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Azi, start în barajul pentru Slovan Bratislava - Meci internațional de fotbal pe Giulești

. i
■ i

divizia B la fotbal Farul 1-0 (0-0)
rin-
se-

La ora cînd citiți aceste 
duri, campioanele celor 8 
rii ale diviziei C sint gata de 
întrecere pentru a cuceri 
dreptul de -a activa în sezonul 
viitor în divizia secundă.

Conform regulamentului, 
doar 4 din cele 8 echipe vor 
promova în divizia B, cite două 
formații din grupele de la 
București și Cluj. Care vor fi 
cele 4 ? Un pronostic este foar
te greu de dat, deoarece toate 
aspirantele s-ău pregătit cu 
multă seriozitate pentru acest 
examen dificil. Majoritatea for-

mațiilor au făcut antrenamen
te de acomodare pe stadioanele 
ce vor găzdui partidele bara
jului.

Etapa de azi programează 
următoarele meciuri :

fi

Drimer a cîștigat

• BUCUREȘTI :
Giulești : Metalul 
Metalul Tîrgoviște ; __________
Politehnica : Știința Bacău — 
I.M.U. Medgidia :

• CLUJ : Stadionul Munici
pal : Olimpia Satu Mare — 
Minerul Anina : Stadionul Clu
jeana : Chimia Făgăraș —
Știința Petroșani.

Toate partidele vor începe la 
ora 10.

Stadionul 
riopeni —

Stadionul

CONSTANȚA, 5 (prin telefon). 
In cel de al doilea meci din ca
drul „Cupei Litoralului ’69“, dis
putat in nocturnă pe stadionul 
1 Mai. formația cehoslovacă Slo
van Bratislava a întrecut la li
mită pe Farul Constanța. Jocul 
a fost foarte disputat șl a plăcut 
celor 8 000 de spectatori. Spre 
deosebire de prima lor evoluție, 
de data aceasta, fotbaliștii ceho
slovaci au jucat mai bine, însă au 
comis și unele neregularități. Con- 
stănțenii au ratat multe ocazii 
din situații extrem de favorabile. 
Unicul gol a fost marcat de 
Cvetler, în min. 66, printr-un 
șut de la 16 ni. A arbitrat bine 
Z. Drăghici — Constanța.

/
C. POPA

coresp. principal'

AZI, LA BRAȘOV

Finala campionatului de juniori

i

meci-turneul de baraj

vinei! seara a luat sflrșlt în 
sala Constructorul din Capita
lă, mecl-tumeul pentru de
semnarea celor doi reprezen
tanți al țării noastre în tur
neele zonale, unul din 
mai puternice concursuri 
șah desfășurate în țara 
tră.

Pe primul loc s-a 
maestrul Internațional 
Drimer, cu 6’/i puncte I 
posibile), urmat de i 
maestru internațional 
Gheorghiu cu 6 p. în conti
nuarea clasamentului: V. Cio- 
ciltea și Th. Ghițescu 5V» p, 
dr. O. Trolanescu 4l/2 p șl Erh. 
Ungureanu 2 p.

O Ieri, echipa reprezentati
vă a Bucureștiului a plecat 
la Moscova, pentru meciul In- 
ter-orașe cu selecționata șa
hiștilor din capitala U.R.S.S.

cele 
de 

noas-

clasat 
Dolfi 

(din 10 
marele 
Florin

Orașul de la poalele Tîmpei 
găzduiește azi finala campio
natului de juniori.

Concurente în ultimele 90 
de minute ale competiției sînt 
reprezentantele centrelor uni 
versitare Cluj și Iași.

Dacă Universitatea Cluj nu 
mai are nevoie de vreo re
comandare specială „în mate
rie44, echipele sale de juniori 
fiind, de-a lungul anilor, glo
rii ale team-urilor românești 
„under 18 years44, Politehnica 
Iași este o... premieră aștep
tată cu legitim interes.

Oricare ar fi rezultatul de 
azi, evoluțiile de pînă 
acum ale celor două fi
naliste reprezintă un succes.

Fie ca azi, ultimul titlu 
al anului, titlul celor mai ti
neri campioni ai țării, să fie 
decernat echipei mai bune, 
la capătul unui joc de bună 
factură tehnică și spectacu
lară, care să satisfacă pre
tențiile iubitorilor fotbalului 
din Brașov.

Iată programul de azi, de 
pe stadionul Tineretului, în- 
cepînd de la ora 16 : Metalul — 
Ș.S. Brașov (loc 3—4) și Uni
versitatea Cluj — Politehnica 
Iași (loc 1—2).

Stadionul Giulești găzduiește azi, de la ora 11,45, 
partida internațională amicală ' de fotbal dintre 
echipa de tineret a Rapidului și selecționata si
milară a orașului Salzgitter (R. F. a Germaniei).

LA PISCINA TINERETULUI în curlnd o plă

„Trofeul Zagreb" la handbal feminin

ROMÂNIA-U.R.S.S. 17-15 (9-8)
BELGRAD 5 (prin telefon) 

— In diferite orașe din Iugo
slavia s-au disputat vineri 
partidele din cea de a treia 
etapă a tradiționalei compe
tiții de handbal feminin dota
tă cu „Trofeul Zagreb14. în cel 
mai important meci, selecțio
nata României, jucînd exce
lent, a învins reprezentativa 
Uniunii Sovietice cu scorni 
de 17-15 (9-8). Punctele au 
fost înscrise de Dobîrceanu 
(4), Ilie (3), Neghină (3), Mic- 
loș (3), Arghir (2), Munteanu 
și Soos pentru România, Bo

brova (5), Turcina (4), 0mel- 
ciuk (3), Sabanova, Osetinska- 
ia și Kan Fan-san pentru 
U.R.S.S. Partida s-a disputat 
în localitatea Krijevți, în 
fața a peste 1000 do specta
tori. In celelalte jocuri pro
gramate s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Ungaria 
a învins surprinzător. Ia Iva- 
nicigrad, selecționata Iugo
slaviei cu scorul de 7-6 (5-3), 
iar Polonia a dispus de echipa 
Ivanicigrad cu 12-8 (6-3).

Întrecerile de 'înot din cadrul campio
natului Capitalei sînt în plină desfășu

rare. Iată cîteva din rezul
tatele înregistrate :

A. Spinea 60,5 — 100 m ; 
I. Sveț 1:10,8 la 100 m liber
— nou 
țeanu 
200 m 
și E. 
200 m
E. Cristescu 71,9 la 100 m 
liber; Eug. Cristescu 2:56,6 — 
200 m spate ; Cr. Balaban 
5:48,0 — 400 m mixt ; Anca 
Groza 5:54.0 la 400 m mixt — 
nou record de copii A ; E. 
Cristescu 2:37,8 — 200 m li
ber ; A. Horvat 2:37,0 la 200 
m liber — nou record de 
copii B: Anca Hutzu 3:13,8
— 200 m bras ; G. Cerbeanu 
1:12,7, A. Groza 1:14,0, C. Vî- 
jeu 1:14,8 la 100 m delfin ; 
L. Copcealău 67,4 Ia 100 m 
delfin.IVO GOKAN

cută surpriză
pentru școlarii

rec. de copii C ; T. Mu
și Gh. Lupu 2:30,4 la 
spate ; A. Horvat 2.58.9 
Tschiltsche 2:59,3 la 
spate ; L. Dan 69,4 ți

sportivi
din Capitală!

„CUPA BUCUREȘTI" LA VELODROM

apară foto

grafia in ziar?

sportul

Cheia" — in nume

Dorifi sâ vă
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IDe data aceasta aplauze pentru juniorii noștri

IRomânia-Ungaria 4-2 la polo
I
I

a Cehoslovaciei
noasta

ai cu | 
rapid I

■r_n -

i

și indi-
1 Buc.)
1 Buc.

Nușa MUȘCELEANU

Gh. Moiseanu cu Pe- 
2:11,8. Concursul con-

. Doriți să parti
cipați la un dejun 
ca invitați ai lui 
Marin Niculescu 
și Gabriel Moi- 
ceanu ?

| Sir Stanley Rous

zentativ. In zilele de 12 și 19 
iulie, la Constanța, formația 
oaspe va participa la două 
„triunghiulare41.

încercarea de pătrundere a Ancăi Racoviță este stopată de 
Skeete, cea mai bună jucătoare a oaspetelor.

Foto : N. DRAGOȘ
------------------------------------------——————i————————

ouă evenimente, de o factură 
total deosebită, au traversat 
în ultima săptămînă existența 
clubului clujean „U" : mesajul 
președintelui F.I.F.A., Sir Stan- 
ley Rous (care, întrecînd orice 

i record de punctualitate, a felicitat _
’ înaintea tuturor — gruparea alb-neari- 
r
I

A.
2.

In meci revanșă
Cuba România 58-56
B3S

Astă-seară,

ultimul meci

in timpulEchipa României 
cursei de urmărire.

' ■ v' "
Foto : V. BAGEAC PHAKADZE (U.R.S.S.) A CIȘTIGAT

• Ceilalți învingători : Anton Werner (Olanda)
— urmărire individuală și Arie Moret (Olanda)
— eliminare • Echipa ae urmărire a Români
ei a debutat cu cel mai bun timp al zilei ® 
Paul Soare și Gh. Juravle au cucerit medalii 
de bronz • întrecerile de astăzi încep la

ora

rele viitoare din

Aseară, în cadrul plăcut 
al terenului Floreasca, repre
zentativele feminine de bas
chet ale României și Cubei 
au furnizat o partidă la fel 
ae pasionantă câ cea din ziua 
precedentă, de la Ploiești. 
într-adeVăr, dacă ar fi să ți
nem seama numai de evolu
ția scorului am avea suficien
te argumente pentru întări
rea acestei afirmații. Oaspe
tele și-au impus ritmul rapid 
de la început și, prin inter
cepții, contraatacuri și pă
trunderi, au reușit să obțină 
inițiativa : ' 12—8 min. 6, 
22—16 min. 12, 27—18 min. 
18, 31—22 min. 20. După con
sumarea' minutelor de odih
nă, tot impetuoasele baschet
baliste cubaneze domină, dar, 
treptat, acțiunile sportivelor 
noastre devin mai legate și, 
ca urmare, diferența de scor 
începe să descrească, ba 
chiar, în min. 31, intervine 
egalarea : 35—35. în conti
nuare, formația română ob
ține un ușor avantaj (41—37 
în min. 30), pierdut însă des
tul de repede. Lipsa meciu
rilor se face din plin resim
țită (să nu uităm că sporti
vele noastre au încheiat acti
vitatea competițională în lu
na mai), în special în ceea ce 
privește coeziunea și, ca ur
mare, oaspetele preiau iniția
tiva și conducerea. In final, 
echipa României forțează e- 
galarea, dar desele ratări o 
împiedică să-și atingă scopul, 
astfel că selecționata Cubei 
obține o meritată victorie la 
limită: 58—56 (31—24), revan- 
șîndu-se după insuccesul de 
vineri seară.

Scorul a fost realizat de 
Skeete 25, Reynoso 9, Jova 14, 
Serqet 4, Borrero 4, Lugo- - 
nes 2 pentru Cuba, respectiv 
Diaconescu 20, Georgescu 10, 
Ghiță 2. Savu 11. Taflan 6, 
Racoviță 7. Au arbitrat bine 
I. Petruțiu și I. Șerbănescu.

Astă-seară, de la ora 19, 
terenul Floreasca (în caz de 
ploaie, sala Floreasca) găzdu
iește ultima partidă România 
—Cuba. Intrarea liberă, (d st)

Fizionomia partidei revanșă din
tre tinerii poloiști ai României și 
Ungariei a fost total diferită de 
cea a meciului din ajun, lucru 
în parte explicabil dacă vom ține 
cont de cîteva elemente esențiale. 
In primul rînd, oaspeții au fost 
prea siguri de superioritatea lor 
și au greșit grav. Apoi, repre
zentanții noștri, de data aceasta 
mult mai ambițioși și dornici să 
justifice că selecționarea lor nu 
a fost întîmplătoare, au suplinit 
minusurile din pregătirea tehnica 
și tactică printr-o aprigă dorin
ță de a învinge și un efort consi
derabil.

Echipa de judo
in țara

judo a 
în țara

Puternica echipă de 
Cehoslovaciei se află 
noastră pentru a participa la 
o pregătire comună cu spor
tivii români din lotul repre-

Ca urmare, după două reprize 
eu aspect echilibrat, în care fie
care echipă a înscris din superio
ritate numerică (Frincu și Ha- 
mori) selecționata noastră s-a im
pus net îi) cel de al treilea rund 
(Frincu a marcat dintr-o poziție 
dificilă, iar Mustață l-a obligat 
— cu un șurub din centru pe ex
celentul Horvath să scoată a 3-a 
oară mingea din plasă), luînd un 
avantaj decisiv (3—1). Pină la 
sfîrșit, românii au mai adăugat 
în cont un gol realizat de Slăvei 
din superioritate numerică și a- 
poi și-au apărat cu strășnicie zes
trea, neîngăduind adversarilor de- 
cjt să reducă din handicap spre 
sfîrsitul reprizei (Szeri). Scor 
finai ; 4—2 (1—0, 0—1, 2—0, 1—1), 
care consfințește o victorie fru
moasă, pe deplin meritată și 
mult aplaudată.

