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L LOEVESIJN (Olanda) - PRIMUL ÎNVINGĂTOR
ÎN „CUPA BUCUREȘTI"G Performanțe de valoare 

mondială in prima zi de 
concurs pe velodromul 
Dinamo © Phakadze — 
un veritabil bolid ® Două 
recorduri 
realizate

ale României 
de FI. Negoescu
excelent, o orga - 
înălțime, partici-

Un timp 
nizare la 
panți de mare valoare — iată 
atu-urile primei zile de con
curs a „Cupei București? la 
velodrom. Spectatorii — pre- 
zenți în număr mare — au 
asistat la realizarea unor per
formanțe de excelentă valoa
re, care pot onora orice mare 
competiție de anvergură mon
dială. Omar Phakadze — ve
ritabil bolid — omul care-și 
poartă cele 100 kg cu o vi
teză uimitoare ne-a demons
trat că este în formă de zile 
mari. El a realizat de două 
ori la viteză 11,1 secunde — 
egalind recordul Uniunii So
vietice — și ne-a lăsat im
presia că nici Loevesijn, nici 
Florian Negoescu (și ei aflați, 
în excelentă formă) nu-i vor 
putea sta în cale. Fostul cam
pion al lumii candidează cu 
șanse apreciabile la titlul 
mondial și la campionatele 
din acest an ce se vor des 
fășura la Brno. Despre a- 
ceastă probă, Dan I-'opovici — 
campion de viteză în anul 
1965, maestru al sportului, 
ne spunea : „Un concurs de 
o tărie neobișnuită. 10 spor 
tivi au coborit in prelimina
rii sub 12 secunde ! Phakadze 
are o forță remarcabilă, 
Janssen este tehnic, suplu, 
iar FI. Negoescu — cu o mai 
bogată experiență — și-a Îm
bunătățit simțitor valoarea. 
Sportivul nostru poate face 
față onorabil oricărei compe
tiții."

fiecare concursFI. Negoescu forțează în 
pe care a cîștigat-o magistral.

consacrarea. lată-l în seria cu Meske (R.D.G.) 
Foto: TRAIAN GEORGESCU

Un nume redutabil pe planșeta
construcțiilor românești

„...în primii trei ani ai cincinalului s-au con
struit din fondurile statului peste 159 000 apar
tamente...'

...„In perioada 1971—1975 se vor construi și da 
în folosință un număr de circa 500 mii de apar
tamente, din care cel puțin jumătate vor fi lo
cuințe proprietate personală.

Se va desfășura în continuare acțiunea de 
sistematizare a localităților urbane, va fi îmbu
nătățită dotarea tehnico-edilitară a orașelor..."

(Din proiectul de Directive ale Congre- 
' ' I X-leo al Partidului Comunistsului al 

Român).

La 1 000 m cu start de pe 
loc a cîștigat clar, cu o per
formanță care reprezintă un 
nou record al velodromului 
Dinamo, olandezul Lijn Loe- 
vesijn — clasat pe locul VI 
la J. O. de la Ciudad de Me
xico și medaliat cu argint la 
aceeași competiție în proba 
de tandem. Remarcabile și

Roder și Kris-rezultatele lui 
tensen.

Urmărirea 
avînd la start oameni cu o 
experiență redusă în proba 
celor 10 ture de velodrom — 
s-a soldat cu rezultate me
diocre. Avem însă satisfacția 
de a-1 avea în semifinale pe 
Gh. Juravle, cel ce și-a luat 
greaua sarcină de a-i înlocui 
pe Rusu și Sofronie.

individuală

REZULTATE TEHNICE:
1 000 m cu start de pe loc : 1. 

LIJN LOEVESIJN (Olanda) 1:09,8;
2. Heinz Roder (R.D.G.) 1:11,0;
3. Niels Kristensen (Danemarca) 
1:11,5; 4. Sota Kazadze (U.R.S.S.) 
1:12,0; 5. Paul Scare (România) 
1:12,3; 6. ștefan Leibner (Româ
nia) 1:12,5 ; 7. Jan Janssen (Olan
da) 1:12,6; s. Sigfried Meske 
(R.D.G.) 1:14,0; 9. Ivan Mellchov

Hristache NAUM
Neagoe MARDAN

(Continuare în pag. a 4-a)

Peste trei milioane și ju
mătate de metri pătrați 
de locuințe au fost con- 

struiți după proiectele rea
lizate la I.S.C.A.S. Galați. 
Brăila, Bacău, Baia Mare, Pe
troșani. Hunedoara etc. : fa
brici de ciment, hoteluri, res- 
tuarante, cinematografe, baze 
sportive, aproape întreaga 
nouă urbanistică a ultimilor 
douăzeci de am.

Pe planșetele acestui insti
tut au apărut, pentru prima 
oară la noi, blocurile turn, 
balcoanele închise cu plăci 
de sticlă colorată, copertine
le ; aici s7a dat lupta pentru 
scăderea prețului de cost al 
apartamentelor, econornisin- 
du-se sute de milioane de lei.

Aici s-au născut' Țiglina 1 
și Țiglina 2, ridicate pe ma
lul Dunării, deasupra anticei 
Ghertine romane și tot aici 
s a pus la punct construcția 
pe terenurile din loess, rezol
vare în afara căreia 
Brăilei, al Galaților, 
căului, al Iașilor ar 
duit nu construcții 
ci parcuri și grădini 
pun probleme de fundații și 
tasări.

Primele 'blocuri — cele din 
'50—'52, și poate și unele de 
după aceea — par mai terne

decît cele ridicate în '60—'65. 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej ne 
reamintește cu prea multă 
insistență Piteștiul, dar noile 
locuințe acoperă suprafețe 
impresionante, uneori du- 
blînd capacitatea vechilor 
urbe, distanțîndu-se de aces
tea nu în ani, ci în decenii.

Oricum, Institutul „expu
ne" în zeci de orașe ansam
bluri, clădiri, pete de culoa
re care ar putea figura în

orice pavilion internațional 
de urbanistică modernă.

★
Dar dacă de la petele de 

culoare am trece la ansam
bluri. ar trebui să ne oprim 
în primul rînd la acelea gru
pate în jurul caselor de cul
tură sau acelea în care tre-

Camil BACIU
(Continuare In tag a 2 a)

LA BASCHET FEMININ

România-Cuba 53-51

centrul 
al Ba 
fi găz- 
masive, 

care nu

PLOIEȘTI. 4 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Reprezenta
tiva feminină de baschet a Cu
bei a susținut astă-seară, pe te
renul Petrolul din localitate, pri
mul joc din dubla întîlnire in 
compania selecționatei țării 
noastre. Jocul a fost deosebit 
de echilibrat, disputat într-un 
ritm alert, ambele formații ma- 
nifestind multă poftă de joc. 
Oaspetele, care se pregătesc pen
tru campionatul panamerican, 
au impresionat prin viteză. Bas
chetbalistele românce 
pus însă prin tactică;

tul că nu au mai jucat
s-au im- 
dar fap- 
de mul-

tă vreme și-a pus amprenta în 
special, pe precizia aruncărilor 
la coș. Sportivele noastre 
obținut victoria la limită, 
53-51 (29-25). Au înscris: 
coviță 3, Diaconescu 16,
11, Taflan 6. Georgescu 6, Cio
can 9, Szabados 2 pentru Româ
nia, respectiv, Gonzales 1. Car- 
laia 4, Reinaso 15, Skeete 10, 
Serret 17 și Borero 4.

Au arbitrat L. Vasileseu și 
A. Berger. Sîmbătă, de la ora 
19, pe terenul Floreasca are loc 
meciul revanșă.

au 
cu

Ra- 
Savu

D. STÂNCULESCU

Zilnic, peste 1 500 de tineri școlari învață să înoate la 
Ștrandul Tineretului. In imaginea noastră, un grup de elevi 

in așteptarea instructorului ce-i va conduce la bazin
Foto : N. DRAGOȘ

Duminică, In Capitală, Balcaniada de motocros:

0 ETAPĂ DECISIVĂ PENTRU ECHIPA ROMÂNIEI
Balcaniada de motocros a 

ajuns la jumătate de drum. 
Etapa a Il-a a acestei com
petiții va fi organizată dumi
nică dimineața, pe * '
complexului sportiv 
de la Pantelimon.

Care este situația 
două clasamente ?_Să 
vîntul cifrelor. — " 
România 105 p, 2. Bulgaria 104 
p, 3. Iugoslavia 70 p. INDIVI
DUAL : 1. St. Gheorghiev
(Bulgaria) 37 p, 2. Constantin 
Goran (România) 33 p, 3. I. 
Securianov (Bulgaria) 31 p, 4. 
Otto Stephani (România) 38 p, 
5. G. Serafimov (Bulgaria) 
24 p.

După cum se știe, echipa 
noastră a cucerit de două ori 
consecutiv cupa pusă în joc, 
care ar putea rămîne definitiv 
la București în caz de victorie 
și în actuala ediție. Dar acea
stă performanță presupune ca 
Ștefan Chițu, Cristian Dovlds. 
Constantin Goran. Otto Stepha
ni, Aurel Ionescu, M. Banu, Tr. 
Moșa, Fr. Szinte, P. Filipescu 
și Paul Cicerone (antrenor Ion 
Spiciu) să se detașeze în între
cerile de duminică de princi
palii lor adversari, alergătorii 
bulgari, care, la 14 septembrie 
făcînd oficiul de gazde, vor 
încerca, desigur, să intre în po
sesia invidiatului

Se Impune, deci,

traseul 
Metalul
în cele 

dăm cu- 
ECHIPE : 1.

trofeu.
_ __ ___ ,____ să fie eli

minate eventualele defecțiuni 
mecanice produse de erori în 
pregătirea mașinilor, alergă-

torii să colaboreze cu loiali
tate în toiul întrecerilor, în așa 
fel incit fiecare să contribuie 
la mărirea șanselor de cîștig 
ale echipei. Căci, dacă nu se 
va reuși acum, printr-un efort 
colectiv, . consolidarea poziției, 
va fi indiscutabil mai greu In 
deplasare, în ultima etapă.

Concurențij din cele trei 
țări își vor disputa întîietatea 
la clasa 250 cmc. în două man-

Victorie clară (7-2) a poloiștilor din Ungaria A căzut cel mai vechi

șe a cîte 30 minute, plus două 
ture. Iată formațiile străine : 
BULGARIA : St. Gheorghiev, 
G. Serafimov, I. Securianov, 
P. Manolov, S. Peev, E. Por- 
vanov. IUGOSLAVIA : L. Sos- 
taric, L. Veseniak, M. Vese- 
niak. S. Bele, A. Hranik, S. 
Vlado.

Azi după amiază are loc an
trenamentul oficial. In com
pletarea programului de mîine 
se va alerga (în pauza celor 
două manșe) o cursă națională 
pînă la clasa 500 cmc. Primul 
start se va da la ora 10.

Tr. IOANIȚESCU

Juniorii români au dezamăgit in prima partida record al țării

I
I
I
I 
I

i

ESTE VORBA1
NU NUMAI

DE TRISTEȚE

I
i

ștefan Chifu a con
dus cu autoritate 
tn prima manșă a 
concursului inter
național de moto- 
cros de la Tg. Jiu. 
Iată-l, atacind o 
pantă a traseului.

I

Net superioară, reprezentati
va de juniori a Ungariei a cîș- 
tigat categoric prima confrun
tare cu naționala juniorilor ro
mâni desfășurată aseară la 
Ștrandul Tineretului. La capă
tul celor 4 reprize, în care po- 
loiștii oaspeți au dominat cu 
prestanță, scorul le-a fost fa
vorabil cu 7—2 (1—0, 3—0, 0—1. 
3-1).

Cu un plus de viteză și for
ță în manevrarea balonului, 
coordonîndu-și tactic acțiunile 
cu multă ingeniozitate pentru 
vîrsta lor (19 ani), jucătorii un
guri s-au impus de o manieră 
indiscutabilă. Selecționata noas
tră a făcut o partidă slabă, ne

constituind în nici un moment 
un pericol prea serios pentru 
team-ul advers. S-au dat nu 
mai puțin de 12 pase la adver
sar șl unele dintre ele au pri
lejuit contraatacuri fulgerătoa
re, din care elevii lui Bartalis 
au înscris cu facilitate. Avînd 
un sistem defensiv greșit alcă
tuit (desele erori ne-au costat 
nu mai puțin de 4 eliminări), și 
jucînd în atac la pură întîmpla- 
re, echipa română nu putea 
spera într-un rezultat mai 
bun. Și cu atît mai surprinză
toare ne apare atitudinea unei 
părți a publicului, care în mod

nesportiv a dezaprobat deciziile 
arbitrului M. Czapko (Ungaria), 
incercînd să-i atribuie cauze ale 
acestui eșec sever. Acesta a 
condus autoritar următoarele 
formații :

ROMANIA : F. Slăvei (Huber)- 
Teodor, Bartolomeu, Mustață, 
Firșirotu, Frîncu (2), I. Slăvei, 
Cocora, Pop, Harabula j UN
GARIA : Horvath (Hauszler)- 
VSrosvari (1), Nemcsik, Szeri, 
Koller (2), Magas (1), Hamori 
(1), Szittya, SzelC (2), Ipacs.

Astăzi, de la ora 19, va avea 
loo meciul revanșă între cele 
două formații. (a. v.)

Anca Georgescu 2:56,7 
la 200 m bras '

In întrecerile de înot din ca
drul campionatului Capitalei, 
găzduite Ieri de piscina de la 
șosea a fost corectat, în sfîr- 
șit, și cel mal vechi record na
țional, care data din 1962. Au
toarea performanței este tinăra 
dinamovistă Anca Georgescu 
(14 ani), care a parcurs dis
tanța de 200 m bras în 2:56,7. 
Vechiul record (2:57,0) aparți
nea... antrenoârei sale, Sanda 
Grințescu I

LA ZI
HANDBALIȘTII ROMÂNI LA TURNEUL DE LA 

MADRID

Astăzi urmează să părăsească Capitala, pe calea aerului, 
selecționata de handbal a țării noastre, care va lua parte 
la turneul Internațional de la Madrid, rezervat selecțio
natelor masculine. Competiția, care se desfășoară paralel cu 
reuniunea anuală a arbitrilor, organizată de Comisia Teh
nică a F.I.H., se va bucura de prezența cîtorva puternice 
selecționate europene.

SE DESCHIDE TABĂRA DE COPII
DE MASĂLA TENIS

METALUL COPȘA MICĂ — 
ZWIERZYNIESKY CRACOVIA 

20-12, LA HANDBAL
Ieri, la Copșa Mică, s-a dis

putat întîlnirea internațională 
de handbal masculin dintre 
formațiile Metalul Copșa Mică 
și Zwierzyniesky Cracovia. 
Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 20—12 (8—7). MA
RIUS FALIȚIU - coresp.

