B masculine, MINE
RUL BAIA MARE, a venit în 
prima categorie după numai 
un an de ucenicie în „B*.  
timp în care prof. I. Tegen a 
lucrat intens în direcția îm
bunătățirii pregătirii tehnice 
și tactice a tuturor componen- 
ților lotului. Este vorba de 
un lot omogen, a cărui preg- 
nantă individualitate rămîne. 
deocamdată, tînărul St. Birta- 
lan (20 de ani) element cu 
reale perspective, actualmente 
component al lotului național 
de tineret.

împărțite între Capitală șl 
provincie, primele locuri tn 
întrecerea feminină au fost 
ocupate de echipa I.E.F.S. 
BUCUREȘTI și de formații*

îilifEA împliniri
VILUlH și aspirații

C.S.M. SIBIU. Studentele 
bucureștene au realizat o per
formanță demnă de invidiat i 
au ciștigat toate partidele dis
putate de-a lungul întregului 
campionat. Ele practică un 
handbal modern, în viteză, cu 
subtile combinații la semicerc, 
mizînd, in special, pe pătrun
derile derutante ale Măriei 
Bota și Rodicăi Mamiaca. An
trenorul 7. Bota consideră că 
trebuie să: insiste, în conți • 
nuare, asupra pregătirii psi
hice ,a elevelor sale, precum șl 
asupra însușirii unor noi 
scheme tactice.

In sfîrșit, sibiencele readuc, 
în centrul atenției, după ani 
de regretabilă absență, un 
oraș cu vechi tradiții în lu
mea handbalului românesc. 
Se pare că încrederea In for
țele proprii, pe care antre
norul Fr. Monnis a știut s-o 
insufle fetelor sale, a fost unul 
dintre factorii cheie ai unui 
succes, de altfel, pe de
plin meritat. Mirela Dragoș, 
Christa Comișel, Susanne 
Bretz și celelalte componente 
ale formației, sînt hotărîte ca 
evoluția lor, în viitorul cam
pionat, să răspundă pretenții
lor pasionaților lor suporteri.

Țineți minte balena Goliath, expusă cu ani tn urmă 
prin București și prin alte orașe ale țării, cu un 
succes de public zice-se — formidabil f Eu, unul, 

mărturisesc că n-am văzut-o, neavînd nici timpul, nici 
curiozitatea de rigoare. Priveliștea giganților conservați 
mă întristează in principiu, indiferent de ordin, specie, 
clasă etc. Fenomenele faunistice mi se par fascinante 
exclusiv în mediul natural, tntr-o firească, armonioasă 
evoluție. Dealtminteri, după cum s-a observat, viețuitoarele 
de mare calibru vădesc discreție fn preajma obștescului 
sfîrșit: elefantul sau pithpnul, Homer sau (Tolstoi, Hem- 
mingway sau Saint-Exupery se retrag fără zarvă tn un
ghere de taină, pentru ca epilogul să nu umbrească, in 
ochii martorilor posibili, grandoarea traiectoriei. (Tot ast
fel, tn acel izvor de înțelepciune care este mitologia elină, 
vom distinge aproape invariabil un abur de poezie mis
terioasă, învăluind disparițiile eroilor și semizeilor, pesemne 
în virtutea ideii că existența excepțională implică un dez- 
nodămînt de excepție.

Nu știu — dar absolut de loc — de ce mi-or. fi venit tn 
minte asemenea reflecții împrăștiate, după ce am luat 
cunoștință de oferta unor cluburi italiene multimilionare, 
dornice să-l achiziționeze cu orice preț pe Edmond Arantes 
do Nascimento zii Pele, zis „perla neagră", cel mai celebru 
fotbalist al tuturor timpurilor... Propunerea respectivă, 
șoptită la ureche, pe cit înțeleg, urmează alteia, nu mai 
puțin ispititoare, avansată acum vreo două luni de către 
un nabab mexican. Așadar, către finele unei cariere 
incomparabile, semizeul arenei moderne este copleșit de 
valurile foșnitoare ale adepților lui Hermes, protectorul co
merțului, al călătorilor și briganzilor din antichitate. Neîn
doielnic, Pele reprezintă încă o valoare concretă, pe pa
jiștea verde cu linii albe, tn ciuda numeroaselor aoci- 
dente, a epuizării inerente, a crizelor de astenie destul 
de alarmante, în ultimii ani — el aleargă, driblează, înscrie 
și. azi, așa cum puțini colegi sau adversari sînt în stare 
s-o facă. Acest „monstru sacru" ar trebui, poate, declarat 
monument internațional, bun intangibil al Sportului te
restru — pentru a-l feri de moartea publică de care ou 
avut parte, la vremea lor, un Joe Louis, un Faustp Guppi 
și alți cîțiva titani devorați fără jenă, sub ochit noștri, de 
antreprenorii de fenomene împăiate...

Dan DîȘLIU

Din 
țional 
rilor și a ziarului 
în aceste zile are loc circuitul 
cicloturistic al județului Neamț 
rezervat cravatelor roșii. La 
această inedită întrecere par
ticipă aproape 250 de pionieri 
reprezentînd 19 județe ale ța
rii. Va fi străbătut următorul 
traseu: Piatra Neamț — Ro
man — Tg. Neamț — Poiana 
Teiului (zi de odihnă) 
caz—Piatra 
traseul 
300 de 
cliști li 
nică, în 
o primire sărbătorească.

inițiativa Consiliului Na- 
al Organizației Pionie- 

,,Sportul-,

Bi-
Neamț. In total, 

măsoară aproximativ 
kilometri. Micilor el
se va asigura dumi- 
ziua încheierii cursei,

Circuitul cicloturistic al jude
țului Neamț reprezintă ultima 
repetiție înaintea circutului in
ternațional „Floarea priete
niei", care se va desfășura în
tre 1—22 august pe traseul 
București — Călărași — Con
stanța—Mangalia — Negru Vo
dă—Varna — Burgas — Ahto- 
pol - Ruse — Giurgiu - Bucu
rești.

La această atractivă compe
tiție vor fi selecționate 40 de 
„cravate roșii”. Ele vor purta 
în țara vecină și prietenă me
sajul pionierilor români, adre
sat pionierilor bulgari.

DOMENIUL SPORTULUI
I. PETRICĂ, prim-vicepreședinte al Consiliului 

popular județean, și N. DINESCU, vicepreședinte
sportul vilcean și perspectivele de dezvoltare a bazei sale materiale

Convorbire cu tovarășii
al C.J.E.F.S., despre

AmMISCffl
Pe covorul de nisip

Dezbărate de straie groase 
șl ghiozdane, fără însoțitorii 
grijulii de fiecare zi — mămici, 
tătici, bunici și bunice — 
gimnastele clubului Cutezătorii 
de la Palatul pionierilor din 
București, întrunite într-o sin
gură 'amf ,e, și-au început 
vacanța pe aja Costineștiuluî,
;ub oblăd" a altor „părinți**
\ fel itori. Lipsa "iji-

.‘ a dat friu irber 
împlinite în tim- 

dacă ne-am fi 
ișoarele bronzate 

............. ...at ca vacanța să 
se transforme într-pn antre
nament de gimnastică, din zori 
pînă în noapte.
.Țqtuși, vacanța este vacan

ță și bucuriile trebuie ampli
ficate. Pentru. împlinirea dorin
țelor ne-am potrivit, în parte, 
elanurilor lor și iată-ne. așa
dar, mutate cu locul de an
trenament pe covorul mișcător 
al nisipului auriu. Fantezia și 
imaginația creatoare, prezente 
într-o măsură mai mică sau 
maj mare în fiecare dintre noi,

Din nou despre concursuri
„Pe cul.clarul șapte ia startul 

Nikolai patrkDn. recordman mon
dial.. ■ ■ Su'spcns“-ul era pregătit 
și d :i ptul' că 2n proba prece
dent . leliz Goitnan făcuse o 
„cro 1“ la 400» m liber în... 
4:13,0 ! ’

In t urnele» bazinului Lujniki, 
alături de cîteva zeci de specta
tori, așteptam In după-amiaza u- 
nei miercuri «In luna mai evolu
ția celebrului fiptortiv, care Ia 19 
aprilie stabilise noi recorduri 
mondiale în «tnfcele probe de 
bras : 1:05,8 și, respectiv, 2:25,4. 
” Uh start rapid ȘI, în plutonul 
celor care condtmeau, se distingea, 
prin tehnica st» economică, re
cordmanul mondial. 3e desprinde 
după Întoarcere, dar este ajuns. 
Sosire egală cui Mihailov, timpi 
egali : 1:11,0. Această evoluție 
neașteptată ar fi putut fi un su
biect de comentarii. Dar nu a 
fost. Pentru specialiști, rezultatul, 
tn această etapă» este normal. 
SI pentru că tn .același concurs 
Golman a făcut o cursă de alt 
nivel, să compaigm evoluția re
zultatelor.

Pankln începe seria concursuri
lor tn martie, dștiglnd cu noi 
recorduri concursul de la Bre
men. realizează performanțe va
loroase in martie la Minsk șl În
cheie sezonul cu recordurile rea
lizate în aprilie la Magdeburg. 
Golman, accidentat în lamă, în
cepe pregătirea mal tîrziu șl de
butează abia la 18 aprilie cu 
16:50,0 la 1500.

Din această comparație Ies în 
evidență :

1. Performanța de nivel mon
dial este un moment de dăruire 
unic, Ia a cărui incidență contri
buie o sumedenie de factori, șl 
din care un rol hotărltor 11 are 
ambianța competlțlonală. Proba
bilitatea realizării Iul crește pro
porțional cu lungimea ^platoului” 
de formă.

2. concursul este modul unlo 
de exprimare a pregătirii și toc
mai de aceea este șl o formă 

au dus la descoperirea unor 
aparate naturale presărate pe 
toată întinderea plajei.

Niște blocuri de piatră au 
devenit în închipuirea noastră 
adevărate aparate de gimnas
tică. De diferite dimensiuni și 
forme, pietrele s-au substituit, 
după cerințe, în ladă de gim
nastică, bîrnă, trambulină, iar 
nisipul... Ce n-am făcut din 
nisip 1

în afară de tumeuri, castele 
creneluri, statui, au fost fău
rite saltele și un minunat co
vor întins cit vedeai cu ochii.

