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NE PREOCUPĂM SĂ FACEM DIN SPORT 
CU ADEVĂRAT 0 SCOALĂ A CARACTERELOR11

• Un complex școlar sportiv la Clmpulung • O mare sală de spor

turi la Pitești • Intliul autodrom la Colibași • Schiul, săniușul și

alpinismul — accesibile fiecărui elev, fiecărui tinăr din zonele mon-

tane 0 înaintea oricăror jocuri sportive, atletismul și înotul! • Spor

tul sătesc o realitate In plină dezvoltare 0 115 baze simple îmbo

gățesc In acest an dotația sportului argeșean

De vorba cu tovarășul GHEORGHE NÂSTASE, prim-secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R

‘i — Eu aș propune să-mi în
găduiți să vă răspund la în
trebări nu chiar în ordinea 
in care au fost puse, ne spu
ne tovarășul GHEORGHE 
NASTASE, prim-secretar al 
.Comitetului Județean Argeș al 
jlP.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean, solici
tat de noi în cadrul unui ci
clu de reportaje privind rea
lizările în domeniul sportului 
și contururile viitoare din a- 
cest univers de care se leagă 
două dintre cele mai pre
țioase atribute naționale I 
SĂNĂTATEA șl EDUCAȚIA 
MORALĂ a tineretului.

Vreți, de pildă, să aflați ce 
am realizat noi în favoarea 
sportului argeșean ? Ei bine,

are 
care 
ani, 
din

de

să
vi- 

p ro-
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LA „MAAUȘA LITORALULUI

fără să vă port tntr-un labi
rint de cifre statistice, e su
ficient să știți, ca un pream
bul al unei stări de spirit, 
că deși Județul Argeș 
550 228 locuitori, dintre 
163 000 între 8 și 25 de 
reprezentind 29 la sută
totalul întregii populații, cred 
că un sfert de milion — și 
poate chiar mai bine — a 
trăit emoțiile (să le zicem co
pleșitoare) ale examenelor 
susținute de F.C. Argeș, in 
sesiunea de încheiere a ulti
mei ediții a campionatului 
național de fotbal, în care — 
prin capricioasa evoluție a 
clasamentului — situația nu 
putea fi cunoscută decit, vai.

eu eiteva zeci de minute Îna
inte de_ afișarea listelor 
definitivare a notelor.

O populație care, fără 
facă parte dintre martorii 
zuali ai spectacolului
priu-zis, trăiește și împărtă
șește emoțiile unei echipe de 
fotbal, dovedește, cred. un 
spirit sportiv care generează 
sentimente continue — de fel 
conjuncturale — în favoarea 
sportului.

Cu ajutorul tineretului din 
Județ, mobilizat de către orga
nizația sa. U.T.C, Consiliul 
popular Județean a desăvirșit 
acțiuni de masă in cadrul că
rora — ca răspuns la chema
rea lansată de Consiliul jude
țean Covurlui — au fost ame-

najete, pină acum, 105 baze 
sportive simple, dintre cele 
115 rite total rzeeză angaja
mentul nostru pe Județ Ju
dețul are 94 comune, la care 
se adaugă satele, orașele și 
municipiul Pitești. 115 baze 
sportive noi, pentru fotbal, 
baschet, handbal sau oină, 
alăturate celor existente, este 
o cifră care reflectă volumul 
unei activități ce aduce o con
tribuție concretă Ia dervolta-

V. FIROIU
țContvnua-e In peg. a 2-a)

Constanța va găzdui (între 
18 șl 22 Iulie) tradiționalul 
turneu internațional de box 
dotat cu „Mânușa litoralului". 
Organizatorii — Federația ro
mână de box — au lansat nu
meroase invitații, dar după 
cit se pare anul acesta com
petiția nu va beneficia de o 
participare prea numeroasă. 
Aceasta, deoarece majoritatea 
pugiliștilor se află in vacan
ță. după eforturi deosebite 
impuse de participarea la re
centele campionate europene 
de la București. Au răspuns 
favorabil — deocamdată — 
doar Cuba (a cărei echipă va 
sosi probabil la 12 iulie) și 
R.D. Germană.

întrecerile se vor disputa pe 
arena Olimpia. Ringul cam
pionatelor continentale de la 
București a fost transportat 
la Constanța. Primul gong va 
răsuna In seara de 18 iulie. 
Galele vor continua In zilele 
de 19, 20 și 22 iulie. Sportul 
nostru cu mănuși va fi repre
zentat de două garnituri i se
lecționata Constanței și a ora
șului București, In prima for
mație vor intra A. Mihai, C. 
Șoșoiu. A. Iliescu, Gh. Anton, 
î. Dinu. O. Baciu, I. Pițu, Gh. 
Preda, P. Pirvu și C. Bursuc. 
Echipa Capita’.ei va fi alcătui
tă din 'următorul lot i V. Dră- 
gan. Gh. Constantin, G. Po- 
metcu. Gh. Pușcaș, N. Păpă- 
lău, C. Negoescu, Gh. Ene, L

Hodoșan, N. Enciu, C. Cojo
carii, M. Constantinescu, P. 
Cîmpeanu, Al. Prohor ți I. 
Dascălu.

La începutul luniî august va 
avea loc o nouă competiție in
ternațională ! Cupa Mamaia, 
întrecerile se vor disputa la 
Mamaia, în zilele de 7, 8 și 10. 
și vor fi organizate de CJEFS 
Constanța. Și-au anunțat par
ticiparea pugiliști din U.R.S.S. 
(Bugaevschi, Bondarenko, 
Trestin, Iniațkin), R.G. Ger
mană (Tiepold, Wolke, An
ders, Dunkel), R.F. a Germa
niei (Jarmer, Yadigar), Aus
tria (Frauenlob, Molnar), pre
cum și echipele Farul și 
Steaua.

Flnallstul campionatului național, 
Ion Dinu (dreapta) va fl prezent 
In turneul «Mănușa litoralului*i

PRIMUL RENDEZ-VOUS
AL FOTBALIȘTILOR SELECȚIONABILI
Cu 

oferă 
rat, destul de puține — de 
odihnă fotbaliștilor, totuși 
20 dintre ei, firește cei mai 
buni, au fost convocați ieri 
la Centrul ,23 August" pen
tru o primă luare de con
tact cu antrenorii și medicii 
lotului reprezentativ. Iată 
numele lor: Răducanu, Ghi-

toate că vacanța mai 
încă zile — e adevă-

ță, Gornea, Sătmăreanu, Lu- 
pescu, Boc, Dan, Hălmăgca- 
nu, Deleanu, Dinu, Ghergbe- 
Ji, Nunweiller VI, Anca, 
Dembrovschi, Năsturescu, 
Tufan, Domide, Dumitrache, 
Lucescu, Creiniceanu. La a- 
cest prim apel au lipsit Gor
nea, Hăîmăgeanu, Domide, 
Lucescu și Creiniceanu.

i*

FLOAREA PRintNIEI" ARt PfTAIE OL AUR
Organizarea, la foarte puțin 

timp după încheierea Turului 
României, a unui concurs ciclo
turistic dedicat celor mai miei 
rutieri a fost, am zice, un fel 
de predare a ștafetei In... peda
lele viitoarelor noastre speranțe.

Acțiunea inițiată de Ccnr..rul 
Național al Organizației Pionie
rilor și de către Consiliul jude- 
țean Neamț al organizației pio
nierilor a căpătat, prin amploa
rea participării, un autentic ca
racter de masă și, in orice caz, 
a atras de partea ciclismului 
multe mii de iubitori. La circuit 
au participat 136 de concurenți. 
Să alăturăm acestora, „crava
tele roșii" care i-au Intimpinat 
și i-au aplaudat, pe parcurs, pe 
temerarii reprezentanți ai celor 
11 județe, și care și-au manifes
tat dorința — de pe acum pusă 
in practici pe alocuri — de a 
proclama ciclismul drept spor
tul nr. 1. Să notăm ți faptul, 
plin de semnificații, că dintre 
echipajele înscrise in concurs, 
doar trei sînt reprezentante ale 
școlilor din localități urbane. 
Ceilalți concurenți — 109 — tint 
din sate ți comune.
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FOTBALISTIC
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județului Neamț
etapa Psks>H—Ptari» Neamț. 
Deșt o etapă pe cer» crpeniza- 
torti au au p~evăzvt-c, acest 
preambul nu a riecvt ueobter- 
ret: îndrăzneață acțiune a ci
cliștilor județului Ttmiț (rep-e- 
zentanți ci Scota generale nr. 1 
din Jimbolia) a fost răsplătită 
cu diploma pentru „Cea mei te
merară comportare" I

I LA ÎNTRECERE 
! CU TALGERELE 
I

A

I 
I

CIRCUITUL A ÎNCEPUT 
DE LA PAȘCANI

Coboriți, In miez de noapte, 
din trenul care i-a adus prind la 
Pașcani, reprezentanții județului 
Timiș au avut de ales : si aș
tepte 10 ore In gară, pini cind 
vor avea legătura spre Piatra 
Neamț, sau să-și continue dru
mul, pini la destinație, pe_ 
biciclete. După scurte deliberări, 
hotirirea a fost luată. Se con
tinuă drumul pe biciclete sau, 
ți mai bine exprimat, se inceșre 
circuitul județului Neamț cu

SE DA STARTUL!
i

Ca in zile de fotbal «_ mi- 
ză, atit de mulți spectatori au 
tin ut s<J fie prezenți, in dimi
neața de 2 iulie, in centrul mo
dernului oraș Piatra Neamț, 
cind s-a dat startul in circuitul 
cicloturistic al județului. în 
afara organizatorilor ți a pro
fesorilor, se adau foarie multi 
părinți ai copiilor — unii renifi 
chiar de la Constanța — pentru 
a fi martorii evenimentului.

Încă după primii kilometri 
pa-curți s-a distins hetiri-ea eu 
care micii concurenți s-ars arfa, 
tct in competiție. Nici inerente
le defecțiuni tehnice, nici urcu-

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

APBIVRI1 OE H4H0BAL POMI»
0 B06U1 MIIHUTE

INTERNAȚIONALA
ultima perioadă de timp, e!- 
dintre cel mai buni arbitri 

handbal din țara noastră au 
luat parte la o serie de mari 
competiții internaționale. Astfel 
V. COJOCARU a condus Jocuri 
In cadrul turneului masculin 
„Trofeul Taj maidan” șl GH. PO
PESCU la turneul feminin ..Tro
feul Zagreb”. în același timp, trei 
arbitri români sînt prezenil la 
cursul Internațional al F.I.H. de 
la Madrid : V. SIDEA. V. PELEN- 
GHIAN șl C. CÂPAȚÎNA.

în aceste prime ore ale 
dimireȚn. cu sir-ramA P* 
oglinda lacului Sna^ev 
F--au flcut apariția zap 
de echipaje. Sînt caiaciști 
ș; canoiștu care, ’.a sfirșz- 
tul sâptâmîrii vor lua 
startul în REGATA SNA
GOV. Printre e:. ae vor 
afla și prtmii oaspeți ve- 
niți la marea întrecere. 
Este vorba de valoroșii 
sportivi cehoslovaci, din 
rindul cArora fac parte 
finaliștii de la Mexic (ca- 
noistu! Ctvrtecka și traîa- 
dstul Mara). expemnenta- 
ții Soucek și Boh’itinsty, 
redutabilul caiac de dublu

PUNCT FINAL lN CAMPIONATUL
DE GIMNASTICĂ MODERNĂ

Iulia Zaharia, 
campioană la maestre
CONSTANȚA, 7 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). Luni 
dimineață, în Sala sporturilor 
din Constanța, s-a desfășurat 
ultimul act al finalei campio
natului național de gimnastică 
artistică (modernă), concursul 
maestrelor. Deosebit de dispu
tată, întrecerea celor mai bune 
reprezentante ale gimnasticii 
moderne s-a încheiat cu vic
toria Iuliei 
care eîștigă, astfel, la 28 de 
ani, titlul de campioană națio
nală. Este o 
meritată pentru Iulia Zaharia, 
pasionata și competenta antre- 
noare a gimnastelor de la 
Școala sportivă nr. 2 din Capi
tală. O evoluție bună a avut 
Și Victoria Vîlcu, notată cu 9,80 
la exercițiul liber ales fără 
obiect, cea mal ridicată notă 
acordată în cadrțil finalelor.

Concursul de la Constanța a 
constituit o ultimă și deosebit 
de importantă verificare pen
tru lotul de gimnaste care se 
pregătesc în vederea campio
natelor mondiale de te.yagftA»

Zaharia (IEFS),

recompensă bine-

Rămîne de văzut dacă specia
liștii care au urmărit întrecerea 
sînt sau nu mulțumiți cu forma 
în care s-au prezentat concu
rentele, ținînd seama. în pri
mul rînd, de nivelul internațio
nal al gimnasticii moderne. 
Credem că ar fi fost bine dacă 
la finalele de la Constanța, care 
s-au bucurat de o foarte bună 
organizare, ar fi fost invitată o 
arbitră neutră. Iată ultimele re
zultate ale întrecerilor : exerci
țiu liber ales cu coardă: Iulia 
Zaharia (IEFS) 9,60. Mariana 
Jinga (IEFS) 9,50, Mihaela Ni- 
colaescu (IEFS) 9,45 ; exercițiu 
liber ales cu cerc: Iulia Zaha
ria 9,60, Llvia Grama (IEFS) 
9,60, Mariana Jinga 9,50) ; exer
cițiu liber ales fără obiect: 
Victoria Vîlcu (Univ. Buc.) 9.80, 
Iulia Zaharia 9,70, Livia Grama 
9,65 ; individual compus : Iulia 
Zaharia 28,90, Victoria Vîlcu 
28,70, Llvia Grama 28,65.

HORIA ALEXANDRESCU
1_ corespondent

fdot ocosi 
rie pantele 
teltmon.

t:i coboară in „rapel' una din- 
ab-upte ale traseului din Pan-

Foto: A. NEAGV
in pag. a 2-a

COMENTARII DUPĂ HA PA A ll-a A BAL
CANIADEI DE MOTOCROS,

Esour-

acum. 
In lat 

este

(fete) Kaplanova — 
kova ș a.