PENICILINA IAȘI-BUREVESTNIK 
LENINGRAD 3-1, LA VOLEI

In partida revanșă dintre 
echipele Penicilina Iași ți 
Burevestnik Leningrad ieșen- 
cele au reușit să obțină victo
ria cu 3—1 (8, 11, —6, 7), S-au 
evidențiat: Căunei și Goia de 
la gazde, Eliseeva și Fîtișova 
de la oaspete.

D. DIACONESCU 
coresp. principal Dispută pentru balon.,

Ca In fiecare an, pe 
timpul vacanței școlare de 
vară, federația noastră de 
tenis de masă organizează 
o tabără de pregătire pen
tru copil. Au fost selec
ționați 24 de băieți și 12 
fete care vor urnia un 
program de pregătire sub

conducerea unul colectiv 
de antrenori alcătuit din 
Victor Vladone (coordona
tor), Geta Pitică, Mihal 
Bledea șl Marius Demian. 
Tabăra, care va fi găzdui
tă la Mîneclu Ungureni 
din județul Prahova, va 
dura între 6 și 31 Iulie.

BUCUREȘTI — BERLIN, (juniori) — 
PE RINGUL DIN GIULEȘTI

Astă-seară, cu Începere de Ia ora 18,30, pe stadionul 
Ciulești din Capitală va avea loc o atractivă reuniune in
ternațională de box Intre reprezentativele de juniori ale 
orașelor București și Berlin.

O nouă carte sportivă In librării

„1 SE SPUNE PROFESORUL..."
Ieri, în standurile librăriilor, a apărut cartea 

„I se spune Profesorul..." a colegului nostru MA
RIUS POPESCU, dedicată activității cunoscutului 
fotbalist Glieorgbe Constantin.

Cei ce doresc să ajungă, dacă nu.. profesori 
in fotbal, cel puțin „elevi premianți" vor răsfoi 
cu nerăbdare paginile cărții.

ampionatul de fotbal s-a în
cheiat și o dată cu ultimul 
său act, condeiele amatorilor 
ae sfatîstîcâ au prins sâ aler* 
ge grăbite : atîtea goluri, din- 

, . . ,re care atîtea cu capul, atîfec
faulturi, atîtea penalfy-uri ratate...

Dintre toate statisticile ce l. 
actul final al. unei competiții de duri
tatea și lungimea unui camoicnat am 
a!.es"°/ nu întîmplător, pe aceea a ju
cătorilor suspendați, .capitol* — o 
știam — tratat aprioric cu . :’«>te 
cartea, acec o c fotbalul., 
scrisă în fiecare an de partidele 
ale celor 3 divizii naționale.

O știam si, ei bine, n-o știam... per- 
tru că cifrele întîlnite depâsesc cu mult 
previziunile, surprinzînd — evident în 
chip neplăcut — putința nor-, 'de 
acceptare, de acorde? . - _. ne
place să numim scuxu i 
i D°r Ifisâm cuvîntul „argumente
lor : 59 de jucători sancționați cu sus
pendare în divizia A, 76 în divizia B 
și nu mai puțin de 388 în divizia C — 
insumînd un număr de etape core nu 
mai solicită nici un comentariu: 911, 
dintre care .blinda* divizie a treia a 
țârii a înregistrat 679, ceea ce repre
zintă un .aport* dei aproape 75%...

Așadar, dacă în sectorul productivi
tății atacanților sau al nivelului tehnic 
si spectacular al partidelor ne putem 
declara satisfâcuți (evident, cu. unele 
bine fondate rezerve), atunci la capi
tolul DISCIPLINEI,. bilanțul se află — 
dincolo de orice intenție contestatoare 
— în perimetrul nemulțumirii celor ce 
urmăresc, dintr-o ipostază sau alta, 
viața de zi cu zi a fotbalului româ
nesc.

Ce demonstrează, ad esentiam, aceste 
cifre, dincolo de ceea ce ne place să 
repartizăm nervozității exacerbate u 
jucătorilor sau mizei explozive a par
tidei ?

O_ totală indiferentă din partea ce 
jr 'n comPetenta cărora stă problema 

educației jucătorilor noștri, o trădare 
evidentă a legilor elementare ale fair 
play-ului (reproșată, evident, în primul 
rînd, celor în discuție) comisă de con
ducătorii și antrenorii cluburilor și, în 
ultimă instanță, de public — adesea 
„termostatul' temperaturii interioare a 
celor de pe gazon, cel care influen
țează, adesea hotărîtor, fizionomia jo
cului de pe gazon, dar care la rîndul 
său este uneori — de-ar fi cit mai 

unor influențe nefaste a

I
•

însoțesc I 
le duri- I

său
rar I supus .............. ..... ,
celei mai rele părți a lui.

Și dacă aceste cifre nu ne fac plă
cere sau chiar ne indignează pe alocuri, 
atunci raportarea la campionatul tre
cut, la fel de zbuciumat, dar cu mai 
puține suspendări (de jucători sau tere
nuri), trebuie să ridice serioase semnsț 
de întrebare în rîndul diriguitorilor fot
balului nostru.

Oare conducerile cluburilor și antre
norii (sau mai ales ei...), cărora li se 
suspendă jucători cu nemiluita sini 
chiar atît de inocente, îneît trebuie to
talmente eludate într-o eventuala com
panie de puniție ?

ICînd la un total de 150 de echipe 
divizionare numărul jucătorilor suspen
dați se ridică la peste 500, atunci nu

"i numai trist... Este poate 
. ________  _ j altceva și nu numai deIe cazul să fii 

vorba aici de 
tristețe.,.

*■■■ «MB

Ovidiu IOANIȚOAIA
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Ce determină atitudinea huliganică
a unor spectatori: excesul de pasiune
sau deficitul de educație?

de viteză pe circuit
„Grave carențe de educație ; o mare doză de lașitate ; 
lipsă de răspundere" — e de părere prof. dr. docent 
CONSTANȚA PARHON-ȘTEFĂNESCU, șefa catedrei de 

psihiatrie la Î.M.F. din București

Ziarul „Sportul’’ a combă
tut în repetate rînduri mani
festările reprobabile ale unor 
spectatori, solicitând măsuri 
riguroase și consecvente din 
partea forurilor îndrituite pen
tru curmarea unei asemenea 
situații. In același scop, am 
solicitat și opiniile unei psi
hiatre care, nefăcînd 
dintre pasionatele 
are privilegiul de 
problema dintr-un 
vedere nu numai

parte 
sportului, 

a analiza 
punct de 

riguros 
Științific, dar și total lipsit de 
orice umbră de subiectivism.

— Ca medic cu o recunos
cută competentă în psihiatrie 
și cu o experiență acumulată 
într-o prodigioasă activitate de
dicată cercetării, pedagogiei și 
însăși nobilei misiuni curati
ve, vă solicităm părerea în 
problema, de fel ușoară, a con
duitei unora dintre spectatorii 
competițiilor sportive, atît la 
noi, cit și în lumea largă. Se 
poate vorbi despre o psihoză 
colectivă, sau este vorba de o 
carență de educație 1

— Mărturisesc că nu am 
sistat decît o singură dată 
un astfel de spectacol și acea
sta foarte, foarte de mult, 
cînd sportul nu luase încă

a-
la

FELICITĂRI

ORADIEI!
Așa cum am anunțat, pre

miul pentru cea mai bună 
organizare în „Turul Româ
niei" a fost cucerit de orașul 
Oradea. Transformînd primi-

&

MW

dezvoltarea de astăzi, și, 
rește, nu stîrnea încă, nici pe 
departe, patimile actuale și 
nici dispute personale între 
spectatori. Cred că fluierătu
rile, huiduieH’e, chiar agresi
unile fizice directe și alte 
fapte ce nu fac cinste noțiunii 
de OM, nu pot reliefa decît, 
cel mult latura negativă a u- 
nei personalități. Ele mi se par 
a fi datorate nu atît nevoii 
de afirmare, ci sînt mai de
grabă rezultatul unei lașități, 
al unei evidente lipse de simț 
de răspundere; individul an
gajat în asemenea manifestări 
reprobabile are sentimentul că, 
fiind pierdut în masa' specta
torilor va rămîne necunoscut 
și nu i se va putea cere, soco
teală pentru faptele sale. Dis
pare deci, la el simțul de tea
mă, de ruȘine șiț consecutiv, 
dispare și nevoia de autocon
trol.

Astfel, și numai astfel, 
poate explica faptul că acei 
oameni care par pașnici . 1 
demni de respect în profesi
une și în mediul lor social 
își arată fața huliganică, oda
tă ce se cred neobservațî sau, 
în orice caz, impasibili de 
vreo- sancțiune, cel puțin mo
rală, de 
adăpostul 
tejați de 
pierd pe

Firește 
Joacă un 
țiile rapide, 
unii, manifestările de bucurie 
produse de victoria echipei sau 
sportivului preferat sînt nor
male ‘ '
alții, 
mică 
care 
se dedau la acte reprobabile, 
la violență.

Aci șe poate vorbi despre 
factorul pe care-1 cred prin
cipal în geneza acestor feno
mene și anume lipsa de edu
cație, căci un om civilizat, ori
care i-ar fi temperamentul, va 
ști să-și stăpînească pornirile 
și, mai cu seamă, va ști să 
respecte drepturile șl liniștea 
semenilor săi. •

prof. dr. doc. Constanța 
Parhon-Șt efănescu 
văzută de
NEAGU RADULESCU

se
Și

orice răspundere, la 
anonimatului, pro- 

mulțimea în care se 
stadion.

că temperamentul 
rol însemnat. Reac- 

dezlănțuite, la

pînă Ia un punct. Dar 
din păcate, la cea mai 
întîmplare sau atitudine 
contrariază pasiunea lor

Psihoza colectivă, contaglul 
mental pot avea, de aseme
nea, un oarecare rol, dar, șl 
aceste influențe ajung să fie 
stăpînite prin educație.

— Ce preconizați, ce măsun 
recomandați în lumina suc 
ciutei, dar pe deplin realistei 
analize pe care ați făcut-o ?

— Pentru un maximum de 
eficacitate, pentru a se termi
na cu acele mostre de huliga 
nism, măsurile educative tre
buie instituite încă din copi
lărie, în familie, în Școală, în 
acele medii în care omul iși 
face ucenicia pentru viață. Dar 
nu e Jocul să mă opresc acum 
prea mult asupra' lor. Se cu
vine mai curînd să adaug că 
nici la vîrsta adultului, ele nu 
sînt lipsite de eficacitate și 
trebuie aplicate de însuși 
colectivul în mijlocul căruia 
trăiesc acei ce cred că-și pot 
permite orice. In ce privește 
manifestările exagerate care 
frizează uneori patologicul, con
sider că nu este exclus ca 
printre spectatori să se afle 
uneori și unii bolnavi men
tali, sau cel puțin aflați la li
mita dintre nornțâl și patolo
gic, dar aceștia, desigur, nu 
formează deci^ un mic procent 
și ei vor 'trebui priviți și tra
tați ca- atare.

V. F1RO1U
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rea caravanei într-o adevă
rată sărbătoare sportivă, ofe
rind rutierilor o ambianță 
plăcută și conferindu-le celor 
mai buni dintre participanți 
substanțiale premii, orașul 
Oradea și întregul județ Bi
hor au lăsat cicliștilor, arbi
trilor, ziariștilor și comisiei 
de organizare o excelentă im
presie. De aceea, majoritatea 
membrilor juriului au acordat ▼’■r'A"'* ... «î r-irla + ă ' Oii OfCtipsi.
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PE ȘOSELELE EUROPEI

Cine n-a ai 
cicloturiști

falău (județul Covasna) con
duși ’ ' I
Feijer Acațiu ? De mai multi 
anj ei își petrec vacanțele că
lătorind pe biciclete, cunoscînd 
mereu alte locuri.

Săptămîna trecută rutierii 
din Micfalău au pornit într-o 
nouă și temerară expediție, de 
data aceasta cu caracter inter
național. Ei vor străbate ruta 
Oradea — Debrețin — Buda
pesta — Gyor — Bratislava — 
Praga — Karlovy Vary — Linz 
— Viena — Graz 
Szeghedin 
grad — 
Arad — ____ . , ___
însumînd peste 2 000 de kilo
metri.

La plecare, prof. Aoațiu a 
declarat corespondentului no
stru. Gh. Briotă :

,.r 
pentru 
cursă i

auzit de mici! 
. i ai Școlii ge

nerale din comuna Mic-
de neobositul profesor

Balaton —
— Novi Sad — Bel- 
Vrîșet — Timișoara 
Brașov — Micfalău.

,Elevii s-au pregătit serios 
a înfrunta această 

lungă și grea. Toți sini

k
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i s-a acordat o binemeritată 
mențiune.

o
mare,

t 
un veritaDu exoa a± oa
menilor cătr» munte și 
către brazi șl apă.

I UNOR DIR7E DISPUTE
CONSTANȚA 4 (prin tele

fon). — Amînate cu o zi din 
cauza vremii nefavorabile, 
ieri, au început în manejul 
de la I.A.S. Mangalia, în pre
zența unui numeros public, 
primele probe din „Cupa li
toralului", care prefațează e- 
tapa' a II-a a campionatului 
republican de călărie.

Concursul a debutat cu 
proba de obstacole categoria 
semiușoară, în timpul căreia 
terenul, desfundat parțial de 
ploaie, a solicitat din plin în- 
demînarea competitorilor, fă- 
cînd un' serios trial,, foarte 
muiți concurenți fiind fie pe
nalizați, fie descalificați. în 
urma unei lupte strînse. pri
mele trei locuri au fost ocu
pate, in ordine, de: Vasile 
Ionescu (Dinamo București), 
Nicolae Filip (C. S. M. Sibiu) 
și Alexandru Vintu (Recolta 
Mangalia).

Un număr de 16 concurenți 
s-au prezentat la startul pro
bei de categorie ușoară. Vic
toria a revenit unui sportiv 
de la Steaua, Dumitru Velea, 
care a, concurat cu calul 
Zefir. Pe locul II Alexandru 
Bozan (Dinardo), cu Sandar, 
iar pe iodul III Vasile Băr- 
buceanu (Steaua), cu Năstu- 
raș. Tot 16 concurenți au e- 
voluat și la categoria mijlo
cie. Confirmîndu-și forma 
bună din ultimul timp, dina- 
movistul Oscar Recer a obți
nut victoria cti calul Gama. 
El a fost Armat da Eugen 
Ionescu (C. S. M. Sibiu), cu 
Rival și P. Ciobanu (C. S. M. 
Iași), eu Atom.