Asistența numeroasă, de di
ferite yîrste, sexe și naționali
tăți. a’ înaripat avîntul gimna
stelor. astfel că lecțiile de an
trenament deveneau adevărate 
spectacole artistice în aer li
ber.

Partea cea mai frumoasă a 
acestei activități a fost însă 
ecoul pe care l-a trezit în foar
te mulți din cei prezenți pe 
plajă. Cei mici încercau să-l 
imite, cei mari, mai pe furiș 
mai pe față, s-au pornit la dez-

principălă de pregătire, în toate 
etapele. Pentru concurs ne pre
gătim prin concurs. Pankin nu 
este singurul care ia startul in 
toate etapele de pregătire.

Ce anume trebuie să urmărim 
la fiecare concurs, In așa fel ca 
performanța maximă să fie ob
ținută la momentul cerut, este 
o altă problemă. La noi in țară, 
și în acest domeniu nu există o 
linie fermă. Ca dovadă — lipsa 
totală a concursurilor de pre
gătire. Neînțelegerea raportului 
dintre pregătire și calendar de
termină abordarea formală a 
principiilor de pregătire și neîn
țelegerea rostului starturilor de 
control. Am avut probe de ve
rificare Înaintea unor concursuri 
Internaționale, tn care s-au obți
nut rezultate mai bune decît în 
concursurile pentru care s-a fă
cut pregătirea. Rezultatul ? Obiec
tivele finale au fost mai întot
deauna compromise, deoarece ci
frele intermediare s-au obținut 
printr-o micșorare a Intensității 
în pregătire (vezi J.O. din Me
xic).

Dacă fragmentarea pregătirii 
este exagerarea Intr-un sens, lip
sa concursurilor de control este 
exact opusul el. Aici mai trebuie 
arătat că modul tn care sînt or
ganizate concursurile locale ia 
București (probele începătorilor 
alături de ale maeștrilor) nu ser
vește controlului necesar.

Vâztnd Ia „lucru" tn ultima pe
rioadă Înotătorii sovietici, prin
tre care sportivi de valoare mon
dială, consider că avem șl noi 
talente apte pentru marea per
formanță. Dar una din condițiile 
de valorificare superioară a posi
bilităților înotătorilor noștri este 
continuitatea pregătirii, orientată 
către un singur obiectiv- compe- 
tițional și dirijată prlntr-un sis
tem competițional Intern si ex
tern adecvat.

Remus DRAGUȘANU 

morțirea mușchilor, iar vîrst- 
nicii, mai șugubeți, se apro
piau de grupul nostru, întv- 
cindu-se care mai de care cit 
laude și cu cuvinte de admi
rație.

Fie vorba între noi. Prea 
mult nu am avut ce arăta, 
deoarece sintem abia la înee- 
putui începutului, dar atit cit 
s-a văzut o fost suficient pen
tru ax convinge chiar și pe cei 
mai sceptici că gimnastica, in 
special, și mișcarea, în- gene
ral, constituie, o activitate ne
cesară omului, omului modern 
care se respectă.

Oare ciți din dolofanii șt 
dolofanele de pe plajă nu- s-au 
uitat cu admirație și invidie 
la micile noastre venere —- 
expoziție de filigrane vii ?

Cineva spunea eă mișcarea 
înseamnă viață. Ne bucurăm 
că sintem. intr-un fel, propa
gatorii oficializați ai acestei 
idei filozofice.

Că noi ne propunem să per
fecționăm mișcarea pînă la ni
velul artei, cu scopul de. a 
crea supercampionii sau măcar 
campionii de miine, e cil to
tul altceva. Important este în
să că și dacă nu vom reuși, 
discipolii noștri vor fi cu st- 
guranțâ fideli reprezentanți al 
ideii de mișcare a generațiilor 
viitoare.

Elena LEUȘTEANU

PANORAKiC
(Urmare din pag. 1)

își vor însoți favoriții la locul 
greului examen, le revine 
misiunea cavalerească de a 
asigura „barajului**  ambianța 
de fair-play a unei sărbători 
fotbalistice,

z ★
ămînînd tot în domeniul 
fotbalului, să consemnăm 
aici o altă întrecere, fi

nala campionatului național 
al școlilor generale. Șase e- 
chipe, Școala nr. 193—Bucu
rești, nr. 10—Galați, nr. 10— 
Roman, nr. 6—Reșița, nr. 12 
—Arad și nr. 3—Sighișoara 
(cînd, oare, se va lua hotâ- 
rîrea ca' actul de identitate 
al unei școli să nu mai fie 
o chestiune de... contabilitate 
ci una de tradiție și bună 
imaginație ! ? ) aspiră la me
daliile de aur.

Specialiștii acordă prima 
șansă bucureștenilor, dar cum 
abia alaltăieri Portul Cons
tanța, din divizia B, a învins 
pe Slovan Bratislava, cîștigă
toarea ultimei ediții a „Cupei 
cupelor**,  înseamnă că orice 
surpriză este posibilă.

Nutrim nădejdea că în tri
bunele întrecerii (stadionul 
Olimpia) se vor afla mulți 
antrenori. E maj bine să-și 
caute viitorii jucători aici, în 
rîndurile elevilor, decît să 
privească' prin „grădinile*  ve-

Rîmnicu Vîlcea, Călimânești, Olânești, Govora, Ocnele 
Mari. Locuri de mult cunoscute, meleaguri de o nease
muită frumusețe, admirate de-a lungul anilor de mii de 

iubitori ai drumeției sau de cei veniți în cunoscutele stațiuni 
balneo-climaterice șâ-și caute sănătatea la izvoarele cu ape 
termale.

De la an la an, oceastă splendidă zonă, situată Ia poalele 
Carpqfilor, a devenit tot mai frumoasă. Oamenii acestor locuri 
au adus în peisajul judejului Vîlcea elemente npi, construcția 
socialistă ridieîndu-i potențialul industrial cu obiective de seamă, 
ca Platforma chimică de la Govora, marea Fabrică de placaj 
și furnire de la Rm. Vîlcea. Blocuri de locuințe, școli, cămine 
culturale întregesc imaginea unor profunde transformări,

Intiii pași spre performanță
SPOKȚUJj, factor impprtanț (ie 

întărire a sănătății și de eiiucație 
a tineretului, n-a făcut ^xcepție 
de la înnoirile petrecută pe a- 
ceste meleaguri. în județ activea
ză azi 33 de asociații sportive

' CUM POATE FI APRECIATA AZI ACTIVITATEA ACESTOR ASO
CIAȚII, CE LOC OCUPA SPORTUL IN PREOCUPĂRILE VILCENILOR 7 
La aceste întrebări, l-am rugat să ne răspundă pe tov. N. DINESCU. 
vicepreședinte al Consiliului județean pentru educație fizică și sport.

~ Pentru a vorbi de J,ăzi‘‘ tre
buie amintim neapărat de;. < 
ieri. Cu mai bine de 20 de ani 
în urmă, în Vîlcea, sportul era 
pentru mulți o necunoscută. în- 
ceit-încet, tineretul a început să 
facă cunoștință cu această activi
tate, să-i înțeleagă menirea. Au 
fost efectuate amenajări simple, 
iar în orașul Rm. Vîlcea unele 
de mai mare amploare. Au luat 
ființă asociații ca : Chimia Rm. 
Vîlcea, Oltul C.I.L., Unirea, Con
structorul,_ Lotrul Brezoi, Unirea 
Drăgășahi. In județ există azi 
2 550 de sportivi legitimați. Măies
tria sportivă se deprinde însă 
greu, procesul de pregătire tre
buie condus de cadre competente. 
Din acest punct de vedere, mai 
sînt multe de făcut și de aceea 
la unele ramuri de sport perfor
manțele bune se lasă încă aștep
tate. Mlădițele viitorului sport de 
performanță vilcean au apărut 
însă. Ele s-au ridicat, cum era 
și normal, din rîndurile elevilor, 
ale celor peste 30 000 de copii și 

sindicale, 50 sătești, 178 comisii 
sportive în școli generale, iar 
26 pe lingă licee de cultură ge
nerală și de specialitate, școli 
tehnice și profesionale.

tineri care învață în școlile ju
dețului. Voleibaliștii și-au înscris 
în palmares victorii în campiona
tele republicane și de juniori, au 
dat chiar elemente loturilor na
ționale de juniori și tineret. 1)€ 
ia liceul cu program de educație 
fizică s-au ridicat atlete talentate, 
ca Maria Ionescu și Tereza 
Naghi, cu apreciabile posibilități 
de a avansa spre vîrful pirami
dei atletismului nostru. Mai a- 
vem și alți sportivi școlari care 
ar merita evidențieri — baschet- 
baliști, halterofili. Considerăm, 
însă, că nu e cazul să ne lău
dăm. Ar fi prematur. Mai avem 
multe de făcut, știm bine lucrul 
acesta. Asociațiile sportive trebuie 
să dea bătălia pentru calitate, e 
necesar să angrenăm un număr 
mai mare de tineri in practicarea 
sportului, să atragem mai multe 
echipe in campionatele județului. 
Aceasta înseamnă, de fapt, înde
plinirea unei importante obligații, 
aceea de a organiza activitatea la 
nivel de masă. Bineînțeles, în 
sarcina noastră se află și asigu
rarea bazei materiale corespun
zătoare. Or, din acest punct de 
vedere...

—- Ce terenuri de sport se află 
la dispoziția sportivilor vileeni și 
care sînt perspectivele lor de dez
voltare ?