Un alt lot care, 
străbate în lung și 
oglinda Snagovului
c&I al sportivilor sovietici. 
Reprezentanții caiacului 
și canoei din U.R-S.S. au 
sosit ieri, pe aeroportul 
internațional Băneasa. de 
unde au plecat direct 
spre Iac. Din rindul lor am 
remarcat pe * campionul 
olimpic, mondial și euro
pean. Alexander Șaporen- 
ko, Morozov, Kostenko șl 
alți ași ai pagaei și pade- 
lei : Karuhin, O brașov,
Zamotia, Grișin etc., toți

• ••

(aureați al diferitelor cam
pionate mondiale sau con
tinentale.

O scurtă declarație a 
cunoscutului antrenor so
vietic Alexander Silaev 
(fost campion mondial șl 
european) : ..AM VENIT 
LA FRUMOASA DV. RE
GATA SNAGOV CU UN 
LOT DE APROAPE 40 DE 
SPORTIVI. CUNOAȘTEM 
VALOAREA PUTERNICI
LOR CANOIȘTI ȘI CAIA- 
CIȘTI ROMANI. VREM SA 
PARTICIPAM IN AȘA 
FEL CA ÎNTRECERILE SA 
FIE 
TRU

IN JUDEȚUL 
BACĂU

e obicei, urcâm din arend 
pe gradenele tribunei. De 
obicei, cînd vine vremea, pd- 
răsim urmele pașilor noștri, 
întipăriți pe pista d9 zgură 

Isau în gazonul moale, și ne 
transferăm în comoditatea băncilor de 
lemn. Cu alte cuvinte, în mari nhicnnit I devenim din sportivi — spectatori^ 
adică schimbăm sudoarea și beția în- frACPrii rin nn fnrnn rn ’*

I 
I
I

lemn. Cu alte cuvinte, în mod obișnuit, a----- ......................................................

MIERCURI Șl JOI, |

LA BUDAPESTA

DE VOLEI JUNIOARE

ROMANI A—UNGARIA
Reprezentativa de volei (junioare) 

a țării noastre susține miercuri șl 
joi, la Budapesta, două partide ami
cale cu formația similară a Unga
riei. Din lotul condus de profesorii 
L.Sorbală și I. Cristian fac parte, 
printre altele, junioarele Moroianu, 
Caranda, Cazangiu, Wolf, Albis

IN „C.C.E." LA POPICE
Simbătă și duminică s-a disputat 

la Split, Iugoslavia, etapa a II-a a 
întrecerilor grupei I din cadrul ..Cu
pei campionilor europeni' la popice. 
Cele trei formații participante au 
obținut următoarele rezultate s 
Csepel Budapesta 5140 p d, Postar 
Split 5071 p d și Olimpia Reșița 
4923 p d. La individual, cele mai 
valoroase performanțe le-au realizat 
Antal (Csepel) 895 și Barisic (Pos
tar) 894.

I
I
I
I
I
I
I

I
Itrecerii de pe teren cu tihna și beati

tudinea din stal.
Ne îndreptățește oare acest transfer 

la o modificare de optică ? Oare, 
așezați în tribună, am uitat legile care 
guvernau disputa noastră 
acolo, în arenă ? Acolo, 
era sfînt respectul față 
față de regulile jocului, 
bitru, față de public, față 
Oare condițiile acestea 
valabje în clipa cînd am intrat pe 
stadion, nu prin vestiare, ci prin poarta 
cu controlori ?

Viața modernă a impus publicul ca 
o componentă sine qua non a compe
tiției sportive. Numărul spectatorilor 
este înregistrat, în casetele tehnice 
ale presei, alături și cu aceleași drep
turi, ca și formațiile, arbitrii, marca
torii și numele stadionului. Iară un 
tot, astăzi inseparabil. Dar dacă esre 
așa — și este normal să fie așa — 
atunci acest întreg, care compune în
trecerea sportivă, trebuie să sg supună 
aceleiași norme de comportament. 
Adică, să fie sportiv ! (în nici un tratat, 
de etică nu vom găsi un calificativ 
mai adecvat pentru atitudinea pe care 
o reclamăm și căreia i-am dat numele 
atît de potrivit, izvorît din însăși esența 
domeniului nostru : sportiv).

Din păcate, însă, o cîtime a publi
cului concepe participarea sa la ma
nifestația sportivă dintr-un cuytotul alt 
unghi de vedere. Există, se pare, spec
tatori care se cred doar purtători de 
drepturi și absolviți de orice obli
gații. Senzația aceasta provine din 
greșita înțelegere a favorurilor pe care 
le conferă plata biletului de intrare 
într-o incintă sportivă. Acest efort 
material, răsplătit sau nu cu satisfacții 
estetice (dar asta este altă chestiune), 
nu se răscumpără decit cu dreptul de 
a asista, civilizat, la reprezentația spor
tivă. își poate oare cineva închipui 
pe un spectator la concertele filar
monicii, numai în virtutea abonamen
tului achitat anticipat, luîndu-se zgo
motos la întrecere cu tobele și talge
rele, pentru că nu i-a plăcut execuția 
unui do diez din partitura de piculină ? 
Scena pare absurdă. Dar dacă am 
transpune-o pe un stadion, din păcate, 
ea ar lua ospecte foarte realiste...

Relația public-întrecere sportivă este 
necesară, inevitabilă, benefică. Se 

' poate spune că între acești doi termeni 
intervine o convenție de natură supe
rioară, reglementată de reguli similare. 
Noi, sportivii, jucăm, r.e întrecem în 

_ i e mai 
ne urmă- 
eforturile

sportivă, 
în arenă, ne 
de adversar, 
față de ar

de noi înșine, 
nu mai sînt

I

I
I 
I
I
I
I 
I
i
I
I
I
I
I
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INTERESANTE PEN- 
TOȚI”.

Foto : T. MACARSCHILotul sovietic, la sosirea în București

Copii! DORIȚI rr

LA DEJUN

FOTOGRAFIA NICULESCUDE MARIN

MOICEANU ?SI GABRIEL

SA FIȚI

INVITAT!

DORIȚI

ÎN ZIAR?

SÂ VÂ APARĂ

1 ’■
H1

VERIFICAJI-VĂ 
BICICLETELE! 
IN C U R I N D 
VEȚI AVEA 
NEVOIE DE ELE

I
I
I
I
I

în mod loial, exhibînd tot ce 
bun în noi ; voi, spectatorii, 
riți, loial, sprijinindu-ne în 
noastre.

La urma urmei, totul se __ _ .
o problemă de comportament. Iar our- 
tarea în tribune, ca și pe teren, este 
o chestiune simplă de bunăvoință, de 
corectitudine personală. . Efortul acesta 
minimal trebuie să știm a-l face.

reduce In

I
I
I
I

Victor BANCiULESCU J

CHEI A",
ÎN NUMĂRUL

DE JOI 10 IULIE

ÎN

sportul

h



„NE PREOCUPĂM SĂ FACEM DIN SPORT 
CU ADEVĂRAT O ȘCOALĂ A CARACTERELOR

J IWrmara din țag. t)

rea sportului tn țară. Făuri
rea bazelor sportive prin mun
ca patriotică a tineretului se 
Înscrie In înseși obiectivele e- 
ducative, cu nobile năzuinți 
pentru formarea viitorilor ce
tățeni ai Republicii.

Și fundamentind activitatea 
sportivă pe elementul educa
tiv — ne spune, în continua- 

, re, distinsul interlocutor — 
ne străduim să învățăm copiii 
noștri ca de la cea mai fra
gedă virstă să deprindă ad
mirabilele virtuți sportive, 
menite să Ia tonifice viața, 
sub raport fizic și spiritual.

Să nu uităm că intelectua- 
lizarea vieții noastre și in
dustrializarea in plină dezvol
tare creează un sedentarism 
fizic care-și află tn exercițiul 
sportiv un antidot dintre cele 
mai active.

Sportul nu mai e azL tn Ro
mânia, un mijloc și un spec
tacol, ei a devenit O AUTEN
TICA ȘCOALA DE FORMA
RE A CARACTERELOR, că
reia partidul nostru și statul 
i-au asigurat condiții în plină 
dezvoltare.

O mare sală de sporturi, cu 
1 000 de locuri, în valoare de 
4 500 000 lei — din fondurile 
centrale ale C.N.E.F.S. — în 
curs de amenajare Ia Pitești,

va stimula activitatea sportivă 
și tn sezonul rece, după eum, 
reședință a unei puternice in
dustrii petrochimice, Piteștiul 
va fi dotat cu piscine de care 
se va folosi In mod eurent 
sportul românesc.

Necesitățile tehnice ale Uzi
nei de autoturisme includ pis
te de încercare, piste care re
prezintă capul de pod al unui 
viitor autodrom, cel de la 
Collbași, în curs de construire.

— Vor fi fabricate oare și 
automobile de curse, tn uzi
na de la Collbași ?

— Ceea ce vă pot spune de 
pe acum e că la startul viito
rului Raliu n-ar fi exclus să 
aflăm și un nou tip de mașină 
românească, mai puterni
că, în competiție directă cu 
mașini de peste hotare.

întîmpdnăm pe plan sportiv 
cel de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român 
și Jubileul celei de-a XXV-a 
aniversări a Eliberării, cu în
făptuirea unui complex șco
lar sportiv la Cîmpulung, 
unde sprijinul direct al 
C.N.E.FS. a făcut să se rea
lizeze cu adevărat un așeză- 
mînt modern : local școlar, cu 
16 clase de studiu, o sală de 
sporturi, un internat cu 184 
locuri, cantina și un stadion

eare poate fi numit olimpic, 
deoarece însumează standar
dele tehnice aferente.

Și tot Ia reședința județului 
Argeș, încă un stadion muni
cipal, în zona industrială Pi- 
tești-Sud, ce răsare acum, prin 
muncă patriotică, dintr-o vi- 
roagă astupată prin mii de 
ore prestate cu convingere și 
voioșie de către tineretul care 
va face sport pe pistele și pe 
gazonul acestui nou stadion. 
Dar să nu uităm că și sta
dionul cel mare — 1 MAI — 
cel care are o capacitate de 
15 000 locuri, și-a sporit pa
trimoniul: tot prin muncă pa
triotică i-au fost alăturate 
încă două terenuri de antre
nament, în curs de finisare.

—Și, în acest timp, în satele 
din zona colinară și montană, 
acțiuni continue vor da viață 
unui vechi deziderat: organi
zarea schiului, a săniușului și 
a excursiilor atingînd și ni
velul alpinismului, în mod 
metodic și cu asigurarea do- 
tației ce-o implică o asemenea 
organizare, de fel conjunctu- 
rală.

Atletismul și natația tre
buie să fie astfel practicate 
în 
cu 
de 
Și
care noi considerăm că orice

Joc sportiv nu-și poate afla 
practicarea.

Politica partidului nostru, 
de ridicare a satelor, își gă
sește și tn sportul de masă 
un catalizator care valorifică 
acest imens rezervor de ener
gii pe care tineretul satelor 11 
asigură națiunii și din care 
se pot obține selectări de re
cunoscută valoare pentru 
sportul national.

In Argeș, — ne spune, tn 
continuare interlocutorul nos
tru — pentru moment sportul 
nu a 
nivel 
fer la 
nu la 
dar a creat 
pentru dezvoltarea multilate
rală a unei autentice mișcări 
de masă.

Aici socotim noi — subli
niază tovarășul Gheorghe 
Năstase — că se găsește te
meiul viitoarei activități ar- 
geșene, de aici vor porni re
zultatele menite să consacre 
și campioni.

Cadre didactice, antrenori, 
instructori metodiști și acti
viști organizatorici, precum și 
un sănătos spirit care le însu
flețește munca, iată și acești 
factori chemați să niveleze 
un drum pe care se merge și 
în județul Argeș, într-o ca
dență viguroasă

format protagoniști de 
republican, — mă re- 
o succesiune susținută, 
elemente individuale — 

condiții active

PUȚINE SATISFACȚII
DUPĂ „CUPA BUCUREȘTI

• A
\Test de primă importanță 

In vederea campionatelor 
morădiale de la Brno, con
cursul internațional de pistă 
jiotat cu „Cupa București** a 
sees îi? evidență atît aspecte 
pozitive <cît și carențe ale pre
gătirii cicliștilor noștri. Evo-

în ședința sa de aseară. 
Biroul H-R. Ciclism a ana
lizat propunerea făcută de 
colegiul de antrenori și a 
stabilit li.xțul național de 
pistă care intră în pregă
tire pentru” campionatele 
mondiale de la Brno.

Lotul este alcătuit din 
FLORIAN NEGOESCU si 
GEORGE NEGOESCU — 
rezervS 
(pentru 
MIRCEA 
IONIȚA,
GONȚEA, ȘTEFAN LEIB
NER T- rezervă PAUL 
SOARE (pentru urmărire 
pe echipe). .Antrenori : IU
LIAN GOCIMAN și MIR
CEA MBHAILESCU.