Sîmbătă de la ora 16,30 
este programată proba de 
ștafetă.

i
Cornel POPA 

coresp. principal

• IMPORTANTE HOTARIRI ALE COMISIEI SPORTIVE NAȚIO
NALE AUTO

• ECHIPAJE ROMANEȘTI ÎN RALIUL DUNĂRII, TURUL EUROPEI 
SI RALIUL BALCANIC

• UN NOU PREȘEDINTE AL CS.N.A.

TURRETUR
lea med, cel decisiv, să aibă 
drept consecință obligatorie, 
semnarea unui tratat de pace 
între popoarele celor 22 de ju
cători...

întrunită sub președinția 
tovarășului Dumitru Coșova- 
nu, în prezența secretarului 
general al A.C.R., ing. Vasile 
lordăchescu, Comisia sportivă 
națională auto a făcut o trece
re în revistă a activității com- 
petiționale de pînă acum și a 
luat unele măsuri în legătură 
cu întrecerile sportive' viitoa-

de competiții. Serviciul de 
specialitate din A.C.R. a pri
mit indicații pentru a studia 
totuși posibilitatea organiză
rii în acest sezon 
întreceri de viteză 
rești și Brașov, 
vor conta ca 
pionat.

a cîtorva 
în Bucu- 

care însă nu 
etape de cam-

® Lotul AtC.R. pentru Ra
liul- Dunării'. A fost aprobat 
un lot de alergători din care 
vor fi alcătuite cele patru 
echipaje participante la edi
ția din acest an a Raliului 
Dunării — Castrol. Din lot 
fac parte : Marin Dumitrescu, 
Laurențîu Borbelv. Eugen Io- 
nescu-Cristea. Viorel Marin-, 
Constantin Pesearu, Florin 
Popescu. Petre Vezeanu și 
alții. Competiția se va desfă
șura între- 31 iulie și 3- august, 
cu plecarea din Regensburg 
(R.F.G.) și Praga și sosirea 
la Brașov. Piloții români vor 
conduce automobile Renault 
8 Gordini. Tncepînd cu 10 iu
lie, ei vor efectua un antrena
ment pe întregul traseu al 
raliului.

Comisia sportivă a hotărît, 
de asemenea, să- acorde spri
jinul său și celor trei echipaje 
Dacia care intenționează să-și 
facă- debutul internațional în 
Raliul Dunării. S-a exprimat 
dorința - ca echipajele, uzinei 
din Pitești să participe în co
mun, la antrenamente, cu pi
loții A.C.R. în același timp, 
este probabil că la Raliul Du
nării vor lua startul, cu ma
șini personale, și echipajele 
Hainăroșie — Giliberti și Me- 
zincescu — Ciornei.

• Suspendarea campionatu
lui de viteză-. Comisia naționa
lă a hotărît suspendareatcam- 
pionatului de viteză pe cir
cuit, apreciind că în prezent 
nu există condițiile necesare 
pentru organizarea, la nivel 
corespunzător, a unei astfel

Intre o excursie și o parti
dă de pescuit, după orele de 
plajă și înaintea serilor de 
dans sau de muzică, au loc 
numeroase activități sportive, 
fiindcă astăzi noțiunea de o- 
dihnă nu se mai poate conce
pe fără... mișcare.

Profesorul Costea Marinoiu 
ne relatează
țiativă luată de 
reștilor localități 
Oltului : CUPA 
LOR.

Organizată la
lei, tenis de masă, șah, popice 
și ciclism ea opune, in două 
etape, echipe din Călimănești, 
Govora, Olănești și Ocnele 
Mari. Prima etapă a reunit la 
start peste 200 de concurenți 
și a adunat în jurul locurilor 
de întrecere mii de spectatori.

Toate

Baia Mare, Ludovic Chira, iși 
însoțește corespondența cu foto
grafia învingătoarelor, Iată-le.

românești in 
Automobil clu- 

a 
ro-

® Echipaje 
/ Turul Europei.

bul din Hanovra (R.F.G.) 
invitat cîțiva alergători 
mâni să ia parte la marea
competiție rutieră Turul 
Europei, care măsoară anul 
acestâ nu mai puțin de 15 000 
km. Comisia națională a pri
mit favorabil această invita
ție. declarîndu-se de acord să. 
sprijine acțiunea. Și-au expri
mat dorința de a participa 
la Turul Europei echipajele 
Dacia, precum și cîteva echi
paje cu mașini personale. 
Totodată, Comisia națională va 
sprijini aceste echipaje pen
tru a putea lua startul, în 
septembrie, alături de lotul 
A.C.R., în Raliul balcanic, pro
gramat pe teritoriul Turciei.

SE ÎNTREC cei mâi
o interesantă ini- 

gazdele pito- 
de pe Valea 

STAȚIUNI-

atletism, vo-

motivele ca să se 
sconteze într-un succes și mai 
mare la cea de-a doua etapă.

PROMOVATE TN DIVIZIA
ȘCOLARA

La Baia Mare s-a desfă
șurat un aprig turneu 
feminin de baschet re

zervat junioarelor mici. Pre
miul acordat învingătoarelor 
era foarte mare : PROMOVA
REA IN DIVIZIA ȘCOLARA, 

Acest drept l-a cucerit e- 
chipa cea mai tânără — Crișul 
Oradea 
14 ani !) 
sionantă 
Liceul 3
din Satu Mare, 51-22 cu Li
ceul pedagogic Nasăud-Bistri- 
ța.

Cea mai activă jucătoare a 
Crișului 
(născută 
scris 59 
L48 ala

Corespondentul nostru

(media de vîrstă — 
după o suită impre- 
de victorii : 59—46 cu 
Cluj, 33-23 cu Liedul

ft fost Lucia Motolan 
în 1957 !) care a în
de puncte din cele 

echipei. Felicitări 1 
din

PETRECEȚI UN CONCEDIU PLĂCUT
LA COMPLEXUL DE CABANE MUNTELE MIC, 

CARE ESTE SITUAT LA 0 ALTITUDINE DE PESTE 1.600 m
Se oferă, la prețuri convenabile, cazare în 

hotehni sau cabane confortabilă, capacita
tea 300 de locuri.

Masa la cantina restaurant.
Hufet și bar bine asortat 
împrejurimi de o rară frumusețe creează 

nosibilități de excursii către masivele Tar cu 
și Retezat.

Razin de înot.

Se organizează tabere de elevi și studențl. 
Cantonamente pentru sportivi.

Gara C.F.K. Caransebeș, iar de la Caran
sebeș la Borlova transportul cu autobuzele 
I.R.T.A., cu plecări din Caransebeș la orele 
7, 12,15 și 16,30.

Orice alte informații la I.G O. Caransebeș, 
telefon 280 sau direct complex.

nou președinte al 
Avînd în vedere 
sale îndatoriri pro- 
tovarășul Dumitru 

a cerut să fie eli- 1

® Un
C.S.N.A. 
multiplele 
fesionale, 
Coșovanu
berat din funcția de președin
te al Comisiei naționale spor
tive auto. Cererea i-a fost 
aprobată. în locul său, a fost 
ales ca^ președinte tovarășul 
Gheorghe Enciu. (d. 1.)

Prea bina știm meseria o- 
.menească de a pune răul îna
inte, prea bine am învățat să 
descoperim latura negativă a 
fenomenelor înainta de a ne 
bucura de cea pozitivă, prea 
avem scepticismul voios — 
cum zicea George Călinescu— 
ca să nu ne ispitească, măcar 
o dată, păcatul de a fi opti
miști în fața unei nenorociri. 
Nu e nimic vesel în tensiunea 
.diplomatică dintre San Salva
dor și Honduras, gata șă de
genereze — după expresia zia
relor 
flict

’meci 
(care 
iar Salvadorul ,
urmare Hondurasul începe pri
gonirea cetățenilor salvaderi- 
eni.

Morți și răniți, femei viola
te, magazine jefuite, miniștri 
de externe în alarmă, rezer

viști chemați sub arme, —toa
te acestea nu mai au nimic 

‘comun cu- fotbalul, dar în loc 
să ne dăm cu pumnii în cap 
și să ne pierdem pantalonii 
ce-ar fi să ne întrebăm dacă 
această nenorocire nu va con
stitui o minunată și neaștep
tată cale spre pace intre toate 
țările lumii ? Cu puțin opti
mism, nu putem oare spera că 
omenirea să-și dea seama că 
lucrurile au mers prea departe 
dacă războaiele se pot declan
șa dintr-un meci de fotbal 
tur-retur ? N-ar putea fi me
ciul acesta șocul absurd, elec- 
troșocul absolut necesar pen
tru a ne trezi la realitatea pă
cii absolut necesare ? Și cu 

* ceva mai mult optimism — 
n-am putea ajunge într-o lu
me în care doar meciurile tur- 
retur ar aduce amenințarea 
cu războiul, celelalte cauze și 
motive belicoase fiind inter- 

, zise ? Cu și mai mult opti
mism — s-ar putea accepta ca 
în asemenea cazuri un al trei-

PANCHO

serioase — intr-un con- 
armat, din cauza unui 
de fotbal tur-retur în 
Hondurasul bate cu 1—0 

cu 3-0 și ca

...Dar toate aceste scoruri 
nemaipomenite în meciurile 
de tenis, nu vi spun nimic ? 
Scoruri-fluvii, scorurî-epopei, 
scoruri neverosimile (22— 
24, 1—6, 16—14, 6-3, 11—9
— meciul Gonzales — Pasarell) 
de parcă ar fi venit marțienii, 
scoruri de o expresivitate a 
conflictului, ca-n teatrul cla
sic, din care înțelegi limpede 
jocul a două caractere (Laver- 
Lall: 3-6, 4-6, 6-3, 6-0,6-0). Am 
citit în „Le Monde", cronica 
pe două lungi coloane a me
ciului G onzales—Pasarell, și nu 
cunosc multe evenimente „ne
serioase" care să aibă parte 
in acest ziar grav, de o tra
tare pe două coloane. Pare o 
invenție, acest meci: în setul 
decisiv (deci după un 22—24, 
16—14) Pasarell are 5-4 și 
0—40 contra serviciului. Gon
zales egalează. Pasarell are 7 
meciuri-bolurl, la 7-6, la 8-7, 
la 9-8 ! Gonzales nu se pre
dă și cîștigâ la 11-9. Cronica 
se termină așa : „Intr-o zi, 
Faneho va muri pe teren". Eu 
unul cred. De cînd se joacă 
„open’’, de cînd profesioniștii 
muncesc cu amatorii, — teni
sul se joacă pe viață și pro
babil pe moarte, se joacă la 
existență, la bobul de sudoa
re, la nervul întins ca-n oțe- 
lării. Scorurile astea nemaipo
menite. bătăliile astea de cile 
5 ore în sportul „eleganței" și 
al „albului", îmi spun cit de 
aspră a devenit — în pofida 
aparențelor — viața pe pămînt, 
cit de „neagră", cît de dură a 
devenit lupta pentru pîine, cu 
meci-bolurile ei dramatice. Ca 
și lui Pancho, ne va fi din ce 
în ce mai greu să murim, li- 
liștiți, în pat...

Radu COSAȘU

Ml
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Cine răspunde Ia aceste întrebări ?...
Am primit zilele trecute la re

dacție, o scrisoare de la Andrei 
Covaci, fost coleg de scrimă și 
întreceri sportive.

Vechiul meu prieten, după ce a 
concurat cîțiva ani pentru echi
pe Unlo din Satu Mare. în anul 
1933 s-a retras Ia Cărei, unde a 
înființat o secție de scrimă, la 
care activează șl "
trehor.

I-am urmărit de atunci activi
tatea șl am privit întotdeauna 
cu admirație abnegația sa șl re
zultatele pe care le-a obținut; — 
a reușit să realizeze la Cărei, In
tr-un timp relativ scurt, ițn cen
tru de scrimă cu tradiție, care 
s-a metamorfozat din Recolta în 
Voința, apoi Iar în Recolta și, in 
sfirșit, de cîtva timp, In Victo
ria. Dar, Indiferent de numele 
sub care activează, centrul de 
scrimă din Cărei poartă ampren
ta elanului activității iul Covaci, 
doblndit din șeoala sătmăreană 
a Iul Alexandru Csipler. Șl nu
mai datorită entuziasmului între
ținut de Inimosul Covaci, secția 
din Cărei, indiferent cum s-a nu
mit ea, a supraviețuit unor pe
rioade grele prin care a trecut 
scrima, ceea ca a determinat să 
dispară centre cu veche tradiție 
ca sibiul. Aradul ș.a. întotdeauna 
In luptă cu greutățile, cu lipsa 
da Înțelegere, cu lipsa da fon-

scrimă șl

acum ca an-

TINERI TENISMANI
TG. MUREȘ, 4 (prin telefon). 

—De luni după amiază, cele 9 te
renuri de tenis din parcul spor
tiv „23 August" găzduiesc între
cerile finale ale campionatului 
național pentru copil. Slnt în în
trecere 170 de micuți competitori, 
113 băieți șl 57 fete. Intr-o exce
lentă organizare, întrecerile se 
ridică la un bun nivel tehnic, do
vedind talentul acestor speranțe 
ale tenisului nostru, ca șl buna 
lor pregătire.

Au fost desemnați finaliștli ce
lor trei categorii, care vor dis
puta meciurile decisive In zilele 
de sîmbătă șl duminică. De re
marcat succesul reprezentanților 
Bucureștiulul, care ocupă majo
ritatea locurilor din finale. Iată 
numele celor calificați : BĂIEȚI: 
cat. 8—10 ani, AI. Dirzu (Progre
sul) și Ed. Pană (Cutezătorii); 
11—12 ani, I. Bircu (Prog.) și M. 
Mirza (Prog.); 13—14 ani, C. Curcă, 
(Prog.) 
FETE : 
chita 
(Cut.) ;

șl Dorina 
ani, Flo- 

Vlrglnia

interesan-

și FI. Manea (Dinamo), 
cat. 8—10 ani, Ioana Ni- 
(Di'n.) și Slirela Dunca 
11—12 ahi, Viorica De

meter (Voința Oradea) 
Bețtiu (UTA) ; 13—14 
rența Mlhal (Din.) șl 
Ruzici (Din.).

Cîteva rezultate mal
te : C. Curcă — C. Ionescu 6—1, 
6—1 ; FI. Manea — M. Tăbăraș 
6—3, 0—6, 6—3 ; E. Geosan — V. 
Dablja 3—6, 6—4, 6—3 ; O. Zus 
— L. Soare 4—6, 6—5, 6—2 ; Flo
rența Mlhal — Cornelia Lupea 
6—5, 6—3; Mariana Slmionescu — 
Marian* Hagiu 6—3, 4—6, 6—2.