— La Rm. Vîlcea există com
plexul sportiv „1 Mai", cu două 
terenuri de fotbal, pistă de atle
tism, bazin de inot de 50 m, te
renuri de baschet, handbal și te
nis. Este cea mai frumoasă a- 
menajare din județ cu care, pe 
bună dreptate, ne mîndrim. A- 
mintesc, de asemenea, terenul Ol
tul C.I.L., moderna popicărie (data 
recent în folosință) și sala pentru 
atletică grea. La Drăgășani, spor
tivii au la dispoziție un stadion 
cu anexele sale — pistă, terenuri 
de baschet, volei, handbal. Tere
nuri de sport există și la Horezu, 
Brezoi, Călimânești, Govora. To
tuși, această bază materială — 
realizată în ultimii ani — nu sa
tisface cerințele actuale. Pentru 
a-i atrage pe elevi și pe tineri in
tr-o activitate continuă și orga
nizată — și foarte mulți doresc 
să ia parte la întreceri — trebuie 
să dispunem de terenuri cores
punzătoare.

vîlcea. Unul /■• ; r.._
dezvoltare. Oamenii de aici sint dornici să oh- 
țină și în sport succese pe măsura înnoirilor pe 
care le cunosc aceste meleaguri din punct de 
vedere economic, social, cultural în anii construc
ției socialiste. Activiștii sportivi, mulți dintre ei 
entuziaști, îndrăgostiți de meseria lor, sînt con
vinși că ceea ce au realizat pînă acum e deaarte 
de ceea ce se așteaptă de la ei. Tocmai de aceea, 
trebuie să se acorde mai multă atenție organizării 
activității sportive de masă, în special în rîndurile 
școlarilor. Faptul că în județ nu activează nici un 
maestru al sportului sau că pe lista recordurilor 
republicane de atletism, de pildă, nu apare nici uu 
nume de vilcean, nu trebuie să-i lase indiferenți 
pe cei ce au primit misiunea să se ocupe de des
tinele sportului în această parte a țării.

începuturile bune in ridicarea sportivilor de 
frunte la volei, ca și unele apariții, mai izolate, de 
talente la hăltere sau atletism juniori, trebuie să

din Județele țării aflat tn plină

conjugarea tuturor forțelor
stimuleze o viitoare activitate mult mai rodnică. 
Primele reușite au dezvăluit potente remarcabile. 
Sint aici și ctteva asociații mari — Chimia, Oltul 
C.I.L., Unirea, Constructorul — care trebuie sâ 
pună umărul mai serios la ridicarea ștachetei 
sportului vîlcean. E nevoie, insă, și de o colabo
rare mai strinsă pe plan județean și orășenesc intre 
organele sportive, sindicale și U.T.C. și de un spri
jin mai eficient din partea conducerilor întreprin
derilor și a organelor de stat. Trebuie intensificate 
eforturile pentru asigurarea unei baze materiale 
corespunzătoare și tn primul rind pentru folosirea 
eficientă a celei existente. Sintem convinși că pro
iectele expuse de cei cu care am discutat cu citva 
timp In urmă vor deveni curînd realitate șl că ast
fel sportul din acest județ al țării se va Înscrie 
pe coordonate noi, la nivelul aspirațiilor vîlcenllor.

Constantin ALEXE

*£ 'ir

Terenuri pentru sport in fiecare
sat și comună

In legătură cu baza mate
rială, cu amenajarea terenu
rilor sportive simple, am dis
cutat cu factori de înaltă răs
pundere din Rm. Vîlcea, care

Iată-ne, așadar, în biroul tovarășului ION PETRICĂ. prim- 
vicepreședinte al Consiliului popular județean Vîlcea. Tema 
discuției noastre; POSIBILITĂȚILE AMENAJĂRII UNOR 
NOI TERENURI DE SPORT SIMPLE IN ORAȘELE ȘI CO- 
MUNELE JUDEȚULUI VÎLCEA.

Pasionat de sport și mereu 
interesat să contribuie la 
crearea unor condiții tot mai 
bune de dezvoltare a bazei 
materiale a sportului ^îlcean, 
tovarășul Ion Petrică ne-a 
dat la întrebarea : există preo
cupări din partea organelor 
de stat de pe cuprinsul ju
dețului in lărgirea bazei ma
teriale a sportului și cum se 
manifestă concret această 
preocupare ?, următorul răs 
puns :

— Vîlcea, acest județ tînăr, 
se află azi în plină transfor
mare. Pentru a vorbi despre 
ceea ce există azi în jude
țul nostru, indiferent în ce 
domeniu — economic, social, 
cultural sau sportiv — tre
buie să amintim nivelul scă
zut de la care am pornit 
acum peste două decenii. Azi, 
la Rm. Vîlcea, Govora sau 
Călimânești, în sate și comu
ne altădată necunoscute, au 
apărut obiective industriale, 
construcții sociale, așezămin
te de cultură, școli. In 1908, 
învățămîntul a primit 103 
săli de clasă, la care se vor 
adăuga în acest an încă 100. 
Pretutindeni, a crescut nive
lul de viață. în acest con
text, e firesc ca sportul să 
se bucure de o atenție spo
rită. Comitetul executiv al 
Consiliului popular județean, 
cu sprijinul nemijlocit al or
ganelor de partid, se stră
duiește să pună în practică 
hotărîri pe care Ie-a luat io 
privința repartizării de tere
nuri destinate sportului în 
fiecare comună sau sat. La' 
Călimânești s-a împrejmuit 
terenul de fotbal, pista de 
dirt-track de la Complexul 
C.I.L. a devenit o realitate, 
ca și dezvoltarea Complexu
lui sportiv „1 Mai". Consi
liul popular județean este ho- 
tărit să contribuie la îmbu
nătățirea „zestrei" materiale 

pot da un ajutor substanțial/ 
în această direcție, celor ce 
răspund de activitatea spor
tivă.

a sportului. Sintem convinși 
că în scurtă vreme vom fi 
in măsură să vă spunem că 
în toate comunele există un 
teren de sport, rod al contri
buției voluntare a oamenilor, 
în primul rînd din partea ti
nerilor. Dorim sâ lărgim 
baza materială de la centrul 
de județ pînă la sate, acolo 
unde tineretul e dornic să 
practice sportul. în acțiunea 
de înfrumusețare a orașelor 
și comunelor județului vom 
realiza, cu siguranță, lucruri 
și mai frumoase decît cele 
din anul precedent, cînd ora
șul Govora și comunele Cos- 
tești, Roșile și N. Bălcescu 
au fost declarate fruntașe în 
această acțiune patriotică și 
premiate cu obiecte în valoa
re de zeci de mii de lei.

— Vîlcea este un județ cu 
un relief ale cărui frumuseți 
sînt de mult bine știute de 
cei ce iubesc natura și dru
meția. Vîlcea e cunoscută 
prin stațiunile ei de odihnă 
și tratament. Puteți să ne 
spuneți ce s-a întreprins pen
tru dezvoltarea acestor sta
țiuni, pentru ca sportul să fie 
prezent în activitatea oame
nilor sosiți aici ?

— Fără îndoială, ne mîn
drim cu așezările județului 
nostru. Băiie Govora, Olă- 
nești, Călimânești, căutate de 
mii de oameni, nu sînt de loc 
neglijate de către edilii ju
dețului. Un mare număr de 
vile au un confort. sporit și 
oferă oaspeților toate condi
țiile unei bune recreări. Or
ganele sportive, cele sindica
le și ale U.T.C., sprijinite de 
consiliile populare, pot și tre
buie să facă totul pentru ca 
sportul, și îndeosebi turismul, 
să nu lipsească din progra
mul oaspeților noștri.
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AZI, ETAPA A III-A
a turneului final de juniori

loachim Popescu 
din nou in „linia 1‘-

F. C. Sao Paulo 
in Europa FOTBAL ȘCOLAR

z După cum se știe, 
.începutul "■
’vizita țara cunoscuta formație 
braziliană, F. C, Sao Paulo.

Recent, echipa braziliană a 
luat parte Ia un turneu desfă
șurat în orașul spaniol Valen
cia. într-una din partide, în- 
tîlnind formația vest-germană 
Eintracht Frankfurt, fotbaliștii 
brazilieni au obținut victoria 
cu scorul de 2—0.

j F. S. Sao Paulo va evolua, 
;in continuare, la Barcelona, 
Ide unde va trece, pentru cîte- 
'Na jocuri, în R. F, a Germa
niei. ' y

lunii august ne va

REUNIUNE TOVĂRĂȘEASCA
; în ziua de 1 septembrie 
;1969 va avea loc o reuniune 
tovărășească a asociațiilor 

ț Sportul studențesc și F. C. 
'Național. Foștii jucători care 
pdoresc să participe la această 
reuniune sînt rugați să-și co- 

’ rnunice adresa (pînă la 15 
eugust) Următorilor î tov. 

^Constantin Ursache, str. Ros- 
imarîn nr. 13, sectorul 6 
București, telefon i 77 07 42 ; 

i’sau tov. Constantin Dobre, 
str. Frescă nr, '4 sectorul 8 
București, telefon 18 84 68.

Luptă pentru balon In meciul dintre fotbaliștii din București 
(„193“) și cei din Reșița („6") și un șut pe poartă al lui 

Catrina, care se va solda cu un nou gol...
Foto : THEO MACARSCIH

Fotbaliștii de la „193
Instantanee

De ce venise
Dumitrache

pe „T.U.G/4?
„S-a terminat și cam

pionatul, S-a terminat și 
Cupa..." — se gîndea cu 
amărăciune duminică la 
masa de prinz, Florea 
Dumitrache, ceea ce 
probabil, i-a „tăiat*  și 
cofta de mîncare. Și a 
trecut doar o săptă- 
mînă de atunci !

Și totuși... îi era dor 
<3e balonul acela rotund, 
de numeroșii săi prie
teni, spectatorii. între 
timp însă căuta să se 
gîndească la altele, doar, 
doar va mai uita.

Și totuși nu-i ieșea din 
minte. Măcar puțin de 
fii*  mai juca balonul pe 
piept, pe picior, să mai 
șuteze la poartă. Dar 
deodată se lumină. Prin 
minte îi trecu o idee... 
salvatoare. „Merg pe 
„T.U.G.!“ Cînd va, în 
„ucenicie", el jucase la 
acest club, și aici în 
acea după-amiază de 
duminică era un mecî 
din „Cupa de vară' care 
figura și în Pronosport, 
în apropierea casei lo
cuia cineva din condu
cerea secției de fotbal, 
Ia care alergă, spunîn- 
du-și dorința. „De acord 
Florică, să mergem...'

Și iată-1 ajuns pe te- 
■ renul T.U.G.

Desigur, blondul în 
bleu a fost remarcat 
imediat la ieșirea din 
cabine de către specta
tori și, în special, de 
„puștii" care nu au în- 
tîrziat să-l înconjoare, 
să-1 descoase, să-1 feli
cite pentru faptul de a 
fi marcat cele mai mul
te goluri în campionatul 
nu de mult încheiat.