N. Nicolaescu, cu sobrietatea-I 
și corectitudinea caracteristice a 
condus formațiile : ROMANIA : 
FI. Slăvei (Huber) — FI. Teodor, 
ROTARU, Bartolonțeu, MUSTA
ȚA, FRINCU, I. SLAVEI, Flrșiro- 
tu, Harabula, Pop ; UNGARIA : 
HORVATH (Hauszler) — VOrOs- 
vari, Nemcsik, Szeri, KOLLER, 
Magas, HAMORI, Szittya, Szello, 
Ipacs. (a.v.).

Ștafetele 
călăreților

CONSTANȚA, 5 (prin tele
fon). In probele de ștafetă 
disputate ieri, călăreții de la 
Steaua au reușit să-și adju
dece victoria la două catego
rii, ușoară și mijlocie. Dina- 
moviștii, care conduc în cla
samentul general, s-au impus 
doar la semiușoară. Iată re
zultatele : semiușoară : 1. Di
namo (V. Ionescu cu Keops 
și S. Mircea cu Alma) 1:33,3;
2. Armata Cluj (V. Conțiu cu 
Trubadur și I. Vifaldy cu O- 
glinda) 1:40,5; 3. C.S.M. Sibiu 
(B. Filip cu Dorinei și I. Mun
teanu cu Strop) 1:41.8; mij
locie : 1. Steaua (C. Ilin cu 
Viteaz și A. Donescu cu 
Graur) 2:05,5; 2. Dinamo (O. 
Recer cu Gama și Gh. Vlad 
cu Spirt) 2:18,2; 3. Centrul de 
călărie București (Manuela 
Fîrșirola cu Arcaș și Gabriela 
Ionescu cu Ghidran) 2:52,2: 
ușoară : 1. Steaua (D. Velea 
cu Zefir și V. Bărbuceanu cu 
Năsturaș) 2:05,5, 2. C.S.M. Si
biu (E. Wermescher cu Gica 
și H. Mtiller cu Cabana) 2:10.0;
3. Dinamo (A. Bozan cu Son
dor și 
trișor) 
tinuă.

Cornel POPA
coresp. principal

9,30.
Ziua a doua a Cupei 

București", la fel de pal
pitantă, cu dispute ce s-au 
ridicat la un nivel încă ne- 
întîlnit pe ovalul nostru de 
beton, a satisfăcut din plin 
exigențele publicului și ale 
specialiștilor. Omar Pha
kadze, excelentul sportiv 
sovietic, și-a înscris în pal
mares o strălucită victo
rie în cea mai frumoasă 
probă a velodromului : vi
teza. Adversarii săi au în
cercat în toate felurile să-I 
depășească, dar n-a ’fost

chip. Este atît de bine pre
gătit, sprintează cu atîta 
forță îneît nimic nu-1 poa
te surprinde. Pentru toată 
lumea evoluția sa a fost o 
îneîntare.

Păcat însă că această 
probă nu ne-a adus și sa
tisfacția unei performanțe 
onorabile din partea celui 
pe care-1 creditasem cu 
șanse: Florian Negoescu. 
Din mare speranță, el so 
transformat într-o mare 
deziluzie. Despre această 
probă, DAN POPOVICI, 
maestru al sportului, fost 
campion de viteză al țării, 
ne-a spus : „Phakadze este 
un atlet de rasă. El a fă
cut o veritabilă demonstra-

Htistache NAUM 
Neagoe MARDAN

(Continuare în pag. a 4-a)
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------- . gruparea alb-negri- 
lor pentru îndelungata și prodigioasa 

I ei activitate) și incidentul provocat de 
trei fotbaliști — Lică, Codrea și lo- 

1 ne£SCu .~. care< surprinși asupra unei 
I infracțiuni (escaladarea nepermisă a 

unui gard), au produs scandal acțiune 
I deviată ulterior într-o veritabilă pâ- 
i ruială publică.

Total diferite în conținut șl aparent 
, fără puncte de contact, cele doua fe- 
| noțnene se întrepătrund, totuși, ele

avînd elemente de referință la același 
| obiect : etica studentului sportiv. Pe 

cînd primul vine să releve multiplele 
valențe pe care le incumbă sau trebuie 
să le incumbe conduita studentului 
sportiv, celălalt vine, parcă, să-i de
monstreze limitele, să ultragieze ideea 
de moralitate.

„Fotbalul modern — susține Sir Stan
ley Rous — s-a jucat prima dată în 
universități, colegii și școli, instituții 
spre care privim astăzi cu deosebit 
interes ca fiind pepiniere de jucători, 
călăuze în subtilități și tactică, școli 
sportive ale încltei moralități".

Pendulînd între auditorii și arenă, 
discipolul sportiv al universităților ca
pătă posibilitatea îmbinării înaltelor 
deziderate pe care știința i le relevă 
cu nobilele simboluri sportive, îmbi
nare care-l certifică drept spirit ele
vat și care-l obligă la un comporta
ment deosebit.

Etica sa, născută din acumulări si 
interpretări superioare, capătă valoarea 
unui etalon spre ale cărui dimensiuni 
trebuie să tindă atît tineretul școlar, 
cît și cel aflat în aule.e universități
lor. Fiind discipolul unei „școli spor
tive a înaltei moralități", cum susține 
pontiful fotbalului mondial, sportivul 
universitar are misiunea propagării 
(prin faptă) a comandamentelor morale 
care dirijează o ținută corectă și o dis
ciplină a rațiunii și a bunului simț.

Actele (indiferent de natura și gra
vitatea lor) care supun comentariului 
și dezaprobării publice probitatea mo
rală a studentului sportiv au darul de 
a nemulțumi total, de a îndurera pro
fund. Și nu alta este astăzi starea la 
Universitatea Cluj.

Cît privește supoziția după care stu
denții duc în arenă și în viața socială 
prea puțin din spiritul academic ce ar 
trebui să le fie propriu, o recuzăm 
dintr-un început. Ne obligă la aceasta 
exemplele marcante de corectitudine și 
probitate pe care sportul studențesc 
(și îndeosebi cel studențesc clujean) 
le-a evidențiat de-a lungul celor 50 ' 
de ani de existență.

Gimnastele „balerine" 
își desemnează campioanele I

ICONSTANȚA, 5 (prin telefon). în sala de sport din 
localitate au început finalele campionatului repu
blican de gimnastică artistică. Iată primele 
toare.

Cat. a IV-a : exercițiul impus fără obiect 
vidual compus — Cristina Georgescu (Sc. sp. 
9,25 și 17,15 ; echipe — Școala sportivă nr. 
96,20 p. Cat. a IlI-a : exercițiul impus fără obiect — 
Elena Kobu (Șc. sp. 2 Buc.) 9,ÎO ; exercițiu impus cu 
panglică și individual compus — Mioara Cozia (Șc. 
sp. 2 Buc.) 9,35 și 18,35; echipe — Școala sportivă 2 
Buc. 54,30 p. întrecerile continuă. (Horia ALEXAN- 
DRESCU)

ISEiii

Deși învins în Marele premiu al orașului Reims, ’ 
automobilistul englez Piers Courage s-a consolat cu - 
faptul că a realizat în acest concurs cel mai r 
tur: 8,301 km în 2 :12,6, ceea ce se traduce într-o ~ 
remarcabilă medie orară : 225,386 km. ■

In fotografie: Courage la bordul mașinii sale | 
Brabham-Ford. *
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Petre DRAGU

BLONDUL PLATKO
pure

ORGA STADIONULUI
r

itlul acesta, împrumutat lui Andri 
Obey, încearcă să fie un omagiu adre
sat registrului larg al barzilor care 

n-au trecut porțile arenelor fără să se în- 
fioare de poezia sportului. Claviatura aces

tei orgi a produs de-a lungul veacurilor 
opere cu timbruri de o mare varietate, de la 
odele olimpice ale lui Pindar pînă la poeziile 
„pentru jocul cu mingea" ale lui Umberto 
Saba. Au cîntat sportul poeți consacrați: Fre
deric Mistral, în 1859, urmărea o cursă pedes
tră la Nîmes,și mult mai aproape de noi Jo
hannes Becher descria legănarea iolelor în 
întrecere pe lac. Dar și sportivii au provo
cat muzele i fostul campion francez de tri-

plusalt, Gilbert Prouteau, publica în 1342 
volumul de versuri „Les rythmes du stacie".

Alături de sculptură, poezia este probabil 
arta cea mai îndreptățită să transfigureze 
sportul, redîndu-i frumusețile dinamice în 
imagini imobile. Pagina de față încearcă, 
fără nici un sistem, să vă ofere cîteva mos
tre de versificație cu temă sportivă, de la 
vulcanicul Alberti la hitrul Sorescu, trecînd 
prin cîțiva discipoli autohtoni ai lui 
Montherlant, unii cu notația eliptică, alții 
în cadență homerică, bună de scandat, — 
toți la un loc amanți ai poeziei și ai spor
tului.

Nimeni nu va uita, Platko,
Nu, nimeni, nimeni, 
urs blond din răsărit.
Nici marea, nici vîntul, Platko, 
blondule Platko pur-sînge, 
portar în pulbere, 
paratrăznet.
Nu, nimeni, nimeni.
Tricouri albastre și albe în vînt, 
tricouri ale Realului, parte adversă, 
împotriva ta, zburînd, te răstoarnă, 
Platko, Platko dșparte, 
blondule Platko 
tigru înfocat în 
Tu cheie, 
Platko, tu cheie 
cheie de aur căzută în fața unei porți aurite. 
Nu, nimeni, nimeni, 
nimeni nu va uita, Platko.

îndoit, 
iarba altei țâri.

rupta,

(Poetul revoluționar spaniol, emigrat în Argentina, 
bun prieten al țării noastre, a Închinat aceste ver
suri, în 1928, la Santander, celebrului portar Platko, 
după meciul Barcelona — Real San Sebastian. In 
românește de Aurora Moianu).

Marin SORESCU

START
S-au dat atîtea starturi greșite.
Pistolul fie câ n-a pocnit cum trebuie. 
Fie că nu s-a auzit
Și jucătorii, de nervi, tot întorcîndu-se la locuri, 
S-au luat la bătaie,
Și-au mînjit trupul cu zgură.
Și-au rupt picioarele.
Au scos ochii spectatorilor cu nisip.

Pista și tot stadionul
S-a roșit de multe ori 'de sînge,
S-au dat atîtea starturi greșite,

Jntr-o zi unu!
Care dădea startul
De spaima dezastrului ce trebuia să urmeze 
Tn loc să împuște în aer 
S-a împușcat în cap.
Ca prin minune tofi alergători}
Au cîștigat întrecerea, 
Abia dacă s-a observat 
Moartea împușcatului.

De atunci, a devenit o tradifi». 
Cel care dă startul
Tși ochește tîmpla.

Pistolul care a adus atîtea medalii 'de aur 
A ajuns acum în mîna mea.

Alergătorii, iată, au șl culcat 
Genunchiul stîng pe linia cretei de plecare 
Ochii le-au luat-o înainte spre țintă. 
Le freamătă nările de așteptare 
Ca la caii pur-sînge.

Nu așteaptă decît o pocnitură. 
Pistolul e în mîna mea.

DIN FABULELE LUI ESOP

Sportivul lăudăros
Un pentatlonist cu slabe 
Rezultate-a fost plecat 
Din orașul său tn care 
Des fusese criticat.
Cum se re-ntorsese-acasă, 
Nu mai sta cu lăudatul 
Despre cite reușise 
De cînd părăsise statul.
t
SI că-n special la Rodos, 
A sărit atît de sus,
Ci nici un atlet olimpic 
N-ar avea mai mult de spus.

Cei care-au trăit acolo, 
Performanța foarte rară, 
Au s-o relateze sigur 
Cină s-or întîmpla prin țară.

Unul dintre asistenții 
La pălăvrăgeala lui, 
l-a răspuns j „E foarte bine;
Dacă este-așa cum spui,

Lasă-n colo mărturia. 
Uite-aîcl, sîntem la Rodos; 
Sări și-aratăți bărbăția".

Din această povestire 
Sensul e ușor de scos.
Cînd poți demonstra 

prin fapte;
Vorbele sînt de prisos.

Dan UIU

(vib)_

Montherlant, fotbalist.,.