ION FLOKEA 
viteză tandem); 
VIRGIL. MARIN 

CONSTANTIN

luția echipei de urmărire a a- 
vut darul să ne dea unele spe
ranțe pentru viitor. Alcătuită 
din Mircea Virgil, Marin Io- 
niță, Constantin Gonțea și Ște
fan Leibner, formația antre
nată de Iulian Gociman și 
Mircea Mihăilescu a dat sa
tisfacții. Ea a cucerit primul 
loc și a realizat cele mai bune 
timpuri din acest sezon. Echi
pa nu este încă sudată. Con
stantin Gonțea execută slab 
schimburile, forța și contribu
ția- echipierilor nu este egală, 
iar finalurile nu .sînt încă la 
nivelul cerut unei echipe cu 
pretenții în activitatea inter
națională. Fără îndoială, lu
crurile se pot ameliora pînă 
la campionatele mondiale. 
Dar, în afara antrenamentelor, 
băieții au nevoe de concursuri 
internaționale în cadrul că-

\ —

PUPI ETAPA A rt-a A BALCANIADEI DE MOTOCROS

Actuala echipă națională 
nu e in formă

Planurile sportivilor bulgari 
de a se ține cit mal aproape 
de alergătorii români în eta
pa de duminică, disputată în 
București, au reușit la dimen
siuni nescontate, probabil, 
nici de oaspeți. Rezultatele lor 
au fost facilitate însă șl de 
palida rezistență opusă de 
gazde. Ce li se poate reproșa 
celor 6 concurențl români 7 
în primul rînd. fluctuația de 
formă. Se punea mare preț, 
de pildă, pe Constantin Go
ran, el fiind socotit concuren
tul cu cele mai mari șanse 
de a urca în fruntea clasa
mentului individual. Șl a avut, 
mal mult ca oricînd, posibili
tatea de a realiza această per
formanță. atunci cînd liderul 
competiției, St. Gheorghiev, 
pierduse prima manșă, din 
cauza unei defecțiuni meca
nice. Dar Goran a părut obo-

olt, lipsit da nerv, „Inotînd* 
pe undeva pe la Jumătatea 
cursei. De asemenea, Cristian 
Dovids, un alt om de bază al 
echipei, nu a dat dovadă de 
inițiativă, mulțumindu-se să 
fie— prăfuit de fruntașul în
trecerii. Tînărul Aurel Iones- 
cu ar fi putut să aducă un 
aport mai substanțial în for
mație, dacă acționa cu mal 
multă prudență în manșa se
cundă, cînd — aflat pe pri
mul plan al disputei — s-a 
rostogolit șl a pierdut teren 
prețios. Otto Stephani șl C. 
Coman n-au amintit mai ni
mic din cursele care, cîndva, 
l-au consacrat. Este drept că 
au intervenit șl acele nedo
rite defecțiuni mecanice care 
— pur și simplu — dau peste 
cap clasamentele. în prima 
manșă, 8-a rupt pedala de la 
motocicleta Iul Aurel Ionescu,

amintit mai ni-

pentru ea, tnal

CLASAMENTELE DIVIZIEI A
LA ÎNCHEIEREA TURULUI

12. A.S.M.T. Lugoj
11 1 0 18
LIBERI

Steaua 11 11 0 0 
Rapid Buc.
Bteagu!

75,S—M8,l 13

1 Hrzln, Ștefan 
Chițu, de departe cel mai bun 
alergător al concursului, să fie 
victima unei pene de cauciuc. 

Duminică a fost o zi fier
binte de vară, supraîncălzită 
parcă șl de necazurile prici
nuite spectatorilor de com
portarea necorespunzătoare a 
unora dintre selecționați La 
Sofia, pe concurențil români 
îi așteaptă un concurs toarta 
greu. Este necesară deci o re
structurare a programului de 
pregătire șl întărirea lotului 
republican cu oameni de ia 
clasa 500 cmc. Ne gtndim îa 
Ervin Seiller șl Petre Paxino, 
alergători experimentați, care 
ar. mări substanțial potențialul 
echipei în lupta pentru cuce
rirea definitivă a cupei puse 
în joc. Căci, trebuie să recu
noaștem cu toții, către această 
performanță nu te poți încn- 
meta să pleci la Sofia cu e- 
chipa care a evoluat duminica 
trecută.

Tr, IOANITESCU I

Ml—113
t.

4.wi—in* I.171—IM
181-irr

134—218

1. steaua
3. Metalul

«1— 85
287— 90

1.
2.

Olimpia
Dlnamo

Județul Argeș incit, o dată 
alfabetizarea, fiecare copil 
virstă școlară să inceapă 

aceste discipline, fără de

135,5—118,5
111-233

1. Dln&mo

Start (r> proba d« tandem

se o- 
con-

fost alcătuit lotul de pista pentru C. M. 
rora să se rodeze, să capete 
experiență, să se omogenizeze. 
Este o problemă asupra că
reia federația de specialitate 
trebuie să reflecteze serios.

La viteză, speranțele au fost 
spulberate. Florian Negoescu 
nu ne-a probat cu nimic pers
pectivele sale în această pro
bă. Paul Soare a arat o com
portare onorabilă, însă per
formanțele sale nu-1 recoman
dă — cel puțin deocamdată 
— pentru a fi aliniat la star
tul mondialelor. Nici la tan
dem lucrurile nu stau mai 
bine. Antrenorii și fede
rația continuă insă să 
nifeste încredere în 
piui fraților Negoescu. 
se face că tandemului i i 
feră și pe mai departe 
diții de pregătire. Rămîne de 
văzut cum vor înțelege George 
și Florian Negoescu să le fo
losească. Tn cazul cînd vor fi 
prezenți la Brno. ei au datoria 
să răsplătească încrederea ce 
li s-a acordat

Tn probele de urmărire in
dividuală și 1000 m cu start 
de pe loc discuția este, de 
fapt, încheiată. Au pus punct 
alergătorii care ne-au repre
zentat in „Cupa București' 
(St. Leibner, Paul Soare, Gh. 
Juravle). Performanțele lor 
sînt atlt de departe de actua
lele exigențe internaționale In
cit nici nu se poate pune pro
blema recuperării diferenței 
In cele 40 de zile care au mai 
rămas pînă la startul C.M.

Așadar, „Cupa București' a 
cernut, ca o sită, lotul națio
nal de pistă, lăsînd în echipa 
ce se pregătește pentru cam
pionatele mondiale doar clțiva 
sportivi. Este o situație puțin 
plăcută, dar aceasta este rea
litatea. Ce a dus la actuala 
situație este de competența fe
derației să analizeze și, mai 
ales, să stabilească măsurile 
ce se impun pentru ca velo
dromul să progreseze.

H. N.

u

800— M >3
ÎNCEPE CAMPIONATUL’

BUCUREȘTEANUL TEODOR DRAGAM
Pe echipe conduce, în continuare. Clujul

In zilele de 5 și 6 iulie s-a des
fășurat, în București, etapa a pa
tra din „Cupa orașelor". In pri
ma manșă, sîmbătă — 20 km con
tratimp individual, pe șoseaua 
Olteniței — bucureșteanul Teodor 
Drăgan, cu vădite calități , entru 
rulajul de unul singur, a cîștigat 
în mod autoritar. învingătorul 
(are 17 ani) a parcurs distanța 
în 28 min. și 43 sec., realizînd o 
medie orară de 41,760 km. In ur
ma acestei frumoase performan
țe, el a trecut in fruntea clasa
mentului general. iar echipa 
Bucureștiului a săltat un loc, fi
ind acum a treia. Pe locurile ur
mătoare, în proba lndiviluală, 
s-au clasat, în ordine : Cr. Tudo- 
ran (Brăila) 29:16; I. Selejan 
(Cluj) 29:35 ; T. Diceanu (Brașov) 
29:46 ; P. Kelemen (Tg. Mureș) 
30:05 ; Tr. Repede (Cluj) 30:31; 
șt .Ene (Brăila) 30:46; acesta cu 
o comportare sub-nivelul posibili
tăților.

A doua zi, duminică, pe șoseaua 
(arhiaglomerată) spre Ploiești — 
varianta Buftea — ne așteptam la 
un atac hotăritor al formației 
bucureștene, aflată „pe teren pro
priu", spre a-și îmbunătăți situa
ția în clasamentul general. Dar, 
cu o componență eterogenă, lu
crul acesta nu a fost posibil. 
Este drept, Suditu și Ajoghin, se
condați în bună măsură de că
tre Buduru și noul lider, au în
treprins unele acțiuni. Acestea 
au fost anihilate de cel din Cluj 
șl Tg. Mureș, care aveau tot in
teresul să mențină „statu quo", 
întrucît dețineau primele două 
locuri în clasamentul general pe 
echipe.

Nu înțelegem de ce fond de 
specialitate al Capitalei nu con
lucrează mat temeinic cu clubu
rile pentru a prezenta o formație 
corespunzătoare în această impor- 

juniorl

Clasamente generale. Indivi
dual : 1) T. Drăgan (București) 
12h 31:16 ; 2) I. Selejan (Cluj) 
12h 31:58 ; 3) T. Diceanu (Bra
șov) 12h 32:09 ; 4) P. Kelemen 
(Tg. Mureș) 12h 32:28 ; 5) E. Im- 
buzan (Cluj) 12h 33:44 ; 6) M. 
Hrisoverl (Brăila) 12h 33:49 ; 7. 
V. Rusu (Cluj) 12h 34:02 ; 8). Z. 
Altay (Tg. Mureș) 12h 35:23 ; 9) I. 
Ajoghin (București) 12h 35:24 ; 10) 
Gh. Toader (Brașov) 12h35:3O.

Pe echipe continuă să conducă 
Clujul, urmat de Tg. Mureș și 
București.

Emil IENCEC

Popas de onoare, cel de-al 
X-lea Congres al Partidului 
deschide întregii țări perspec
tivele luminoase care slnt de
opotrivă chemare șl Îndemn 
spre viitoarele noastre iuc- 
eese.

GRECO-BOMANE
Buc.

11 11 0 0
11 10 0 1 

Buc.
10 8 0 8

4. Rapid București11 7 0 4 153,5—148,5 
Eleetroputere Cv.

10 6 1 3 
Steagul r. Brașov

11 6 0 5 
Pescărușul Tulcea

U 3 • 8
Dunărea Galați

11 4 1 8 160,5—237,5
C.F.R. Timișoara

11 3 1 T
Progresul Buc.

U 2 1 8
C.S.M. Reșița

11 2 0 3

Pli ■

Ciclismul de pistă are nevoie
de vedete autentice

ESTE DE PĂRERE VICECAMPIONUL OLIMPIC

Finul- tactician al ovalului 
de beton, olandezul Lijn Loe- 
vesijn, este de profesie mă
celar. Pentru a participa la 
concursuri el trebuie să-și 
convingă patronul din Am
sterdam să-i permită aceasta 
și lucrul nu este ușor. Se 
pare însă că ultimele per
formanțe (medalia de argint
— împreună cu Jan Janssen
— la tandem viteză și locul 

la 1000 m cu start de 
loc la Jocurile Olimpice 
la Ciudad de Mexico)

Tocmai de a- 
echipei mele 
mod deosebit

811-180 U11 7 8 4
r. Brașov

11 7 0 4 
Satu Mare

10 8 1 3 
București

11 4 3 4
8. Dunărea Galați

10 5 1 4
7. Frogretui București

11 3 3 3 187—IM
8. A.S.M.T. Lugoj

11 4 0 7 183-208
8. Metalul Tirgoviște

4 15 143,5—138,5 U
13

DE VITEZĂ PE ȘOSEA

LIJN LOEVESIJN

308,5—173,5 25
88197—183

180—188
805-183

83

H
80

U

10
18. Mureșul Tg.

11
11. C.S.M. Cluj

10
13. Progresul Brăila

3 0 1 8 115,8—182,5

Mureș
4 0 7 184—838X
3 3 7 143-311 18

10

Prima etapă a campions" 
tulul republican de viteză pe 
șosea va fi găzduită dumi
nica viitoare de orașul Brăi
la. Pe foile de concurs sînt 
înscriși peste 80 de 
panți din București, 
Satu Mare, Oradea, 
Tg. Mureș, Galați 
program figurează 
toarele probe i motorete „Car-' 
pați“ pînă la clasa 125, cla
sele 250, 350, 500 cmc și
ataș.

La primul examen
al juniorilor

pârtiei" 
Brașov, 
Pitești, 

etc. în 
urmă-

I

fantă competiție pentru 
și tineret.

Istoricul cursei a fost 
de scurt. O plecare ultra-rapidă, 
urmată de o serie de „rafale" care 
au subțiat plutjnul lăsînd impre
sia că vom asista la o răfuială se
rioasă. Au acționat brăilenil șl 
bucureștenil, lor alăturindu-ll-se, 
pe alocuri, cei din Constanța 
(dornici să „sară" peste ploleș- 
teni). Dar, înainte de jumătatea 
cursei spiritele s-au calmat, to
tul decurgînd apoi ponderat, ca 
Intr-o frumoasă Ieșire „in cor- 
pore“, într-o toridă zi de iulie.

Manșa s-a terminat cu un sprint 
masiv, cîștigat de I. Ajoghin, ur
mat de I. Selejan și șt. Ene. (80 
km la fi $7.iM tor.

destul

VI 
pe 
de 
i-au creat o situație favora
bilă. Așa se face că tot mai 
des el capătă încuviințarea 
patronului pentru participa
rea la întreceri peste hotare. 
Cu toate acestea, Lijn se 
gîndește tot mai mult la un 
contract de profesionist...

Născut la 2 ianuarie 1949. 
începe să practice ciclismul 
in 1966. O primă confirmare 
a valorii sale a obținut-o cu 
un an în urmă pe velodro
mul Dinamo, iar consacrarea 
in toamna trecută la Ciu
dad de Mexico. N-a parti
cipat încă la nici un cam
pionat mondial, dar speră s o 
facă cu prilejul întrecerilor 
de la Brno. Membru al clu 
bului sportiv Olympia Am
sterdam, ttnărul pistard vrea 
— ca și colegul său de... tan
dem, Jan Janssen — sd cal
ce pe urmele liderului ciclis-

mulul olandez, marele Jan 
Janssen, învingătorul „Turu
lui Franței" de anul trecut. 

— Cum vi s-a părut con
cursul internațional de la 
Dinamo ?
— Excelent! 

ceea succesul 
mă bucură In
Pista este deosebit de bună 
și permite — așa 
văzut, de altfel - 
rea unor performanțe de va
loare.

— Care sînt — după pă
rerea dv — cauzele care 
determină scăderea intere
sului pentru ciclismul de 
pistă ?
— Dacă le-am cunoaște 

ne-ar fi ușor să le eliminăm.
— Și, totuși...