Și așa, pe terenul de 
zgură, pe gazon în fața 
porții (în pauza meciu
lui) Dumitrache și-a rea
lizat dorința de a pe
trece și acea duminică 
în compania mult în
drăgitului balon rotund 
(și nu altfel I), a spec
tatorilor de pe T.U.G, 
gîndindu-se că peste pu
țină vreme îl așteaptă 
din nou un bogat pro
gram intern și interna
țional.

Să-i dorim succes !

Nicolas TOKACEK

se distanțează
. în turneul final din cadrul 
Campionatului național al 
Școlilor generale lucrurile în
cep să se lămurească. Echipa 
Școlii generale nr. 193 Bucu
rești, înregistrînd o nouă vic
torie — a doua consecutivă, 
de data aceasta cu scorul de 
6-1 (1-1) cu Școala generală
nr. 6 Reșița — se anunță 
drept principalei aspirantă la 
titlul de campioană.

în ciuda dimensiunilor sco
rului, meciul a fost, totuși, 
interesant, îndeosebi în prima 
repriză, în care ambele echi
pe au avut perioade alterna
tive de 
deschis 
dintr-o 
laborat 
atac. Spre sfîrșitul primei re
prize, la o greșeală, in careul 
de 16 m, a apărării bucureș- 
tene, fotbaliștii din Reșița 
au beneficiat de o lovitură de 
pedeapsă. A executat fără 
greșeală Alexiu, care a adus 
egalarea.

Lai reluare, în schimb, fot
baliștii de la „193“, maV insis- 
tenți și mai incisivi, s-au vă
zut mai mult în jumătatea 
de teren adversă, reușind să 
înscrie 5 goluri prin : CATRl- 
NA (4) și Aelenei.

învingătorii au aliniat for
mația : Rujoiu — Cernea, Flo- 
rea, Cîrciu, Duță, Gheorghe, 
Bașno, Mihai, Aelenei. Catri- 
na, Simian.

Meciul a fost foarte bine 
arbitrat de Fr. Colossi (la linie, 
D. Iordache și M. Anton).

Echipele școlilor generale

dominare.
Aelenei 

acțiune la 
întreaga

Scorul l-a 
(București), 
care a co- 
linie de

nr. 3 Sighișoara și nr. 12 Arad 
au terminat la egalitate s 
1-1 (1-0). Meciul a fost de o 
factură modestă, ambele for
mații jucînd cu foarte puțină 
convingere. Elevii din Sighi
șoara au deschis scorul prin 
Burnete. iar cei din Arad au 
egalat prin Tisa. Elevii din 
Arad fiind ia al doilea meci 
nul în acest turneu, au pier
dut într-o apreciabilă măsură 
șansele de a candida la lo
cul I.

A condus excelent D. Pre- 
descu (la linie, S. Rădulescu 
și Fr. Colossi), acelei arbitru 
care în turneul final al șco
lilor profesionale a obținut 
premiul I pentru competență.

In ultimul meci desfășurat 
joi, un rezultat surpriză i 
echipa Școlii generale nr. 10 
Roman a terminat victorioasă 
în fața fotbaliștilor Școlii ge
nerale nr. 10 Galați, cu scorul 
de 2-0 (0-0). Joc de bună ca
litate, în care ambele echipe 
s-au evidențiat nu numai prin 
cunoștințe tehnice, ci — mai 
ales — prin... fair-play; Două 
din candidatele la cupa ofe
rită de ziarul nostru... Reali
zatori : Alexiu și Brezeanu.

A arbitrat bine, D. Iordache 
(Ia linie, A. Miinnich și M. 
Haimovici).

Vineri, tot pe stadionul 
Olimpia, în cea de a 3-a zi a 
turneului, se vor desfășura 
meciurile : Roman — Arad 
(ora 8,30), București -r Galați 
(9,45) și Sighișoara — Reșița 
(11,00).

Tibcriu ȘTAMA

BARAJUL PENTRU DIVIZIA C
Duminică, în cadrul baraju

lui pentru promovarea în di
vizia C, ya avea loc faza a 
Il-a. Meciurile se vor disputa 
tur-retur. Iată programul aces
tei manșe : Minerul Comănești 
— I. T. Iași, Volanul Bo
toșani — Constructorul 
P. Neamț, Foresta Nehoiul — 
Locomotiva Adjud, camp. jtid. 
Ialomița — Laromet Bucu
rești, Minerul Măcin — 
I.C.A.B. Arcuda, Metalul Pi
tești— Volanul Ploiești, C.F.R. 
Caracal — Petrolul Tîrgoviște. 
Metalurgistul Sadu — C.F.R. 
Caransebeș, Lotrul Brezoiu — 
Unirea Orșova, Minerul Te- 
liuc —
Alba Iulia 
Timișoara, 
Mare — 
Progresul Cehul Silvaniei 
Foresta
Zărnești 
ghieni, Independența Sibiu — 
Carpați Covasna și Dunărea

Teba Arad, Unirea 
— Electromotor 
Chimistul Baia 

Rapid Satu Mare,

Năsăud, Celuloza 
— Viitorul Gheor-

LA MUNTE, IN EXCURSII 
IN ZILE RĂCOROASE

#(P. N.A.)
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MAeAZ1NELE 
/JCgOPE RAȚIEI DE CONSUM

Brăila 
Laza.

Recolta I. A. S.

★
în cel de al treilea

disputat la Tr. Severin, C.F.R. 
Caransebeș a dispus de Con
structorul Craiova cu școrul 
de 3-2, după prelungiri.' Golu
rile au fost marcate de NoVă- 
covici 3 (unul din 11 m), res
pectiv Segal și Măciuceanu. 
C.F.R. Caransebeș s-a calificat 
pentru faza a Il-a a barajului.

meci

$|,AU LUAT EXAMENUL 
DE

O serie 
balului activ au promovat, 
zilele trecute, examenul de 
antrenori. Printre 
care au la această 
zunar și carnetul de antre
nor (obținut la examenul 
sus-citat) se numără OCTA
VIAN POPESCU, frații DRI
DEA. IOACHIM POPESCU, 
ALEXANDRU CONSTANTI- 
NESCU, FLORUȚ, GHIBA- 
NESCU etc.

ANTRENORI
de „nume" ale fot-

fotbaliștii 
oră în bu-

examenul

Era cazul să se facă
Aflăm, din surse neoficiale, 

că jucătorul Măndoiu a ajuns 
...acarul Păun în „catastro
fa" Progresului. Acestui exem
plar jucător, care în trecu
tul campionat a fost unul 
din oamenii de bază ai ajb- 
albaștrilor, i se reproșează în
frângerea echipei sale în ulti- > 
mul joc de la Constanța adu- 
cîndu-î-se și alte vini care,

în turneul final al cam
pionatului național de ju
niori, care se dispută la Bra
șov, s-au consumat două eta
pe. în prima serie, după cele 
două manșe, tinerii fotbaliști 
de la „U“ CLUJ, obținînd 
victorii în ambele partide, 
s-au calificat în finala tur
neului, care va avea lec du
minică. în cealaltă serie, ME
TALUL BUCUREȘTI a acu
mulat 3 puncte din două me
ciuri, dar și POLITEHNICA

CONSTANTIN
LA FARUL?

Nu, nu este vorba așa după 
cum ați putea crede, de ve
chiul internațional Constan
tin, jucătorul „echipei de aur 
C.C.A." și mai tîrziu al Ste
lei, ci de un ilustru necu
noscut — sau aproape — ju
cător, pînă mai ieri, la echi
pa Metalul Severin din divi
zia B. „Ochit" încă din sezo
nul trecut de conducerea teh
nică a Farului, pentru Con
stantin — fundaș central de 
valoare — se fac la această 
oră demersuri în vederea 
transferării lui la clubul con- 
stănțean.

La Craiova, în cel de-al 15-lea minut al partidei 
Universitatea — Dinamo București, tunarul oltean 
a trimis năpraznic, de la 20 de metri, un proiectil 

vizind precis colțul din stînga, sus, al porții, unghiul 
fără de speranță al buturilor, privit de portari cu teamă 
și ură.

Dar în rama albă se afla Coman !
Catapultat de percutorul nevăzut care l-a făcut unul 

din cei mai buni portari ai ultimului deceniu, dinamo- 
vistul s-a transformat el însuși 
întîmpinarea torpilei teleghi- ;. 
date fulgerător și fatal de

. Oblemenco.
Și n-a fost gol.
Ajtunsă incredibil, cu pum

nul, exact în fracțiunea de 
clipă dinaintea atingerii țin
tei, bomba de piele a sărit 
undeva departe, în' iarba pe
luzei, redevenind balon cu
minte și neprimejdios.

O clipă, tribunele au tăcut, 
mute de admirație pen
tru forța și precizia șutului, 
a paradei și, desigur, afectate de neizbînda olteanului, 
golgeter care-și apăra ultima șansă... Dar tăcerea a 
durat numai' o clipă. Căci în secunda următoare tribu
nele l-au văzut pe Oblemenco aplaudînd spre Coman 
și pe Coman aplaudînd spre Oblemenco, într-un dialog 
spontan, fără vorbe, al prețuirii reciproce, un dialog 
a cărui frumusețe a ridicat fulgerător tribunele în pi
cioare, făcînd să se reverse pînă departe, spre lunca 
Jiului, un taifun de ovații.

Era salutat, la scenă deschisă, gestul frumos!
Dincolo de splendidele execuții tehnice 

niștilor 
de preț 
cu atît 
partidă 
tribunele

Gestul frumos 1
Am văzut tribune îndeobște cumsecade, scoase 

minți, devenite viespare cu venin în urma "unui 
nesportiv întîmplat pe gazon... Am văzut sticle 
rînd pe teren ca urmare a unui pumn aplicat de 
extrema deposedată în maxilarul fundașului tenace și 
corect... Am văzut „galerii locale" ațîțate pînă la de-

în proiectil, țîșnind în

IAȘI are șanse de a se clasa 
pe primul loc, în cazul unei 
victorii la scor în fața for
mației Electroputere Craiova.

Astăzi, pe stadionul Tine
retului din Brașov, sînt pro
gramate jocurile etapei a 
IÎI-a i Dinamo București — 
Școala sportivă Brașov și 
Electroputere Craiova — Po
litehnica Iași.