Geo CHARLES Michele DUPRAY

lisputa, 
Inirt,

Am învins noi.
Ne recăpătăm răsuflarea sub forțe.
Sub treizeci de mii de torțe de celuloză tipărită. 
Rotund salutăm din hăul giganticei vetre.
Sîntem, ca-n miezul unui rug circular,

> Unsprezece vreascuri
Și ardem cu mișcări domoale, după ce 
Am ars un ceas și jumătate cu scîntei.
Ei ciută răgușit ca-ntr-o beție. In văzduh
Plutesc elitre de cenușă neagră, 
Bucăți de celuloză pe care 
Mindru străluciseră-n zori 
Chipurile și numele noastre.
Desigur, nu din pricina acestui gînd 
Simțim că ni se face dintr-o dată 
Nespus de frig..

Incendiu (II)
Ei au învins.
De cinci mii patru sute de ori inima noastră 
A bătut secundele luptei.
Inima noastră i sferă 
Lovită cu gheata și fruntea,
Lin mîngîiată prin iarbă, nemilos împunsă văzduhului, 
Așteptată, respinsă, cucerită, pierdută,
Rîvnită, urîtă,
Maltratată cu pumnii, strînsă la piept,
Ocrotită cu pîntecul,
Călcată-n colții tălpii,
Inima noastră :
Bucurie și 
Ghiulea a
Dar ei au
Nepăsători 
Ca o horă 
Stau drepți la centrul terenului, 
Că timp de cinci mii patru sute 
Au lovit cu piciorul și fruntea inima noastră. 
De-aceea ne facem acum inima torță 
Și-o fluturăm ca-ntr-un delir peste arenă i 
Ga ei' să-nțeleagă...

spaimă,
izbînzii șî-nfrîngerii.. 
învins. Acum 
ca un grup statuar, 
de gips colorat,

fără să știe 
de secunde

Retragere
El vine-n vestiarul pustiu cu brațele pline de flori. 
Cuminte se-așează pe-un colt de banchetă
Și plînge tăcut în vreme ce de-afară
Se-aude strigătul mulțimii scandîndu-i numele
A mulțumire, laudă și bun rămas.
El plînge tăcut, singur printre flori(
Cuminte, cu genunchii strînși simetric, echipat 
Regulamentar — și frumos
Ca un junior în ziua debutului.
El plînge singur printre flori și mingi
Și-n mîna umedă frămintă ceasul dăruit de club 
Pe care e gravat: „Tți mulțumim, Bătrîne. Adio". 
De-afară, strigătul mulțimii, trompetele, sirena 
Si crainicii povestindu-i marile fapte de luptă 
Se-aud asemeni corului
Dintr-o piesă străveche despre destin.
El plînge tăcut ascultîndu-șî numele.
Amplificat de cincizeci de mii de glasuri
Și crunt își izbește deodată genunchiul cu pumnul, 
fnțeleaînd că-n vastele tribune nu
Se află nici măcar un singur glas
Care să-i strige : Rămîi I
în clipa următoare, prelung
Se-aude fluierul arbitrului ce cheamă
Echipele la joc. Urale.
Salută prima cursă-a puștiului de pe extremă, 
Tn vreme ce Bătrînul, printre flori și mingi, 
Cu gesturi moi începe să-și dezlege 
Șireturile albe.

(Din volumul în pregătire „Inscripții pe o minge")

Vasile DIACONESCU

Broasca țestoasă

Un iepure și-o broască 
Țestoasă, nu-i minune. 
Erau tn controversă 
Pe-a lor repeziciune.

Să termine di, ' 
Propuser-o-ntîlntre, 
Fixîndu-s» și ziua 
Si punctul de sosire.
Din capăt lepurilă, 
Dotat cu mari resurse, 
Consideră că-i sigur 
Stăptnu-acestei curse.
$i n-a mal luat-o-n seamă; 
Ba mai mult, s-a trîntit 
Pe marginea șoselei 
Si-ndat-a adormit.

Broasca țestoasă însă, 
Cum se știa mai moale, 

' A străbătut parcursul
Făr-a-ncerca escale.

Jn timp ce el cu somnul 
Lupta, broasca s-a dus 
De l-a-ntrecut și astfel 
A luat și premiul pus.

Istorioara spune c 
Talentul neglijat, 
De-o muncă persistentă 
E-adesea răsturnat,

(In românește de Sandu Teodorescu)

Bătrînețea învingătorului
Mă uit la zările crepuscular». Se topesc tn seară. 
Catapeteasma cerului va fi cu stei» înflorată... 
Revăd prietenii pe car» i-am învins odinioară, 
revăd prietenii pe care nu i-am cunoscut vreodată.

Leandry
Am plutit 
apropiind un mal 

de celălalt mal, 
îndepărtindu-le, totodată, 
pe o mare atrasă de lună. 
Cine a fost
Pe malul meu de dincolo, 
mereu de dincolo, 
cînd am plutit 
sărutat de ape adinei, 
ape rele, 
îmbrățișat de lascive, 
perfide talazuri, 
ca să nu mai aparțin 

malului, 
deși apele, sătule de mine, 
malului m-au redat, 
oricum, 
sătule de mine ?

(Din

Reacția față de 
lucruri a discobolului
Leg totul, 
echilibrez totul 
pe verticala locului 
și-mi trec inima 
în centrul de greutate 
al particulelor elementar» 
care mă înconjoară 
și cu care, 
la un moment dat, 
pot alcătui o lume:
aer, 
disc, 
scrisori de dragoste, 
iarbă
și multe alte lucruri intime.

volumul în pregătire

ELEGIE
Culcat tn patu-mi strimt

vîsla? învins

în barca-i de surcele

a; fi visat la sport.

(Autorul, francez, a fost distins 
cu medalia de aur Ia concursul 
artistic — secția opere epice — 
din cadrul J.O. 1924. Traducere 
de v. B.)

Paavo Nurmi
Urcăm o dată cu seara 

spre PohjQla 
și pașii noștri se culcă 
în iarba car» est» 
a unui anotimp unic 
șt nesfîrșit 
și evident ea o axiomă, 
în apropierea 

acoperișului renumit 
unde 
a murit numai timpul. 
Umbrele se dilată 
ca niște pecingini 
pînă ce devin crepuscul, 
pină ce devin 

noapte adevărată 
și, acasă la Paavo Nurmi, 
noaptea ne liniștește 

ca o messă 
pregătită 
în orele de lucru ale zilei.

„lîomanță pentru discobol")

învingătorul
Prin ramurii® nervilor încă

se mai descarcă scîntei electrice. 
Copacul trupului, de marea-ncordare, 

mai tremură încă...
Numaî încet revine liniștea vegetală.
Tn timp ce fața iradiază,
Tn jurul lui se string, magnetic, ceilalți, 
Să-i atingă măcar mîna, veșmîntul...

CAMPIONUL OLIMPIC LA SĂRITURA ÎN ÎNĂLȚIME
EI I, de șl-ar putea hoinări viața sub soarele din
Cu toți mușchii răcoriți, 
Dedat nisipului fierbinte...
Dar nu se poate, trebuie să fie puternlo 
Va trebui să sară mult mai sus decît cel

Cum tș! știe rolul un actor,
El îșl recită cazna 
Agățată de genunchi, in legănarea umerilor, 
El iși repetă corpul.

Fecior supus supliciului admirabil al recordului, 
Ișl ține Inima și sufletul 
întemnițate In cel doi pumni
Pentru a le avea la Indenting, pentru a se ațlța

văpaia lor
Prin ochii Iul trece o femele cu ochii ca medalia 

de aur

Ia

Leu ce rage de-ndrăzneală 
El dă ocol cuștii 
Amețitoare a stadionului.

V

Mexico..

mai puternic 
Înaintaș.

Trebuie, căci e astăzi.
Curg piraie prin el, torente, meteori, 
EI se mingiie, amețit,
Nebun de lumină și de-avînt.
La semnal, a pornit. 
Ascultător e fiecare mușchi, 
Fiecare nerv și-a luat locul, 
Nimic nu-i mal stăvilește spațiul, el sare către infinit.

(Poezie publicată tn aprilie 1969 în revista „Points et Contrepolnts" condusă de Renâ Henner, 
membru al Asociației franceze a scriitorilor sportivi ; reprodusă de buletinul C.I.O. „Lettre 
d’lnformatlons" nr. 20—21 pe mal-iunie 1969 ; tălmăcită în românește de Victor Bănclulescu).

Am obiceiul de a supune 
unei probe simple, dar 
concludente, pe cei a că

ror informație în cultura româ
nească o suspectez lacunară. îi 
întreb anul nașterii și morții 
lui Eminescu. Cine nu suflă 
prompt cele două date—1850 și 
1889 — e socotit căzut la exa
menul elementar de românism. 
Pentru că a nu ști cînd și-a con
sumat scurta viață, ca un fulger 
de lumină, cel mai mare poet 
ai nostru, înseamnă să nu mai 
știi nimic sau să știi inutil tot 
ceea ce vei fi adunat.

La 15 iunie s-au Împlinit opt 
decenii de la moartea Luceafă
rului, dată săpată și pe piatra 
mormîntulul de Ia Bellu. Sînt 
contradicții asupra acestei date, 
în ce privește ziua exactă, pe 
care le consemnează și G. Că- 
linescu in biografia sa emines
ciană, după cum de altfel este 
o contradicție în însuși spiritul 
nostru între omul pieritor și 
poetul nemuritor, trăind și cres- 
cînd o dată cu trecerea vremii. 
L-am auzit odată pe Eugen Lo- 
vinescu spunînd că scriitorii și 
poeții „au contracte speciale cu 
moartea", că ei trăiesc cit tră
iește opera lor. Dacă așa este, 
și cred adînc că este chiar așa, 
Eminescu va trăi mereu, cu 
noi și în noi, atîta timp cît, 
ridicînd ochii spre bolta nop
ților de vară, va răsuna în

noi, înfiorîndu-ne sufletul, 
versul lui fără moarte:

Stelele-n cer 
Deasupra mărilor 
Ard depărtărilor 
Pînă ce pier...

Opera supraviețuiește omului 
trecător. Știm destule despre 
omul-Eminescu și am ști și mai 
multe, dacă viața lui nu s-ar fi

ranii susțin că era de o rară 
muzicalitate !

O emoție asemănătoare am 
încercat, cînd, la Petelea, paro
hul Gavril Branea, întors și el 
între timp între enoriașii săi din 
micul cimitir de pe o coastă 
aflată sub pădurea Șirilemnu- 
lui, mi-a povestit ceea ce aflase 
de la predecesorul său despre 
trecerea lui Eminescu prin sa
tul de lingă Reghin. în vara

{Duminicile unui nespor

EMINESCU

înfășurat în misterul în care se 
înfășoară geniile și aștrii deopo
trivă. Imaginați-vă emoția ne
maipomenită pe care am încer
ca-o dacă era inventat filmul și 
banda sonoră pe vremea cînd 
Eminescu mai trăia și l-am pu
tea vedea pe ecran, cu ochii lui 
adinei, cu fruntea aceea ca un 
orizont nemărginit, cu pletele 
întunecate încadrîndu-i fața 
frumoasă, și i-am putea auzi 
glasul, despre care contempo

anului 1866. Atunci a coborît 
Poetul pe Valea Bistriței și a 
Dornei, din Bucovina, spre a-și 
continua școala la Blaj. Fiindcă 
umbla „diecește”, adică mai 
mult pe jos decît în vreo căruță 
ocazională, drumul de la Bistrița 
l-a purtat, prin Lechința, Ar- 
chiud și Teaca, pînă la Petelea, 
unde pare să fi rămas cîteva 
zile. Nu numai fiindcă trebuie 
să fi dat acolo peste oameni 
primitori; ci și fiindcă valea

Mureșului se lărgește, după 
Reghin, în lunci străjuite de 
dîlme acoperite cu păduri de 
stejar. L-o fi vrăjit poezia ți
nutului, cert este că parohul de 
care vorbeam ținea minte po
vestirea precursorului său des
pre băile zilnice făcute de tînă- 
rul „studinte" în Mureș. își az- 
vîrlea hainele de pe el, și se 
cufunda în apa adincă de la 
fosta moară, din capătul de jos 
al satului, și înota după-amieze 
întregi, cu trupul viguros și 
mișcările sprintene ale vîrstei 
de adolescent. Poate că, ieșind 
din apa moale, care albește pân
zeturile mai repede și mai bine 
decît orice chimicale, să fi mtn- 
cat chiar din agrișele sălbatice, 
cu boabe mari și aurii, cît cire
șele, de care erau pline maluri
le. Le-am mai apucat și eu. 
acum douăzeci de ani. dar au 
dispărut de atunci, datorită în
tinderii ogoarelor pe ponoarele 
odinioară părăginite. Au dispă
rut și oamenii care l-au cunos
cut pe Eminescu tînăr, pe a- 
tunci încă Eminovici. dar poe
tul trăiește, între noi și cu noi, 
fără vîrstă, ca firul de soare, 
mereu tînăr și de necuprins.