— Cred că programul în 
trecerilor de pistă a devenit 
anost. Mereu aceleași probe, 
mereu aceiași oameni. Nimic 
nou, nimic atrăgător. Au mai 
fost și Jocurile din Mexic 
care au urcat performanțele 
la un nivel inaccesibil la 
șes. Organizatorii curselor pe 
velodrom ar trebui să mi
zeze mai mult pe cursele cu 
antrenament mecanic. La 
noi, fn Olanda, la astfel de 
întreceri vin 35—40 000 de 
spectatori, pe cind la con 
cursurile obișnuite abia se 
adună 5—600. Apoi, vina este 
ți a dv, a gazetarilor spor

cum s-a 
realiza-

tM. Ați uitat să mal faceți 
vedete din pistarzi. Acordați 
toată atenția fondiștilor. Fără 
ajutorul ziariștilor sportivi^ 
ciclismul — fie el de șosea, 
fie de pistă — este un sport 
ca și inexistent. Ar trebui sfl 
abandonați măcar din cind 
tn cînd 
tiere și 
bunele 
mul de 
vedete (este drept, autentice) 
pentru a se relansa.

— Și despre amatorism
— în ciclism, firește — ce 
părere aveți ?
— Ciclismul este un sport 

greu. Oamenii sînt din ce 
tn ce mai puțin dispuși să 
facă eforturi mari exclusiv 
din dorința de a dobtndi glo
rie. Pe tineri îndeosebi îi 
atrage mai mult dansul, te 
levizorul, excursia. La noi, 
majoritatea celor care intră 
tn ciclismul de performanță 
o fac cu scopul 
un contract de 
Și lucrul acesta 
ce tn ce mai greu. Ciclismul 
de plăcere, tn genul ciclo
turismului, este tntr-adevăr 
ceva frumos. Spre el trebuie 
să se atragă tn primul rînd 
atenția tineretului.

mașina caravanei ru
să luați loc în trj. 

velodromului. Ciclif 
pistă are nevoie de

Intîlnire amicală 
dintre reprezentativele de Ju
niori ale României și Un
gariei s a încheiat cu rezul
tate extrem de contradicto
rii. în primul meci, poloiștii 
oaspeți au învins cu 7—2, 
iar cu 24 de ore mal tîrziu, 
românii și-au luat revanșa 
CU 4—2, în condițiile unor 
arbitraje (F. Czapko și-N. Ni- 
colaescu) care nu au influen
țat rezultatele celor două în- 
tllniri. La prima vedere a- 
ceastă diferență ar părea bi
zară, deși este bine știut că 
la această virstă tinerii spor
tivi au, la intervale foarte 
scurte, comportări surprinză
tor de inegale. Totuși...

Primul Joc s-a pierdut Ia 
un scor sever și era normal 
să se întlmple așa. Forma
ția ungară a etalat o serie 
de Incontestabile calități, fi
ind o bună ambasadoare a 
polo-ului din țara vecină, în 
timp ce antrenorii C. Vasiliu 
și P. Niculescu aliniau o e- 
chipă în care oamenii de 
bază (Frîncu, FI. Slăvei, Bar
tolomeu, plecați în turneul 
din U.R.S.S. cu selecționata 
de tineret) de abia își reve- 
deau coechipierii după o ab
sență de aproape 10 zile. Si 
într-o luptă inegală, lipsa de 
omogenitate a cîntărit destul 
de mult, astfel că diferența 
de 5 puncte favorabilă ele
vilor cunoscutului arbitru in
ternațional I. Bartalis apare 
perfect explicabilă. A doua 
zi echipa română, de loc 
descurajată de primul eșec, 
și-a luat o binemeritată re
vanșă.

Ca fiecare victorie în fața 
unei selecționate ungare, ea 
trebuie salutată cu tot res
pectul, rezultatul putînd să 
figureze la un loc de cinste 
în orice palmares. Dar nu 
trebuie uitat nici un moment 
că nu o superioritate tehnică 
sau tactică au dus la obți-

ci mal de
consum de

nerea revanșei, 
grabă un mare 
energie (de data aceasta cu 
eficiență) șl o ambiție lău
dabilă a jucătorilor deciși 
să-și valorifice acele calități 
de care dispun. Pentru că a 
fost evident că din punct 
de vedere al posibilităților fi
zice și tehnice, juniorii noș
tri nu au ajuns la un stan
dard Internațional. Ei nu au 
Încă suficientă forță în bra
țe și picioare șl nu înoată 
rapid (în echipa oaspe toti 
jucătorii parcurg lungimile 
de 50 m în 27,5—28,5, iar 
patru dintre ei coboară sub 
60,0 la .sută*). La acestea, 
mal trebuie adăugat și fap
tul că cei mai mulți dintre 
componențli selecționatei ro
mâne nu excelează în mînui- 
rea șl pasarea balonului, 
ceea ce mal duce la o mare 
scădere în realizarea contra
atacurilor și finalizarea oca
ziilor favorabile în fața por
ții. Ca să nu mal vorbim că,- 
exceptîndu-1 pe Dan Frîncu, 
echipa nu dispune de vreun 
șuter periculos...

Totodată carențele de or
din tactic (care ar trebui să 
stea mai mult în atenția an
trenorilor) încep să devină 
îngrijorătoare. Juniorii noș
tri nu știu să-și marcheze co
rect adversarii, folosind de
seori mijloace netngăduite de 
regulament. Iar în atao 
mai veche lacună i In timpi 
morți toți oamenii se zbat 
în apă, încercînd să forțeze 
eliminări, și arbitrii corecți 
rămîn impasibili la aceste în
cercări, pentru ca apoi, cînd 
jocul curge, majoritatea să 
Revină spectatori invitfndu- 
se unul pe altul ta pătrun
deri și demarcări în zona 
adversă 1 Iată cîteva proble
me care trebuie să dea se
rios de gîndit...

de a obține 
profesionist, 
devine din

Discuție consemnată de 
Hristache NAU'A

fLOARtA PRinENIEI** ARE PETAEE Dl AIUL..
(Urmare din pag. 1)

șurile — destul de pieptișe, cite 
o dată — nu i-au determinat să 
abandoneze. De altfel, aveam să 
consemnăm la sfirșitul circuitu
lui că doar cițiva concurenți au 
aceptat să intre in Piatra 
Neamț urcafi in mașinile orga
nizatorilor. Încă din prima eta
pă, componența județului Vran
cea (9 cicliști de la Școala ge
nerală nr. 1 din comuna Stră- 
oane), supravegheați îndeaproa
pe și îndrumați de profesorul 
lor, Vasile Lepădatu, s-au deta
șat de restul plutonului. Ar fi 
putut, cu siguranță, să intre pri
mii in Roman, dar spiritul de 
colegialitate și faptul că întrea
ga competiție a avut un pro
nunțat caracter turistic i-a în
demnat sd aștepte restul cara
vanei.

Etapa de a doua zi avea să 
fie presărată, de-a lungul între
gului traseu, de numeroase e- 
vadări, individuale sau in grup. 
Evident, pină la urmă cicliștii 
s-au regrupat și, sub razele 
unui soare strălucitor, caravana 
gigtraț in Țirgu Neamț

NOILE 
RE)

FAMILII (TEMPORA-
ALE CICLIȘTILOR

locuitorti județuluiDacă
Neamț au fost, cumva, neospt- 
talieri cu cicliștii din Turul Ro
mâniei, ei au ținut să se revan
șeze ji să demonstreze ci ceea 
ce s-a petrecut nu a fost decit 
o întimptare. Cînd micii cicliști 
au ajuns in Tg. Neamț, prtmiret 
ce li s-a făcut a fost de-a drep
tul triumfală. Dar un alt fapt 
vrem să scoatem In evidentă: 
40 de familii din acest dulce 
tîrg al Moldovei au găzduit in 
casele lor — oferindu-le onoruri 
și confort — 40 de cicliști. 
Acum Mihai Naiman din Cim- 
pulung Muscel, Reinhold Hater 
din Anina au noi prieteni: co
piii de vlrsta lor și familiile 
acestora, Ilie Cocora și Fănel 
Bobeică din Tg. Neamț.

CA NIȘTE EXPERIMENTAȚI 
CĂȚĂRĂTORI 1

Pe parcursul itinerarului, ci
cliștii au avut de înfruntat nu
meroase greutăți, toate depășite 
grații djrzeniei fi voinței de

care au dat dovadă. Dar exa
menul priceperii al rezistenței 
fizice ți — nu este exagerat — 
al curajului, l-a udat ți l-au 
promovat în etapa Tg. Neamț— 
Poiana Teiului. Ploaia și vtntul, 
șoseaua desfundată, presărată 
din metru In metru eu gropi, au 
pus la grea încercare caravana. 
In plus cicliștii au avut de ur
cat un drum de munte pînă la 
vîrful Petru Vodă din Carptții 
Răsăriteni. Ca niște veritabili 
cățărători, ei au escaladat cu 
brio muntele. Din fruntea co
loanei, unde ne aflăm, vedem 
răsfirate — pe șoseaua care co
boară spre barajul de la Bicaz 
— petalele de aur ale carava
nei. In frunte, ca in toate eta
pele competiției, s-au aflat in
vincibilii ciclițti din Rtrăoani— 
Vrancea.

Ultima etapă, Bicaz—Piatra 
Neamț, s-a desfășurat în zi de 
sărbătoare. Duminică locuitorii 
satelor Tarcău, Pîngărați, VH- 
șoara, îmbrăcați în frumoasele 
lor costume, s-au înșiruit pe la
turile panglicii de asfalt, pen
tru a le spune „bun venii !"■ 
și a le ura, in același timp*

i„drum bun micilor cicliști. 
Numeroșii turiști români și 
străini aflați tn drum spre Bicaz 
sau Piatra Neamț au oprit ma
șinile și au coborit pentru a 
saluta ți ei caravana.

Au fost străbătuți aproape 
300 de kilometri. La sfirșitul 
circuitului, in Piatra Neamț, 
după ce profesorul Eugen Mun- 
teanu-Baru a prezentat raportul 
și după ce. tn numele Consiliu
lui Național al Organizației Pio- 
nerilor, tovarășul conf. univ. 
Florian Moraru le-a adresat ci- 
teva cuvinte, cicliștilor li s-au 
înmtnat premii tn obiec
te ți diplome. Diploma pen
tru cea mai bună comporta
re au primit-o cicliștii din 
Strioani—Vrancea. Au mai pri
mit diplome echipele de cicliști 
din^comuna Osoi, jud. Iași 
(pentru cel mai disciplinat co
lectiv), din comuna Rădoiești- 
Deal, jud. Teleorman (pentru 
cea mai tinără echipă) și, cum 
aminteam la început, echipa 
Școlii din Jimbolia, jud. Timiș 
(pentru cea mai temerară com
portare).

Preambulul la „Floarea prie
teniei" s-a încheiat. La 1 august 
vor pleca in circuitul ciclotu
ristic România—Bulgaria—Ro
mânia componența echipelor 
din județele Vrancea, Timiș, 
Ar.ad ji <t,.
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MKROSTATISTICÂ
Numărul de Jucători legitimați • 2 268
Numărul de echipe t 1 A 

I tineret, s c, 11 echipe în 
campionatul județean, 64 da 
echipe în campionatele mu
nicipale șl orășenești, 62 de 
echipe sătești.

Numărul ' “ —
la F.R.F.;

Numărul 
calificați ;

Numărul 
logate ; 12.

de
60 
de

122 
de

lecții afiliat»
antrenori i 14 

de Instructori, 
terenuri omo

logate ; 12.
Numărul de arbitri i Hi« 

14 tn lotul republican.
Două centre de Juniori șl 

copil, Ia Bacău și Tg. Ocna.

Cind zid Bacău,
zici Dinamo I

Laudă sau critică, de fapt este 
șl una și alta, fotbalul băcăuan 
Înseamnă in primul rlnd, al doi
lea, al treilea, al... nouălea Di
namo șl poate doar în al zece
lea rtnd șl restul..

Deși sînt destul cel care văd 
In această temă o țintă de tir 
critic, părerea noastră este că 
mijloacele locale de susținere — 
atit cele strict obiective rit șl 
cele subiective -- a mal multor 
echipe de prima mină ar fi In
suficiente.

Conștlenți, probabil, da pro
priile slăbiciuni. conducătorii 
destinului fotbalului băcăuan au 
optat pentru formula cea mal 
realistă la ora aceasta, capabilă 
In același timp să le satisfacă 
orgoliul: una (o echipă) dar bu
nă 1 Și trebuie să recunoaștem, 
această ldee-program a devenit 
astăzi fapt împlinit.

Cum s-a ajuns la ceea ea asta 
azi Dinamo Bacău t

Deși nu vrem să facem istoria 
acestei echipa, sîntem nevolțl să 
ne întoarcem măcar cu doi ani 
in urmă. Ce a-a întjmplat atunci 7 
In toamna Iul ’67, Dinamo 
din localitate a luat un nou atart 
in divizia A. pe care o părăsise 
cu patru ani in urmă Șl în care 
noua ei evoluție nu numai că 
ridica legitime semne do între
bare, dar părea efemeră.

De cci
Fără a-1 căuta merite exeest- 

ve antrenorului Constantin Teaș- 
că, nu putem face, totuși, ab
stracția ge faptul că o echipă 
fără mari valori Individuale 
reușise să promoveze în prima 
divizie grație i,școlii’ acestui an
trenor care, In pragul noului 
campionat, ptecasa. la Cluj. Ce 
avea șă se tntîmple cu un team 
destul de modest, rămas fără 
conducătorul tehnic (care îl în
vățase o lecție foarte bine t a- 
ceea a riscantei apărări în linie) 
înainte chiar da startul tn „A" ?

Trebuie să recunoaștem, îndo
ielile iubitorilor fotbalului din 
Bacău erau nu numai legitime 
dar șl perfect explicabile. In 
aceste Oondlțll ■ venit antreno
rul D. Nicolae-NIcușor, el însu
și foarte Bceptlo asupra rezul
tatelor care puteau fi obținute 
de către echipa băcăuană. Nu 
intlmplătbr, ei tn deplină cu
noștință de cauză, antrenorul 
Nicușor a venit la Bacău împreu
nă cu patru «nume’ (ajunse 
intr-o parțială dizgrație) Nun- 
weiller IV, Ene n, Ene Daniel 
și David șl cu doi tineri de la 
Dinamo Victoria — Maghear și 
Vellcu —, jucători cu care in
tenționa să-și consolideze noua 
echipă.