I. PAUȘ, coresp.

M.

duri șl materiale, Andrei Covael 
n-a lăsat arma din mină, alături 
de elevii Iul.

Acum, însă, e amărît șl descu
rajat. Se vede că e o lege a firii 
ca omul care e veșnic Înconjurat 
de necazuri șl greutăți, să nu mal 
vadă la un moment dat orizon
tul și, pînă la urmă, să sfîrșească 
tot prin a dezarma. Iată ce-ml 
scrie, printre altele : „In prezent 
secția noastră stă Ia un pas <le 
desființare, după atîția ani de 
activitate rodnică, dar și de tră- 
inintări, acum cînd 89 la sută din 
efectiv sînt juniori cu reale ta
lente, caro promit ca în viitorul 
cel mal apropiat să se califice In 
divizia B, sau, cel prezenți Sn 
B, chiar în „A“. Șl mai departe:... 
„începind cu anul 1969, - -
noilor hoțărîri
U.G.S.B., deși s-a întocmit buge
tul și s-a inaintat la Consiliul 
județean Satu Mare, nu s-a apro
bat nici o sumă ca subvenție, 
pentru activitatea competițlonală, 
pe motivul că nu avem echipe 
în divizia A >au sportivi nomi
nalizați".

Oare ? I 7 Chiar așa să fie 7 
Organele care țin sub oblăduirea 
lor asociația sportivă Victoria clin 
Cărei, astfel se orientează 7 Dacă 
la fotbal, de pildă. Progresul sau 
Vagonul ar fi echipele lor, n-ar 
mal primi subvenții, pentru că au 
căzut in B 7 Nu se ține seama 
că o echipă mai poate trece prin 
perioade grele, de întinerire a ca
drelor sau altele, care să nu-i 
permită o activitate permanentă 
în „A" ? Nu se ține cont nlel cie 
faptul că scrima, de fapt, nu e 
sport de echipă, ci, prin excelen
ță, sport Individual 7 Nu se ține 
seama niel de faptul că secția 
din Cărei nu are sportivi nomi
nalizați acasă, dar că îl are pe 
Ioslf Budahaziu (fost de două ori 
campion de juniori șl o dată de 
seniori, la sabie), nominalizat 
la Universitatea București, un- 
de-șl face studiile ? Nu cîntărește 
nimic In balanță faptul că o se
rie de mulțl alți scrimeri din Că
rei iși fac studiile sau slnt mutați 
in alte localități, fiind nominali
zați acolo, dovedind prin aceasta 
că centrul din Cărei e mai pro
ductiv decît altele, cu pretenții 7 
Nu Impresionează pe nimeni fap
tul că o pleiadă de juniori ta- 
lentați, care bat la porțile consa
crării, se văd frînăți, datorită 

• faptului că în orășelul lor nu 
există un club alimentat din fon
durile C.N.E.F.S. și trebuie să aș
tepte rezolvări pe linia U.G.S.H. 7

Federația de specialitate e de 
acord să se mai piardă un cen
tru, din puținele existente 7 A în
cercat cumva să ajute sau să me
dieze ajutorarea Careiulul, a ju
niorilor și a entuziastului Andrei

conform
ate C.C. —

Covaci 1 Șl-a pus, oare," cineva 
întrebarea ce a simțit Șl glndit 
talentatul Anton Ghlțlu, care la 
17 ani a reușit să se califice pen
tru finala campionatului la cate
goria I șl maeștri șl, cînd avea 
inima mal plină de bucurie, a 
aflat că a ratat participarea 
lipsă de fonduri 7

.. .întrebările acestea ml le 
neam mie, citind scrisoarea 
pronunțat iz de mîhnlre. Dar sper 
să răspundă la ele cel care tre
buie i

știu că slnt mulțl care gindes» 
că respectă dispozițiile superioare 
(AU DREPTATE) șl cu asta se 
mulțumesc. (ACI NU MAI AU 
DREPTATE). Orice dispoziție su
perioară îșl are posibilitățile ei 
de Interpretare șl oferă modali
tăți pentru rezolvarea tuturor si
tuațiilor. Șl nu au de loq drepta
te aceia care gîndesc că ți cu și 
fără Victoria Cărei, leafa le mer
ge. Nu au dreptate acela care 
apreciază (personal, refuz să cred 
aceasta !) că o dispoziție supe
rioară poate veni să suprime o 
activitate fructuoasă. Am con
vingerea că, cu puțină bunăvoin
ță, a forurilor de resort de la 
București și Satu Mare, va putea 
triumfa „Victorias la Cărei.

din

pu-
cu

Cornel GEORGESCU

Azi și inline, pe Snagov

triunghiular
de caiac-canoe

Incepînd de astăzi diminea
ță șl pînă mtine la prînz, la- 

; cui Snagov va găzdui un im
portant concurs internațional 
de caiac-canoe, cu participa
rea cluburilor Dinamo Mosco
va, Dozsa Budapesta și Dina
mo București. Pe programul 
competiției figurează 19 pro
be ; atît pentru seniori și se
nioare, cit și pentru ‘ 
și junioare. Starturile 
date din sfert în sfert 
de la oră 10 (și plnă 
In flecare zi.

junlori 
vor fi 

de oră.
la 12).

f

Un nume redutabi!
(Urmare din pag. 1)

bule să se integreze noile 
hoteluri.

Litoralul constituie exem
plul cel mai uzitat, cu cele 
douăzeci și trei de mii de 
paturi, dispuse pe două, trei, 
cinci, nouă nivele, de la Ma
maia la Mangalia, cu scări 
aparente, cu bazine pe aco
periș, cu restaurante la par
ter. Filmele, ilustratele ne-au 
înfățișat în zeci de ipostaze 
toate aceste bazine, spații 
verzi, fațade sclipind în soa
re, toate aceste volume alter- 
nînd cu golurile verzi sau 
albastre pentru a mai trebui 
să le descriem aici.

Dar litoralul nu epuizea
ză ritmul acestor ansambluri 
— și problema devine eh 
adevărat dificilă cînd noile 
construcții sînt plasate prin
tre cele vechi, cînd „pata 
mov" nu mai poate fi creată 
ad-hoc, ci există de zeci de 
ani și trebuie să fie anihi
lată, sau armonizată cu o 
„pată galbenă”.

Și pentru a înțelege mai 
bine, n-avem decît să ne gîn- 
dim la noul hotel din Su
ceava, care nu respectă re
țeta de „puternică dominație 
urbană" și care, plasat în 
apropierea bisericii Sf. hîi- 
colae și a casei (monument 
istoric) odinioară aparținînd

lui Costin Tarangul, amin
tește — prin planul său in
spirat de vechile mănăstiri și 
hanuri, prin cîmpul plin al 
registrului superior 
ritmul ocnițelor — 
tectura tradițională 
locuri.

tratat îrt 
de arhi- 

a acestor

★
Dar evident, ritmurile, cu

lorile, folosirea elementelor 
tradiționale, nu epuizează 
avatarurile proiectanților 
I.S.C.A.S.-ului. Pentru că 
înainte de a pasteia interioa
rele sau după alegerea solu
ției de ans&mblu, intervine 
— îndată cu prima schiță 
de rezistență — calculul grin
zilor, al cadrdior, obositoarea 
metodă Cross, nedeterminări
le, înșelătoarele și tentantele 

" „pînze subțiri", din beton, cu 
una sau două curburi, și aici 
un fel de „bun gust" nu poa
te fundamenta soluția ața 
cum o fac ecuațiile.

★
Iar uneori, soluția trebuie 

aleasă, verificată, pusă în lu
cru, trimisă pe șantier în
tr-un timp record — așa cum 
s-a întîmplat cu ortizi.i eu
ropenelor de box, de curîn'd 
încheiate. Inginerii n-au mai 
avut răgazul necesar ca în 
cazul extinderii tribunelor 
fostului A.N.E.F., ca în ca
zul bazinului acoperit de la 
Brăila, ca în cazul milioane-

lor de metri pătrați de lo- 
cuînțe și hoteluri.

In șapte săptămîni s-a cal
culat aici suspendarea pe 
cabluri, pentru deschideri în- 
sumînd șaptezeci de metri — 
acoperitorii patinoarului „23 
August" — și fără turul de 
forță al colectivului prelata 
aceea alb-galbenă, parcă me, 
reu luminată de soare, n-ar 
fi atîrnat deasupra ringului 
și tribunelor. Șapte săptă
mîni în care calculul, dese
nul, execuția s-au desfășurat 
aproape în paralel, cu o în
verșunai e de bun augur pen
tru cele patru medalii de 
aur, care aveau să urmeze; 
Și care constituie preludiul 
acoperirii definitive a pati
noarului (soluția în funcție 
este provizorie și 
cit și a construirii 
cu 12 000 locuri.

Și e simptomatic poate că 
acest „record" a fost stabilit 
într-un Institut în care no
țiunea de sport nu apare 
doar prin intermediul mun
cii de proiectare. Pentru că 
directorul tehnic e arh. Gh. 
Lykiardopol, deținătorul me
daliilor de bronz la Olim
piadele de la Helsinki șl Mel
bourne (in proba de pistol 
viteză) și toi alei lucrează 
arh. Rodica Grozea, fostă 
campioană națională de tir. 
Aici @ conșiljgF ing, jgymi-

estivală), 
unei săli

tru Zână, care în urmă cu 
mai bine de treizeci de ani 
a făcut parte din echipajul 
românesc ieșit pe primele 
locuri la mondialele de bob 
(Papană-Frimu-Zană).

I.S.C.A.S.-ul a organizat 
pentru prima oară acum 
ani ,f . ' ’ ,
care iau parte în fiecare 
schiori din institutele

- proiectare ale Capitalei

IV 
,Cupa drumarilor", la 

an 
da 

si, echi
pa sa de rugby e în divizia 
B, cea de baschet e excelen
tă, iar echipa de șah (din pâ • 
cate în declin) evolua cu s.icj 
ces pînă în '67 în campiona
tul Capitalei, sub conduce
rea inginerului Gh. Ursii.

★
Microraioane moderne sînt 

proiectate acum intensiv pen 
tru Pitești și Hunedaare, 
pentru Slatina și Rîmnicu 
Vîlcea. O dată cu orașeie mai 
mari sau cu vechile centre 
metalurgice, orașe mici, uita
te, renasc datorită industria 
lizării, devenind, exploziv, 
centre urbane.

Cele „150 de minute la Ml- 
zil" (Geo Bogza) își pierd sen
sul începînd parcă de aici 
unde se materializează, in
tensiv și entuziast, indica
țiile conducerii de partid pri
vind noile noastre centre ur
bane; dezvoltarea bazeier los 
culturale, a sălilor lor de 
sport și stadioanelor.

Șl nimic nu vorbește mal 
bine despre munca ce se des
fășoară aici de douăzeci de 
ani decît însăși orașele pe 
care le vedem ridieîndu-se în 
jurul nostru și în care ne 
ducem yiața de fiecare el,

/
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BARAJUL PENTRU DIVIZIA Bj 
O întrecere pasionantă I
• 8 ECHIPE ASPIRA LA PATRU
• MIINE, LA BUCUREȘTI SI LA
• AZI, ȘEDINȚE TEHNICE'

Microstati stică

LOCURI ÎN DIVIZIA B 
CLUJ, ARE LOC PRIMA ETAPA I Jucători 

legitimați 
Secții afiliate 
Antrenori

Mîine, Ia București și Cluj, 
începe o întrecere care timp 
de o săptămînă va reține, 
atenția amatorilor de fotbal : 
barajul pentru calificarea în 
divizia B. La aceste 2 turnee 
participă campioanele celor 8 
serii ale diviziei C : câștigă
toarele seriilor I—IV, la Bucu
rești, și ale seriilor V—VIII, la 
Cluj. ~ 
doar 
tele" 
(2 de
' La 
formații care vor evolua la 
București și-au încheiat pre
gătirile. Trei dintre ele, Știin
ța Bacău, Metalul Plopeni și 
Metalul Tîrgoviște s-au antre
nat în ultima săptămînă la 
București sau în împrejurimi
le Capitalei. Jucătorii de la 
Știința Bacău au jucat chiar 
pe gazonul unde vor debuta 
mîine în competiție, pe stadio
nul Politehnica. Metalul Plo-

Dintre cele 8 aspirante 
4 vor prim; „pașapoar- 
pentru divizia secundă 
fiecare grupă).
ora actuală, cele patru

A

In orașul de

compa-
un ul-

peni a susținut joi, în 
nia Voinței București, 
tim meci de verificare. In 
schimb, jucătorii de la I.M.U. 
Medgidia au făcut antrena
mente zilnice pe propriul te
ren. Antrenorul Tudor Mihai 
s-a preocupat, în același timp, 
ca unii dintre elevii săi să-și 
refacă potențialul fizic. Vi
neri dimineață, echipa I.M.U. 
Medgidia a sosit în București.

Azi dimineață, delegații, an
trenorii și jucătorii celor 4 
echipe vor participa la- o șe
dință tehnică. Arbitrii parti
delor vor fi cunoscuți cu o 
oră înainte de începerea par
tidelor.

Și acum, iată programul 
primei etape i

• Stadionul Giulești, ora 
10: Metalul Plopeni — Me
talul Tîrgoviște;

• Stadionul Politehnica, 
ora 10: Știința- Bacău — I.M.U. 
Medgidia.

I
I
!
I
I
I
I
I
I
I

Terenuri 
Instructori

1 050
41
22

(5 cu normă 
întreagă, restul 
cu ora)

23
19

Pasiunea locuitorilor bătrînulul 
Tomls pentru fotbal este 
bine cunoscută. Aproape de 

flecare dată cînd Farul evoluează 
pe cochetul stadion „1 Mai", tri
bunele sale de piatră sînt luate 
cu asalt, devenind neîncăpătoare. 
In ultimul an, sufragiile microbiș
tilor s-au îndreptat și spre aspi
ranta la prima „scenă" — Portul, 
la meciurile acesteia aslstînd nu
meroși spectatori. Dar, să încer
căm — în cadrul anchetei noas
tre — o retrospectivă mal largă 
asupra fotbalului constănțean...

Pasiunea 
Tomls 
bin#* ni

care și organizarea unor campio
nate rezervate juniorilor (eu 16 
echipe) și copiilor (eu 10 echipe). 
In municipiul Constanța s-a mai 
desfășurat și o competiție rezer
vată liceelor șl școlilor profesio
nale (3 serii, cu 25 de echipe).