Cred că amintirea aceasta a 
băilor făcute de Eminescu în 
Mureș, cu ore de înot pe sub 
perdeaua sălciilor bătrîne, este 
singura mărturie despre „spor
tivitatea" Poetului.

George SBARCEA’
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Ora de gimnastică, la care elevii 
fremâtau, iar profesorul apărea 
cu catalogul la subțioară, în sur
tuc de culoare închisă atunci cînd 
nu venea chiar în redingotă, cu 
mustața ca două vrăbii, de nu 
avea șl cioc ca Dimitrie Ionescu 
de la liceul Lazăr din București 
sau de-a binelea barbă, ca Radu 
Corbu, profesorul de gimnastică 
de la liceul Nlcolae Bălcescu din 
Brăila, pe care Splru Haret. de
venit ministru al Instrucțiunii pu
blice îl Investise cu sarcina de a 
întocmi întllul regulament al con
cursurilor lnterșcolare de oină; 
suplinind un veritabil campionat 
național, - ora de gimnastică 
rămîne nestearsă în 
cărui fost elev din 
rații, ajunse azi la 
sllior...

Din galeria acelor

0 MARE COMPETIȚIE SPORTIVA
ACUM 50 DE ANI

Intre 22 iunie și 6 iulie 1919 
s-au disputat la Paris mari în
treceri sportive cunoscute sub 
denumirea de „Jocurile inter
aliate de la Paris" sau „Jocurile 
de la Pershing1* după numele 
unui general american care a 
avut inițiativa organizării lor 
șl după care s-a numit și sta
dionul pe care ele s-au desfășu
rat.

Pentru vremea respectivă 
aceste jocuri au avut o impor
tanță remarcabilă în lumea 
sportului atît prin faptul că au 
constituit prima întrecere de 
anvergură imediat după marea 
conflagrație mondială, cit și 
prin amploarea lor care nu fu
sese pînă atunci depășită decît 
de Jocurile Olimpice.

Organizată la mal multe ra
muri de sport — 14 — compe
tiția era deschisă tuturor mili
tarilor din trupele aliate 
cipante la primul război 
dial.

România, invitată să 
cipe, a trimis o delegație sur
prinzător de numeroasă : 180 de 
membri, dintre care 109 spor
tivi. Ne surprinde această de
legație numeroasă prin aceea 
că țara noastră avusese foarte 
mult de suferit în timpul răz
boiului, activitatea sportivă a 
fost aproape complet întrerup
tă, mulți sportivi de valoare 
pieriseră pe front iar o seria 
de ramuri sportive la care am 
participat de-abia erau cunos
cute la acea vreme în țara 
noastră. Dar acțiunea a avut 
mai mult un caracter propa
gandistic și ea a fost în între
gime finanțată și organizată de 
Ministerul de război. Federația 
Societăților Sportive din Româ
nia, organul de specialitate, a 
fost puțin consultată în pregăti
rea acestei acțiuni.

Noi am participat la atletism, 
fotbal, rugby, box, scrimă, te
nis, înot, tir și călărie punînd 
accent pe sporturile cu aplica
tivitate militară directă ca scri-

parti- 
mon-

parti

ma, tirul și călaria. Alcătuirea 
loturilor noastre s-a făcut în 
pripă și cu foarte mare greuta
te, iar timpul de pregătire a fost 
aproape inexistent. Dată fiind 
această situație, socotim nece
sar să apreciem la justa lor va
loare rezultatele obținute de 
participanții noștri.

In primul rînd trebuie amin
tită performanța unui mare că
lăreț al nostru din acea vreme. 
Este vorba de ofițerul Filip Ia- 
cob, clasat pe locul secund la 
proba individuală la numai un 
punct de locul întîi pe care l-a 
pierdut deoarece s-a rătăcit pe 
traseu. El își va confirma va
loarea în anul următor cînd va 
cîștiga un mare concurs hipic 
tot la Paris. Un alt rezultat de 
valoare a fost acela realizat de 
Virgil Salvanu care a obținut 
medalia de bronz la box.

Printre medaliați s-a enume
rat și echipa noastră de floretă 
clasată pe locul III. Au mai 
concurat meritoriu, clasîndu-se 
în primele șase locuri, atlețil 
ștafetei de 200 + 400+ 800+1600 m 
și trăgătorii Ia armă militară și 
pistol.

La celelalte discipline spor
tive am obținut rezultate mo
deste deoarece ele încă nu a- 
veau tradiție în țara noastră. 
De amintit că din echipa de 
rugby a făcut parte și regre
tatul artist al poporului Geor
ge Vraca, iar din echipa de fot
bal renumitul bas al Operei Ro
mâne, Nicolae Secăreanu.

Jocurile Inter-aliate de la 
Paris au însemnat pentru Ro
mânia prima participare la o 
competiție internațională de 
mari proporții, asemănătoare ca 
desfășurare și organizare cu 
Jocurile Olimpice. După acest 
debut, țara noastră își înmul
țește contactele sportive inter
naționale de Ia întilniri bilate
rale pînă la prima participare 
la Jocurile Olimpice in ,1924 la 
Paris.

reactualizăm azi, la masa umbre
lor poleite cu respectul nostru, 
pe Gheorghe V. Preoțescu. Apar
ținea pleiadei pe care au format-o 
cei doi mari dinții, Gheorghe Mo
ceanu șl Nlcolae Velescu, in ge
nerație cu profesorii de gimnas
tică Bădescu, de la liceul Gh. 
Șincai, Teodor Georgescu de la 
liceul Matei Basarab, Bbian de la 
liceul Spiru Haret, Richter de la 
Tumverein șl liceul Evanghelic, 
Tănăsescu, Florian șl atîția alții 
care au sădit sâmînță fertilă în 
ogorul pedagogiei sportive șl a 
gimnasticii românești.

La început a funcționat la Cîm- 
pulung-Muscel. Dramaturgul și u- 
moristul Tudor Mușatescu a po
vestit duioase fragmente din acti
vitatea profesorului generației 
sale, acel țăran în straie orășe
nești care era Gheorghe V. Preo- 
țescu. Mutat la București, a func
ționat pînă la pensionare la lice
ele Sf. Sava, Llbros, SI. Iosif, Sf. 
Andrei șl la seminariile Central 
și Nifon, care aveau cele mai 
bune echipe de oină, prin osîrdia 
acestui profesor iubitor al perpe
tuării șl valorificării virtuților 
tineretului nostru.

.. .Era înainte de primul război 
mondial șl Preoțescu își valorifica 
puterea șl îndemînarea, atît ca 
profesor dt șl ca luptător de 
greco-romane șl în această privin
ță se știu multe din....................
butite de Preoțescu.

într-o monografie 
Suhala, din județul 
autorul, un fost învățător al sa
tului șl inspector școlar, poves
tește : „Preoțescu, fiu al comunei, 
nu avea nici 18 ani cînd s-au pe
trecut faptele : într-o toamnă 
venea de la culesul porumbu
lui, cu căruța încărcată cu pe
ste o mie ‘ *
știulețl cu 
de pe dealul învecinat 
nel, căruța începe să alunece 
la vale, amenințînd să se dea 
peste cap și să omoare caii. Pfeo- 
țescu era singur. Pe " 
tit amîndouă mîinile 
ruței și a oprit-o, 
venit niște oameni 
bolovani la roți.
.. .Altă dată, la o

isprăvile iz-

a comunei
Teleorman,

de kilograme de 
boabe. Pe șoseaua 
* ‘ comu-

dată a prop- 
în loltra că- 
pînă ce au 
ca să pună

horă In sat, 
s-a iscat harță între flăcăi. Se 
formă un cordon amenințător, 
care se apropia de el, care avea 
să-i înfrunte pe toți cei adunați 
lmpotrlvă-i. Viitorul profesor de 
gimnastică șl luptător de greco- 
romane îl sfătuiește pe rivali să 
se domolească. Dar cum nu era 
ascultat șl trecuseră chiar la atac, 
Preoțescu a început să se apere : 
punea mîinile pe cite unul dintre 
flăcăii agresori și-l apuca, cu o 
mînă de partea de jos a încheie
turii brăcinarulul, iar cu cealaltă 
mînă de gulerul cămășii, tl ridica, 
pe rînd, în aer, pe fiecare flăcău, 
ca pe o pereche de haltere și mi 
țl-1 arunca apoi peste ceilalți care 
priveau la început nedumeriți de 
ce avea să se petreacă șl apoi 
chiar înspăimîntați. Dar după ce 
a azvîrlit vreo zece dintre flăcăi, 
pe care apuca să-i mai pi>ndă, 
larma s-a domolit șl tot el l-a în
demnat pe -adversarii săi zbură-

torl-, să reia joaca în horă, întin- 
zîndu-le mina fără urmă de 
supărare, fără trufia învingătoru
lui, cl cu înțelegere frățească, 
deși unii dintre ei erau mai ro- 
buști decît Preoțescu și chiar cu 
mult mai vîrstnlcl atunci".

După primul război mondial, 
Preoțescu este trimi3 împreună cu 
Mitică Dona, Petre Sonda și cu 
alțl sportivi din vechea gardă, la 
Jocurile Interaliate de pe stadio
nul Pershing din Paris, unde re
prezintă cu cinste culorile spor
tului românesc.

După anul 1920, Preoțescu își 
reia activitatea didactică la liceele 
din Capitală, în începutul epocii 
eroice a sportului românesc. Pe 
atunci fotbalul nu aduna nici 
2 000 de spectatori la un meci 
internațional, cum era, bunăoară, 
Belgrad-Bucureștl, pe terenul nr. 
1 al Parcului F.S.S.R. de la Arcul 
de Triumf, — azi stadionul Tine
retului, printre al cărui spectatori 
se afla șl autorul acestor rînduri. 
Era pe vremea cînd tragerile la 
sefnn, luptele greco-romane șl 
oină erau singurele sporturi care 
se bucurau de Interesul spec
tatorilor.

Și ani de-a rîndul, după întoar
cerea de la Paris, „luptătorul 
mascat", care nu era altul decît 
însuși profesorul Gheorghe V. 
Preoțescu, de la Circul Sidoli șl 
Arenele Libertății, aduna miile de 
spectatori din toate cartierele Ca
pitalei.

Odată cu trecerea anilor, cil 
neaua vîrstel la tîmple și cu apă
sarea vremii pe umerii care nu 
se string totuși, Preoțescu aban
donează luptele greco-romane și 
rămîne doar profesor, sprijinind 
sportul național de tradiție stră
bună, oină. El formează nuclee și 
promovează elemente, în frunte 
cu antrenorul Al. Rafailescu, azi 
președintele colegiului de antre
nori din Federația Română de 
Oină. Mal tîrziu, în anul 1929, tot 
datorită îndrumărilor lui Preoțes- 
cu, echipa de oină a Asociației 
„Turda", — întemeiată din dra
gostea de sport a unul mănunchi 
de entuziaști de vîrsta abia a 
bacalaureatului. — cucerește pe 
stadionul ANEF campionatul in- 
tercluburl al României, învlngînd 
în finală Craiu Iovanul din ca
pitala Olteniei. Șl-apoi, an de an, 
pînă la pensionare, preoțescu ră
mîne mereu în fruntea promoto
rilor oinei, cu Inimoase partici
pări la organizarea acelei neuitate 
„oină mare", titulatură sub care 
se desfășurau competițiile de oină 
pentru titlul național.

Dacă trăia, Gheorghe V. Preo
țescu, ar fl avut acum 83 de ani, 
căci s-a stins la 81/ de ani, acum 
șapte ani.

Amintirea Iui călăuzește cu Ini
mos îndemn pe foștii săi elevi, 
pe , cel ce l-au cunoscut firea 
dreaptă, marile resurse atletice și 
strădaniile întru promovarea spor
tului românesc, printre al cărui 
pionieri e de aflat la loc de 
cinste.

al. DRAGOMIRESCU

loan TODAN

I Ț E...
• Aș da bicicletei 

miu de longevitate, 
încă, în era navelor 
și... se ține bine 1

un pre-
Trăiește 
cosmice

• Paradoxal ! Cicliștii sînt 
oameni cinstiți, deși au la 
activul lor nenumărate.» spar
geri și evadări.

• Cind iapa e de fier, de
geaba bați șaua.

• Cronometrul e un adver
sar dintre cei mai reduta
bili. Nu obosește și nu ră- 
mîne în pană.

• Cățărătorii i niște alpi- 
niști pe roate.

• Altădată, trena o duceau 
pajii. Acum o duc cicliștii.