Iată și clasamentele 
două etape :

SERIA I
2 
0

Aflăm că fostul fundaș ar- 
geșean — în excelentă dispo
ziție fizică, dobîndită în urma 
multor luni de antrenament 
metodic *■?  vrea să reintre 
în focul activității fotbalis
tice.

Succes, Ică 1

după

1.
2.
3.

„U“ Cluj 2
Dinamo Buc. 1
Școala sportivă
Brașov 1

SERIA a Il-a
2
1

0
0

0
1

4-1
0-1

4
0

o o 1 1-3 o

1. Metalul Buc.
2. Politeh. Iași
3. Electroputere 

Craiova

1 1 
0 1

0
0

2-1
1-1

3
1

1 o o i 0-1 o

SELECȚIE PENTRU 
VIITORII FOTBALIȘTI

Centrul de
al, clubului Steaua organizea
ză un trial pentru copiii do
ritori să învețe fotbalul. Se
lecția va avea loc în fiecare 
zi, începînd de luni 7 iulie, 
între orele 9—11 și 17—19, 
la stadionul Ghencea (capă
tul tramvaielor 3 și 8). Co
piii trebuie să aibă maiou, 
chiloți de sport și pantofi de 
tenis.

copii și Juniori

,Kopa“ ar vrea să se ocupe de pregătirea copiilor
Simpatizanții echipei Pro

gresul știu, desigur, despre 
cine este vorba. De fostul 
mijlocaș ALEXANDRU CON- 
STANTÎNESCU al echipei 
din str. Dr. Staicovici, jucă
tor în sezonul care a trecut 
la echipa vîlceană Chimia. 
Antrenor — prin examen —

de cîteva zile, Alexandru 
Constantinescu-Kopa ar vrea 
să se dedice în viitor mun
cii de formare a tinerelor 
mlădițe fotbalistice. O mun
că „care îți dă emoțiile și sa
tisfacțiile căutătorului de 
aur“ — este de părere tînă- 
rul antrenor.

mență colectivă de simulările idolilor aflați în dificul
tate ; le-am auzit hohotind cu sadism atunci cînd unul 
din băieții „oaspeți" era scos pe targa din arenă cu 
tibia fracturată... Cunosc cazul unei peluze aduse în 
stare să aplaude gestul incredibil al unui medic spor
tiv L? ! ?.). care, la o busculadă între Jucat 
puștit pe teren..,,și a pompat pur și simp 
ochii unui fptbșlișt din formația adversă.. 
terenuri suspendate pentru incidente grav 
de public în urmă fluieratului voit și cor ■. ■ 

al unor arbitri 
acest nume...

Am văzut, în; 
ne devenite — : ■ 
tudinea luptător 
gazon, prin put 
a-și fi în același . 
sari și prieteni — 
ca niște comori 

O, dacă 
de către 
multe și
te studii privin 

dacă, ajungîndu-se

Cronica sufletistului

s-ar 
spec 
mai

pentru frumusețea eroică

acestei scene, publicul, înnobilat 
al clipei, răsplătea o demonstrație 
mai revelatoare și valoroasă cu 
ambele echipe — și tribunele, oh, 

rîvneau ca niciodată victoria.

ale protago- 
prin fiorul 

de fair-play, 
cît în 

mai
acea
ajes

din 
gest 
zbu-

publicului de fotbal ! Și
că acest personal colectiv, că această masă 
acționează numai și numai în funcție de 
protagoniștilor, ca o oglindă fidelă a acești 
li s-ar inocula fotbaliștilor, printr-o perm 
danie educativă, ideea că ei sînt răspunzăte 
se-ntîmplă-n tribune !... Atunci, vă asigur, 
putea fi intr-adevăr stăpînit, dirijat, 
„Petschowschi" va trebui să fie ori desfiint ? 
cernat anual in cîte 16 exemplare.

Vreți un exemplu ? în chiar partida 
vorbeam la început, desfășurată într-o atme 
nieă dar sărbătorească, a fost de-ajuns un 
tiv, dezonorant, pornit de pe gazon (la un 
Boc, iritat de scandările nevinovate ale Ct 
dus Ia tușă și... a scuipat spre tribune ! > 
aerul pur de pînă atunci să fie murdări 
nemernic al unei sticle aruncate spre arenă, 
gest, tribuna. devenise, pentru o clipă, oglin 

...La fel cum, cu citeva clipe mai înaint 
tase, amplificîndu-1, gestul frumos al lui 
și Coman.

Peti

■
:nl

Libardi și Țarălungă CHEMIE HALLE LEIPZIG EV

la Craiova?
Multe se mai discută, în 

aceste zile, pe la colțurile 
străzilor craiovene, prin bra
serii și, bineînțeles, la fri
zerii, despre „cine mai vine 
și cine mai pleacă" de la 
Universitatea 1 Nu poți, desi
gur, să iei totul de bun, dar 
cîteva svonuri circulă (Pi- in
sistență și par să aibă cel 
puțin un sînibure de adevăr.

Se știe, de exemplu, că 
Țarălungă va da examen la 
Universitatea craioveană și 
în caz de reușită va opta 
pentru echipa lui Coidum. 
Din aceleași surse, aflăm că 
se duc tratative și pește Jiu, 
la Petroșani, pentru achizi
ționarea lui. Libardi. Pur, este 
nevoie și de acordul .elțibu- 
rilor respective...

De cîteva zile se află la 
Craiova — unde și-a. susținut 
cu succes examenul de stat 

„U", 
Papuc, care pare-se că are, 
în principiu, dezlegare din 
partea Steagului roșu. Rămi
ne ca antrenorul. Coidum 
care nu l-a văzut pînă acum 
niciodată apărînd pe Pă-

puc (I), să-și dea avizul o 
dată cu primele antrenamen
te ale craiovenilor.

Unii vin (?), alții pleacă... 
Trei dintre jucătorii lui „U“ 
și-au manifestat dorința să 
joace la alte echipe în cam
pionatul viitor : Bîtlan (parcă, 
parcă la Farul), Silviu Stă- 
nescu (la Iași) și Mincă (la 
Vagonul — dar, de fapt, cu 
gîndul la... U.T.A. !).

Ce mică și nestatornică e 
uneori lumea fotbalului nos
tru !

și fostul portar al

un z/caz Măndoiu" ?
cică, ar' fi . ieșit la iveală 
acum...

Drept urmare, Măndoiu 
n-a fost luat la jocul susți
nut de echipa sa în Suedia, 
iar numele său este „tratat" 
în mod cu totul regretabil..

Nu e frumos, tovarăși de 
la Progresul ! Nu e fair!

Căutați-i pe adevărații vi- 
novați ai eșecului echipei în 
altă parte...

IN TARA
Cunoscuta formație din 

R. D. Germană, Chemie Halle 
Leipzig va întreprinde (în 
perioada 25 iulie—11 august) 
în țară la noi un turneu de 
mai lungă durată. întrucît 
mai multe echipe au solicitat 
forului de specialitate jocuri

Slovan Bratislava
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orădeni se vt- 
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Cîștigătorii la tragerea 
excepțională LOTO 

apartamente 
iunie

cu premii in 
din 24

Categoria 11 5 apartamente 
cu 3 camere confort gradul 1} 
categoria a Il-at 3 apartamen
te cu 2 camere confort gradul 
I, categoria a IlI-a i 39 va
riante a 10.000 Iei} categoria a 
IV-a: 55 variante a 5.000 lei; 
categoria a V-a: 77 variante a 
1.000 lei; categoria a Vl-a: 525 
variante a 500 lei; categoria a 
Vil-a: 1.129 variante a 100 
lei; categoria a VIU-a: 1.781 
variante a 50 lei.

ISîștigătorii apartamentelor 
sînt următorii? Macovei Ana - 
Lupeni j Daniel Ștefan - Tg. 
Mureș } Rusu Vasile - Ne
grești - Neamț ț Chifan Radu - 
Poiana Chicului - Suceava. 
Bilet nr. 1.840.653 din Bucu
rești - la apartamente cu 3 
camere și Bucur Ion - Varbi- 
lău - Prahova ; Popa Dumi
tru - Gabriela București; Bo- 
goi Ecaterina - București - la 
apartamente cu 2 camere.

joacă și la Cluj
Echipa cehoslovacă Slo.van Bra

tislava, participantă actualmente 
la „Turneul Litoralului1', va sus
ține un meci și la Cluj în compa
nia formației locale, Universita
tea. Partida este programată pen
tru ziua de 12 iulie.

Note si informații ea
JOS PĂLĂRIA I

Scriam, nu de mult,
R. D. Germană fotbalul a de
venit obligatoriu în școlild de 
toate gradele. Primele roade 
ale .acestei inițiative încep să 
apară. Cu prilejul turneului 
U.E.F.A., s-a desfășurat prima 
finală a echipelor școlare, iar 
cupa a fost înmînată de preșe
dintele F.I.F.A., Sir Stanley 
Rous, care în acea perioadă se 
afla în R. D. Germană. Intere- 
sîndu-se de numărul echipelor 
școlare, Sir Stanley Rous a a- 
flat că la Magdeburg activea
ză 519 echipe. La Karl Marx- 
Stadt 406, la Dresda 304, la Er
furt 294, la Leipzig 270, ca să 
nu amintim decît 
mari centre. La 
cintă informare, 
forului fotbalistic 
răspuns : „Jos pălăria".

PĂCAT, SEKULARAT !
Pe Dragoslav Sekularaț nu 

trebuie să vi-1 prezentăm. Se 
știe că „Seki" este un fotbalist 
de mare clasă, un adevărat 
maestru al balonului rotund. 
Dar ce păcat că acest autentic 
talent nu-și poate stăpîni ner
vii ! Mult prea temperamenta
lul fotbalist a fost mereu în 
centrul discuțiilor comisiilor 
disciplinare, fapt pentru care 
tiu a putut face o strălucită ca
rieră. Recent, în pauza unui 
meci de campionat (Steaua ro- 
șie-Zagreb), el â avut o com
portare ireverențioasă, moles- 
tîndu-1 pe ‘gazetarul lakovle- 
vici de la Vecernie Novosti. 
Fapta sa necugetată nu a ră
mas nesancționată. Sekularaț a 
fost aspru criticat de întreaga 
presă iugoslavă șt acum se aș
teaptă o severă sancțiune din 
partea Federației iugoslave de 
fotbal. Pentru a cita oară ? 
Credem că nici Sekularaț nu 
mai știe...

de cele mai 
această suc- 
președintele 

suprem a

Sir Stanley Rous, președintele F.I.F.A., întrețiriîndu-se cu 
tinerii școlari care au cucerit „Cupa școlilor" din R.D. Germană

ÎMPOTRIVA HULIGANISMULUI 
PE STADIOANE

Conducerea stadionului Ibrox- 
Park din Glasgow a luat unele 
măsuri — se pare eficiente - 
pentru menținerea ordinei în 
tribune, în timpul meciurilor.