In aceste întreceri, un cuvînt 
greu au avut formațiile centrului 
de copil și juniori Farul, care co
lecționează an de an tricourile de 
campioni județeni. De creșterea 
viitorilor fotbaliști se ocupa pa
tru antrenori calificați. In ulti
mul timp, șase juniori au fost 
promovați In echipa de tineret a 
Farului. Glrlp (18 ani), Slmlon

cu o strtngere de mină din par
tea acelora care aveau datoria 
morală să o facă— șl atunci, 
mal poate mira pe cineva, faptul 
că unii antrenori, cu calități de 
a învăța fotbalul pe copii, preferă 
să se ocupe de o echipă modestă, 
fără perspectivă de a promova 
într-o categorie superioară sau 
să nu facă nici măcar acest lu
cru ? Probabil că acesta-i moti
vul ce i-a determinat pe majori
tatea foștilor componențl ai Fa
rului care au abandonat activita
tea competițională să plece din 
oraș sau să nu activeze ca antre
nori.

nai figurează, în lunile lunie-au- 
gust, organizarea unor întîlnlri 
devenite tradiționale : ,,Cupa con
siliului sindical" — ediția a II-a, 
..Cupa pionierului” —'ediția a 
III-a șl „Cupa tineretului de la 
sate". Membrii comisiei județene 
s-au deplasat șl la Ovidiu, unde 
au reorganizat secția“de fotbal a 
asociației Munca. In ceea ce pri
vește baza materială au fost fă- 
cuțt cîțiva pași. La Hîrșova (aso
ciația Pescarul) și Medgidia (aso
ciația C.F.R.) amatorii de fotbal 
au la dispoziție terenuri amena
jate în această primăvară. Șl la 
clubul Știința și asociația Portul

pe malurile 
Someșului

I
I

w
\ \ •■2

ANCHETA NOASTRĂ IN MARILE CENTRE SPORTIVE

Cluj, 4 (prin telefon). Dis
puta pentru promovarea în 
divizia B (în urma barajului 
ce începe duminică și va con
tinua în zilele de 9 și 13 iulie) 
este așteptată cu legitim in
teres. La baraj participă echi
pele CHIMIA FAGARAS, MI
NERUL ANINA, ȘTIINȚA 
PETROȘANI și OLIMPIA SĂ- 
TU MARE. Patru echipe dor
nice ca în toamnă să se alinieze 

la startul diviziei B. Care din 
ele vor reuși să ocupe cele 
două locuri vacante 7 Greu 
de dat un răspuns acum în 
preajma începerii confruntării. 
Răspunsul definitiv îl vom 
afla de-abia peste o săptă
mînă, mai precis după etapa 
a 3-a a barajului. La ora ac
tuală, trei din cele 4 compe
titoare au sosit la Cluj : Mi
nerul Anina, Chimia Făgăraș 
și Olimpia Satu Mare. Știința 
Petroșani urmează să sosească 
sîmbătă (n.r. azi). Dintre echi
pele sosite, Minerul Anina a 
și efectuat o ședință de pre
gătire joi pe stadionul Clu
jeana, iar a doua o va face 
azi, sîmbătă, pe stadionul 
Municipal. Va fi un antrena
ment de acomodare, pe gazo
nul unde va susține duminică

primul joc. Echipele Chimia 
Făgăraș și- Olimpia Satu Mare 
au efectuat și ele antrena
mente, dar... în secret. N-am 
reușit să aflăm locul unde 
s-au pregătit. Chimia, caie 
este cantonată la eabana Fă
get, la 4 km de Cluj, se pare 
că a folosit condițiile natu
rale ale peisajului. Dacă pen
tru meciurile de duminică au 
fost stabilite terenurile și 
orele, pentru următoarele 
două etape ale barajului, de 
miercuri 9 iulie și duminică 
13 iulie, orele de disputare și 
stadioanele urmează a fi cu
noscute după ședința tehnică 
de sîmbătă seara.

Programul de duminică 
6 iulie i

• Stadionul Municipal, oia 
10 : Olimpia Satu Mare — Mi
nerul Anina ;

• Stadionul Clujeana, ora 
10 : Chimia Făgăraș — Știin
ța Petroșani.

I
I
I
I
I
I
I
I

PIRAMIDA FOTBALISTICA 
DINTRE DONARE Șl MARE

In campionatele divizionare par
ticipă echipele : Farul în „A“, 
Portul constanța in >,B", I. T, 
Constanța, Electrica Constanța, 
I.M.U. Medgidia, Cimentul Med
gidia, Marina Mangalia și Ideal 
Cernavodă în „C“. Deci, opt for
mații din județul dintre Dunăre 
și Mare, cu o activitate cempe- 
tițională bine definită de-a lun
gul întregului an, formînd o pi
ramidă și avînd la bază campio
natul județean, la care participă 
16 formații. De asemenea, în acest 
an a fost organizat un campio
nat al municipiului Constanța (16 
echipe).

La ora actuală, aceasta-1 pira
mida fotbalului constănțean. Ea 
a fost ridicată șl prin munca 
entuziastă și anonimă a compo- 
nenților Comisiei județene de 
fotbal.

„Campionatul județean — ne 
spunea tov. N. Bruckner, secre
tarul Comisiei — n-a primit prea 
mult sprijin." Cu toate acestea, el 
s-a desfășurat fără perturbări, 
în special în retur, pentru că din 
toamnă o echipă (Marina Manga
lia) s-a retras. Lupta pentru șefie 
a fost dusă de 5—6 formații, care 
sînt de valori apropiate. Celelalte 
echipe s-au zbătut să ocupe un 
loc pe la mijlocul clasamentului. 
Aceeași situație o întîlnim șl în 
campionatul municipal. In aceas
tă competiție nivelul este me
diocru datorită șl condițiilor ma
teriale precare ale asociațiilor. Pe 
de altă parte, lipsa unor terenuri 
simple, de antrenament, îngreu
nează procesul de instruire a 
sportivilor.

2 â la Constanta
• Campionate bine organizate, dar nivelul lor 
mai lasă de dorit • Preocupări pentru schimbul 
de mîine • Cit mai multe terenuri simple

(19 ani), Vanea (17 ani), Grămoș- 
teanu (16 ani) și' Spau (18 ani) 
sînt cîțiva dintre tinerii cu pers
pectivă ce vor putea fl, în curînd, 
promovați în echfpa de seniori.

Dar, străduințele antrenoriloi 
nu găsesc întotdeauna ecoul do
rit. Este adevărat că juniorii și 
copiii, în număr de 90, au — în 
prezent — la dispoziție echipa
ment corespunzător, dar terenul 
pentru desfășurarea activității es
te necorespunzător (teren redus, 
acoperit de zgură). Rezolvarea 
este așteptată cu nerăbdare de 
mult timp,' cu toate că ea— 
există de fapt. De ce ? Pentru că 
în spatele vestiarului stadionului 
„1 Mai" a fost amenajat un teren 
cu gazon pe care, în prezent, fac 
antrenamente rugbyștll. Aceștia 
îl folosesc doar 8 ore pe săptămi- 
nă. In rest, nimeni n-are voie ră 
irnre pe el I ? I Față de o ase
menea situație, orice discuție este 
de prisos...

Este cunoscut faptul că mulți 
antrenori nu doresc să lucreze la 
echipele de copil și juniori. Cau
zele sînt multiple. Una însă me
rită dezbătută. Aceea a stimulării 
celor ce pregătesc șl promovează 
elemente tinere. O asemenea si
tuație o găsim șl la Constanța. 
Vom lua un singur exemplu, pe 
antrenorul Trancă. Acesta a ri
dicat mulți fotbaliști, printre care 
și pe Antonescu — actualmente 
jucător de bază al Farului. Cu 
ce-a fost stimulat antrenorul 
Trancă ? Se pare că nici măcar

Cu toate aceste greutăți, exis
tă mult optimism. O contribuție 
însemnată la crearea acestei at
mosfere a adus-o campionatul 
republican rezervat școlilor ge
nerale. „La competiție au parti
cipat 187 de școli din județ și 31 
din municipiu — ne-a Informat 
prof. Mircea Nlcolau, Inspector 
școlar de specialitate. Aceste cifre 
reflectă preocuparea pentru fotbal 
existentă în mediul școlar. Majo
ritatea directorilor de școli spri
jină legitimarea elevilor la sec
țiile de fotbal ale asociațiilor spor
tive".

din Constanța au început lucrările 
la construirea unor terenuri care 
în curlnd vor putea fl folosite.

O altă latură a activității comi
siei județene de fotbal (președin
te Agop Aram) a constituit-o 
dezbaterea în plenul el a diferi
telor probleme ale competițiilor, 
printre care organizarea campio
natului școlar și pregătirea echi
pelor divizionare pentru 
Multe ședințe au fost 
discutării contestațiilor 
rilor din campionatul

FOTBAL

retur, 
consacrate 
șl abate- 
județean.

FĂRĂ
REALIZĂRI, PROIECTE.

Revedem planul de măsuri al 
comisiei pentru anul ’69. Condu
cătorii fotbalului județean îșl pro
puseseră să sprijine asociațiile 
pentru întărirea secțiilor do 
fotbal, să reactiveze unele centre 
prin organizarea de competiții lo
cale șl, in special, să lărgească 
baza materială prin amenajarea 
de terenuri simple.

Fiecare punct al planului a În
semnat o prevedere bine chibzui
tă, care să ducă la angrenarea 
într-o activitate organizată a ma
jorității localităților din județ. La 
jumătatea anului, bilanțul poate 
fl socotit satisfăcător. La Hîrșova 
șl Clobanu se întîlnese patru for
mații, reînnodînd astfel o com
petiție locală, abandonată anul 
trecut. în calendarul competlțio-

ANTRENORI ?
care actl-Cele 41 de echipe — 

vează în competiții oficiale — sînt 
pregătite de 22 de antrenori (3 a- 
vînd categoria I, 7 a II-a și 12 — 
a III-a) șl de 19 Instructori. Situa
ția nu-1 de Ioc îmbucurătoare da
că ținem seama că în prezent se 
ocupă de îndrumarea unor echi
pe doar 4 absolvenți al I.E.F.S. cu 
specialitatea fotbal. Dintre foștii

----- -----------------------------------------------j 

jucători, cîțiva au devenit antre
nori. Merită să amintim numele ■ 
iul Tudor Mihai (antrenor la 
I.M.U. Medgidia) și Ambruș, (Ci- | 
mentul Medgidia), care au for
mat o serie de jucători, iar în a- i 
cest an echipele lor au obținut 
rezultate bune. în ceea ce privește | 
roadele foștilor jucători Florescu 
șt Hașoll (fostul șl, respectiv, ac
tualul antrenor al Portului Con
stanța) sînt cunoscute. El au reu
șit să alcătuiască- o formație re
dutabilă care. în campionatul re
cent încheiat, a jucat un rol de 
seamă, fiind chiar la un pas de a 
cîștiga seria I a diviziei’ B.

Cu citeva flori, însă, nu se face 
primăvară. Numărul scăzut de 
antrenori cu o bună calificare se 
răsfringe negativ, firesc, în pro
cesul de instruire, determină ca
litatea fotbalului practicat. „Ni
velul campionatului județan — ne 
spunea E. Hașoti — este mal scă
zut în comparație cu anii trecuțl. 
îmi amintesc că pe vremea cînd 
jucam intr-o echipă din campio
natul județean Constanța erau ct- 
teva formații puternice, ce practi
cau un fotbal mai buna.

★
De-a rungul anilor, multe forțe 

șl energii au fost cheltuite, une
ori chiar risipite, în scopul ca 
orașul Constanța să albă o echi
pă „mare" în prima divizie. Ca
lea pe care s-a mers pentru crea
rea acestei formații este binecu
noscută. Aproape în fiecare se
zon, cîte 2—3 vedete, mai toate 
aflate la apusul carierei, au luat 
drumul litoralului. Promovările 
de elemente locale In prima gar
nitură a Farului au fost adevărate 
zile de sărbătoare. Această prac
tică a dus — tntr-un timp — la 
situația, de loc plăcută, ca inte
resul față de fotbal în rindurile 
tinerilor constănțenl să scadă, iar 
antrenorii să lucreze pentru sa
lariu, neinteresîndu-i rezultatele 
activității lor.

Se pare că în ultima vreme 
practica amintită mal înainte a 
fost abandonată. Privirile dirigui
torilor fotbalului din județ se în
dreaptă mal des spre propria 
grădină șl se ocupă cu mai multă 
atenție de tinerele talente, aju- 
tîndu-le să urce treptele măies
triei sportive, ca în curînd re
prezentantele lor in campionatele 
divizionare să fie formate numai 
din localnici. Preocupările gospo
dărești tot mal evidente ale co
misiei județene și ale celorlalte 
foruri sportive, de a mări nu
mărul antrenorilor cu o pregătire 
temeinică, al echipelor, precum și 
al terenurilor simple, sînt de bun 
augur.

De altfel, 
concentrate 
unul vechi 
constănțean ____
tate, iar echipa de seniori a Fa
rului să Imite performanțele ju
niorilor din anii 1962 șl 1963 1

Pompiliu VINTILA
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toate eforturile stnt 
spre îndeplinirea 

deziderat : fotbalul
să fie de bună cali- I

I

I
I

Azi, la Constanța, In „nocturnă

FARUL

V. MOREA
coresp. principal

■■ ■>

ÎNTR-UN NUMĂR VIITOR

LICĂ, CODREA ȘI IONESCU

PREZENT Șl VIITOR
Pe ce treaptă se va situa fot

balul de aici ? Iată o problemă ec 
se află In centrul preocupărilor 
activiștilor sportivi. Și ca rezulta
tele să apară cit mai curlnd au 
fost luate unele măsuri, printre

AZI

Pavlovici la
Politehnica București ?

FOTBAL ȘCOLAR
Seria

7 ROMAN Seria II-aa

La Petrolul: pleacă

SCOȘI DIN LOTUL LUI

2 110 5—2 3 
2 110 2-13
2 0 0 2 1—5 0

apărat exagerat ți 
inițiat numeroasa

nu este vinovat 
Progresu-

CLASAMENTE 
I

1. Poli. Iași
2. Metalul Buc.
3. Electroputere Cv.

1. „U” Cluj
2. Ș.S. Brașov
3. Dinamo Buc.

clubului Pe- 
Pantilie, ne-a 
sezonul viitor 
schimbări pe

IERI, 0 SINGURĂ ÎNVINGĂTOARE:

ȘCOALA GENERALA NR.