I. GHINESCU, COMUNA BO- 
TENI. „Un jucător marchează în 
ultimele minute un gol care 
pentru echipa sa înseamnă cu
cerirea titlului de campioană, iar 
pentru echipa adversă — retro
gradarea. Dar golul a fost în
scris neregulamentar, să zicem, 
cu mina, infracțiunea nefiind 
observată de nici unul dintre 
arbitri. Ca atare, arbitrul de 
centru dictează gol și dictează 
reluarea jocului, de la centru. 
După o clipă de ezitare, autorul 
golului se îndreaptă spre arbi
tru si, ÎNAINTE CA ACESTA 
SA FLUIERE RELUAREA JO
CULUI, recunoaște cu sportivi
tate că golul înscris a fost ur
marea unui henț foarte discret, 
comis în mod intenționat. Do
rim să știm dacă în acest caz, 
arbitru! revine asupra deciziei 
luate și anulează golul. Ce 
spune regulamentul ?“ Regu
lamentul nu spune nimic. Cei 
care l-au întocmit, s-au gîndit 
la orice, numai la o asemenea 
minune, nu ! Oricum, arbitrul 
nu poate anula golul, pe sim
pla intervenție a jucătorului. 
Recunoașterea, de către acesta, 
a neregularității săvîrșite, n-are 
nici o valoare regulamentară. 
Intr-un asemenea caz, dacă jo
cul n-a fost reluat, arbitrul de 
centru poate cel mult să se 
consulte cu arbitrii de linie, 
nulînd golul numai dacă 
pentru echipa adversă — 
dintre aceștia declară că 
vut și el impresia unui 
Dar, trebuie să survină a 
minune : să recunoască arbitrul 
de linie acest lucru, intrînd el 
în încurcătură și fiind evident 
pasibil de pedeapsă, întrucît n-a 
ridicat steagul Ia faza cu prici
na ! Trebuie, deci, să conchi
dem, că golul rămîne valabil. 
Vă poate confirma acest lucru 
și Kun I, de la Crișul !

VASILE OLTEANU, BUCU
REȘTI. Dintre „spectacolele zi
lei44, am ales: ” * *
XANDRU CEL

chiar de 3 echipe : Universita
tea, C.F.R. șl Dermata.

VALERIU______ BALTEȘ, BUCU
REȘTI. 1) Sînt de acord cu 
că l. fi bii-cvcr.1::;

, a- 
unul 

retro- 
a a- 
henț. 
doua

U.T.A. : ALE-
FERICIT, Dina-

mo : PRINȚESA TRISTA, 
greșul : CHEMAREA DESTINU
LUI. Vagonul : ADIO GRINGO.

V. TOMA. PITEȘTI. Clujul a 
participat, de mai multe ori. eu 
două echipe la . campionatul di
viziei A de fotbal. La o ediție— 
1947—1948 — a fost reprezentat

Personalitate binecunoscută în lumea pedago
gilor și cercetătorilor care slujesc cu pasiune ți 
abnegație domeniul educației fizice și sportului, 
conferențiarul Mihai EPURAN este — de citeva 
zile — posesorul înaltului titlu științific de doctor 
în psihologie, obținut, după un strălucit examen, 
în baza primei teze de psihologie a sportului, sus
ținută In țara noastră în înaltul for al Univer
sității.

Iată, pe scurt, explicația unei vizite la «casa 
cu iederă" de la stadionul Republicii și — în 
același timp — tema interviului solicitat confe
rențiarului Mihai EPURAN, șeful catedrei de 
pedagogie-psihologie, prorector al Institutului pen
tru educație fizică și sport.

— Felicitările „SPORTULUI" 
pentru primul titlu acordat în 
urma unei teze de psihologie 
a sportului 1 Sîntem tentați să 
credem că profesorul care și-a 
sărbătorit 20 de ani de catedră, 
pedagogul cu zeci de lucrări 
publicate și cu o activitate 
care, printre altele, i-a fost 
apreciată prin alegerea ca 
membru extraordinar al Aso
ciației Internaționale de știință 
a sportului, cu sediul în Ar
gentina, membru corespondent 
al Societăților de psihologie 
sportivă din Franța, S.U.A. 
ș. a., nu a avut, totuși, emoții 
la recentul examen de docto
rat.

— Vă înșelați! Examenele 
rămin examene. Chiar dacă 
ai trecut de prima tinerețe, 
chiar dacă ai acumulat o 
oarecare experiență. După 
cum știți, acest titlu a fost 
acordat pînă acum pe baza 
tezelor de psihologie a spor
tului, numai în citeva țări 
din lume (U.R.S.S., Bulgaria, 
Cehoslovacia) și era prima 
dată cînd o asemenea temă 
era pusă la noi în discuție. 
Dacă adaug și faptul că urma 
să mă prezint în fața unei 
comisii compuse din persona
lități remarcabile: prof. dr. 
docent I. Didilescu, decanul 
Facultății de filozofie a Uni
versității București (președin
te), prof. dr. docent Vasile 
Pavelcu, prof. dr. docent 
Adrian Ionescu și prof. dr. 
Paul Popescu-Neveanu (mem
bri), veți înțelege mai ușor 
că aveam destule motive de 
emoție. (N. R. Din modestie, 
desigur, interlocutorul nostru 
nu amintește că teza sa de 
doctorat a fost acceptată de 
comisie fără obiecții, ceea 
ce înseamnă foarte mult în 
practica obișnuită a exame
nelor pentru acordarea titlu
rilor științifice). Este o mare 
mulțumire personală, dar în 
același timp și o profundă 
satisfacție că astfel psiholo
gia sportivă primește confir
marea de disciplină științifi
că. Pentru mine și colegii mei 
este împlinirea 
Cred —și mă 
de mult pentru 
de-acum încolo 
deschis și că o 
noașterea psihologiei sportu
lui ca ramură a psihologiei, 
și alți pedagogi și cercetători 
din domeniul sportului vor 
putea să aspire la titluri 
științifice superioare. Totul, 
evident, spre răsplătirea me
ritată a unor capacități co
respunzătoare și a unor rezul
tate deosebite dar direct

unui ideal, 
bucur extrem 
aceasta — că 
drumul este 

dată cu recu-

t
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■
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— și spre creș
terea prestigiului 
activității de edu
cație fizică ți 
sport.

- ■<

— Revenind la 
teza dv., care 
v-a deschis dru
mul spre acest 
titlu, vă rugăm 
să ne expuneți 
ldeea generală 
și citeva din problemele prin
cipale dezbătute In această 
lucrare.

8S

— Atunci cînd m-arn ho- 
tărît să pregătesc doctoratul, 
am oscilat între o teză cla
sică, cu aprofundarea unui 
subiect, și o lucrare funda
mentală, mai cuprinzătoare. 
M-am oprit la cea de-a doua 
variantă și astfel a apărut în 
Editura C.N.E.F.S. lucrarea l 
„Psihologia sportului" (N. R. 
1500 de exemplare 1 Ah, ti
rajele...). Și, implicit, teza de 
dizertație alcătuită din urmă
toarele capitole :

1. Probleme generale, în 
care se tratează psihologia 
sportului ca ramură a științei 
și caracteristicile psihologice 
ale activității sportive;

2. Psihologia antrenamen
tului sportiv, în care accentul 
este pus pe pregătirea psiho
logică a sportivului;

3. Psihologia concursului, în 
care se face caracterizarea 
psihologică a întrecerilor 
sportive și se dezvoltă tema 
pregătirii psihologice a spor
tivului pentru concurs;

4. Caracterizarea psihologi
că a ramurilor de sport, în 
care se propune o schemă și 
se exemplifici prin cele mai 
însemnate ramuri ;

5. Asistența psihologică a 
sportivului, în care se pre
zintă metodica cunoașterii, 
aprecierii și tratării indivi
duale a sportivilor;

6. Probleme de psihologie 
socială în sport, in care se 
prezintă aspectele psihoso
ciale ale sportivului și, în 
mod deosebit, psihologia echi
pei și a spectacolului sportiv.

— Lucrarea, concepută ca 
o sinteză a datelor psihologiei 
sportului existente și valabile 
în momentul actual șl realizată 
lntr-o concepție unitară, știin
țific argumentată, cu selecția 
critică a celor mai valoroase 
contribuții pe plan mondial, 
aduce șl multe contribuții ori
ginale despre care vă rugăm 
să ne vorbiți.

— Fără îndoială, în „Psiho
logia sportului" am încercat

valorificarea unor rezultate și 
concluzii provenite din me
ditații, studii și cercetări pro- 
prii. Am încercat să tratez 
problemele de psihologie 
dinăuntrul vieții sportive și 
nu dinafara ei.

I
pentru— Vă întrerupem

un... compliment. Credem că 
vă face plăcere să aflațl că 
mulți cititori au reîntîlnit în 
paginile lucrării nu numai pe 
experimentatul pedagog, ci șl 
pe talentatul cronicar de a- 
tletlsm, pe polisportivul și ac
tivistul sportiv dintr-o perioa
dă de aproape treizeci de ani.

— Dacă este așa, tmî face 
intr-adevăr mare plăcere. De 
altfel, acestui contact perma
nent cu viața sportivă îi da
torez acele contribuții origi
nale de care vorbeam și care, 
în lucrarea respectivă, se re
feră în special la pregătirea 
psihologică a sportivului, pre
gătirea pentru concurs si asis
tenta psihologică a sportivu
lui. Sînt idei, principii sau 
concluzii mai vechi sau mai 
noi, pe care deseori am avut 
bucuria să le văd însușite, 
asimilate în activitatea peda
gogică de pregătire a sporti
vilor.

— Inevitabil, o întrebare 
care se referă lâ proiectele 
dv. mal apropiate sau mai 
îndepărtate^ bineînțeles limi- 
tîndu-ne la viitoarele dv. lu
crări.

!
— Lucrez la un curs de 

metodică, mă gîndesc la un 
dicționar explicativ al terme
nilor de psihologie a sportu
lui și poate, peste un an-doi, 
la o lucrare vastă despre ba
zele psihologice ale mișcării.

La mulțumirile noastre pen
tru amabilitatea cu care ne-a 
primit și a răspuns întrebă
rilor redacției, doctorul în psi
hologie Mihai EPURAN se 
scuză pentru că a trebuit (noi 
purtăm desigur întreaga vină) 
să vorbească prea mult des
pre persoana sa și ne inm 
la obișnuita întîlnire pe 
dion.„

Barbu ALEXANDRU Dan GARLEȘTEANU

aCUSFIUL
IN SLUJBA
MEDICINE!
Esțe cunoscut faptul că 

medicii recomandă (pentru 
relaxare, pentru reconforta- 
re și pentru menținerea unei 
condiții fizice necesare efor
tului cotidian) practicarea 
cicloturismului.

O serie de oameni de știin
ță au stabilit chiar că teni- 

și ciclismul sînt sportu- 
cele mai necesare pen- 

consolidarea sănătății, că 
pot fi practicate de la 
tnai fragedă vîrstă, pînă 

Ia adîncă bătrînețe.
Iată, acum, cardiologul a- 

rnerican Paul D. White sus
ține că : „ciclismul previne 
maladiile cardiace**. Și nu 
numai susține, ci și dove
dește. El a inițiat o adevă
rată mișcare de practicare a 
ciclismului. Așa cum se vede

luni, Învinsul meu s-a prezentat 
în gară la ora precizată și a 
plecat pe jos ptnă Ia uzina de 
țevl“. Nu vă bucurați prea tare. 
Intr-o zi s-ar putea să faceți 
dv. drumul acesta. Nu uitați că 
Voinea ratează mal mult decît 
Dumitrache 1

COSTIN ȘTEFAN, CÎMPULUNG 
MUSCEL. Un îndemn pentru 
fotbaliștii de la Jiul, din partea 
minerilor din Valea Jiului, pa
rodiind .Nunta Zamfirei" a Iul 
Coșbuc :
E lung pâmintul, ba e lat, 
Da’n viitorul așteptat,
Grijițl să n-ave(i „carambol" 
Cind noi dăm „pline", voi dați 

gol,
Că toți avem un... plan de dat !

M. STAN, SINNICOLAUL MA
RE. — „Fostul campion mondial 
de box Ia toate categorile, Cas
sius Clay, va mai urca scările 
ringului ? M-ar interesa să știu :

ar ii blnevenlită editarea

ROMAN.

mingea a 
respecti- 

drcumfo-

tr-un tiraj de masă și la 
preț popular a regulamentului 
de fotbal. Dar nu știu dacă su
porterii vor fi de acord cu re
gulamentul oficial și nu vor con
tinua să aplice cele două... re
gulamente pe care le folosesc de 
Cînd lumea : unul pentru echi
pa preferată și altul pentru ad
versari ! 2) Fie că e vorba de 
un gol; fie că arbitrul urmează 
să se pronunțe asupra unui ba
nal „aut44, decizia este în func
ție de faptul dacă 
depășit sau nu linia 
vă. cu ÎNTREAGA ei 
rință.