începutul a fost destul de •- 
nevolos. In fața noului antrenor 
ae puneau multiple probleme și 
nu dintre cele mal simple. Pu
blicul local șl chiar jucătorii 
„băștinași" păstrau o răceală ne
disimulată față de noii venlțl. 
Cu attt mal mult eu rit bucu- 
reștenll deveniseră titulari în e- 
chipă iar cel care luptaseră pen
tru promovarea el ajunseseră 
rezerve. Se crease o atmosferă 
dificilă, în stare să compromită . 
rezultatele muncii tehnice.

O altă problemă — esențială—

» 6-i

a fost aceea a reprofilării Jocului 
echipei. Spirit realist, antreno
rul Nlcușor a considerat — pie
rind de la ldeea că cel mai ma
re succes al unei echipe nou 
promovate este rămtnerea el in 
acea divizie în primul an — că 
esențial pentru randamentul 
formației este, In primul rlnd, 
să nu primească goluri șl apoi 
să le marcheze. Așadar, In pri
mul rlnd APAR ARE și, tn se
cundar, în funcție de împreju
rările concrete oferite de me
ciuri, CONTRAATAC șl ATAC. 
Teza este clasică, ea fiind (tn 
întreaga lume) crezul antreno
rilor ECHIPELOR MICI CARE 
VOR SĂ TRĂIASCĂ.

Corespunzător acestor precepte, 
Nlcușor șl-a CONSTRUIT o nouă 
echipă, țlntnd seama de valen
țele jucătorilor de care dispu
nea. Libero a fost (,plantat"

Prezentînd cele două resorturi 
— tehnic șl psihologic — care au 
dus echipa pe locul unde se află 
azi (și să nu uităm că tntlm- 
plarea și forma excepțională a 
lui Răducanu In partida Dinamo 
Bacău—Rapid, din penultima e- 
tapă a campionatului, l-au privat 
pe băcăuani ds medaliile de 
bronz ale ediției recent înche
iate) ar mal fi de spus că în 
jocul de azi al dlnamoviștllor — 
echilibrat, cu o puternică șl 
realistă logică Interioară — pri
mul rol a fost jucat de un an
trenor de... categoria a treia. Da, 
nu vă mirați, acesta este ade
vărul. Antrenorul model, exem
plar ca atitudine, muncitor șl 
extrem de modest, care este Nl- 
cușor (șl pe care Federația ro
mână de fotbal l-a premiat — pe 
merit — pentru rezultatele sale) 
are numai categoria a ITI-a da

o bază de tineret încurajatoare 
pentru viitorul aău.

Iată cîteva «probei care ateată 
această stare :

Competițiile școlare

de fotbal „au prins"
— — >' — -

Dacă In anii treeuțl, elevii din 
Județul Bacău, ca șl din restul 
țării, au dus dorul fotbalului, anul 
acesta campionatele școlare au 
produs o puternică emulație.

La Bacău, finalele campionate
lor școUlor generale au fost larg 
popularizate, afișele meciurilor

IN BARAJUL

sportul
LA BACAU

t
Nunwelller rv, un fotbalist eu o 
Inteligență de joe ți cu 
viziune corespunzătoare 
post cardinal ; fundași 
au fost folosiți, pe rînd, 
Vătafu ți Vellcu, primii 
cători cu mare experiență, 
treilea (titularul de azi) adurind 
un surplus de vitalitate șl so
brietate. Mijlocul terenului a 
fost încredințat în principal lui 
Nedelcu, «creierul" echipei, cel 
care avea sarcina să orienteze 
permanent Jocul «ll"-lui dinamo- 
vlst ; alături de Nedelcu au fost 
folosiți, pe rînd, Duțan șl Vătafu, 
ultimul rămtnînd pe acest post 
datorită înțelegerii mal fericite 
a rolului său ' 
funcțiilor duble 
rare.

Aceasta Cind 
satura el, care-

o clar- 
acestui 

centrali 
Panait, 
doi Ju- 

al

clasificare. Evident; în fața 
lumii întregi au valoare catego
riile de viață, de rezultate, ele 
valldlnd adevărata capacitate a 
unul om. Dar curiozitatea 
formă" rămîne...

Ca In legenda
meșterului Manole

„de

• ••

tmDtnrind orașul în zilele Jocu
rilor. Urmarea a fost că la aceste 
partide au asistat ml! de elevi, 
captați de entuziasmul întrecerii.

Spre satisfacția băcăuanilor, 
clștlgătoarea campionatului a fost 
echipa Școlii generale nr. 4 din 
localitate, al cărui joe ofensiv ș! 
spectaculos a fost o desfătare pen
tru publicul «pitic* șl matur.

întreceri entuziaste

tn îndeplinirea 
de atac șl apâ-
baza echipei, o- 
trebula să asi

gure „ambarcațiunii plutirea In 
orice condiții"; maf râmtnea 
problema vlrfurilor da atac, 
care( tn condițiile unei apărări 
foarte solide, trebuiau să spargă 
dispozitivul advers măcar de 

.4—S ori pe loo pentru a marca 
un gol-douâ. Ene n, Dem- 
brovschl, Ene Daniel, Rugiubei 
au fost tn ultimii doi ani ,,vlr- 
furlle" echipei. Ene II renunțtnd 
anul trecut la fotbalul activ, ce! 
doi «avants de polnte" clasici ai 
echipei dlnamovlste au fost Dem- 
brovschl șl Ene Daniel. Primul 
a jucat cu o rară constanță, pe 
teren propriu ca șl tn depla
sare, aduclndu-șl aportul la cu
cerirea majorității punctelor ob
ținute. Al doilea, pe cît de ta
lentat, pe atit de capricios, a 
avut rile ctnd a strălucit șl al
tele ctnd a făcut figurație.

Acestea au fost rotițele prin
cipale ale mecanismului tehnic, 
din care nu-1 putem omite pe 
,,îngerul păzitor" al echipei, por
tarul Ghiță, care a scos cu mtna 
lui zeci de goluri gata făcute 
și căruia nu tntlmplător ziariștii 
i-au acordat cele mal mari note 
în campionatul 1968—1969.

Revenind la conjunctura psi
hologică nefavorabilă care a 
domnit Imediat după promova
rea In divizia A o dată cu „im
portul" de fotbaliști bucureștenl, 
trebuie să spunem că ea s-a re
zolvat — de la sine — tn modul 
cel mal simplu posibil : fotba
liștii venlțl din Capitală s-au aș
ternut la lucru alături de bă
căuani; muncind la antrenamen
te uneori mai mult chiar decît 
el. Așa se face că au dispărut 
suspiciunile;1 ele fiind înlocuite 
treptat de un climat de respțct, 
de colaborare; de prietenie aue- 
vărată.

Alături de numărul redus 
de antrenori calificați — 14, 
județul Bacău se „bate" cu sigu
ranță șl pentru titlul de.. .județul 
cel mal sărac în terenuri spor
tive. 12, lată numărul neverosimil 
de mic de terenuri pentru un 
județ cu puterea economică a Ba
căului. gl cum stnt aceste tere
nuri Tir

Be pare eă în afara celui de Ia 
Buhușl, a cărui stare este exce
lentă grație atenției de care se 
bucură din partea unul mare pa
sionat al sportului,- directorul Ba
riu, celelalte se află în stare mal 
mult sau mal puțin critică. Tonul, 
sau dacă vreți modelul de ame
najare nefericită a unul stadion, 
pleacă de la „centru"; de la Ba
cău, unde, de mulțl ani, stadionul 
principal al orașului se con
struiește dar nu se mal termină. 
Ba chiar, acum vreun an-dol, 
aveam senzația că pe măsură ce 
avansează lucrările, progresează 
deficiențele... (Amlntlțl-vă crăpă
turile apărute la tribunele de la 
peluză etc.).

De cttev» luni, edilii orașului, 
care au încheiat — se pare — 
lucrul la peluze, au trecut la 
tribuna tatu care este la ora 
aceasta. în plin șantier. Cînd se 
va termina toată construcția T Nu 
știm ce oracol ar putea să răs
pundă. Cert este că în Iarna și 
primăvara care au trecut, Dinamo 
Bacău, echipă care își onorează 
orașul, a fost nevoită să se an
treneze pe aeroport... In afara 
ridicolului Imens, caricatural 
Ideal, faptul este foarte trist.

In mediul sătesc
Condiția sportului la sate esta 

— se știe — cu totul aparte. Soli
citați de lucrul ogorului, care In 
zilele campaniilor de primăvară 
șl de vară Înseamnă muncă tn 
„zlle-lumlnă", țăranii cooperatori 
dispun de un timp măsurat <le 
odihnă, din care, cu mal multă 
greutate derit orășenii, reușesc 
șâ-șl «rupă" ore și pentru sport.

Dar fotbalul; Intrat în__ con
știința maselor sătești prin Inter
mediul micului ecran, a reușit tâ 
facă tn Județul Bacău mult mai 
mulți discipoli decît în alte zone 
rurale. Așa se face că în cadrul 
Jocurilor pentru «Cupa U.T.C.", 
nu mal puțin de 62 de echipe să
tești s-au întrecut eu un rar en
tuziasm; prilejuind tn fiecare co- 
mună-gazdă. adevărate serbări 
populare..,

Succesul Științei Bacău

sacra, în cele ee urmează, mult 
mal puține rtnduri derit merită.

Mal mult derit o echipă, știința 
Bacău este un simbol. Un simbol 
care face dovada pe viu a resur
selor fotbalului „de jos" din ora
șul de pe malul Bistriței, condiția 
Înfloririi lui fiind exprimată de 
relația ‘pasiune + competență + 
Sprijin din partea forurilor tu
telare".

In august 1965, tlnărul antrenor 
CORNEL COSTINESCU * înființat 
la Institutul pedagogic din Bacău 
echipa de Șotbal știința. Lansată 
în campionatul orășenesc, repre
zentanta studenților băcăuani 
ocupă locul I, promovează tn 
campionatul regional și reeditează 
performanța primului an, situin. 
du-se pe același prim loc. Ur
mează barajul pentru divizia C, 
Încercare nereușită insă. Al doi
lea an tiî campionatul regional 
înseamnă, din nou, victorie și, de 
data aceasta, echipa ciștlgă bara
jul de promovare in „C“. Se 
vor simți, oare, copleșiți studenții 
băcăuani, aflațl pentru prima 
oară In scurta lor carieră intr-o 
divizie republicană ? Răspunsul 
este zdrobitor : locul I cu... cu
nuna unui golaveraj care spune 
tot : 61—14.

Explicații T Spre deosebire d« 
infringeri, pentru care se găsesc 
Întotdeauna nesflrșlte cauze șl ex
plicații, la victorii explicațiile vin 
mai greu, mal ales de la oameni 
ca antrenorul Costlnescu (șef de 
laborator la Facultatea de știlnte 
naturale), un om la care modestia 
șl cumpătarea reprezintă prima șl 
a doua natură. „Am muncit btne 
cu toții" — spune simplu antre
norul Costlnescu. Ș! are, desigur, 
dreptate. Dar ce Înseamnă acest 
„bine" 1

„Bine" Înseamnă 4 ani de antre
namente metodice, deși condițiile 
de lucru au fost de multe ori 
precare. „Bine” Înseamnă disci
plină, căutare, efort permanent 
pântru autodepășire.

In semn de modest omagiu, 
transcriem aid numele merituosu
lui lot al științei Bacău, una din
tre competitoarele barajului pen- 
toi divizia B : Enăchiuc, Țacalete 
— portari —, Boiangiu, Constan
tin, Ciocolu, Corobană, Tașcu — 
fundași —, Rotaru, Avram, na
tion, Margasoiu — mijlocaș! —, 
Mlhalache, Pelea, Buterez, Zdro- 
blș, Popescu, Popovlci, Bălan — 
înaintași. (Toți jucătorii sînt stu- 
denți șl elevi).

Ce atestate vil ar mal putea 
ilustra raportul (mereu mal fa
vorabil) „tineret — fotbal" 7

.. .Poate faptul că echipa de 
Uneret-rezerve Dinamo Bacău 
(clasată pe ilocul 3) a reușit sâ 
evidențieze existența multor ti
neri fotbaliști de valoare — prin
tre care Slmlonaș, Pană, Mun- 
teanu, Volmer etc. — pe care pre
gătirea dotatului antrenor CON
STANTIN RADULESCU l-a aju
tat să treacă tn „linia Intîl".
.. .Poate fecunda existență a 

două centre de copii șl juniori, 
la Bacău (Dinamo) șl Tg. Ocna, 
al căror primi 100 de „puleți" 

.speriat lumea cu talen- 
(cltatul antrenorului fe- 

Mărdărescu, incintat ds 
copiilor din aceste cen-

i
i
I
I
I
I
I
I
I I
I
I
I
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o victorie - simbol
O echipă care, acum patru ani, 

nu era pe pămlnt... Nu exista, 
pur și simpfu. Aceeași echipă se 
situează, invariabil, de patru ani, 
atit la sflrțltul turului, cît șl la 
6firșitul returului, mereu pe lo
cul L

știința Bacău, acesta este nu
mele unicatului căruia îl vom con-

au...
•ul lor" 
deral V. 
evoluțiile 
tre).

de Ia ldeea cA trage-Pierind
rea diferitelor concluzii este. In 
primul rfnd, o treabă... băcăuană, 
ne permitem, totuși, șl noi una : 
pe un fond, altădată străin fot
balului, a început să crească o 
pasiune al cărei primi muguri ro
desc. Se vor Înmulți mugurii, vor 
ajunge o... grădină ? Depinde de 
grădinari...