1. — Interzicerea vînzării 
băuturilor alcoolice.

2. Controlarea spectatorilor 
Ia intrare pentru a nu avea 
asupra lor sticle cu băuturi al
coolice sau alte obiecte mari 
pe care ar putea 
pe teren.

3. In momentul 
torii se comportă
declanșează sirena stadionului 
care atrage atenția organelor

de ordine pentru a lua măsu- . 
rile corespunzătoare.

Federației in- 
fotbal a anun- 
Venezuela—Pa- 

elirninatoriilt

I

să le arunce

cînd specta- 
nesportiv se

ÎN DRUM SPRE MEXIC
Secretariatul 

ternaționale de 
țat că meciul 
raguay, pentru
campionatului mondial, se va 
disputa la 6 august. Pe de altă 
parte, întîlnirile dintre echi
pele Isarelului și Noii Zeelan- 
de (zopa asiatică) se vor des
fășura la 28 septembrie și res
pectiv 1 octombrie, în Israel, 
învingătoarea acestor partide 
va juca apoi cu echipa câștigă
toare a turneului eliminatoriu 
de la Seul, care va reuni, între 
10 și 24 octombrie, reprezen
tativele Japoniei, Coreei de 
Sud, Rhodesiei și Australiei.



in lume
A III a conferință internațională 
a arbitrilor de polo pe apă
Federația spaniolă de natațle » 

organizat, în acest an, sub patro
najul F.I.N.A., cea de-a treia con
ferință a arbitrilor de polo pe 
apă. Semnificația acestui eveni
ment .ftște legată de hotărîri’e 
adoptate de congresul F.I.N.A. 
din octombrie 1968 (Mexico City), 
care au schimbat radical regula
mentul jocului. Spiritul în care 
s-au desfășurat dezbaterile, la 
care au participat reprezentanți 
din 17 țări, ca și unitatea de ve
deri Ia care s-a ajuns, ne dau 
speranța că jocul de polo își va 
recăpăta pozițiile — de ce n-am 
recunoaște-o — pierdute In ulti
mul timp.

Spre deosebire de modificările 
efectuate în trecut, de astă dată 
arbitrii au trecut la uniformizarea 
interpretării noului regulament, în 
așa fel, incit intrarea Iui în vigoa
re la 1 ianuarie 1970 să-i găsească 
bine pregătiți.

Reamintim, pe scurt, principa
lele modificări și interpretarea 
noilor reguli : greșelile grave în 
terenul de joc (exceptînd situațiile 
cînd se acordă o lovitură de pe- 
nâlti) se sancționează cu elimina 
rea temporară din joc pentru 60 
de secunde sau pînă Ia înscrierea 
unui gol, indiferent de către care 
echipă ; o echipă poate paști a 
mingea 45 de secunde, după care, 
dacă n-a șutat la poarta adversă, 
•> pierde în favoarea adversarului 
(clauză respinsă de consfătuire și 
asupra căreia, ultimul cuvînt, îl 
va avea Biroul - - --
jucătorii pot fi 
înscrierea unui 
durata jocului ;

F. I. N. A.) ; 
înlocuiți după 
gol, pe toată

Ia executa-
la 4 m, jucă- 

mingea atît

In aer (ca și pînă acum), cit șl 
pc suprafața apei ; un jucător în
locuit pentru boală sau rănire, nu 
mai poate reintra în joc ; la a 
treia greșeală gravă comisă de un 
jucător, acesta este eliminat defi
nitiv, dar după 60 de secunde, 
sau dacă se înscrie un gol, un în
locuitor poate r, reintra în joc ; 
dacă Ia a treia’greșeală gravă se 
execută un 4 m, înlocuitorul poa
te reintra imediat, înainte de e- 
xecutarea loviturii ; persistența în 
faulturi repetate asupra aceluiași 
jucător de către același adversat, 
se consideră greșeală gravă și se 
sancționează cu eliminarea pen
tru un minut. Alte prevederi mal 
puțin importante (componența ju
riului de arbitri, delimitarea li
niilor de poartă — 2 m, 4 m, cen
tru, lateral, numerotarea casche
telor etc), vin să întregească noul 
regulament care diferă substan
tial de cel precedent.

Se poate aprecia că aplicarea 
corectă și unitară a noului regu
lament va însemna un pas înainte 
spre dinamizarea acestui joc, spre 
eliminarea obstrucțiilor și duri
tăților. Experimentarea noilor re
guli (care vor fi definitivate in 
octombrie 1969, la San Remo, de 
către Biroul F.I.N.A.), efectuată 
la cîteva turnee internaționale, 
precum și în țara noastră, a de
monstrat cu prisosință că poloul 
poate redeveni atrăgător. Desi
gur, pentru aplicarea lui cit mai 
corectă, sarcini deosebite revin 
arbitrilor, jucătorilor și antreno
rilor, în ’ ‘ ’
șirea și 
rilor.

Mîine pleacă spre Moscova 
echipa reprezentativă a Ca
pitalei pentru a susține un 
meci inter-orașe cu selecțio
nata moscovită. Formația noa
stră este compusă din 6 jucă
tori, în frunte cu marele ma
estru Florin Gheorghiu, maeș
trii internaționali Victor Cio- 
cîltea, Dolfi Drimer' 3 jucă
toare, Alexandra Nicolau, Eli- 
sabeta Polihroniade, Margare
ta Perevoznic și juniorul Zara

Dan. Meciul se va juca Ia 10 
mese (tur-retur) și constituie 
un examen deosebit de greu 
pentru echipa română, avînd 
în vedere excepționala valoare 
a gazdelor.

primul rînd, prin însu- 
aprofundarea modifică-

dr. Ioan DRAGAN
arbitru F.I.N.A.

Memorialul
Rosicky

„Memorialul Rosicky" 
discului

PRAGA 3. — în cadrul con
cursului internațional de atle
tism 
proba de aruncarea
a fost cîștigată de cehoslovacul 
Danek cu 62,84 m. Nagy (Ro
mânia) s-a clasat pe locul 4 cu 
58,82 m. Atleta 'Mracnova s-a 
clasat pe primul loc la sări
tura în înălțime cu 1,82 m.

Alte rezultate : lungime :
Hutter (C) 7,52 m ; 200 m :
Kriz (C) 20,9 ; greutate : Ja- 
nusek (C) 18,60 m.

Sportivi români
Balcaniadala

skoetde
și talere

VJ7

c.

Komecdny 
Iuga a boxat 
și a pierdut 
Ghiță a re

de la începutul
cu sovieticul 

puternică lovi- 
numărat. în

LA ISTANBUL vor avea 
loc, între 8-13 iulie, întrece
rile de skeet și talere ale Bal
caniadei. Țara noastră va fi 
reprezentată de trăgătorii Ion 
Dumitrescu, Ștefan Popovici, 
Gheorghe Florescu, Aurel Io- 
r.escu, Gheorghe Sencovici, 
Gleb' Pintilie, Dumitru Dan- 
ciu, Sergiu Diaconu și Reli 
V ezeanu.

DINAMOVIADA DE BOX

V. Mariuțan învingător, iar C. Ghiță
învins prin

rea loviturii de 
torul poate

BERLIN, 3 (prin telefon). 
La „Sport Halle" din Berlin 
a început cea de a X-a ediție, 
jubiliară a Dinamoviadei 
de box, la care participă pu- 
giliști de la Ruda Hvezda 
(Cehoslovacia), Aldar (R. P. 
Mongolă), Gwardia (Polonia), 
Dosza (Ungaria) și de la clu
burile Dinamo din România, 
Uniunea Sovietică și R. D. 
Germană. Prima reuniune a 
evidențiat forma bună a spor
tivilor sovietici, care se anun
ță ca principali candidați la 
medaliile de aur. Alături de 
ei șe remarcă boxerii din 
R. D. Germană . și Ungaria. 
La capitolul surprize este de 
consemnat victoria la puncte 
a pugilistului mongol Gombo 
asupra sovieticului Kudraikov.

Dintre reprezentanții noștri, 
veșnic tînărul Vasile Mariu- 
țan â obținut o frumoasă vic
torie prin abandon în repriza 
a II-a asupra polonezului Fi- 
lipLalc, iar Ganea a fost decla
rat (pe nedrept) învins la 
puncte oe către Diecke(R.D.G.).

în meciul cu 
(R.D.G.), Pascale 
sub orice critică 
net la puncte, 
cepționat încă 
meciului său 
Abdrahmov o 
tură și a fost 
continuare, românul nu a mai 
putut rezista adversarului și a 
fost abandonat în rundul II.

Dan CARAGHEORGHE

PAOLA PIGNI
PE

Corespondență specială pentru SPORTUL
Americanca 
va încerca 
titlul de

Colette Besson (strnga) citeia clipe înainte de a cuceri, la 
Ciudad de Mexico titlul olimpic a terminat învingătoare și 

la Milano

(ITALIA): RECORD MONDIAL

Pugiiiștii de la 
ELECTROPUTERE
evoluat in R. D. 6

HALLE 3 (Agerpres). — I.a 
Kothen s-a, disputat întîlnirea 
de box dintre echipele Chemie 
Halle și Electroputere Cra
iova. Gazdele au învins 
scorul de 14-6. în cel 
spectaculos meci, Goanță a 
dispus la puncte de Daimann.

cu
mai

Bitlie King 
să-și păstreze 

campioană la 
simplu

Telefoto: A. P. (Agerpres)

Wimbledon, înaintea finalelor
r-

Cea de-a doua sălptămină ■ 
de la Wimbledon nu a adus 
surprizele scontate. Sferturile 
de finală la bărbați au dat 
cîștigătorii așteptați, în schimb 
semifinalele la simplu fe
mei s-au terminat ambele cu 
cîte o surpriză. Prima semi
finală în care americanca 
Billie Jean Moffit King a în
vins pe compatrioata sa Ro
semary O. .h.ls cu 6—1, 6—0 

o farsă. Dupăi 
jc- «pc-'jco-

arăta. . _ '
pînă la refuz
a fost pur șu-%.?.i>'
merit de factura jocului. ’ iar 
presa în unanimitate și-a ma
nifestat dezaprobarea față de 
dezinteresul arătat de învin
să, care totuși pînă în pre
zent a eliminat jucătoare de 
renume mondial ca Melville, 
Harris și Bowrey.