DUMITRU BARDA,
„în ajunul finalei Cupei Româ
niei, am pus un pariu cu ua 
susținător al echipei Dinamo, 
pariul sunînd astfel : cel care 
pierde cupa, va parcurge pe jos 
distanța de la gara Roman pînă 
la uzina de țevi (7 kilometri), 
numărind traversele. A doua zi,

întreabă și Clay ! 
că nu mi-a scris, 
eu sînt mai bina

cînd ? Asta se 
Mă mir chiar 
considerînd că 
informat 1

ilustrații: N. CLAUDIU

PREMIILE CONCURSULUI
EXCEPȚIONAL PRONOEXPRES

DIN 29 IUNIE

TURUL CICLIST
AL ROMÂNIEI" (H)

Mașina mecanică a clubului 
sportiv „Metropola”, însoțin- 
du-i pe cicliști într-o cursă de 
fond de acum 3 decenii. Al 

■ 4-lea, de la stingă spre dreap
ta, este prof. Constantin As
lan, unul dintre pionierii cl- 

•■clismului românesc, membru 
al juriului de onoare din ac
tuala ediție a „Turului Româ
niei".

FILE DIN ISTORICUL MARII COMPETIȚII

Categoria I : 1 autotu
rism Dacia 1100 — Săndu- 
lescu Ion-Craiova ; Catego
ria a 11-a: 3 autoturisme 
Moskvici 408 — Marin Stc- 
lian-Craiova; Cotar lon- 
Hunedoara ; Rusulescu Ro- 
dica-Livia-Lugoj ; Catego
ria a III-a : 3 autoturisme 
Skoda 1000 MB — Neagu 
Gheorghe-Timișoara ; Săf- 
toiu Nicolae-Timișoara; 
Pascal Ion-Tecuci ; Cate
goria a IV-a: 1 autotu-

rism Trabant 601 — An- 
drone Iulian-București; 
Categoria a V-a : 5 auto
turisme prin tragere la 
sorți și 149 variante a 408 
lei ; Categoria a Vl-a: 5 
autoturisme prin tragere 
la sorti și 4.782 variante a 
50 Ici.

Tragerea 
turismelor 
ria a V-a 
avea loc miercuri 9 iulie 
1969.

Ediția a treia (1936) a fost de
osebit de grea : 2 246 km (cea 
mai lungă dintre toate edițiile) 
parcurși in 12 etape, dintre care 
6 au măsurat peste 200 km. To
talul porțiunilor asfaltate n-a 
depășit 700 km. Participare stră
ină numeroasă. Printre coneu- 
rențl șl germanul Herman Bus
se, clasat pe locul al 4-lea în 
„Turul Italiei" 1934 — care însă 
nu va termina competiția noa
stră.

Primul purtător al „tricoului 
galben" este germanul Willy 
Kutzbach, cîștigător la Focșani. 
La Iași, etapa a doua, cîștigă C. 
Tudose, dar lider devine fran
cezul Pierre Gallien. Urmează o 
luptă aprigă la finalul etapelor 
între Gallien, Kutzbach și Tu
dose, fiecare obținind cîte 4 

victorii. De notat că Tudose șl 
Gallien au cîștigat cite 3 etape 
și o dată au sosit la egalitate 
(la V. Dornei), iar Iugoslavul 
Grgac a ciștigat o etapă, la O- 
radea. Deci 13 învingători in... 
12 etape.

Ciștigător al „Turului", Pier
re Gallien (autentică revelație în 
„Turul Franței" din 1937 și com
ponent al echipei franceze în 
1938). urmat de Grgac, Kutzbach. 
Tudose, Tapu._ Stepan Prosinek 
(Iugoslavia), 
Media orară

G. Hapciuc
25.569 km.

etc.

*

la sorți a auto- 
de la catego- 
și a Vl-a ta

Urmează o 
pînă în 1946. 
..Sportul . . 
patra ediție, denumită „Primul 
tur ciclist al României Demo
crate". tnlruntind cu succes o 
serie de greutătt de organizare 
(la care s-a adăugat și am: na
rea competiției întrucît a (ost

pauză de 10 
an în 

popular44 i 
denumită 

României

ani,
care ziarul 

organizează a

nevoie să se renunțe, în ultimă 
instanță, la etapele de pe teri
toriul Moldovei din cauza cala
mităților provocate de secetă), 
ziarul sportivilor a reușit să 
facă o excelentă competiție ci- 
clistă, al cărui sens trecea din
colo de latura strict sportivă.

înconjurul a avut 11 etape ln- 
sumînd 1 742 km, dintre care 650 
km asfaltați. Media orară : 
28.020 km. învingător final iugo
slavul Stepan Prosinek (care va 
cîștiga, după doi ani, prima edi
ție a „Cursei Păcii“). Ciclistul 
Marcel Watterschoot din echipa 
franceză F.S.G.T., se evidenția
ză cîștigînd 4 etape ; cîte două 
au revenit lui Nae Chicomban 
(România A) și Solman (Iugo
slavia). Francezul Emile Rol, 
care a ciștigat o etapă (prima : 
la Cîmpulung Muscel) a purtat 
„tricoul galben44 pînă în etapa 
a 4-a cînd, răsturnîndu-se grav, 
a abandonat. Iugoslavul Pored- 
schi — amintind în surprinză
toare măsură silueta suplă a lUi 
Gallien — devine lider, calitate 
pe care o deține pînă la Turnu 
Severin (etapa a Vil-a) unde 
Nae Chicomban, în urma unui 
efort extraordinar, preia con
ducerea.

Brașoveanul rezistă atacurilor 
organizate de francezi, iugo
slavi și triestinul Strain, dar pier
de tricoul la Sibiu (etapa a IXa) 
în urma une.i penalizări dictată 
de un regulament nepotrivit pen
tru ciclismul amator și mai a- 
les în acea vreme (schimbase 
bicicleta cu prilejul unei pene 
de cauciuc). înaintea ultimelor 
două etape, pe asfalt (Sibiu — 
Brașov—București) „tricoul gal
ben44 este îmbrăcat de Prosinek, 
cîștigătorul ediției, iar N. Chl-

comban termină 
loc doi, cînd ar fi" 
mulț. Dar... așa se

★
Altă pauză : de 4 

asta, și în 1950 
Șandru) marea 
reia firul. Din 1950 și pînă îtl 
1961, s-au alergat 9 ediții, ex
cepție făcînd anii 1952 și 1957 
cind proba nu a avut loc. In 
palmaresul „Turului" 
scris numele o serie 
tori vestiți ca Mărim 
N. Vasilescu, 'Gabriel 
Ion Cosma șl Walter ____

Din nou o pauză, pînă în 1966, 
cînd victorios iese tînărul Gh. 
Suciu (21 ani). In 1967 cîștigă 
Emil Rusu, Iar anul trecut ex
perimentatul Walter Ziegler (30 
de ani) obține • ■
cunde asupra 
sat : Constantin 
mică diferență 
al doilea clasat

Cea mai r? ? __ ______ _
înregistrat în anul 1953 între N. 
Vasilescu și P. Nuță : 23 de mi
nute și 19 secunde.

Ultimul cîștigător — desemnat 
cu o săptămină în urmă pe ve
lodromul Dinamo — Jurgen 
Wanzllk (R. D Germană).

zși-au în
de alergă-
Niculescu. 
Moiceanu, 

Ziegler.

pe „Ingratul" 
meritat mai 
scrie Istoria.

ani, de data 
(victorios C. 

competiție își

victoria cu 3 se- 
următorului cla- 
Grigore. Cea mai 
intre primul și 
din cele 17 ediții, 

mare diferență s-a

Desigur, ar fi multe de spus 
despre fiecare ediție în parte, 
ceea ce ar necesita zeci de pa
gini. În materialul de față am 
stăruit mai mult asupra edițiilor 
din „epoca de pionierat” a mani 
competiții. În încheiere, vom 
nota că, începînd din 1960, com
petiția s-a desfășurat pe trasee 
în întregime asfaltate, media o- 
rară generală a edițiilor variind 
intre 39 și 42 km.

Emil IENCEC

în fotografie, dr. Paul 
White conduce un numeros 
pluton de adepți ai teoriei 
sale. Se spune că singura 
afecțiune pe care ciclismul e 
produce inimii este dragos
tea pentru practicarea lui...

(h, n.)



Triunghiularul international
Dinamo la caiac*canoe

• BUCUREȘTENII AU DOMINAT ÎNTRECERILE PRIMEI ZILE
• AZI - UN PROGRAM EXTREM DE ATRACTIV

Un timp splendid, anume 
parcă pentru desfășurarea în
trecerilor nautice, a înfrumu
sețat concursul internațional 
de caiac-canoe, care a început 
simbătă, pe lacul Snagov. La 
această dispută dinaintea ma
rii regate Snagov au luat star
tul redutabilele echipaje de 
la Dozsa Budapesta, selecțio- 
mata cluburilor Dinamo din 
U.R.S.S. și organizatorii. — 
clubul sportiv Dinamo Bucu
rești. In prima cursă - K 1 
500 m — Aurel Vernescu con
duce încă de la plecare și cîș- 
tigă cu aproape o barcă. Cam
pionul nostru olimpic , Ivan 
Patzaichin debutează tot în
tr-o- probă de simplu — CI 500 
m — unde cu un finiș irezisti
bil obține victoria. In compa
nia celuilalt campion olimpic 
— Serghei Covaliov — el se va 
clasa pe primul loc și la 
C 2 500 m. Apoi, Vernescu va 
ciștiga împreună cu Sciotnic 
proba de K 2 500 ni, tot cu 
Sciotnic. dar șl alături de Ia
cob și Rujan, cursa de K 4
1 000 m.

Rezultate tehnice : SENIORI: 
K 1 500 m: 1. A. Vernescu 1:51,0, 
2. D. Ivanov 
1:53,4. 4. V. 
nata Dtinamo 
C1 500 m:
2:04,0, 2. A. Butelchin 2:06,5, 3. 
S. Maxim 2:07,2, 4. H. Henzeles 
(Selec. Dinamo U.R.S.S.) 2:08,7; 
K2 500 m : 1.' Dinamo Buc. 
(Vernescu, Sciotnic) 1:39,8, 2.
Dinamo Buc. (Iacob, Rujan) 
1:41,8, 3. Selec. Dinamo U.R.S.S. 
(Iganatiuk, Vasiliev) 1:43,6, 4. 
Dozsa Budapesta (Timar, Fa
bian) 1:44,2 ; C 2 500 m : 1. Di
namo Buc. (Patzaichin, Cova
liov) 1:52,6, 2. Dinamo Buc. 
(Calabiciov, Manea) 1:54,1, 3.
Dinamo Buc. (Maxim, Simio- 
nov) 1:57,6. 4. Dinamo Buc.

1:52,5, 3. E. Botez 
Nikolae (Selecțio-

U.R.S.S.) 1:54,0;
1. I. Patzaichin

european

la ora 10,

V. TOFAN

Clerc (Elveția)

Fotografic săptâmînu

Motocrosiștii din Balcani

pe traseu! hucureștean sînt de părere Alia Kușnlr
a

de

se întrec astăzi

(Nichiforov, Simion) 1:58.4; 
K 4 1000 m: 1. Dinamo Buc. 
(Sciotnic, Vernescu, Iacob, Ru
jan) 3:08,8, 2. Selec. Dinamo 
U.R.S.S. 3:10,2, 3. Dinamo Buc. 
(stroc, Roșea) 3:11,8. SENIOA
RE : K 1 500 m: 1. Aria Samita 
(Select. Dinamo U.R.S.S.) 2:07,0, 
2. A. Mozes (Dozsa Budapesta) 

Dumitru 
(primele 

M. Lovin
K 2 (b) 
(Nemeș,

2:07.7... 7. Viorica 
2:08.9. JUNIORI 
locuri): K 1 (f> 500 m;
(Dinamo Buc.) 2:17.8;
500 m: Dinamo Buc. 
Tănase) 1:45 5.

Astăzi, începind de 
triunghiularul Dinamo va con
tinua cu probele de K 1 și K 2 
1000 m seniori. C 1 și C 2 1000 
m seniori, K 2 și K 4 500 m 
senioare.