SLOVAN BRATISLAVA Barometrul 
transferărilor

„Cupa Litoralului ’69" pro
gramează astă-seară o nouă 
partidă. De data aceasta, cîs- 
tigătoarea „Cupei Cupelor", 
formația cehoslovacă Slovan 
Bratislava (în formație com
pletă) va juca cu divizionara 
A — Farul Constanța. In pri
mul meci, cu Portul, din for
mația lui Slovan au lipsit 
cunoscuții internaționali Vene- 
zel, Horvath, Iosef și Jan 
Capkovik și Cvetler. în seara 
aceasta, Slovan va alinia 
„ll“-le de bază, adică 1 Venc- 
zel — Szlocha, Horvath, Hrd- 
Jika, Hrivnak, Fillo, Iosif 
Capkovik, Cvetler, Moder, 
JokI, Jan Capkovik.

Partida va începe la ora 
20,30.

«iii

Pînă ieri, la ora prinsului-, 
la biroul de transferări al 
F. R. Fotbal a fost înregis
trată (și aprobată) o singură 
cerere — cea a lui Augustin 
Deleanu (Politehnica Iași) 
pentru Dinamo București. 
Eventualele „mutații" proba
bile au continuat să ne so
sească prin intermediul... te
lefonului fără fir.

Astfel, un transfer posibil 
este al ieșeanului Lupulescu 
la Rapid. Jucătorul ieșean 
mai este însă solicitat și de 
echipa campioană, U.T.A. 
Arădenii sînt în tratative și 
cu Petrovici, de la Politehni
ca Timișoara.

Cornel Drăgușin 
este fair !

După cîte sintem informați, 
ex-internaționalul bucureștean 
CORNEL PAVLOVICI, care 
în ultimul campionat a făcut 
parte din echipa Petrolului 
— și căruia clubul ploieștean 
s-a declarat de acord să-i 
dea dreptul de a juca la altă 
formație — se află* în trata
tive cu divizionara B Poli
tehnica București.

Moldoveanu,
t

vine Mitroi (Rapid)...
Președintele 

trolul, Nicolae 
înștiințat că în
— între alte 
care conducerea clubului le 
va opera în cadrul lotului 
de jucători (se va renunța, 
cu siguranță, la serviciile 
unor jucători mai vîrstnici)
— echipa ploieșteană- va be
neficia, după toate probabi
litățile, de aportul rapidistu- 
lui Mitroi, dar va fi lipsită 
de serviciile extremului 
stînga, Moldoveanu, care și-a 
exprimat dorința de a juca 
la Politehnica Iași.

Măndoili 
retrogradarea 

lui!“ — aceasta este declara
ția pe care ne-a făcut-o ieri 
antrenorul alb-albaștrilor.

Bravo, antrenorului I Fără 
comentarii).

BRAȘOV, 4 (prin telefon). 
Vineri după-amiază, stadionul 
Tineretului a găzduit ultime
le două partide ale seriilor 
turneului final al campiona
tului de juniori. In meciurile 
desfășurate azi, cel mai im
portant joc a fost cel dintre 
Electroputere Craiova și Po
litehnica Iași, de al cărui re
zultat depindea primul loc în 
seria a II-a. Partida dintre 
aceste două echipe s-a înche
iat cu victoria netă a studen
ților ieșeni, care au ocupat 
astfel primul loc în serie.

Dar, să spicuim citeva sec
vențe din cele două meciuri i

Ș. S. BRAȘOV — DINAMO 
BUCUREȘTI 1—0 (1-0). Ti
nerii brașoveni au acționat 
mai hotărît decît la prima lor 
evoluție. Ei au jucat cu mult 
curaj și au organizat rnai 
bine acțiunile ofensive : în 
același timp, s-au apărat er
metic, anihilînd otice tenta
tivă a bucureștenilor de a 
înscrie. Victoria realizată de 
elevii brașoveni este pe cit 
de prețioasă, pe atît de meri
tată. Zestrea realizată în min. 
13, la o frumoasă interven
ție cu capul a atacantului 
Tampa( a. reușit să fie men
ținută pînă la sfîrșitul par
tidei, in ciuda insistențelor 
depuse de Dinamo. In plus, 
brașovenii au meritul de a

nu se fi 
de a fi 
acțiuni periculoase, avînd o- 
cazia să majoreze scorul, ra- 
tînd și un penalty In min. 65, 
prin Sasu. A arbitrat bine C; 
Oprică - Brașov.

POLITEHNICA IAȘI — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA
4— 1 (2—1). Ieșenii, mult mai 
maturi în joc decît reprezen
tanții Craiovei, au realizat 
turul de forță de a cîștiga 
partida la un scor care să le 
asigure primul loc în sep>e 
și dreptul de a candida la șe
fia -campionatului. Elevii an
trenorului Tr. Iordache au 
„zburdat" în cea mai mare 
parte din timp, au creat faze 
clare și au marcat goluri fru
moase. Craiovenii au ripostat 
doar în prima repriză, cînd 
au reușit să se mențină pe 
picior de egalitate cu câști
gătorii seriei. Repriza secun
dă aparține aproape în între
gime studenților ieșeni.

Au marcat i Dănilă 
4), Ailoaiei (min. 35, 48), D 
randei (min. 50), respect. 
Ciudeanu (min. 27). A arbi 
trat bine O. Calugherovici- 
Brașov.

Duminică, de la ora 14, pe 
stadionul Tineretului, vor a- 
vea loc partidele i Diname 

București— Electroputere (loc
5— 6), Metalul — Ș. S. Brașov 
(Ioc 3—4) și „U“ Cluj—Po
litehnica Iași (loc 1—2).

C. GRUIA - coresp. principalVacanța prilejuiește multe bucurii copiilor. Desigur, 
printre acestea se află și sportul cu balonul rotund. Tur
neul echipelor centrelor de copii este un bun prilej de 
a arăta că multe din secretele fotbalului au fost dezlegate 
de ei. In aceste zile, formațiile Rapid 1 și II, Dinamo, 
Progresul, Steaua, Centrul „23 August" (cu trei echipe) 
se intrec pentru a desemna pe cea mai bună dintre ele.

Pînă acum, cea mai în formă s-a dovedit a fi prima 
echipă a Centrului „23 August".

In imagine, un aspect din meciul pe care această for
mație l-a susținut cu Progresul. Scor 7—0 pentru Centrul 
„23 August” 1.

Text și foto i T. MACARSCHI

Clubul sportiv Universita
tea Cluj ne informează în le
gătură cu abaterile discipli 
nare săvîrșite de jucătorii de 
fotbal Dumitru Lică, Gheor- 
ghe Codrea și, Octavian Io- 
nescu — abateri care au fă
cut, recent, obiectul rubricii 
„Faptul divers" din ziarul 
„Seînteia".

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI
Mîine. pe Giulejti: 

RAPID (tinerel) — SALZGITTER 
(R. F. a Germaniei)

• ••

In ultima sa ședință, Co
misia centrală de competiții 
și disciplină a F. R. Fotbal 
NU A RATIFICAT hotărîrea 
clubului Steagul roșu de sus- 
pendare a jucătorului Alecu.

„Secția de fotbal, convoca
tă în ședință extraordinară 
in ziua de 28 iunie, s-a ară
tat deosebit de afectată de 
cele intimplate — fapte care 
adumbresc apropiata sărbăto
rire a aniversării semicente
nare a clubului și sînt în to
tală discordanță cu etica 
sportivă. In consecință, s-a 
hotărît scoaterea din Iotul 
echipei a Jucătorilor respec
tivi pînă la clarificarea si
tuației".

Meciul care a reținut cel 
mai mult atenția în ziua a 
treia a turneului final de fot
bal, al „cravatelor roșii’’ a fost 
cel dintre formațiile Școlilor 
generale nr. 193 București și 
nr. 10 Galați. După felul cum 
evoluaseră în primele două 
zile, se părea că micii fotba
liști bucureșteni vor obține și 
de data aceasta o victorie fa
cilă. Mal ales că, pînă atunci, 
adversarii nu se prea văzu
seră.

Și totuși lucrurile s-au pe
trecut cu totul altfel. Fotba
liștii gălățeni au atacai de Ia 
primul fluier al arbitrului, do- 
minînd insistent în prima re
priză și înscriind o dată prin 
Cilibiu (min. 17). La reluare 
jocul s-a echilibrat, intervenind 
egalarea. A adus-o același ex
celent Aelenei (min. 50). Apoi, 
fotbaliștii de La 193 au reușit 
— la capătul unei perioade de 
ușoară dominare — să preia 
conducerea. Autorul golului — 
Catrina (min. 55). Nu au tre
cut însă decît trei minute și 
din nou s-a produs egalarea, 
prin Stamate.

In general, 
plăcut, deși- — 
rile precedente 
pînă acum, echipa Școlii ge-

nerale nr. 193, a Jucat mal 
șters. A condus bine Șt. Con- 
stantinescu.

Tot un rezultat de egalitate 
a fost consemnat și în partida 
dintre Șc. generală nr. 3 Si
ghișoara șl Șc. generală nr.6 
Reșița: 1—1 (1—1). Scorul re
flectă fidel raportul de forțe 
de pe teren. Partida s-a des
fășurat Intr-un ritm lent, cu 
faze confuze. Realizatori î 
GUnther (min. 6) pentru Si
ghișoara și respectiv jEizert 
(min. 29). Bun arbitrajul lui 
D. Predescu. t

Fotbaliștii de la Șc. gene
rală nr. 7 din Roman au ob
ținut o frumoasă victorie în 
fața colegilor lor de la Șc. ge
nerală nr. 12 Arad, cu 3—1 
(0—0). După aspectul echili
brat al primei reprize, nu se 
puteă anticipă acest rezultat. 
Numai că în repriza secundă 
fotbaliștii romașcani au forțat 
ritmul, înscriid prin Stoica 
(min. 36), Ene (min. 56) și A- 
lexiu (min. 58). Elevii din A- 
râd au marcat golul de onoa
re prin Croitorii (min. 57). Co
rect arbitrajul lui S. Rădu- 
lescu.

«r

îr.tr-un meci amical inter
național, divizionara C U.M. 
Timișoara a învins cu 2—0 
(1—0) echipa Zorka Subotica. 
Golurile timișorenilor au- fost 
Înscrise de Iancu (min. 43) 
ți Pop (nun. 64).

Echipa de tineret a Rapi
dului susține mîine pe sta
dionul Giulești o întîlnire 
amicală internațională în 
compania selecționatei de ti
neret a orașului Salzgitter 
(R. F. a Germaniei). In „ll“-le 
rapidist vor evolua între alții 
Straț, liămureanu, M. Stelian, 
Bujor șj Adam.

Partidă va începe la ora 
11,45.

meciul a fost 
față de joeu- 
— lidera de

Știința Ciulnița - campioana județului Ialomița
Federația română de fotbal 

a analizat desfășurarea cam
pionatului județului Ialomița 
și a declarat campioană 
județeană echipa Știința 
Ciulnița. Prin această hotă- 
rîre au fost infirmate deci
ziile luate de Consiliul ju
dețean pentru educația fizică

și sport Ialomița privind o- 
mologarea rezultatelor unor 
partide.

în faza a doua a barajului 
pentru promovarea în divizia 
9 va participa Știința Ciul
nița, echipă care va întîlni 
pe Laromet București.

Loto-Pronosport
Astăzi este UL- 

care vă mai pu
și depune bule- 

concursul Prono-

Publicăm programul con
cursului Pronosport nr. 28 din 
13 iulie 1969 în vederea docu
mentării partăcipanților asupra 
meciurilor incluse în progra
mul de concurs: I: Flacăra 
Morenl — Prahova Ploiești; 
II: Poiana Cîmpina — I.R.A. 
Cîmpina ; în : Caraiman Buș
teni— Carpați Sinaia ; IV : Șoi
mii Buzău—Petrolul Berea;
V: Petrolistul Boldești — Me
talul Buzău; VI: Colorom Cod- 
lea—Unirea Cristur ; VII: Vic
toria Tg. Jiu—Electroputere
Craiova ; VIEI: Minerul 
— Progresul. Strehaia; 
Victoria Caransebeș — 
rul Bocșa ; X: Furnirul 
C.F.R. Timișoara 
Timișoara — 
XII: VT.......
Deva | XIII : 
Minerul Ghelar,

Nu uitați I 
TIMA ZI în 
teți completa 
tinete pentru
sport de duminică 6 iulie 1969.

Amănunte în privința me
ciurilor din concurs le puteți 
găsi în Programul Loto-Pro- 
nosport de marți 1 iulie a.c.

LOTO
Numerele extrase la tragerea 

din 4 iulie 1669

Motru 
IX:

Mine- 
Deta-

; XI: U. M. 
ira — C.F.R. Arad; 
Victoria Călan—Minerul

A. S. Cugir —

EXTRAGEREA I : 89 83 46 
41 37 81 70 15 23 60 43 13.

FOND DE PREMII: 606.110 
Iei.

EXTRAGEREA a II-a :
88 70 83 27

FOND DE PREMII : 332.564 
lei.

UNDE 
MERGEM?

BASCHET. Teren Flo- 
reasca (în caz de ploaie, 
în sala Floreasca), de la 
ora 19, meciul internațio
nal feminin România — 
Cuba.

POLO. Ștrandul Tinere
tului, de la ora 191 Ro
mânia— Ungaria (juniori).

ÎNOT. Ștrandul Tinere
tului, de la ora 16 i etapa 
pe Capitală a campionate
lor naționale.

niliNE

VOLEI. Sala Giulești, de 
la ora 181 Selecționata 
sindicală a Capitalei — 
Burevestnik Leningrad (fe
minin).

FOTBAL. Stadionul Giu
lești, ora 10 i Metalul PIg 
peni — Metalul Tîrgoviște. 
ora 11,431 Rapid (tineret) 
— Selecționata de tineret 
a orașului Salzgitter (R. F. 
a Germaniei); stadionul 
Polithenica, ora 10 i Știin 
ța Bacău — I.M.U. Med 
gidia.



întrecerile balcanice de tenis
la un nou start

Pentru tenismanii fruntași 
ai țării noastre urmează două 
săptămînj de importante 
teste în fața fileului, compe
tiții de anvergură internați
onală

Prima apariție, angrenînd 
pe membrii lotului reprezen
tativ, are loc în zilele sâp- 
tăminii viitoare la Istanbul, 
unde se dispută tradiționa
lele întreceri ale Balcania
dei de tenis. Apoi, după un 
scurt răgaz, atenția iubitorilor 
sportului alb va fi îndrep
tată către mult așteptata fi
nală a zonei europene B din 
„Cupa Davis'*, întîlnirea Ro
mânia—U.R.S.S., găzduită de 
Capitala țării noastre. 
18 și 20 iulie.