M. POPESCU

PENTRU DIVIZIA B
Duminică, 1a București șl 

Cluj, cele 8 cîștlgătoare ale 
seriilor diviziei C au început 
să-și dispute cele 4 locuri ră
mase vacante în divizia se
cundă. Doar o singură echipă, 
Știința Bacău, a reușit să ter
mine învingătoare, iar în ce
lelalte trei partide s-au înre
gistrat scoruri egale. Iată 
cum arată clasamentele celor 
două grupe după prima etapă:

BUCUREȘTI
L știința Bacău 118 4 1—01 
2—3. Metalul Plopenl 10 10 2—2 1 
2—3. Met. Tlrgoviște 10 10 2—2 1 
4. I.M.U. Medgidia 10 0 10-10

BVIETIHUI TRANSFERlRtLOR

CINE li urmează
LUI DELEANU?

CLUJ
1—4. Chimia Făgăraș 10 10 1—01 
1—4. Minerul Anina 10 10 2—1 1 
1—4. Olimpia Satu M. 1 0 1 0 2—2 1 
1—4. Știința Petroșani 10 10 0—2 1

(în acest clasament, al gru
pei Cluj, echipele au fost tre
cute In ordinea alfabetică).

• Miine va avea loo etapa 
a II-a a barajului. în pro
gram figurează următoarele 
partide i

— BUCUREȘTI I stadionul 
Politehnica! Metalul Plopeni— 
Știința Bacău; stadionul Giu- 
lești i I.M.U. Medgidia — Me
talul Tlrgoviște.

— CLUJ I stadionul Clujea
na t Chimia Făgăraș — Olim
pia Satu Mare; Stadionul 
Municipal t Minerul Anina — 
Știința Petroșani.

Toate meciurile vor începe 
la ora 17,30. Brigăzile de ar
bitri vor fi cunoscute cu o oră 
înaintea începerii partidelor.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

O dată cu reluarea pregătiri
lor, ae stabilesc șl loturile ce 
vor activa in sezonul viitor. 
Multe asociații șl cluburi au 
încheiat discuțiile cu preten- 
denții la un loc in formația 
respectivă și, în consecință, au 
depus actele de transfer la Fe
derația română de fotbal. Iată 
numele celor care pînă luni au 
depus asemenea cereri (in afara 
jucătorului Deleanu — primul 
pe listă — care, după cum am 
anunțat, a optat pentru Dina
mo București) :

• Gheorghe Ionescu (Oțelul 
Galați), Emil Petrică 
nica Obor), Adrian 
(C.F.R. Sighișoara) 
Steagul roșu Brașov ;

• Dumitru Chivu 
Arad) și Gheorghe Bălăci (Du
nărea Calafat) pentru Minerul 
Metru ;

• Pavel Ilea (U.M. Timișpa- 
ra) pentru Minerul Bocșa.

MECI AMICAL
GLORIA BIRLAD

RULMENTUL BIRLAD

CE

(Electro- 
Hetrea 
pentru

(Vagonul

2-1 (1-1)
Echipa divizionară B, Glo

ria Bîrlad, a verificat in me
ciul amical cu Rulmentul 
noile sale „achiziții*. Golu
rile au fost înscrise de Mus
tață (min. 31), Codreanu (min. 
85) pentru Gloria, Postolache 
(min. 30 — din penalty) pen
tru Rulmentul.

E. SOLOMON, eoresp. prlne.

CAUTĂ BAUMGARTNER Șl KUN I, 
TIMIȘOARA ?LA... CLUJ Șl

ultimele zile, tinerii fot •

într-un număr viitorI ★

I încet, poate mal încet decît în 
alte locuri) fotbalul a ajuna aA 
albă în îudțtul gl orașul Bacău

I
sportul la Oradea

Aproape 5

ȘCOLARII BUCURTȘTENI DE LA „193
Cupa ziarului „Sportul", pentru cea, mai disciplinată echipă, a 
fost decernată reprezentanților Școlii generale nr, 6 din Reșița

Conform previziunilor, echi
pa Școlii generale nr. 193 din 
București a cucerit titlul de 
campioană națională la fot
bal pitic, pe anul 1969. In 
ultimele două meciuri, micii 
fotbaliști de la „193“ au 
ținut victorii destul de 
mode : cu 4—1 (3—0)
fața elevilor de la Școala 
nerală nr. 3 din Sighișoara și 
cu 5—2 (3—0) în partida cu 
formația Școlii generale nr. 
12 din Arad. în ambele me
ciuri, jucătorii de bază ai echi
pei bucureștene au continuat 
să fie Aelenei și Catrina, cre
atori dar și realizatori. Alături 
de ei s-au impus mai ales Mi
hai și Gheorghe Gabriel.

Succesul fotbaliștilor de la 
„193" vine să răsplătească o 
perioadă îndelungată de mun
că, de strădanii. Profesorul 
de educație fizică Dan Stă- 
nescu, selecționerul și antre
norul echipei campioane, are 
evident merite speciale în rea
lizarea acestei performanțe. 
Nu este însă mai puțin ade
vărat că la pregătirea exce
lentă asigurată echipei

ob- 
co- 
în 

ge-

contribuit totodată conducerea 
școlii, comitetul de părinți și 
unitatea de pionieri. Iată ce 
înseamnă spirit de colaborare.

Locul 2 a fost ocupat de 
echipa Școlii generale nr. 7 
Roman (antrenor, prof. Ste- 
lian Olaru). In ultimul meci 
fotbaliștii romașcani au cîști- 
gat la scor în fața colegilor 
lor din Sighișoara : 5—1 (4— 
0), prin punctele realizate de 
Andresei, Alexiu (2), Stoica și 
Brezeanu. Sighișorenii au îns
cris o singură dată (din 11 m) 
prin Gunther.

Este o performanță bună 
acest loc 2, dacă ținem seama 
că echipa a fost alcătuită doar 
din toamnă, că ea n-a avut 
timp suficient să se omogeni
zeze. Cînd va realiza și acest 
lucru, capacitatea ei va spori 
simțitor. Fiindcă talente exis
tă și mai ales ambiție. Aviz 
tuturor finalistelor.

Pe locul 3, echipa Școlii ge
nerale nr. 6 din Reșița (an
trenor, prof. Iosif Augustin), 
în meciul susținut duminică, 
fotbaliștii reșițeni au între
cut la limită echipa din Ga-

lăți i l—0 (0—0) prin goltfl 
înscris de Roșea.

în general turneul final a 
relevat existența multor ele
mente bine dotate pentru fot
bal (consecință firească a 
unei selecții riguroase), talen
tate și stăruitoare fn efortul 
către însușirea unei tehnici 
cît mai complexe. O selecțio
nată ad-hoo a turneului ar 
arăta astfel i Stoica (Roman) 
— Miserciu (București), Ped
ale (Galați), Ciociu (București), 
Bucur (Roman) — Croitoru 
(Arad), Gh. Gabriel (Bucu
rești) — Roșea (Reșița), Catri
na (București), Aelenei (Bucu
rești), Tisa (Arad).

La festivitatea de premiere 
a campioanei au fost prezenți 
reprezentanți ai Ministerului 
Invățămîntului, CNEFS, Con
siliului Național al Organiza
ției Pionierilor și mai puțin 
ai... federației de resort.

în afara cupei decernate e- 
chipei campioane au mai fost 
răsplătite cu cupe, diplome si 
medalii, cel mai tehnic jucă
tor (Aelenei), cel mai eficace 
(Catrina), cea mai tînără echi
pă (Școala generală nr. 12 
Arad — media de vîrstă 14 
ani și 5 luni). Din partea zia
rului Sportul a fost lumi
nată Cupa fair-play forma
ției Școlii generale nr. 6 Re
șița, care n-a avut nici o 
abatere in tot cursul turneu
lui. Lotul folosit': Negroiu, 
Corcan, Preda, Ruse, Roșea 
D., Roșea E., Băltărescu, Do- 
ja, Ionescu, Vizitiu, Tamaș, 
Stan și Schmaler.

Tiberiu STAMA

DRĂGUȘINAntrenorul
Văzut de AL. CLENCIU

Ca întotdeauna la sfîrșit de 
6ezon fotbalul — această zeiță 
cu ochi dulci și buze de păcat, 
cum o nnraea oineva — și-a 
împărți! „enoriașii* In bucu
roși și triști, aruneînd în curtea 
unora coroanele de lauri sau 
locurile calde ale clasamentu
lui, iar în a altora tinicheaua 
retrogradării...

A aborda pe un purtător de ' 
cuvînt al primei secte era — 
a socotit reporterul — facil și 
revelațiile ar fi fost, desigur, 
puține. Dar în tabăra cealaltă, 
în tabăra lacrimilor șl a in
tențiilor refulate?

Ei bine, de-acolo l-am alee 
pe unul dintre oamenii cel 
mai triști ai acestui final de 
campionat, pe Cornel Drăgu- 
șin, antrenorul care în trei 
săptămîni a trecut prin două 
ocazii de... infarct retrogra
darea Progresului și acel du
reros 0—4 cu reprezentativa 
de tineret a Greciei — în ca
litate de antrenor secund.

— Așadar, nu Măndoiu este

Întreprinderea de foraje

înscriere ; 
de 7 clase 
de naștere 
de sănătate

Șl ALIMENTĂRI CU APĂ

i

deschide un curs de calificare de scurtâ durată (3 luni) 
penîru meseria de sondori. Cursurile încep pe data de 
16 august 1969.

Cei interesați 'urmează să prezinte următoarele acte, 
In original și copii :

— cerere de
— certificat
— certificat
— certificat
— să aibă stagiul militar satisfăcut.

Cursurile se țin în Capitală și se primesc înscrieri din 
toate județele țării, pînă la data de 10 august 1969.

Pe timpul școlarizării elevi; primesc o indemnizație 
de 735 lei lunar, din care se reține masa la cantină. Ca
zarea este gratuită, iar transportul se decontează.

După absolvirea școlii, absolvenții vor fi repartizați la locu
rile de muncă din unitățile noastre din țară. Pentru alte lămuriri 
vă adresați la telefon 16.31.90. Biroul Personal str. Bibliotecii 
nr. 4, sectorul 4 București.

în
baliști orădeni s-au reîntilnit 
după o scurtă vacanță. Dnpă 
obișnuita vizită medicală, 
care a avut loc in ziua de 
3 iulie, au fost reluate pre
gătirile în vederea noului se
zon. La apelul făcut de an
trenorul A. Ferenczi au răs
puns prezent Ju ci tor ii care 
au activat în ediția recent 
încheiată a campionatului. 
Au lipsit portarul Baumgart
ner și înaintașul Kun I. Am
bii au părășit orașul, fără a 
avea aprobarea conducerii 
clubului. După cît sîntem in
formați, Baumgartner s-ar 
găsi la Cluj, iar Kun I la 
Timișoara, ambii eu dorința

de a deveni studențl ți să 
joace fotbal în localitățile 
respective. Conducerea clu
bului Crișul este hotărită 
să nu le acorde dezlegare».

Luni, 7 Iulie, lotul Crișu- 
lui a plecat în stațiunea Stina 
de Vale, unde va rămîne 
pină la 18 iulie. Apoi, oră- 
denib vor întreprinde un 
turneu în U.R.S.S. După îna
poierea în țară, se prevede 
susținerea a două întîlniri 
amicale cu formațiile Sao 
Paulo șl Vasas Budapesta. ,

V. SERE, eoresp. ;

T ratative
minute cu „secreteH

CORNEL DRĂGUȘIN
vinovat de retrogradarea Pro
gresului... Atunci cine ?

— Noi toți, jucătorii și, bi
neînțeles, antrenorii... Adică, 
în primul rînd, eu... De fapt 
nu eu, ci acel „alter ego" din 
mine care a trecut peste sine, 
care a renunțat la ideea îm
prospătării echipei, care a re
venit 'la „vechea gardă", din- 
tr-un motiv sau altul.

— Șl jucătorii ?
— Ce să vă mai spun ? Să 

critic acum, ctnd totul s-a ter
minat cum s-a terminat ? O 
să zică lumea — și pe bună 
dreptate — „bine, domnule, 
dacă știai că o să fie așa. d» 
ce n-ai făcut totul ca să se 
tntîmple pe dos ? I"

Poate n-am putut sau poate 
că n-am știut... E mai ușor sa 
înveți un jucător să facă un 
stop sau să se „lipească 
adversar, dar e 
finit mai greu, 
mentalitatea...

— Nu-nțeleg. 
exemple I

— Iarăși după... război. Ei 
bine, de cind am venit la Pro
gresul, în plin campionat a- 
cum doi ani, am găsit numai 
jucători care CEREAU fără să 
DEA nimic... Pe unii i-am 
schimbat, pe alții n-am reușit. 
Dacă vrei exemple, atunci no
tează-! tocmai pe cei la care 
nu te-ai așteptat, pe „sluj
bași", pe „pălmași" — cum vă 
place vouă să-i numiți: Gra
ma, Șoangher, Neacșu și „puș
tii"... „Vedetele" m-au dezamă
git, s-au dat jos din barcă 
mult înainte de înec...

Dacă-mi pare rău 7 Mal

BLITZ-INTERVIU
CU MARIN BARBULESCU

de 
mai greu, in- 
să-i schimbi

Dați-ml niște

MECI INTERNATIONAL-.
Avintul Reghin — 

Textiles Papa 
(Ungaria) 0-3 (0-1) 
Duminică a avut loc la Re

ghin partida internațională 
de fotbal dintre echipa lo
cală, Avintul, și formația 
maghiară de diyizia B, Tex
tiles Papa. Cei peste 3500 de 
spectatori au avut ocazia să 
asiste la o partidă atractivă, 
presărată cu numeroase faze 
de fqtbal curat Oaspeții, 
mult mai rutinați și cu o 
pregătire fizică superioară, 
au reușit să obțină victoria 
prin punctele înscrise de 
Horvath (min. 31 și 52) și 
Keresztes (min. 69).