0 șahistă 
amîndurora

r»

Succesul reprezentativei noastre

de lupte greco-romane (tineret)

ECHIPA
ITALIEI K.0
LA SAVONA
Echipa 

(tineret) 
pregătește pejntru Balcaniada de 
la Istanbul, a susținut o întîlnire 
internațională cu echipa simi
lară a italiei. Confruntarea a avut 
loc la Savona, într-o sală de sport 
în ale cărei tribune nu se mai 
găsea nici un loc cînd a bătut 
primul gong. Antrenorul Dumi
tru Cuc, conducând echipa noas
tră în această confruntare, ne-a 
relatat că formația Italiei a fost 
k.o. la Savona. I. Gibu (cat. 48 
kg), inaugurînd gala, a dispus 
clar la puncte de A. Austerii (8— 
1). Tânărul campion mondial’ Gh. 
Berceanu (cat. 52 kg) și-a onorat 
titlul încheind meciul său cu G. 
Kapisarda prin tuș în min. 2. La 
cat. 57 kg. Șt. Badea l-a surcla
sat pe S. Oliveri de care a dispus 
ia puncte cu 13—7. în continuare, 

cat. 62 kg, C. Vîrtosu a înche
ia egalitate cu Fr. Scuderl.

Gx. vădraru (cat. 68 kg) a rea
lizat un meci aplaudat la scenă 
deschisă cu Fr. Tagliente pe care 
l-a depășit cu 10-^3. Campionul 
balcanic M. Vlad (cat. 74 kg) a 
întîlnit speranța nr. 1 a Italiei, 
M. Ranzi încheind disputa cu a- 
cesta la egalitate. Debutantul tn 
echipa noastră națională E. Leizic 
(cat. 82 kg) s-a comportat exce
lent în meciul cu L. Pavanel, de- 
pășindu-1 categoric cu 7—0, C. 
Penciu (cat. 90 kg) a pus .punct 
partidei sale cu G. Vitucci în 
min. 4 printr-un spectaculos tuș. 
Singura victorie a gazdelor, dar 
și aceasta la limită (3—4), a fost 
obținută de A. Savini (cat. 100 kg) 
în partida cu A. Bucov. în sfîr
șit, „greul“ V. Dolipschi a acu
mulat un avantaj evident (6—3) 
în duelul cu G. Carraro fiind de
clarat unanim învingător la punc
te. Astfel, întîlnirea dintre cele 
două formații a luat sfîrșit cu 
8—2 în favoarea reprezentativei 
noastre.

i — nou record 
pe 200 m

Parlicit>anții la cea de 
doua etapă a Balcaniadei 
motocros au făcut ieri după 
amiază antrenamentul oficial, 
după care antrenorii s-au sta
bilit asupra celor 6 alergători 
pe care îi vor înscrie în con
cursul de azi.

Programul, care începe 
ora 10 pe traseul complexului 
bucureștean Metalul de la 
Pantelimon, cuprinde întreceri 
la clasa 250 cmc și o cursă 
națională pînă la clasa 500 
cmc.

de lupte greco-romane 
a țării noastre, care se

După cinci etape de expectativă, 
s-a decis să treacă la atac ți în cea 
primul, preluind totodată și tricoul galben al Turului Franței

„CUPA
(Or mare din pag. I)

in-

Eddy Merckx
de-a 6-a etapă a sosit

(în prim plan)

La Travemiinde,

Năstase victorios

de tenis de la Trave- 
(R.F. a Germaniei), ju- 
român Ilie Năstase l-a 

cu 6-4, 3-6. 6-2 pe

In cadrul turneului interna
țional 
m tinde 
cătorul 
învins
suedezul Homstroem. Alte re
zultate : Gulyas (Ungaria) - 
Weinmann (R.F.G) 6-3, 1-6.
6—1 ; Plotz (R.F.G.)—Tomasik 
(Iugoslavia) 6-2, 7-5 ; Mulli
gan (Australia) — Nijuca (Iu
goslavia) 6—2, 6—2.

ZURICH, 5 (Agerpres). 
Cu prilejul concursului 
internațional de atletism 
de la Zurich, elvețianul 
Philippe Clerc a stabilit 
un nou record european 
In proba de 200 m cu 
20,3. In proba de 110 mg, 
Davenport. (S.U.A.) a ega
lat recordul mondial cu 
timpul de 13,2. Atleta po
loneză Irena Kirszenstein 
a parcurs 200 m în 23,0. 
Săritura cu prăjina a re-

venit americanului Pennel 
cu 5,36 m. In proba mas
culină de 100 m a cîștigat 
Ramirez (Cuba) cu 10,0. 
Kijrszenstein a învins și la 
săritura în lungime cu 
6,44 m. Campioana Româ
niei, Viorica Viscopolea- 
nu, a ocupat locul 6 cn 
6,05 m. Atletul român Ni- 
colae Perța s-a clasat pe 
locul 5 în finala probei 
de 110 mg, cu 14,1.

După turneul m u. n. s. s.

Cornel Rusu candidat
Ia echipa națională

O frumoasă amintire pentru albufnul atletului nostru Vasile 
Sărucan de la marele concurs inter național „Memorialul 
fraților •Znamenski”, desfășurat la Odesa. Sărucan (dreapta) 
este felicitat de recordmanul sovietic și european al probei 
de săritură în lungime, Igor Ter Ovanesian, pentru noul 

record al tării (7.81 mJ realizat in cadrul acelui concurs

care ar avea calitățile 
ar fi greu de învins"

a

$i Alexandra Nicolau
Turneul de șah de la Sinaia s-a 

terminat, partidele au rămas 
spre a fi analizate și comentate, 
iar participantele se pregătesc 
pentru noi concursuri. O discu
ție cu cîștigătoarele celui de al 
treilea turneu internațional ni se 
pare — în acest context — de
osebit de interesantă, mal ales 
acum „post festum", cînd Impre
siile încep a se sedimenta.

Cele două învingătoare, șahlsta 
sovietică Alia Kușnir și românca 
Alexandra Nicolau, adversare la 
masa de joc. sînt în realitate bune 
prietene. Ele au multe trăsături 
comune, In primul rînd talentul 
și modestia. De aceea, căutînd a 
afla părerea Allei Kușnir despre 
fosta noastră campioană și a Ale
xandrei Nicolau despre cea de 
a doua șahistă a lumii, am obți
nut un răspuns colectiv : „O șa
histă care ar avea calitățile amîn- 
durora ar fi greu de învins". To
tuși, Kușnir ține să adauge : 
„Dintre jucătoarele străine, Nico- 
iau este una 
chiar singura 
de Ia egal cu

Alia Kușnir 
impresionant, 
victorii la turneele 
(și, ipiplicit.

din puținele, poate 
în măsură să lupte 
șahistele sovietice4*, 
are un palmares 

care cuprinde două 
candidatelor 

două meciuri pen
tru titlul suprem), precum și nu
meroase victorii în turnee inter
naționale. De aceea, sîntem cu
rioși să cunoaștem părerea ei des
pre recentul turneu de la Sinaia.

— începind cu superbul cadru 
natural și terminînd cu întreaga 
ambianță — ne răspunde Alia — 
turneul a constituit pentru mine 
o experiență interesantă și plăcu- 

După meciul cu Gaprindașvili 
după cîteva examene dificile 
facultate, ezitam să particip 
această întrecere. Acum, însă, 
numai că nu regret, dar sînt 

foarte mulțumită că am participat 
la un concurs important și întru- 
cttva deconectant.

—- Oare această „deconectare" a 
determinat * marele număr de re
mize ?

— Poate că aceste remize 'sînt 
șl rodul uneia din puținele ca
rențe organizatorice. Programul 
prea încărcat — după-amiază 
rundă, dimineața jucarea între
ruptelor, cu o sin^iră zi de odih
nă — constituie* una din expli
cațiile jocului economic prestat 
de participante.

Alexandra Nicolau completează 
cu promptitudine :

Salut cititorilor ziarului „Sportul"
ALLA KUȘNIR

— Ritmul „andante" al aceste! 
confruntări șalîiste poate fi ex
plicat și de expectativa și pru
dența caracteristice pentru un 
turneu internațional. Această at
mosferă liniștită ne-a permis 
nouă (Allei și mie) să recuperăm, 
prin cîteva victorii, punctele 
pierdute.

E firesc ca discuția să atingă șt 
un subiect delicat : meciul cu 
Nona Gaprindașvili, iar Alia, 
amabilă-, ne furnizează amănun
tele solicitate :

— Intîlnirea a avut două faze 
distincte : în primele 7 partide 
forțele au fost egale pînă în clipa 
In care condiția mea fizică a ce
dat. Intr-un meci, spre deosebire 
de turneu, pregătirea fizică și 
cea psihică au un rol precumpă
nitor. îmi reamintesc de remarca 
lui Korcinoi, care-i asemuia pe 
Spasski și Petrosian, spre sflrși- 
tul meciului lor, cu doi boxeri 
vlăguiți, așteptînd gongul salva
tor.

— De altfel, aceasta e lipsa 
principală a șahului feminin — 
intervine Alexandra Nicolau. Pre
gătirea psihică, uneori deficitară, 
se conjugă adesea cu lipsa de 
continuă concentrare. Totuși, șa
hul feminin, care pentru moment 
are numai o valoare pur sportivă, 
se află în permanentă dezvoltare, 
parcurgînd dificultățile inerente 
începutului.

Interlocutoarele noastre discută 
pline de vervă, expansive și vo
lubile, dorind parcă să recupe
reze lungile perioade de tăcere 
din fața eșicherului. Ele se pre
gătesc asiduu pentru proxima lor 
confruntare, care avea să aibă Ioc

peste cîteva zile tn capitala Uniu
nii Sovietice, cu prilejul 
Iul Moscova — București.

Dorindu-le în măsură 
succes (ceea ce în șah ar 
na... remiză) obținem un
mesaj al Allei Kușnlr pentru citi
torii „Sportului".

meciu-

egală 
îpsem- 
amical

Reprezentativa de tineret 
a țării Ia polo s-a întors în 
Capitală după turneul între
prins în U.R.S.S. Sportivii 
români s-au clasat pe locul 
III în turneul de la Alma 
Ata, învingînd prima selec
ționată a Bulgariei cu 8—4 
(1—2, 3—1, 2—0, 2—1) prin 
punctele înscrise de D. Po
pescu 3, Cornel Rusu 3 șl 
Bartolomeu 2, și pierzînd în 
fața R.S.S. Kazahstan cu 
3—4 (0—0, 0—0, 0—I, 3—3) 
— au marcat Băjenaru, M. 
Popescu și C. Rusu — și se
lecționatei de tineret
U.R.S.S. cu 3—4 (0—2, 2—0, 
1—1, 0—1) — au înscris D. 
Popescu, M. Popescu și G. 
Rusu.

La întoarcere, antrenorul 
echipei, prof. P. Niculescu, 
ne-a declarat printre altele i 
„Turneul a fost pe măsura 
posibilităților jucătorilor noș
tri și este regretabil faptul 
că nu avem mai des aseme
nea ocazii (n. r. în acest an 
echipa de tineret mai are de 
susținut doar o partidă ami
cală cu selecționata Sofiei I). 
Noua noastră formație de ti
neret are nevoie de cit mai 
dese întîlniri cu adversari 
redutabili, unde jucătorii se 
pot căli și ciștiga pe merit 
un loc in naționala țării. La 
acest turneu, Cornel Rusu, 
decanul de virstă al lotului, 
a fost declarat ca cel mai 
bun jucător al turneului și 
părerea mea este că promo
varea sa în prima reprezen
tativă a devenit iminentă. 
Alături de poloistul feroviar 
mai pot remarca comportarea 
meritorie a portarului Florin 
Slavei, a Iui Mihai și Dinu 
Popescu. O notă bună pentru 
tinerii Bartolomeu și Huber, 

frumoase perspee-

ZIGZAG
FOTBA

BUCUREȘTI" LA VELODROM
fie. De la ultima noastră 
tîlnire (1905) a crescut evident 
pe toate planurile. La Brno se 
va clasa cu siguranță in pri
mele trei locuri ale campiona
tului mondial. Janssen este ți 
el un vitezist cu calități. Pe 
Paul Soare — realizatorul fi
nei performante surpriză — 
locul IV intr-o companie atlt 
de valoroasă — tl felicit din 
inimă. Este un succes al serio
zității. al muncii susținute. 
Florian Negoescu a greșit 
grav in seria cu Răder țî — 
mai ales — in recalificarea 
cu Dehn și Kristiansen. Pă
cat!” Noi am adăuga că gre
șelile se datoresc și unei auto- 
încrederi exagerate (ca să nu-l 
spunem altfel), care îl duce la 
subaprecierea forței adversa
rilor. Faptul că la seriile cîș-

Dinamoviada de box

4 sportivi români în finale
BERLIN. 5 (prin telefon).— 

La cei 34 de ani ai săi, Ma- 
riuțan a găsit resurse inepui
zabile, cîștigind clar în fața 
unui adversar mai tînăr cu 
aproape 10 ani, Maier (Dina
mo Berlin). Faptul s-a petre
cut în semifinale, unde s-au 
înregistrat și cîteva surprize 
de proporții: SkFzypczak 
(Gwardia) a fost făcut k.o. 
în rundul II de Zaporojeț 
(Dinamo Moscova), Kudriașov 
(Dinamo Moscova) a pierdut 
la Hebel (Gwardia) prin ră-

Turneul de polo
de la Belgrad

BELGRAD. — Turneul in
ternațional de polo pe apă 
a fost cîștigat de echipa ora
șului Belgrad, care în ulti
mul joc a învins cu scorul 
de 12—2 (2—2, 2—0, 5—0. 
3—0) echipa orașului Bucu
rești. Pe locul doi s-a clasat 
selecționata Moscovei, ur
mată de cea a Bucureștiului.

nire, Sokolov (Dinamo Mos
cova) a fost eliminat prin 
descalificare, pentru lovitură 
sub centură ! Acum, despre 
ceilalți sportivi români. Se
migreul Constantinescu a în
vins prin k.o. în rundul II 
pe Koch (Dozsa). Proaspătul 
dinamovist Vasile Ivan a 
evoluat excelent în toate re
prizele și arbitrii i-au acor
dat victoria cu 4—1 în fața 
lui Blum (Dinamo Berlin), 
Paul Dobrescu l-a „controlat" 
in permanentă pe Russ (Rti 
da Hvezda), iar în repriza a 
treia, antrenorul lui Russ a 
aruncat 
abandonul 
Gybrffi a 
tat, dar 
dat adversarul 
zewski (Gwardia).