C.C.E. la popice

Olimpia Reșița

evoluează la Split
întrecerile C.C.E. la popice con

tinuă. Debutul echipei Olimpia 
Reșița (grupa I) a coincis cil un 
neașteptat insucces, datorită sla
bei comportări a jucătorilor Pavel 
Apro și Constantin Rădulescu. 
Diferența de scor cu care au fost 
întrecuți jucătorii reșițeni în ca
pitala Ungariei de către echipele 
Postar Split (Iugoslavia) șl Cse- 
pel Budapesta este destul de mi
că, ceea ce denotă că adversarii 
Olimpiei nu au o valoare mai ri
dicată. Prin urmare, pentru a se 
califica mai departe, sportivii 
noștri trebuie să joace sîmbătă 
și duminică Ia Split (etapa a II-a) 
la nivelul posibilităților lor, ca m 
ultima etapă (12 și 13 iulie la Re
șița), gazdele să poată da — cu 
șanse — asaltul decisiv.

Noi intîlniri
internaționale

Douâ echipe feminine șl tot a- 
tîtea masculine de popice apar(i- 
nînd cluburilor Motor Dresda și 
Buna Halle din R. D. Germană 
vor întreprinde turnee în țara 
noastră în cursul lunii iulie. Iată 
programul jocurilor :

11 iulie : Gaz metan Mediaș — 
Motor Dresda (f și m) ; 12—13 
iulie : Selecționatele orașului Bra
șov — Motor Dresda'; 15 iulie : 
turneu individual cu participarea 
sportivilor din Brașov șl Dresda.

18 iulie : Selecționatele orașului 
Ploiești — Buna Halle ; 19 iulie : 
Selecționatele orașului Cîmplna — 
Buna Halle ; 20 iulie : Selecțio
nata orașului Sinaia — Buna 
Halle (f). Selecționata orașului 
Azuga — Buna Halle (m).

în schimb, cea de a doua 
semifinală, în care Ann Jones 
întîlnea pe Margaret Smith 

\Court, a entuziasmat întrea
ga asistență, ridifcînd pur și 
simplu tribunele în picioare. 
Primul set a fost de-a drep
tul dramatic. Jones a condus 
cu 4—2 și 5—3, a fost ega
lată și punctele au alternat 
pînă la 10—10 cînd, după 80 
de minute de joc epuizant, 
austratianca cîștigă 
set cu 12—10. Setul 
cepe în același ritm

” iuțind eu
• v- ebită,

;et cu 6—3 după
35 i ute de joc. în ul-

australianca dă vă- 
le de oboseală și 

: j ■ re a jucat în forță 
«put pînă la sfîrșit, 
victorioasă cu 6—2.

961, de cînd Angela 
Morutiu.er a cîștigat finala de 
simplu femei, este pentru pri
ma ©ară că o englezoaică are 
șanse .reale de a cuceri acest 
trofeu în finala pe care o 
dispută vineri cu americanca 
King care pe parcursul 
tregului campionat nu a 
dovadă de calitățile care 
făcut-o să cîștige trei 
consecutiv trofeul pus în joc.

La simplu bărbați, marele 
favorit continuă să fie 
australianul Rod Laver, iar 
în ultimele dispute la dublu 
bărbați șansele sînt din nou 
alături de perechea austra
liană Laver-Emerson. Tre
buie menționat și faptul că 
arbitrajele au fost impeca
bile de la început și pînă în 
momentul de față nu a fost 
nici un fel de contestație și 
nici un fel de dubiu cu pri
vire la ele.

Acest campionat, din cauza 
intensității cu care se des
fășoară, a numărului de con- 
curenți și a nivelului 
proape egal la care se 
marea lor majoritate 
făcut ca foarte multe 
ciuri să fie întrerupte 
cauza întunericului și ; 
nate. Este pentru prima oară 
cînd marea majoritate a par
tidelor desfășurate a necesi
tat cinci seturi pentru a in
dica un cîștigător.

Din cauza supraaglomeră
rii partidelor s-a luat în dis
cuție de către comitetul de 
organizare ca începînd de 
anul viitor partidele să nu

își

primul 
doi în- 
in fer nai 
o pru- 
adjude-

în- 
dat 
au 
ani

i a- 
află

1 a 
me- 
din 

amî-

ROMA 3. — în cadrul con
cursului internațional de atle
tism, de la Milano, Paola Pigni 
(Italia) a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 
1 500, m cu 4:12,4. Vechiul re
cord era de 4:15,6 și aparținea 
olandezei Maria. Gommers, 
care a ocupat locul secund cu 
4:15,0.

1500 M- 4.12,4
Sprinterul Roberts (Trini

dad) a cîștigat cursa de 100 m 
în 10,1, iar Willie Davenport 
(S.U.A.) proba de 110 mg. cu 
13,3. Atleta franceză Colette 
Besson, campioană olimpică, 
și-a adjudecat victoria în 
cursa de 400 m cu 53,6. In 
proba masculină de 800 m 
victoria a revenit australianu-

lui Ralph Doubell cu 1:46,8.
Alte rezultate : masculin : 

înălțime : Azzaro (Italia)
2,10 m ; 1 500 m i Arese (Ita
lia) — 3:42,3 ; lungime t Stei- 
pek (Polonia) — 7,62 m ;
10 000 m: Ambu (Italia) 
— 29:42,0 ; feminin : 100 mg. I 
Pilav (Iugoslavia) — 14,0.

m •

O frumoasă tradiție șahistă
Un gazetar englez

face retrospective la turneul

internațional feminin de la Sinaia

PROFIL

Kinnunen confirmă tradiția

mai înceapă la ora 14 con
form tradiției, ci cu 
mai 
din
țional de tenis care permi
te unui jucător o pauză 
de 10 minute după cel 
de-aî treilea set sau după cel 
de-al doilea cînd este vorba 
de femei, nu se aplică in ac
tuala competiție, tocmai din 
cauza f,crizei de timp" în care 
se află tcată lumea. Cu toate 
că pe de o parte se desfă
șoară jocurile finale la sim
plu bărbați și simplu femei, 
au mai rămas multe jocuri 
restante în toate celelalte 
probe. Trebuie remarcat to
tuși că organizatorii și-au 
dat întreaga silință pentru o 
cit mai perfectă desfășurare 
a competiției, lucru care a 
găsit un ecou favorabil atît 
la public, cât și la presa in
ternațională aflată în număr 
extrem de mare aici.

Finala de simplu femei se 
va desfășura în prezența re
ginei Elisabeta a Angliei care 
vine Ia Wimbledon după o 
absență de cîțiva anj. Dova
da succesului de care 
bucură campionatele de 
Wimbledon este faptul că nu
mărul de spectatori întrece 
toate recordurile de pînă 
acum, zilnic rămînînd intre 
15—20 000 solicitatori fără bi 
lete.

mult
devreme. Articolul 30 
regulamentul interna-

De citeva zile, subiectul 
principal ,al discuțiilor purtate 
de amatorii de atletism din 
Finlanda este noul record 
mondial la aruncarea suliței, 
obținut de compatriotul lor 
Jorma Kinnunen. După 13 
ani, „Țara celor 1 000 de lacuri" 
a ajuns din nou în pose
sia celei mai bune perfor
manțe mondiale la această 
probă pe care nordicii, în spe
cial finlandezii, au dominat-o 
cu autoritate de-a lungul a 
șase decenii.

timetri! Și iată că, din 1956, 
nici un finlandez nu a mai 
reușit să depășească recordu
rile lui Sidlo, Danielson, Can- 
tello, Lievore și Pedersen.

Zilele trecute, la Tampere, 
Jorma Kinnunen reușește să-l 
deposedeze pe Janis Lusis de 
titlu, aruncînd cu 12 de cen
timetri mai mult decît atle
tul sovietic in 1968. Deci, cu 
92,10 m, Jorma Kinnunen este 
noul recordman mondial la 
suliță.

Kinnunen a debutat in 1960

se 
la

Herb AUDREY '
Londra, 3 iulie.

In 1919, finlandezul Myyra 
aduce tării sale recordul lu
mii, cu o aruncare de 66,10 și 
apoi, din 1930, Jărvinen de
ține timp de 8 ani toate recor. 
durile mondiale, corectîndu-le 
în acel interval de 10 ori (de 
la 11,51 m la 11,23 m)! Ime
diat după Jărvinen, apare un 
alt mare aruncător finlandez, 
celebrul Yrjo Nikkanen, care 
va deține recordul din 1938 
pînă în 1953, cînd a apărut 
americanul Held, detronat în 
1956 tot de un finlandez, Soini 
Nikkinen. Acesta din urmă nu 
s-a putut bucura decît șase, 
zile de recordul său, deoarece 
polonezul Sidlo i-a corectat, 
curind, performanța cu 10 cen-

Echipa U. R. S. S. a cîștigat
„Trofeul Tajmaidan44

Echipa feminină a României
BELGRAD 3 (prin telefon). 