C. TICA, eoresp.

e 
vorbă... Poate nu atît de re
trogradare cit de faptul că, 
realmente, am pierdut o bă
tălie, o perspectivă- La anul, 
în A, veneam cu o echipă tî
nără foc... Acum, în B, se 
joacă mai tare și-apoi, unit 
jucători pleacă — tinerii in 
armată, consacrații ar dori un 
os mai cu carne.
așa e 
plătesc 
plătesc 
sparte.
la mine ca la urs: „uite, ăsta 
e Drăgușin, de l-a băgat pe 
Progresul în B..."

Cornel Drăgușin a tăcut, cu 
gîndurile hoinărind aiurea. 
Nu-1 văzusem de mult atît de 
trist și atît de sincer în opinii. 
Nu-mi pomenise nimic de 
punctele pierdute din erori de 
arbitraj, de absența (fortuită) 
a lui Radu Ionescu și Beldea- 
nu — plecați la U.E.F.A., de 
accidentări...

înainte de a ne despărți 
mi-a spus, parcă cu obidă, 
obosit:

— Știi, chestia aia cu publi
cul n-o scrie, mi-ar face nu
mai rău... Oamenii îi înțeleg 
mai greu pe cei învinși, ei vor 
numai zîmbete și aplauze. Și 
la urma urmei, au dreptate...

Ce să-i faci, 
in viață’: greșelile se 
și in fotbal antrenorii 
uneori toate oalele 
De-aia privește lumea

Ovidiu IOANIȚOAIA

LOTO

Duminică dimineața, prin
tre spectatorii prezenți la 
întîlnirea de tineret Rapid — 
Selecționata Salzgitter se 
afla și volubilul antrenor 
Marin Bărbulescu. Era atît 
de îneîntat de evoluția tine
rilor jucători pe care i-a 
promovat in sezonul trecut, 
în prima garnitură, incit a 
început dinsul discuția :

— Cu acești tineri in Iot, 
campionatul care bate la 
ușă nu ne mai ridică nici un 
fel de griji.

- Apropo, cînd începeți 
pregătirile 7

— Pe 10 iulie, la Muntele 
Roșu, unde vom rămine 12 
zile. Avem nevoie de... li
niște.

- După cum vedeți, tri
bunele sînt aproape pline 
deși se joacă un meci de ti
neret. Cînd vor avea posi
bilitatea suporterii rapidiști 
să se intilnească cu adevă- 
rații idoli ?

— Destul de curind. Mai 
precis, in ziua de 24 iulie 
cind va avea loc partida cu 
Hapoel Ierusalim. Apoi, vom 
pleca într-un turneu în 
R.F.G. și Cehoslovacia. Abia 
după aceea ne vom stabili 
definitiv tabără la Bucu
rești. în toată această perioa
dă, vom juca două și chiar 
trei meciuri pe săptămină. 
In toamnă ne așteaptă un 
sezon greu și... știți c» am 
pățit anul trecut.

— Vor apare nume noi la 
Rapid ?

— Bineînțeles, dar, deo
camdată. să nu-mi cereți 
amănunte. Tratativele sînt 
Încă... secrete.

D. V.

PRONOSPORT
In atenția cîștigătorilor de la 

concursul excepțional Prono- 
expres din 29 iunie 1969 :

Tragerea la sorți a auto
turismelor oferite la con
cursul excepțional Pronoex- 
pres din 
avea loc 
iulie, la 
clubului 
strada Doamnei nr. 2, cu în
cepere de la ora 18.45, îna
intea tragerii Pronoexpres 
obișnuite.

Tragerea Pronoexpres va fi 
radiodifuzată.

Plata premiilor de Ia a- 
cest concurs se va face ast
fel :

în Capitală, începîi.d de 
astăzi, prin casieriile proprii 
Loto-Pronosport;

în țară, începfnd aproxi
mativ de vineri 11 iulie a.c., 
prin casieriile 
Pronosport și 
poștale.

Cîștigătorii 
vor fi înștiințați asupra da
tei cînd se vor prezența în 
vederea ridicării lor,u.... . .

29 iunie a.c. va 
miine, miercuri 9 
București, in sala 
Finanțe-Bănci din

proprii Loto- 
prin mandate

autoturismelor

atenția participanțî- 
concursul Pronosport 
de duminică 6 iulie

9 în 
lor la 
nr. 27 
1969.

La meciul VI: 
Mangalia — Portul 
ța rezultatul este 
pronosticul 2, nu 1 
eroare a 
trecut

apărut în

Marina 
Constan- 

2—4 iar 
cum din 
număr ui

uitați I Astăzi est» 
ZI în care vă mai

• Nu
ULTIMA
puteți procura biletele pen
tru concursul Pronoexpres 
de miercuri 9 iulie 1969. r
PREMIILE CONCURSULUI

PRONOEXPRES
NR. 27 DIN 2 IULIE

categoria I .•
125 871 lei;

Extragerea 11 
0,5 variante a 
a II-a : 165 a 762 lei ; a IlI-a; 
4 047 a 31 lei.

Extragerea a II-a: catego
ria A1 5,5 variante a 18 738 
lei ; Bl 293 a 352 lei | C i 
4 323,5 a 23 lei.



DINAMOVIADA DE BOX FRANCEZEATLETELE
Paul Dobrescu - locul I 4x400 m3:34,2 pe

Reștțeanul 
Aimer — 
revelațiile 
românești

PARIS, 7. — în cadrul li
nul concurs atletic echipa fe
minină de ștafetă a Franței 
a realizat în proba de 4x400 
m 3:34,2, cel mal bun timp

Eugen 
una din 
notației 

în acest
sezon

CU GINDUL LA 
„CUPA EUROPEI

CRAULIȘTII POT DEVENI PUNCTUL FORTE
I

AL ECHIPEI MASCULINE
Piscinele europene cunosc la 

ora actuală o puternică efer
vescență. Majoritatea campio
nilor și recordmanilor bătrî- 
nului continent se pregătesc 
cu toată atenția pentru mult 
așteptata premieră : prima e- 
diție a „Cupei Europei".

Concursurile desfășurate în 
prima jumătate a anului, pre
cum și cele mai importante 
Inttlniri bilaterale, confirmă 
distanța imensă care desparte 
echipele Uniunii Sovietice și 
R.D. Germane (de valori foar
te apropiate), de restul plu
tonului. Foarte semnificativ, 
saltul înregistrat la începutul

VETERANII ȘAHULUI
IN ÎNTRECERE

A început turneul inter
național de șah de la Bladel 
(Olanda) pentru cupa „Me
morialul Reti“. La acest tur
neu participă 4 veterani ai 
șahului. în prima rundă. 
Max Euwe (Olanda) l-a în
vins pe Miiller (Viena). Par- 

' tida Opocenski (Cehoslova
cia) — Flohr (U.R.S.S.) s a 
încheiat remiză.

fNTiLNIREA DE HALTERE
U.R.S.S. - JAPONIA

La Akita s-a disputat întîl- 
nirea de haltere dintre se
lecționatele Japoniei și 
U.R.S.S. Halterofilii sovietici 
au obținut victoria cu scorul 
de 3—1.

Campionatul european femi
nin ele golf.

Selecționata feminină de golf 
a Franței a cîștigat campio
natul european desfășurat la 
Halmstad, invingind în fi
nală cu 6—1 echipa Suediei.

sezonului de către înotătorii 
din Spania (îndeosebi), R.F. a 
Germaniei, Ungaria și Româ
nia. In schimb, o serie de 
sportivi renumiți din Franța. 
Olanda, Suedia și Italia nu 
s-au prea „văzut" în marile 
concursuri, preferind probabil, 
espectativa înaintea examenu
lui din luna august.

într-un prim calcul, șansele 
și perspectivele reprezentati
velor țării noastre, în disputa 
foarte echilibrată pe care o 
anunță grupele B ale „Cupei 
Europei", apar la ora actuală 
destul de favorabile. într-a- 
devăr, pe baza cifrelor înre
gistrate de înotătorii români 
în acest an putem nutri spe
ranța într-o comportare ono
rabilă a selecționatelor româ
nești în întrecerea directă cu 
sportivii italieni, polonezi, spa
nioli, cehoslovaci, iugoslavă, 
finlandezi și austrieci.

Pe ce se bazează această 
afirmație ? în primul rînd, pe 
progresul substanțial al crau- 
liștilor, cărora le sînt rezer
vate 6 din cele 15 probe ale 
programului. Este pentru pri
ma oară, în ultimii 10 ani, 
cind mai mulți sportivi ro
mâni își fac loc printre pri
mii 25 de performeri ai con
tinentului (situația la 1 iulie): 
Marian Slavic 
m liber (55,4), 
liber (2:03,6) și 
liber (4:28,2), 
locul XX la 
(4:27,3) și XXII la 1500 m li
ber (18:01,3), Vladimir Moraru 
locul XIX la 200 m liber 
(2:04,1) și Cristina Balaban lo
cul XVII la 200 m liber 
(2:20,8) și XXI la 400 m liber 
(4:58,2). Ștafeta masculină de 
4 x 100 m liber (3:45,4) ocupă 
deocamdată locul VT.

Cele două selecționate vor 
prezenta și alte puncte forte. 
Fetele, de pildă, vor miza 
foarte mult pe Anca Andrei, 
actualmente pe locul 'VI la 
100 m spate (70.7), 
Șterner locul XIV la 100 m

locul X la 100 
XVII la 200 m 
XXIV la 400 m
Eugen Aimer 
400 m liber

Agneta

IN PISCINELEi
BRUCK AM MUR 7 (prin 

telefon). în prima zi a ma
relui concurs dotat cu „Cupa 
Națiunilor", la care sînt pre- 
zenți sportivi de valoare din 
17 țări, cei 4 înotători români 
au avut comportări modeste. 
Iată citeva din rezultatele teh
nice :

100 m bras (m) : 1. Menu 
(Franța) 1:09,7, 2. Szabo (Ung.) 
1.10,3, 3. Katzur (RDG) 1:10,6, 
...11. P. Teodorescu 1:13,1 ; 
100 m delfin (m) : 1. Melamed 
(Israel) 60,4, 2. Schmidt (Aus
tria) 62,5. 3. Eriksson (Suedia) 
62,6, ...13. I. Miclăuș 64,6 ;
100 m bras (f): 1. Brage (Sue
dia) 1:20,0, 2. Radnage (An
glia) 1:20,2, 3. Solsky (RDG) 
1:20,8, ...10. Cr. Stănescu 1:24,7; 
400 m liber (f): 1. E. Sigg 
(Fini.) 4:51,9, 2. Mandonnaud 
(Franța) 4:54,1, 3. Kabelitz
(RDG) 4:59,5, ...11. A. Șterr.er

EUROPENE
5:17,7; 100 m liber (f): 1 
Patoh (Ung.) 62.0, 2. Grojean 
(Fr.) 64.4, 3. Sutherland (Ang.) 
64,4 ; 200 m spate (m): 1. Es- 
teva (Spania) 2:18,0.

în ziua a doua a concursu
lui, Ag. Sterner a ocupat lo
cul II la 100 m delfin (1:11,6) 
după H. Lindner (R.D.G.) 
1:07,6.

TURNEUL DE POLO DE LA 
BELGRAD

S-a încheiat întrecerea de 
polo din capitala Iugoslaviei 
care a reunit selecționatele 
orașelor Moscova, București 
și Belgrad. Rezultate tehnice : 
Moscova — București 5—4 ; 
Belgrad — București 12—2 ; 
Belgrad — Moscova 7—7. 
Clasament: 1. BELGRAD, 2. 
Moscova, 3. București.

Mozaic
baschetbalistic

Juniorii pleacă în 
Cehoslovacia

înAflați în plină pregătire 
vederea campionatului balca
nic care va avea loc în Gre
cia (27—30 august), compo- 
nenții lotului național de ju
niori la baschet vor pleca 
miercuri în Cehoslovacia, în 
localitatea Nieburg, pentru a 
susține citeva meciuri de ve
rificare în compania unor for
mații locale.

Selecționata 
alcătuită din :
C. Teodorescu,
Niculescu, L. Nagy, R. Buga- 
riu, T. Huzum, V. Zdrenghea, 
Gh. Oczelak, Dan Poleanu,
D. Vintilă și M. Zissu. An
trenor : V. Dăscălescu.

Trandafir, Olimpia Păcura- 
ru, Bogdana Diaconescu, Ma
ria Nedelea, antrenorii Gr. 
Costescu și Teodora Predescu 
și arbitrul G. Dutka.

României este 
M. Dorneanu, 
St. Nagy, Dan

Reprezentativa feminina 
va juca la Meșsina, Ra

gusa și San Remo

Reprezentativa feminină 
de baschet a României plea
că astăzi în Italia pentru a 
participa la trei turnee inter
naționale, programate astfel: 
9—13 iulie la Messina (par
ticipă Italia, R.F. a Germa
niei, Cehoslovacia, Franța, 
România), 15—17 iulie la 
Ragusa (Italia, Cehoslovacia, 
Franța, România), 20—22 iu
lie la San Remo, (aceleași e- 
chipe ca la Ragusa).

Fac deplasarea jucătoarele 
Anca Racoviță, Cornelia Ta- 
flan, Sanda Georgescu, Eca- 
terina Savu, Irina Vasilescu, 
Gabriela Ciocan, SuzanaSza- 
bados, Ileana Ghiță, Floarea

i
Filmul „Minibaschet" va 
fi prezentat la concursul 
organizat cu prilejul C. E.

Comitetul de organizare a 
celui de al XVI-lea campio
nat european <de baschet 
masculin, al cărui turneu fi
nal se va desfășura în Italia, 
între 27 septembrie — 5 oc
tombrie, a anunțat institui
rea a două concursuri cu pre
mii pentru cele mai bune fo
tografii și cele mai bune 
filme cu subiectul „Baschet".