întrecerile balcanice 
tenis revin la Istanbul 
un ciclu de cinci ani, în care 
au fost programate pe rînd 
în capitalele celorlalte țări 
participante. Ultima escală a 
fost la Sofia, iar precedenta 
la București. Acum, în orașul 
de pe ~ ‘
urmează 
Jubiliară 
X-a.

Inițiată 
caniada 
de fiecare dată o emulație 
deosebită în rîndul competi
torilor. De cinci ' ori pînă

acum au ieșit învingători te- 
nismanii iugoslavi, iar de 
patru ori victoria a aparținut 
culorilor noastre. O recuce7 
rire a titlului pierdut anul 
trecut va fi însă greu 
obținut 
români, 
trecerile 
fără primele

pentru 
care 

de

de 
tenismanir 

apar la in
ia Istanbul 

lor rachete, Ion

1960

între

malurile Bosforului 
să se dispute ediția 

a competiției, a

în anul 1960, Bal- 
de ' tenis a stîrnit

CUPA DAVIS" A SPUS

1. Iugoslavia, 2. 
3. Grecia

: 1. Iugoslavia, 2, 
Bulgaria, 3. România 
(Brașov) : 1. România, 
Grecia, 3. Bulgaria 
(Sofia) : 1. Iugoslavia, 
Grecia, 3. România 
(Istanbul) : 1. România, 
Iugoslavia, 3. Bulgaria 
(Atena) : 1. Iugoslavia, 
România, 3. Grecia 
(Zagreb) : 1. România, 
Iugoslavia, 3. Grecia 
(Ediție experimentală fe
minină — 1. Bulgaria) 
(București) : 1. Romania, 
2. Iugoslavia, 3. Grecia 
(A doua ediție experimen
tală feminină — 1. Româ
nia)

1968 (Sofia) : masculin — 1. 
Iugoslavia, 2. România, 3. 
Grecia : feminin — 
garia, 2. România, 
Grecia, Iugoslavia.

1969 "(Istanbul) : ?

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

(Atena) : 
România, 
(Zagreb)

1.
3.

2.

2.

2.

2.

2.

1. Bul- 
3—4.

taad (Suedia). Deci, în între
cerile balcanice speranțele 
noastre sînt legate în princi
pal de evoluția tenismanilor 
„secunzi", Petre Mărmureanu 
și Șever Dron, pe care însă 
rezultatele bune obținute Ia 
început de sezon — în spe
cial cele din India și Israel 
— îi recomandă ca suficient 
de redutabili. Mai face de
plasarea la Istanbul și una 
din speranțele tenisului nos
tru, tînărul Ion Sântei, „în 
rodaj “ pentru o activitate pe 
care o dorim cit mai grab
nic" însoțită de succese.

De asemenea, la Istanbul 
vor fi prezente/în întrecere 
reprezentantele tenisului fe
minin din țările balcanice, 
care-și dispută titlurile celei 
de a doua ediții 
Româncele Iudith 
Eleonora Dumitrescu și Ju- 
lieta Namian-Boboc 
cerca să ia cu asalt 
cucerit după o luptă atît de 
dîrză, anul trecut, de jucă
toarele Bulgariei. Sarcină, ori
cum, dificilă.

oficiale.
Dibar,

D1NAMOVIADA DE BOX

5 SPORTIVI ROMÂNI ÎN SEMIFINALE
BERLIN 4 (prin telefon). — 

Pe ringul instalat la „Sport. 
Halle" din Berlin s-au înche
iat meciurile preliminare din 
cadrul celei de a X-a ediții 
a Dinamoviadei de box. Așa 
cum am mai spus, cel ' mai 
bine se prezintă pugiliștii so
vietici, care au 10 boxeri an
grenați în lupta pentru meda
lii. îi secundează sportivii ță
rii gazdă (e drept că sînt „aju
tați" substanțial de arbitrii- 
judecătipri). Lotul român are 
în semifinale 5 boxeri. IVAN 
(muscă), 
ușoară), 
mică),
(semigrea) 
(grea).

Acum, cîteva cuvinte despre 
ultimele meciuri ale dinamo- 
vișlilor bucureșteni. Trebuie

să semnalăm din nou unele 
decizii viciate. în vădită dis
cordanță cu realitatea din 
ring. A. Vasile l-a dominat 
copios pe boxerul mongol 
Alansuiac, totuși, judecătorii 
l-au „văzut** cîștigător pe 
mongol. în fine, se pare că 
ne-am obișnuit cu asemenea 
situații deoarece nu ne-a mai 
surprins nici decizia dată în 
partida Brătie ,— Wiesner 
(Dynamo Berlin) în care ro
mânul, deși a dominat, a 
fost declarat învins. I. Olte.a- 
nu a pierdut prin K. O.

repriza a Il-a, în fața sovie
ticului Kudriașov, un boxer 
cu lovituri foarte puternice. 
Ivan a obținut calificarea 
prin neprezentarea adversaru
lui. în semifinale, boxerii ro
mâni vor avea ca adversari : 
Gyorffi pe Trazewski (Gwar- 
dia), Constantinescu pe Koch 
(Dozsa), Ivan pe Blum (Dyna
mo Berlin), Dobrescu pe Russ 
(Ruda Hvezda), Mariuțan pe 
Maier (Dynamo Berlin).

21 vo- 
cursui 

delega- 
țările

LONDRA, 4 (Agerpres). 
Propunerea de a transfer 
ma Cupa Davis într-o 
competiție „open**, deschi
să jucătorilor profesioniști, 
a fost respinsă cu 
turi contra 19 în 
reuniunii anuale a 
ților reprezentînd
care participă la cea mai 
importantă întrecere de 
tenis pe echipe. Propune
rea fusese supusă adunării 
de delegatul Franței spri
jinit de cei ai S.U.A. și 
Olandei. Respingerea a- 
cestui proiect arată că 
majoritatea țărilor doresc 
ca și de acum înainte Cu
pa Davis să rămînă o com
petiție a amatorilor.

Țiriac și Ilie Năstase. 
urmează un program 
de pregătire în vederea me
ciului cu U.R.S.S., participînd 
la turneul „open“ de la Bas-

Aceștia 
special

I. loevesijn (Olanda)—primul învingător
(Urmare din pag. 11

(U.R.S.S.) 1:14,1; 10. Torhazi Ge
ladze (U.R.S.S.) 1:14,8.

Urmărire individuală — serii : 
Volkmar Schonfeld (R.D.G.) 5:12,3 
— John Zangenberg (Danemarca) 
5:16,8; Gh. Juravle 
5:11,6 — Valeri
(U.R.S.S.) 5:20,9; Anton 
(Olanda) 5:09,5 — Valeri

(România) 
Malevalnlk 

Werner 
Petrin 

(ajuns din urmă); Vasili Fetisov 
(U.R.S.S.) 5:10,8 — Roilf Snijder 
(Olanda) 5:11,7; Svend Schmidt 
(Danemarca) 5:14,0 — Herbert
Richter (R.D.G.) 5:11,1; Eberhardt 
Franke (R.D.G.) 5:12,5 — Robert 
Duin (Olanda) 5:12,8: sferturi de 
finală 
5:13,6; 
5:23,4; 
5:12,1; 
5:27,0.

Viteză — pentru calificare : 
Omar Phakadze (U.R.S.S.) 11,1 — 
record egalat al U.R.S.S.; Lijn 
Loevesijn (Olanda) 11,4; Florian 
Negoescu (România) 11,5 — nou 
record al României ; Jan Janssen 
(Olanda) 11,6; Niels Kristensen 
(Danemarca) 11,7; Ion 
(România) 11,7; Heinz 
(R.D.G.) 11,7; Torhazi
(U.R.S.S.) 11,8: Ole Dehn (Dane
marca) 11,8; Jorgen Lindegaard 
(Danemarca) 11,9; Axel Meissner 
(R.D.G.) 12.0; Paul Soare (Româ
nia) 12,0; George Negoescu (Ro
mânia) 12,0; Sigfried Meske 
(R.D.G.) 12,1; Serghei Baramla 
(U.R.S.S.) 12,4; Arie Moret (Olan
da) 12,4; optimi : phakadze 13,6
— Moret; Loveseljn 12,2 — Dehn; 
Fi. Negoescu 13,5 — Meske; Jans
sen 11.9 — Baramla ; Florea 12,4
— Lindegaard; Roder 11,9 — G.
Negoescu; Kristensen 11,8 —
Meissner: Geladze 12.9 — Soare ; 
recalificări : Dehn 12,5 — Moret ; 
Meske 12,7 — Baramia : Meissner 
12,4 — G. Negoescu; Soare 12,5
— Lindegaard.

Tentative de record : 200 m lan
sat — FL. NEGOESCU 11,4 — nou 
record al României ; PHAKADZE 
— 11,1 record egalat al U.R.S.S. 
(sportivul sovietic deține și re
cordul lumii cu 10,ci, performan
ță realizată la Ciudad de Mexico 
în 1967, dar neomologată de fe
derația sovietică, deoarece a fost

: Werner 5:10,4 — Schmidt 
Fetisov 5:14,7 — Franke 
Juravle 5:11,6 — Snijder 

Richter 5:12,6 — Schânfeld

Florea
Roder 

Geladze

LUN LOEVESJN 
Desen de AL. CLENCIU

un velodrom de altl-realizată pe 
tudlne).

Programul
16,30 
miflnale, viteză sferturi de finală, 
urmărire Individuală finale, vi
teză semifinale, urmărire pe 
echipe serii, viteză finale, elimi
nare.

zilei de astăzi : ora 
urmărire individuală se-

Semi musca:

Radu VOIA

vor in- 
trofeul

DOBRESCU (semi- 
GYORFFI (mijlocie 

CONSTANTINESCU 
și MARIUȚAN

Dan CARAGHEORGHE

Concursul
de la Aachen

AACHEN (prin telefon). — 
Concursul internațional de 
călărie a continuat miercuri 
cu disputarea Marelui premiu 
de dresaj.

Pe locul I s-a clasat sporti
vul din R.F.G. L. Linsenhoff 
cu calul Piaff (997 p). L-au 
urmat compatrioții săi losef 
Nekermann cu Mariano (978 
p) și Eva-Maria Pracht cu 
Antoinette (946 p). Reprezen
tanții clubului Steaua, I. Mol
nar cu Argint și N. Mihal- 
cea cu Bolero s-au clasat pe 
locurile 20 și 21 cu 801 p și, 
respectiv, 756 p.

Joi s-a desfășurat proba 
specială „Preis Der Aachen**.

Pe pistele
• La Stockholm s-a des

fășurat un concurs interna
țional în nocturnă. Atleta 
iugoslavă Vera Nikolici a 
cîștigat proba de 800 m în 
2:05,4, iar maghiarul Kulcsar 
a ocupat primul loc în proba 
de aruncarea suliței cu 83,10 
m. Kenyanul Asati a termi
nat învingător pe 400 m cu 
47,3. Foarte disputată a fost 
proba de săritură în înălțime

REFLECȚII DUPĂ EUROPENELE DE BOX

Aurel Mihui ur fi putut, dur...
De puțin timp, în întrece

rile de box a apărut o nouă 
categorie : semimusca. La 
campionatele europene de la 
București au fost prezenți 
sportivi din 9 țări, iar dispu
tele celor mai ușori boxeri 
au oferit partide electrizante.

Dintre cei 9 candidați la 
centura de campion european, 

aveau șansele cele mai 
• j la cununa cu lauri a 
mpionatului: Weinhold

.. R.D.G.), Rozek (Polonia), Se- 
. - .nenov (U.R.S.S.) și Aurel Mi

hai (România). Dar dintre cei 
4 favoriți, doar Rozek a reu
șit să urce pe una din trep
tele podiumului : a treia. Sor
ții au decis ca cei 4 să se în- 
tîlnească intre ei încă din pri
mul tur.

dea 
bune 
Victoria. Dimpotrivă, ’ îndru
mările lor au fost contradic
torii.

Pugilistul din Constanța a 
fost foarte conștiincios în 
pregătire și a reușit ca în
tr-o perioadă scurtă de timp 
să-și elimine multe din defi
ciențe : nu a mai lovit cu mă
nușa deschisă, a apreciat mal 
bine distanța, și-a mărit vi • 
teza de execuție și forța lo
viturilor. Eroarea tactică din 
partida cu Rozek, sperăm că-i 
va fi de învățătură pentru 
viitor. Dacă lui Aurel Mihai 
i se va acorda aceeași atenție 
ca și pînă acum, el are toate 
șansele să înregistreze rezul
tate foarte bune. Pentru a- 
ceasta, el trebuie însă rodat 
în cît mai multe competiții 
internaționale, cu adversari 
diferiți ca pregătire și stil. în 
felul acesta, în 1971 la C.M. 
sau în 1972 la J.O., constăn- 
țeanul ar putea intra în plu
tonul boxerilor care „se bat** 
pentru cucerirea medaliilor de

elevului lor cele mai 
sfaturi, care să-i asigure

Aceasta a făcut

întrecerea „semimuștelor** a 
evidențiat tendința multora 
de a pune accentul pe boxul 
în forță, pe combativitate. 
Lucru curios, dacă ne gindim 
că acești boxeri nu depășesc 
48 kg. Cu toate acestea, A. 
Mihai, Escudero (Spania), U- 
della (Italia), Solomos (Gre
cia), Gadjev (Bulgaria) — 
halterofili în miniatură — 
s-au angajat în dispute dure, 
n-au știut ce înseamnă de
fensiva. Singur, maghiarul 
Gedo a arătat o tehnică des
tul de bine pusă la punct, 
grație căreia a cîștigat titlul. 
El a suplinit lipsa de comba
tivitate cu punerea în va
loare a unor procedee de 
luptă variate, a știut să se 
blocheze mai prompt decit 
colegii săi de categorie. în 
linii generale însă, reprezen
tanții categoriei 48 kg n-au 
reușit să evolueze de așa ma
nieră incit să ne impresio
neze.
văzut boxeri de clasă certă 
la această categorie.

Mai bine spus, n-am

Paul IOVAN

Gyorgy Gedo
văzut de AL. CLENCIU

sportivi, mai slab cotați, dar 
bine plasați pe tabelul de 
desfășurare, să se numere 
la sfîrșitul competiției prin
tre premiați, iar titlul să re
vină, pînă la urmă, maghia
rului Gedo.