In finale boxerii români 
vor avea ca adversari i Ivan 
pe Zaporojeț (Dinamc Mos
cova). Dobrescu pe Gombo 
(Mongolia), Constantinescu pe 
Utioșov (Dinamo Moscova). 
Mariuțan pe Saioran (Dina
mo Moscova)

tigate de Paul Soare nu s-a 
deranjat nici o clipă — nici .» 
pentru a-1 încuraja, nici pen
tru a-1 felicita — socotim că 
este edificator.

Așa cum bănuiam, Anton 
Werner a cîștigat clar, fără 
emoții, urmărirea individuală. 
Ritmul său de metronom i-a 
măcinat pe adversari. O men
țiune specială merită Gh. 
Juravle. El a ocupat un ono
rabil loc III șl s-ar fi putut 
clasa și al doilea dacă în se
mifinală nu 1 s-ar fi rupt ra- 
trapa. In sfîrșit, olandezii și-au 
mai asigurat un loc întîi în 
proba de eliminare, prin Arie

■ Moret. Urmărirea pe echipe 
n-a avut decît o fugară apari
ție: seriile de calificare. Echi
pa României a debutat Cu un 
rezultat bun (4:44,2 — cel mai 
bun timp al zilei), care-i dă 
dreptul să privească cu încre
dere startul de astăzi.

Un aspect neplăcut. Clțiva 
spectatori — care se erijează 
în maj buni cunoscători decît 
arbitrii — j-au dedat la atitu
dini huliganice. Facem apel la 
spectatorii corecți (care for
mează majoritatea) și Ia orga
nele de ordine, pentru a-i în
depărta din tribunele velodro
mului pe turbulenți.

Rezultate tehnice i

hazl Geladze (U.R.S.S.); reca
lificări: Dehn 12,3, FI. Nego
escu, Kristensen; Geladze 15,9, 
Florea, Loevesijn; sferturi de 
finală : Meissner 13,3 — Ge
ladze; Phakadze 12,2 — Dehn; 
Soare 13,6 — Meske; Janssen 
11,9 — Roder ; semifinale : 
Phakadze 12,8 — Meissner; 
Janssen 12,8 — Soare ; finala 
3—4: Soare 12,7 și 12,1 — 
Meissner; finala 1—2: Pha
kadze 12,6 și 11,9 — Janssen; 
clasament final: 1. 
Phakadze (U.R.S.S.); 2. 
Janssen (Olanda); 3. 
Soare (România); 4. 
Meissner (R.D.G.).
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Urmărire individuală 
m) semifinale — Anton 
ner (Olanda) 5:08,1 — Vasili 
Fetisov (UR.S.S); Herbert 
Richter (R.D.G.) 5:13,2 — Gh. 
Juravle (România) 5:31,5 ; fi
nala 3—4 : Juravle 5:12,9 — 
Fetisov; finala 1—2; Werner 
5:13,4 — Richter; clasament 
final : 1 ANTON WEKNER
(Olanda); 2 Herbert Richter 
(R.D.G.); 3. Gheorghe Juravle 
(România); 4. Vasili Fetisov 
(U.R.'S.S.).

Eliminare: 1. ARIE MORET 
(Olanda); 2. Poul Nielsen (Da
nemarca) ; 3. John Zangen-
berg (Danemarca); 4. George 
Negoescu (România); 5. Roilf 
Snijder (Olanda) ; 6. Jan
Janssen (Olanda).

prosopul. dictînd 
elevului său. Ton 
dominat, a punc- 

învingător a fost 
său, Tra-
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Viteză: optimi — 
Meissner (R.D.G.) 12,0 — 
Kristensen (Danemarca); 
Janssen (Olanda) 12,7 
Dehn (Danemarca); 
Roder (R.D.G.) 12,5 — 
goescu (România); 
Phakadze (U.R.S.S.)
Lijn Loevesijn (Olanda); Sig- 
fried Meske (R.D.G.) 12,5 —
Ion Florea (România); Paul 
Soare (România) 12,3 — Tor-

Axei 
Niels 

Jan
— Ole 
Hefriz

Fl. Ne-
Omar

12,3 —

Urmărire pe echipe (1 000 
m) — serii de calificare : Ro
mânia (M Virgil, C. Gonțea, 
M. loniță, St. Liebner) 4:44,2 
— Olanda 4:45,5 ; R. D. Ger
mană 4:45,2 —U.R.S.S. 4:49,8; 
Danemarca 4:47,0—Sel. Bucu
rești 4:48,6.

Astăzi, începind de la ora 
9,30, se desfășoară ultimele 
întreceri: viteză tandem, ur-

Bune rezultate obținute de Sever Dron în franța
In pregătirea viitoarelor sale participări tn cadrul reprezentativei țării, 

tenismanul român Sever Dron a concurat la o serie de turnee în 
Franța. El a ocupat primul loc în concursul organizat de U.S. Deuil La 
Barre. învingînd în finală pe bolivianul F. Gorostiaga cu 6—2, 6—1.

In alte două turnee — Montrouge șl Melun — Jucătorul nostru a fost 
de tot atitea ori finalist, plerzînd la J. M. Leclerq <2—6, 3—6, și 3—6, 4—6). 
Dron a Învins pe canadianul Boule (3—6. 6—3) și pe francezii Lollier 
(6—2. 6—1), Jourdan (7—5, 6—2) și Duxin (6—3, 6—3). Anterior, in tur
neul de consolare de la Roland Garros, românul învinsese pe Fstep 
(S.U.A.) cu 6—3. 6—1 și a fost învins de Lejus (U.R.S.S.) cu 3—6, 3—6.

CLENCIU
JAN JANSSEN 

văzut de AL.

Pierlno Pratf, celebrul îna
intaș de la Milan, omul de gol 
al ciștigătorior C C.E. - 1969 
a făcut cîteva interesante re
flecții privind înscrierea golu
rilor. „Mulțî mă acuză că în 
acest sezon am înscris in cam
pionat mai puține goluri decît 
anul trecut. Intr-adevăr, a- 
cum un an, am marcat 21 de 
puncte în campionat, acum 
doar 14. Dar aceste 14 sint cu 
mult mai valoroase decît cele 
anterioare. De ce ? Pentru că 
în timp ce în sezonul trecut 
eram un anonim, acum am 
devenit cunoscut și în fiecare 
meci sint păzit de cel puțiu 
un adversar. Nu spun poate 
nimic nou dar reflecția mea 
intenționează să atragă aten
ția și altor jucători cu simțul 
porții că un progres în acest 
domeniu solicită și mai multă 
muncă Ia antrenamente, o 
continuă strădanie de a fi mai 
bun decît adversarul direct”.

LIS TIC
PRATl : ACUM E MAI GREU 

SA ÎNSCRII...

Mihai SAVEL

PIER1NO PRATl

RECORDURI IN CAMPIONA
TUL GRECIEI

mărire pe echipe, 
liană și adițiune 
(semifond) — 100 
sprint la 3 ture.

cursa ita- 
de puncte 
titre cu

Panathinaikos a cucerit cam
pionatul Greciei în luptă cu 
celelalte 17 formații din pri
ma divizie dovedindu-se prin 
cele 26 victorii, 4 drawuri și 
tot atitea înfrîngeri, cea mai 
constantă și valoroasă forma
ție. în echipa campioană evo
luează trei internaționali : 
Ikonomopoulos, Kamaras și 
Domazos. A doua clasată. O- 
lympiakos, are în formație pe 
Sideris care a marcat 35 de 
goluri în cele 34 de meciuri, 
fiind golgeterui 
anului. De 10 ani de cînd Si
deris activează în prima divi
zie a înscris nu mai puțin de 
217 goluri ! într-adevăr. el este 
un campion autoritar pentru că 
s-a detașat categoric de cel

european al

AGOSTINI DIN NOU ÎNVINGĂTOR
BRUXELLES. — Italianul 

Giacomo Agostini a terminat 
învingător la clasa 500 cmc, 
din cadrul concursului 
motociclism de la 
champs. Agostini a realizat 
pe o 
Agusta“ 
207,777 km.

de
Francor-

motocicletă „N 
media orară

Alte rezultate : clasa 50 
cmc: Angel Nieto (Spania), 
pe ,,Derbi“ — medie\ orară 
151,251 km ; clasa 125 cmc: 
Van Rijswijck (Olanda), pe 
,.Yamaha“ — medie 
175,215 km ; clasa 250
Rob Goudl (Anglia), pe „Ka
wasaki" — medie 
188,558 km.

orară 
cmc :

orară.

de al doilea clasat : Nestoridis 
(139 g), și de Papaioanu (131 
g) ambii de la A.E.K.
TEMPLUL FOTBALULUI A 

ÎMPLINIT 46 DE ANI !
Dacă celebrul Marocana din 

Rio de Janeiro este cel mai 
mare stadion al lumii, Wem- 
bleyul din Londra este con
siderat cel mai vechi stadion 
de o asemenea capacitate 
(105 000) de. pe glob. Acestui 
stadion i se spune pe bună 
dreptate „templul fotbalului", 
pentru că de-a lungul dece- 

■ pe splendidul său ga- 
s-au desfășurat o serie 

de jocuri de o ridicată valoa
re tehnică între echipe mari 
și jucători celebri. Recent, 
Wembleyul a împlinit 46 de 
ani. Se cuvine, deci, să tre
cem pe scurt în revistă cîteva 
date’ statistice privind palma
resul acestuia. Wembleyul a 
găzduit 65 de meciuri interna
ționale, 9 întîlniri din turneul 
final al C.M. (1966), 4 jocuri 
în preliminariile turneului o- 
limpic, 18 partide internațio
nale școlare etc. Dar nu nu- 
?~ai atît. Pe Wembley s-a des
fășurat o finală a C.C.E., una 
a Cunei cupelor, 45 de finale 
din Cupa Angliei și aproape 
200 de întîlniri de campionat. 
Pare cam puțin pentru aproa
pe jumătate de secol. Și totuși 
englezii se mîndresc cu aceste 
cifre pentru că le consideră 
nespus de mari pentru felul 
în care este menajat și îngri
jit acest teren de joc, consi
derat cel mai bun din lume.

Ion OCHSENFELD

niilor 
zon

ROD LAVER PENTRU A PATRA 
OARĂ ÎNVINGĂTOR LA 

WIMBLEDON

Finala de simplu bărbați 
în turneu) de tenis de la 
Wimbledon, dintre australie
nii Rod Laver și Newcombe 
a durat 135 de minute și a 
revenit primului în patru se
turi (6—4, 5—7, 6—4, 6—4).

El cucerește astfel pentru a 
patra oară această mare în
trecere. Laver, în virstă de 
31 de ani, a mai triumfat la 
Wimbledon în 1961, 1962 și 
1968 La dublu bărbați, finala 

■ a fost cîștigată de Newcombe,
Roche (Australia). în meciul 
decisiv ei au dispus de Ries- 
sen (S U.A.), Okker (Olanda) 
cu 7—5, 11—9, 6—3.

IN TURUL FRANȚEI

...etapa a 7-a a revenit spa
niolului Diaz, care a parcurs 
241 km (Belfort—Divonne Ies 
Bains) în 6 h 13:07. în clasa
mentul general 
conduce Merckx
2.03 de Altig, la 4:41 de Jan
sen, ia 4:50 de Gimondi și la 
4.58 de Poulidor.

individual 
urmat la

40368