Tradiționala competiție inter
națională de handbal mascu
lin „Trofeul Tajmaidan" s-a 
încheiat miercuri seara cu vic
toria selecționatei Uniunii 
Sovietice. în ultima etapă a 
turneului, echipa Iugoslaviei 
a întrecut, după un joc echi
librat, reprezentativa Româ
niei cu 17—12 (9—6). Cele 
mai multe puncte pentru 
echipa românească au fost

KLIM Șl SANEEV IN SERIE
MOSCOVA. — în 

doua a concursului 
„Memorialul Znamenski“, re
cordmanul mondial la arun
carea ciocanului, R. Klim 
(U.R.S.S.) a obținut victoria 
su o perfonnanță de 71,98 m, 
iar campionul olimpic Victor

ziua a
atletic

Saneev (U.R.S.S.) s-a clasat 
primul la triplu-salt cu 16,77 
m. în probele de suliță și 
greutate victoria
Lusis (U.R.S.S.) cu 85,66 nv 
șî respectiv, H. Brezenik 
(R.D.G.) cu 19,72 m.

a revenit lui

învingătoare la Maribor
de Moldovan (3), 

Guneș (2). 
formațiile 

Japoniei 
lor 

(11-9). 
„Trofeu- 
următo-

înscrise
Gheorghevici (2), 
în deschidere, 
Ungarie^ 
încheiat 
egalitate :
Clasamentul final al 
lui Tajmaidan" este 
rul : 1. U.R.S.S. 7 p.; 2. Iu
goslavia 5 p.: 3. Ungaria 3 p.; 
4. Japonia 3 p. ; 5. România 2 p.

în întrecerea formațiilor 
feminine, dotată cu „Trofeul 
Zagreb", în localitatea Mari
bor s-a disputat partid^ din
tre selecționatele României și 
Poloniei. Manifestînd o formă 
bună, handbalistele noastre au 
obținut . o victorie netă : 
19—5 (9—3). Pentru selecțio
nata țării noastre au triarcat: 
Soos (8), Arghir (5), Miklos 
(3), Sramco (2) și Dobîrceanu. 
Cele mai multe goluri pentru 
echipa poloneză a înscris 
Pietrzikowska (jl). Joi selec
ționata română a avut zi- de 
odihnă.

Și 
disputa 

21—21

au 
la

cu o aruncare de 62,88 m, ob- 
ținind apoi următoarele per
formanțe : 1961 : 77,07 ; 1962 i 
73,90; 1963: 75,33; 1964: 84,63; 
1965: 88,14; 1966: ' 
81,84; 1968: 88,58. 
rile sale succese 
medalia olimpică
J.O. de la Ciudad de Mexico, 
după ce, cu doi ani în urmă 
nu se clasase decît al 12-lea 
la „europene"!

Atletul finlandez s-a năs
cut la 15 decembrie 1941. In 
ciuda înălțimii sale relativ 
mică pentru un sulițaș (1,15 
m), el realizează performanțe 
deosebite, datorită forței cu 
care este înzestrat. El este ti
pul aruncătorului în forță 
(gen Covelli) și s-a pregătit 
mulți ani, cu o deosebită con
știinciozitate, pentru a-și mă
ri puterea, ridicînd haltere și 
lucrînd mult la aparatele de 
gimnastică

„Să nu credeți că am o 
tehnică mai bună decît acum 
7 ani, a spus muncitorul tîm- 
plar după ce a corectat re 
cordul lumii. Ceea ce am acum 
în plus este forța". Dar, oricit 
de puternic este acest atlet, 
el s-a arătat destul de sensi 
bil la ovațiile spectatorilor 
din Tampere cînd a realizat 
recordul ' izbucnind in... la
crimi.

84,84; 1967i 
Printre ma
se numără 

de argint la

I. o.

Țiparul 1. F. „Informați»”, Hr, Brejolanp nr. ÎȘ—ZS, BucurețJJ 
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Nicolau, Kușnir 9; Keller 
Herman 8V2; Reicher, Verdel 
7>/j ; Dobspn 7 ; Eretova 6V2...

Al treilea turneu internațio
nal feminin de șah al Româ
niei, abia încheiat la Sinaia, 
a prilejuit un succes pentru 
gazde, Alexandra Nicolau 
împărțind primul loc cu so
vietica Alia Kușnir, actual
mente a doua șâhistă a lu
mii. Cît de plăcut este să 
asiști la încununarea unei 
persoane atît de simpatice și 
a unei atît de bune jucătoare 
ca românca Nicolau! într-ade- 
văr, ea ar fi putut chiar să 
aspire la mai mult, deoarece 
ratase o poziție practic cîști- 
gată în partida cu Keller și 
a avut o tragică scăpare din 
vedere și în fața lui Kușnir, 
cu care n-a putut face decît 
remiză.

E drept, Kușnir a apărut 
ca foarte obosită după meciul 
cu Gaprindașvili, ca și din 
cauza studiilor sale universi
tare, ceea ce explică ratările 
în bune poziții, ca apoi să fie 
de-a dreptul ajutată de șan
să pentru a nu pierde. Ori
cum, cunoștințele sale și abi
litatea tehnică au ieșit adesea 
în evidență, ca în partida 
cîștigată la Margareta Pere
voznic, de pildă.

După norocoasa sa victorie 
din prima rundă, Keller Her
mann a demonstrat că este 
încă în prima clasă a șahului 
feminin. Faptul că nu a îm
părțit și ea victoria în con
curs mi se pare de-a dreptul 
o surpriză.

în rîndul premiatelor, șa- 
hista engleză Dinah Dobson 
reușește cel mai bun rezultat 
al ei de pînă acum, dovedin- 
du-se o tacticiană în devenire, 
greu de întrecut chiar în po
ziții inferioare. Rodica Rei- 
cher, ca și Kveta Eretova, an 
arătat resurse admirabile în 
partidele poziționale, dîrz dis
putate. în schimb, o mică cri
tică pentru Suzana Verdcl. 
care putea să uzeze mai mult 
de resursele tinereții sale în 
partide interesante, unde a 
acceptat în mod nejustificat 
remiza.

Firește, șahul feminin nn 
este atît de exact In sensul 
cel mai pur al cuvîntului. De

asemenea, foarte adesea jacâ- 
toarele sînt bune prietene în
tre ele și mai înclinate spre 
„armistițiu" la tabla de șah 
decît bărbații. Astfel, am asis
tat în fiecare rundă, la trei 
sau patru partide care se țn- 
cheiau remiză fără luptă; ada- — 
sea într-o duzină de mutări 
sau mai puțin. Procentajul 
egalităților a fost foarte ridi
cat Ia Sinaia. Dar poate aceas
ta Recurge și din faptul că 
participantele — în special 
gazdple — s-au dovedit bune 
cunoscătoare ale deschideri', 
lor, permițînd egalarea pozi
țiilor chiar de la începutul 
partidei. ' \ ,

Sinaia este o localitate pre, 
destinată pentru marile tur
nee de șah. Ea oferă condiții 
ideale desfășurării unor ase
menea întreceri și aci s-a înfi
ripat o bună tradiție șahistă. 
Cu cîțiva ani în urmă, in 
decorul pitoresc al mnnțilo" 
Carpați, tineretul șahist al 
lumii se întrecea în aceleași 
elegante săli ale cazinoului 
din Sinaia, în cadrul campio
natului mondial studențes».

Păcat 
vremea 
pentru 
ambianței care a domnit Ia 
turneu. E drept, pentru mi
cuța delegație britanică, ploile 
au făurit un decor foarte fa
miliar. Plecăm, deci, eu fru
moase amintiri din orașul cate 
ne-a găzduit, sperînd că Fe
derația română de șah va con
tinua să anime tradiția unor 
mari întreceri șahiste în 
aceste minunate locuri.

că de data aceasta 
nu a fost complice 
o reușită totală a

Leslie BLACKSTOCK 
trimisul special 

al revistei „Chessman 
Quarterly" — Londra

european
de juniori41 la tenis

de masă
INTRE 14 ȘI 18 IULIE, în 

localitatea Obertraum din 
Austria se va desfășura „Cri
teriul european de juniori*  la 
tenis de masă. Printre spor
tivii români care vor lua star
tul se află Carmen Crișan 
(cîștigătoarea ediției prece
dente a Criteriului), Monica 
Hariga, Șerban Doboși, Gheor
ghe Teodor.

LA ȘAH

U. R. S. S. - IUGOSLAVIA 11,5-8,5
întîlnirea internațională de 

șah dintre selecționatele Iugo
slaviei și U.R.S.S., disputată 
la Skoplje, s-ă încheiat cu 
victoria șahiștilor sovietici: 
11 '/2 — 8 >72. în partidele 
întrerupte din prima zi, Mata- 
novici l-a învins pe Petrosian, 
Stein a cîștigat la Minici și

Suetin Ia Țvetkovici. A fost 
consemnată remiza în partide
le Lutikov — Pianinei și Va- 
siukov — Nicevski. în ziua 
a doua a meciului, Tigran Pe
trosian s-a revanșat în fața 
lui Matanovici, iar Gufeld și 
Lutikov au cîștigat Ia Ostoici 
și respectiv Pianinei.

TELEX' TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX-TELEX
Boxerul american de culoare 
George Foreman (cat. grea) 
a răpurtat a doua victorie ca 
profesionist. în meciul desfă
șurat la Houston, Foreman a 
cîștigat prin k. o. în prima re
priză în fața lui Askew.

In meciul internațional
decatlon desfășurat la Halle 
echipa R. D. Germane a învins 
echipa U.R.S.S. Atleții din 
R. D. Germană au totalizat 
74 44Î puncte, iar cei din 
U.R.S.S. 74 363 puncte. în cla
samentul general individual

primul loc a fost ocupat de
Kirst (R.D.G.) cu 7 836 puncte.

de

Boxerul spaniol de categorie 
grea Jose Manuel Urtain 
a obținut cea de a 14 a victo
rie consecutivă prin k. o. SI 
l-a învins la Irun pe Macan 
Keita, care a fost abandonat 
în rundul 6.
La Annecy s-a disputat meciul 
internațional de box dintre 
echipele de tineret ale Fran
ței și R. F.’a Germaniei. Gaz
dele au obținut victoria ca 
scorul de 7-4.

Turul ciclist al Turciei a luat 
sfîrșit cu victoria alergătoru
lui sovietic Saidhujin, care a 
totalizat 30 h 46 i 32, urmat 
în clasamentul general de 
coechipierii săi Sukov — 30 h 
53:10 și Kulibin — 30 h 56:01.

La Friburg s-a disputat me
ciul internațional de haltere 
dintre echipele R. F. a Germa
niei și Franței. Gazdele au re
purtat victoria cu scorul de 
5-2. La cat. grea, vest-germa- 
nul Wu a totalizat 515 kg.
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