Reprezentantul nostru ai 
fi putut obține, încă de la 
prima sa participare la o 
mare competiție, un rezultat 
de răsunet. După ce în pri
mul meci a trecut peste unul 
dintre cei mai redutabili bo
xeri ai categoriei, Weinjiold, 
în următoarea partidă, Mihai 
a avut ca adversar un alt 
candidat la supremație, Ro- 
zek. în această partidă, după 
o repriză în care l-a surcla
sat pe polonez, trimițîndu-1 și 
la podea de două ori, Mihai 
a slăbit ritmul, iar arbitrii 
ținînd seama de revenirea lui 
Rozek din ultimele două mi
nute ale luptei, i-au acordat 
victoria. Aurel Mihai s-a vă
zut astfel eliminat din com
petiție. Pregătirea și talentul 
său îi dădeau însă dreptul la 
mai mult. Ne-a mirat faptul 
că antrenorii Teodor Nicu- 
lescu și Nicolae Buză, care-1 
asistau la colț, n-au reușit să

de călărie

Victoria a revenit lui losef 
Nekermann (R.F.G.) cu Can
tate — 7,8 p. Pe locul doi s-a 
clasat Wolfgang Haug cu 
Lorlot — 7,3 p, iar pe locul 
trei K. 
nit — 
Argint 
4,7 p,
Domino, locul 11 cu 4,5 p.

Vineri a fost programată o 
probă specială pentru femei.

Sîmbătă și duminică se des
fășoară încă două probe spe
ciale la care iau startul și 
călăreții noștri, mai puțin D. 
Velicu al cărui cal (Dana) 
este accidentat la picior.

Capellmann cu Gra- 
6,8 p. I. Molnar 
a ocupat locul lt) 
iar N. Mihalcea

de atletism
bărbați, în care victoria a re
venit suedezului Christer Ce- 
lion cu 2,14 m. Pe locurile 
următoare s-au clasat com
patrioții săi Lundmark — 
2,14 m și Dahlgren — 2,11 m.

• Titlul de campion al 
S.U.A. la decatlon a revenit 
lui Bill Toomey cu 7 818 p.

• în cadrul concursului 
internațional de la Koblenz, 
criteriu de selecție în vede
rea întîlnirii America—Eu
ropa, cunoscuta sportivă Ka
rin Balzer (R.D.G.) a cîștigat 
proba de 100 mg cu 13,4. Ea 
a terminat învingătoare și în 
cursa de 100 m (11,9). Proba 
de aruncarea ciocanului a re
venit atletului maghiar Gyu- 
la Zsivotzki cu 71,66 m, iar 
Diter Hoffmann (R.D.G.) s-a 
clasat pe. primul loc la arun
carea greutății cu 20,60 m.

pe cine știe ce plajă, eventual 
dormitînd. E, mai mult ca si
gur, o simplă impresie ; dacă 
furtuna competițiilor nu a iz
bucnit încă, în schimb, la Ge
neva, va avea loc joia viitoare
tragerea la sorți în marile con
fruntări europene 1969-70. 
Sînt deci norii care se acumu
lează înaintea sus-amintitel 
furtuni, iar balonul rotund, 
simpaticul perfid, se face că 
nu știe, dar, de fapt, plodește 
anunțarea marilor șocuri fot
balistice. Se mai anunță, însă,

următoarea : 1. Mulligan (Aus
tralia) ; 2. Năstase; 3 Ploiz
(R.F.G.) ; 4. Gulyas (Ungaria) ; 
5. Pohmann (R.F.G.) ; 6. Szik 
szai (Ungaria); 7. Phillips
Moore (Australia) ; 8. Carl- 
stein (Suedia). Ordinea și nu
mele prezente scutesc de co
mentarii ! Iar după încheierea 
turneului de la Travemunde, 
urmează un alt punct impor
tant din itinerarul compe- 
tițional, open-ul de la 
astad.

Continuă Marea Buclă,
o desfășurare din ce în ce mai 
palpitantă, în care atenția în
dreptată spre duelul Merckx-

Kn

ew

Un aspect al celei de a Vl-a 
etape a campionatului mon
dial de motocros, organizată 
de federația de specialitate 
din U.R.S.S., care a reunit în 
Întrecere alergători din 
glia, Belgia, . Bulgaria, < 
slovacia, Danemarca, 
R. D. Germană. 
România, Suedia și 
Sovietică.

i An- 
Ceho- 

Franța, 
Polonia, 
Uniunea

Foto : TASS

Fotbal
PE LISTELE 

DE TRANSFERĂRI

Ca întotdeauna, vacanța fot
baliștilor este folosită din 
plin pentru transferarea jucă
torilor de la un club la altul. 
Ray Wilson, celebrul fundaș 
al naționalei engleze și al 
clubului Everton, va juca în 
viitorul sezon 
Athletik care 
divizia a patra ! Kurt Hamrin 
se va transfera 
Ia Verona. De notat că Ham
rin are 35 de ani ! Interna
ționalul suedez Tommy Sven
sson, titularul echipei cam
pioane Oester Vaxjo. va evo
lua în echipa franceză Olvm- 
pique Marseille. Milan a fă
cut o achiziție valoroasă : 
Dino Fontana (21 de ani) do

la Oldham 
activează în

de la Milan

JUCĂTORI PROFESIONIȘTI LA C.M. DE HOCHEI?
ZURICH, 4 (Agerpres). — 

Intre 5 și 13 iulie, în locali
tatea Crans-sur-Sierre (Elve
ția), se vor desfășura lucră
rile Congresului Ligii inter-

la Lanerossi Vicenza. Fina
lista actualei ediții a C.C.E., 
Ajax Amsterdam, îl va uti
liza în viitorul campionat pe 
danezul Tom Sondergaad. 
care a jucat la Rapid Viena

I
PREMIUL FAIR-PLAY 

ÎN ANGLIA
Federația engleză de fotbal 
decernat un premiu spe-a decernat un premiu spe

cial al fair-play-ului echipei 
Notthingham Forest. De-a 
lungul a 25 ediții de campio 
nat, nici un jucător al aces
tui club nu a fost exclus de 
pe teren ! Performanța este 
intr-adevăr remarcabilă.

DINAMO KIEV A ÎNVINS 
DINAMO MOSCOVA

ROMANI IN COMPETIȚII

INTERNATIONALE

în campionatul U.R.S.S„ 
Dinamo Kiev a întrecut <_u 
scorul de 2—0 pe Dinamo 
Moscova, iar Torpedo Kutaisi 
a dispus cu scorul de 1—0 
de formația Lokomotiv Mos 
cova Alte rezultate : Spartak 
Moscova— Pahtakor Tașkent 
1—0 ; Dinamo Minsk — Kai
rat Alma Ata 3—0 ; Zenit 
Leningrad — Șahtior Donețk 
0—0.

TINERII LUPTĂTORI

Astăzi și mîine tinerii 
luptători din loturile republi
cane (greco-romane și libere) 
vor participa la două turnee 
internaționale individuale în 
compania reprezentanților Po
loniei. La Cîmpulung Muscel 
se desfășoară întrecerile la 
greco-romane, iar la Odor- 
heiul Secuiesc cele de lupte 
libere.

Joaquin Agostinho, „portughezul zburător", trece primul linia 
de sosire. Joi la prînz — un anonim profesionist „de echipă; 
joi seara — celebru autor al unei evadări solitare care a 

produs efervescență în „Tour“

★
La Slatina s-a desfășurat 

meciul internațional de lupte 
greco-romane dintre echipele 
de juniori ale României și 
Poloniei. Cei peste 1500 de 
spectatori prezenți au aplau
dat comportarea frumoasă a 
juniorilor noștri și victoria 
pe care ei au obținut-o la 
scor : 7—3. A. Popa, T. Ignă- 
tescu și R. Codrcanu au fur
nizat cele mai spectaculoase 
partide.

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
o furtună, rpe cerul Italiei: la 
10 iulie ia) sfîrșit perioada de 
transferări din „calcio", iar 
cifrele anunțate de pe acum 
(1 300 000/000 de lire pentru 
Riva !) încing o sarabandă de 
heconceputi pe alte meleaguri.

Continuă sezonul „plin** al 
tenisului, desigur cu cap de 
afiș, open-ul Wimbledon, dar 
și alte concursuri revendică 
un loc sub soare : mai întîi, 
turneul tradițional de la Trave- 
miinde (R. F. a Germaniei), 
competiție care i-a prilejuit 
lui Ilie Năstase, în 1967, pri
ma victorie într-un turneu 
internațional ( a dispus în fi
nală de danezul Jan Leschly). 
Anul acesta, ordinea favori- 
ților în tabloul de concurs este

ceilalți prilejuiește cîte o 
năzdrăvană afirmare ca aceea 
a lui Joaquin Agostinho, pri
mul (poate chiar... ultimul) ci
clist portughez care a cîștigat 
o etapă în Turul Franței. In
teresant este faptul că, încă 
după o săptămînă de cursă, 
orice pronostic este hazardat, 
diferențele din clasamentul 
general, de ordinul secundelor 
reușind să mențină disputa la 
cea mai înaltă tensiune.

Un alt sport, în caie rezul
tatele ne arată permanenta 
creștere a nivelului biologie 
omenesc, este în plin sezon i 
atletismul. Un noian de con
cursuri, fiecare dintre ele 
eventuală sursă de noi perfor
manțe înalte, ocupă mai toate 
zilele din săptămîna-subiect. 
Mai întîi, diferite meciuri

atletice înter-țări : Cehoslova
cia — Marea Britanie (echipe 
complete), Danemarca — Nor 
vegia, R. D. Germană — Un
garia (juniori și junioare), 
Franța — Polonia (masculin). 
Iugoslavia — Belgia — Gre
cia (masculin), Bulgaria — 
Polonia. Apoi, diverse alte 
confruntări tradiționale și 
campionate naționale, toate 
capabile să ne furnizeze, o 
clipă mai devreme, date pri ■ 
vind candidaturile la locuri de 
onoare în ediția 1969 a Cam
pionatelor europene de la 
Atena.

Bolizii pe patru toți se în 
trec în Marele Premiu al 
Franței, contînd în Campio 
natul mondial al formulei 1, 
la Clermont Ferrand. Iată, 
însă, un gen de competiții la

care așteptarea rezultatelor stă 
nu numai sub semnul intere 
sului, ci și al strîngerii de 
inimă : prea mare a început 
să fie numărul victimelor 
Aidoma unui ucenic-vrăjitor, 
automobilismul de înaltă corn 
petiție pare a se hazarda 
afara limitelor umane de 
pînire a forței fantastice 
care au ajuns motoarele, 
tr-o asemenea pseudo-jucărie 
se ascunde astăzi o adevărată 
herghelie de cai-putere, iar 
lupta pentru întîietate e acer
bă. Credem că a sosit momen
tul unei noi revizuiri 
lamentelor de către 
care pînă acum s-a 
prea mult de detaliile 
și prea puțin de oamenii care 
poartă mașinile spre victo
rie.
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stă
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C.S.I., 

ocupat 
tehnice

G. RUSSU-ȘIRIANU

naționale de hochei pe ghea
ță (L.I.H.G.), la care vor lua 
parte delegați din 25 de țări. 
Pe ordinea de zi figurează 
probleme importante cu pri
vire la campionatele mon
diale și la turneul olimpic 
de la Sapporo. Congresul va 
desemna orașul gazdă a cam
pionatelor mondiale din anul 
1971 și va lua în discuție o 
propunere prin care se cere 
admiterea a 6 jucători pro
fesioniști în fiecare echipă 
națională participantă la gru
pa A.

De asemenea, se va studia 
hotărîrea Comitetului Inter
național Olimpic, prin care 
numărul formațiilor partici
pante la turneul olimpic se 
reduce la 8. Organizatorii 
viitoarei Olimpiade albe de 
la Sapporo (Japonia) au ce
rut să se facă o excepție 
pentru Jocurile de iarnă din 
1972, admițîndu--se 16 echipe.

ÎN TURUL FRÂNTEI

MERCKX A PRELUAT 
TRICOUL CALBEN
PARIS, 4. — Cea de a 6-a 

etapă a Turului ciclist al Fran
ței disputată pe distanța Mul
house—Belfort (133,5 km) a fost 
dominată de Eddy Merckx care 
și-a asigurat nu numai victoria 
în etapă cu 3h 37:25 dar a in
trat și în posesia tricoului gal
ben. ,

El conduce, acum, în clasa
mentul general cu 28 h 04.44 
fiind urmat de Rudi Altig la 
2:03, de Jan Janssen la 4.41 și 
de Felice Gimondi la 4:50.

LA WIMBLEDON

PRIMII CISIIGAIOm
Ann Jones, Newcombe — Roche

LONDRA, 4. — Proba de 
simplu-feminin a oferit prima 
finală a turneului de tenis de 
la Wimbledon. Și după o lungă 
pauză (8 ani), publicul a putut 
aplauda o englezoaică în feri
cita postură de cîștigătoare, căci 
Ann Jones a reușit să dispună 
de americanca Billie Jean King 
cu 3—6, 6—3, 6—2.

Cea de a doua probă care 
s-a terminat a fost cea de du- 
blu-masculin în care australie
nii Newcombe șl Roche au în
trecut pe Okker (Olanda) și 
Riessen (S.U.A.) cu 7—5, 11—9 
și 6-3. |

mix- mix- mix-mix
ÎNTR-UN MECI internațio 

nai de lupte greco-roinane 
desfășurat la Savona (Italia), 
echipa de tineret a României 
a dispus cu 16—4 de cea a 
țării gazdă.

Cu prilejul unui concurs In 
ternațional de haltere, care 
a avut loc la Freiburg, spor
tivul belgian Serge Rodini,, 
medaliat cu argint la Ciudad 
de Mexico, s-a clasat pe pri
mul loe la categoria super ■ 
grea cu un total de 540 kg.

Patru dintre înotătoarele 
americane medaliate cu aur 
la Ciudad de Mexico și-au 
anunțat retragerea din actl 
vitatea competițională. Este 
vorba de Claudia Colb (cam
pioană olimpică în probele 
de 200 și 400 m mixt), Pokey 
Watson (campioană olimpi 
că la 200 m spate), Jane 
Barkman (campioană olimpi
că în proba de ștafetă 4 x 100 
m liber) și Catie Ball (cam
pioană olimpică în proba de 
ștafetă 4 x 100 m mixt).

Titlul de campioană a U.R.S.S. 
Ia volei masculin i-a reve
nit în acest an echipei Bure- 
vestnik din Alina Ata. 
ultima etapă, voleibaliștii 
la Burevestnik au învins pe 
teren propriu cu scorul 
3—1 (10—15, 15—6,
15—5) formația Radiotehnik 
Riga. într-un alt joc, forma
ția Ț.S.K.A. Moscova, prin
cipala candidată la titlu, a 
pierdut cu 1—3 (15—9, 13—13, 
13—15, 10—15) în fața echi
pei Lokomotiv Kiev.
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