La aceste concursuri, Ro ■ 
mânia va lua parte cu filmul 
realizat de studioul „Alexan
dru Sahia", intitulat „Mini- 
baschet". Fotografii doritori 
să participe la concurs, se 
pot adresa F. R. Baschet, pe 
adresa : București, strada 
Vasile Conta nr. 16, unde 
vor afla toate amănuntele 
necesare.

delfin (70,4) și IX la 200 m 
delfin (2:36,6), Cristina Stă- 
nescu locul XXI la 100 m bras 
(1:20,9) și, aceeași Cristina Ba- 
laban, cu locul XIV la 200 m 
mixt (2:38,2) și XIII la 400 m 
mixt (5:39,4). Iar echipa mas
culină mai contează pe Vasile 
Costa locul IX la 100 m bru 
(69,1) și XIII la 200 m bras 
(2:33.7), Angel Șoptereanu lo
cul XXI la 100 m bras (70.9). 
Petre Teodorescu locul XXI 
la 200 m bras (2:36,5) și Ma
rian Slavic locul XVII la 200 
m mixt (2:20,3).

Se profilează, așadar, o pri
mă afirmare (în bloc) a îno
tătorilor români. Dar pentru 
aceasta este nevoie de foarte 
multă seriozitate și conștiin 
ciozitate în pregătire, în cele 
citeva săptămîni care au mai 
rămas. Federația de speciali
tate, prin antrenorul ei fede 
ral, este datoare să controleze 
permanent modul în care sînt 
respectate planurile de antre 
nament ale tuturor celor vi 
zați pentru echipele naționale, 
să urmărească concursurile 
juniorilor și copiilor, unde în 
fiecare an am avut frumoase 
surprize și să organizeze pe
riodic concursuri de control 
privind stadiul de pregătire 
al fruntașilor.

Deși la ora actuală cele 
două loturi se pot intui în li
nii generale, listele râmîn în 
continuare deschise, și sperăm 
că de data aceasta fonii de 
specialitate va organiza o se 
lecție judicioasă pentru ca la 
Varșovia și Dubrovnik să pu
tem alinia cele mai bune e- 
chipe naționale.

Ad. VASILIU

BERLIN 7 (prin telefon). 
Așa cum relatam într-o trans
misie anterioară, boxerii so
vietici se anunțau încă din 
preliminarii drept principali 
'candidați la medaliile de aur. 
Finalele care s-au desfășurat 
duminică seara nu au făcut 
decît să confirme acest lucru: 
7 din cele 11 titluri de cam
pioni ai celei de a X-a ediții 
a Dinamoviadei de box au 
revenit pugiliștilor sovietici. 
Dintre ei s-au detașat: Mel
nikov, considerat cel mai teh
nic boxer al turneului și Ab- 
drahmanov, care a impresio
nat prin tăria deosebită a lo
viturilor (Tiepold, ultima sa 
„victimă" a fost numărat de 
3 ori).

Cu 2 titluri îi urmează spor
tivii germani : Wiesner și Ja
cob.

Obținind o medalie de aur 
și trei de argint, boxerii ro
mâni s-au clasat pe un me
rituos loc III. Posesorul meda
liei de aur este Paul Dobres
cu care în finala cu Gombo 
(Mongolia) a demonstrat. încă 
o dată, calitățile sale deose
bite. Pugiiistul mongol a a- 
rătat o rezistență ieșită din 
comun, deoarece fiind numă
rat de 2 ori a reușit, totuși să 
termine meciul în picioare. 
Puteam avea și o a doua me
dalie de aur. Ivan o merita 
din plin, dar arbitrii-judecă- 
tori l-au preferat de Japoro
jeț. Constantinescu rănindu-se 
chiar de la primele schim
buri cu sovieticul Uteșov, a 
fost oprit de medic să con
tinue lupta. Mariuțan. fractu- 
rindu-și mina în prima re
priză. a fost nevoit să abando
neze în fața sovieticului Sa
ioran.

Cel de al 11-lea titlu a re
venit boxerului polonez He
bei.

Consemnăm cu deosebită 
plăcere faptul că juriul Inter
național a desemnat pe Mihai 
Voiculescu cel mal bun arbi- 
tru-judecător al Dinamovia- 
dei. E rezultatul firesc al so
brietății și competenței de 
care a dat dovadă în tot acest 
dificil turneu. Iată cîștigătorii 
în ordinea categoriilor : Ava- 
cov (URSS), Japorojeț (URSS), 
Melnicov (URSS), Wiesner 
(R.D.G.)X>OBRESCU (Româ

nia), Jacob (R. D. G.), Ab- 
dranmanov (URSS), Opuk 
(URSS). Hebel (Polonia), Ute- 
șov (URSS), Saioran (URSS).

Corespondentă

PLSSON ÎKIWĂIOR 
U ĂĂCHLN

Cunoscutul sportiv brazi - 
lian Nelson Pessoa a obținut 
o netă victoria în actuala e- 
diție a tradițicna.'ulin con
curs internațional de călărie 
de la Aachen. E a cîștigat 
o probă de obstacole (care a 
cuprins două parcurs uri \ re- 
alizlnd timpul total de 112,6. 
Pe locurile următoare s au 
clasat vest-germanul Lutz 
Merkel — U5.1 «: er.g’.er— 
Harvey Smith — 125,4.

specială pentru SPORTUL

BUCURII SI AMARACIUNI»

DUPĂ WIMBLEDON 1969
ib’e-

un

Actuala ediție a Wi 
don-ului ți-a păstrat nota de 
inedit pînă în ultima sa zi. 
O serie întreagă ce coinci
dențe interesante au pig
mentat ultimele întîlniri în 
fața fileului, cele care tre
buiau să decidă pe noii su- 
per-campioni ai tenisului.

Astfel, pentru prima oară 
în istoria bătrinului turneu, 
amîndcuă finalele de simplu 
au fost ciștigate de jucătorii 
trecuți de 30 de ani. Rod 
Laver, acest incomparabil as 
al rachetei, mai înscrie
record cu totul deosebit. El 
ciștigă pentru a 4-a oară la 
Wimbledon, întrecînd recor
dul de 3 victorii realizat 
pentru prima oară în noua 
istorie a turneului de către 
Fred Perry, în anii 1934—36. 
Dar, cu mulți ani în urmă, 
repetarea victoriilor pe tere
nurile lui All-England Club 
era poate mai ușoară, fiindcă 
neuitatul Laurie Doherty a 
cîștigat o serie de 5 titluri 
consecutive, începînd cu 1902.

O altă curiozitate. De 46 de 
ani, nu mai fuseseră văzuți 
în finala de simplu masculin 
doi laureați ai întrecerii. E- 
xact ca în finala din 1929, 
cînd Henri Cochet l-a învins 
pe Jean Borotra. acum Rod 
Laver, deținătorul trofeului, 
a avut ca adversar pe cam
pionul anului 1967, John New
combe.

în fine, pentru a încheia 
seria faptelor inedite, nicio
dată nu jucaseră in finală de- 
butanți în turneu. Această 
performanță „în premieră" a 
fost la îndemîna tinerelor a- 
mericance 
Hogan și 
naliste în 
femei și
ale puternicelor australien- 
ce Margaret Smith Court— 
Judy Teggart.

Dar dacă, uneori, surprize
le au copleșit pe organizatori, 
aceștia pot avea satisfacția că 
nu s-au înșelat prea mult în 
ordinea dată capilor de serii, 
într-adevăr, de trei ori, favo- 
riții cu nr. 1 au rămas in 
frunte și după ultimul schimb 
de mingi în finale. Este vorba, 
desigur, de Laver, cuplul 
Newcombe-Roche și cel notat 
mâi sus, Court-Teggart.

Ca totdeauna, lacrimi de 
bucurie și altele de supărare 
au însoțit finalele. Margaret 
Smith anunță că este ultimul

ei Wimbledon — Ea a pierdut 
speranța să mai recueereescă 
titlul ce care l-a deținut în 
1363 și 1965. în schimb. din 
cupa bucuriei gustă Ann Hay
don Jones, care după 14 par
ticipări. 11 semifinale și o fi
nală pierdută, are acum nu
mele înscris pe tabela de 
onoare a câștigătoarelor. Pen
tru ea mai urmează o festi
vitate de premiere. Marți, la 
Buckingam Palace, Ann Jo
nes primește încă o răsplată 
pentru meritele cucerite în 
cele două tenisuri — de cîmp 
și de masă — fiind decorată 
cu ord a iul M.B.F.

Și acum citeva rezultate ca
re poate vă mai lipsesc, acelea 
din finalele „marginale" ale 
marelui turneu: veterani, 
Drobny, Seixas-Slack, Sorlien 
9—7, 8—6 ; juniori, Bertram 
(R.S.A) — Alexander (Austra
lia) 7—5, 5—7, 6—4 ; junioare, 
Sawamatsu (Japonia) — Kirck 
(R.S.A.) 6—3, 1—6, 2—5.

Pentru încheiere, încă o re
ferire la lista de recorduri. Au 
crescut pină la un nivel nea
tins încă sumele de premii, 
acordate participanților la a- 
cest mare „open". S-au plătit 
în total 33 000 de lire sterline, 
față de cele 26 000 de anul 
trecut. Rod Laver încasează 
3 000 lire sterline, dar este 
amenințat — se pare — de 
anumite contestații, care l-ar 
putea obliga să returneze su
ma. Cineva afirmă că injecții
le ce și le face contra dureri
lor în cotul sting ar fi de fapt 
doping...

de 19 ani, Patty 
Peggy Michel, fi- 

proba de dublu 
onorabile învinse

PE PATRU ROTI
Marele premiu automobi

listic al Franței, desfășurat 
la Clermont Ferrand, a fost 
cîștigat de Jackie Stewart 
(Matra-Ford), care a parcurs 
306,090 km în lh56:47,4. în 
urma acestui succes, Stewart 
conduce în clasamentul cam
pionatului mondial cu 36 de

puncte, urmat de Graham 
Hill cu 16 p.

★
Competiția internațională 

automobilistică „Raliul Vlta
va" a fost ciștigată de echi
pajul alcătuit din belgienii 
Steapelare—Aerts. Lampinen 
—Ahert (Finlanda) s-au cla
sat pe locul doi.

tiparul l 1'. „Intui majla", »tr,Hiezolaou ar, 23—25, Bucuiețti

FOTBAL
S-A ÎNCHEIAT 

CAMPIONATUL IUGOSLAVIEI

A luat sfîrșit campionatul 
Iugoslaviei. Titlul de campi
oană a revenit echipei Steaua 
Roșie Belgrad care a totali
zat 48 p. Pe locurile urmă
toare 
greb 45 p și Partizan Bel
grad ‘ _
jeka și Proletar au retrogra
dat. în ultima etapă Steaua 
Roșie a învins cu 2—1 pe 
Rijeka iar Dinamo a dispus 
cu 2—0 de Velez.

s-au clasat Dinamo Za-

40 p. Echipele Rî-

ÎN CUPA INTER-TOTO

în Cupa Inter-Toto : Lierse 
(Belgia) — Ejsberg (Dane
marca) 4—0; Szomblerski 
Bytom (Polonia) — Go Ahead 
Deventer (Olanda) 1—0 ; 
•Tednota Trencin (Cehoslova
cia) — K. ~ 
5—0 ; VCHZ Pardubice (Ce
hoslovacia) — Lask Linz 
(Austria) 2—1 ; F. C. Austria 
— F. C. Saarbruecken 0—0 ; 
Frem Copenhaga — Gvav 
Groningen 2—0 ; ZVL Zilina

B. Copenhaga

mondial (N.R. în această 
probă nu se omologhează, in 
mod oficial, recorduri). Pînă 
acum, cel mai bun rezultat 
aparținea echipei Angliei cu 
3:37.2.

ATLETA ELVEȚIANĂ ME
TA ANTENEN a binemeritat 
aplauzele numeroșilor să: 
compatriots care, din tribune
le «tadlonulul Liestal. au ur
mărit evoluția el încheiată cu 
un nou record mondial •• 5 0« 
p la pentatlon.

Dan CARAGHEORGHE

IN PLIN SEZON ATLETIC
a

POLONEZELE ÎNVINGĂTOARE
LA SOFIA

SOFIA. Meciul dintre echi
pele femim.-.e ale Bulgariei și 
Poloniei a fost cîștigat de oaspe
te cu 71—56 puncte. Cea mai 
așteptată probă, cea de săritură 
în lungime, a revenit polonezei 
Kirszenstein cu 6-25 m. Pe locul 
secund s-a clasa*. Jorgova (Bul
garia' — 6.10 m. Javorska (Po
lonia) a aruncat sulița la 57,16 m.

BARAN - NOU RECORD
PARIS 7. — A luat sfîr

șit meciul de atletism dintre 
echipele masculine ale Fran
ței și Poloniei desfășurat timp 
de două zile pe stadionul 
„Colombes" din Paris. Atle- 
ții francezi au obținut victo
ria cu scorul de 218—192 
puncte. în ultima zi de con
curs, francezul Accambray a 
aruncat ciocanul la 64.78 m, 
iar Firea (Franța) a sărit la

INTILNIRE CEHOSLOVACIA —ANGLIA
BRNO. — Meciul atletic 

dintre echipele Cehoslovaciei 
și Angliei desfășurat la 
Brno a revenit oaspeților. La 
masculin scorul a fost de 
119—103 puncte iar la femi
nin de 68—67 puncte. Iată- 
citeva din rezultatele tehnice 
mal Importante. Masculin 
5000 m plat Stewart (Anglia)

14:09,6; triplu Wahhamps 
(Anglia) 16,18 m ; 4x400 m 
Anglia 3:06,8 feminin i 
gime Sherwood (Anglia) 
m ; 1 500 m Jehlikova 
hoslovacia) 4:20,1.

lan- 
6,47 
(Ce-

TRIUNGHIULAR
ATLETIC LA ZENICA

POLONEZ PE 5000 m
triplu salt 
zul Baran 
de 5 000 m 
metrat în 13:41,6 (nou record 
al Poloniei). Alte rezultate 
mai importante i 
Tracanelli (F) 4,90 m; su
liță 
m ;
20,8, 
zykl

16,21 m. Polone- 
a cîștigat proba 
plat fiind crono-

prăjină

Nikiciuk (Polonia) 82,18 
200 m plat Fenouil (F) 

400 m garduri Kulc- 
(Polonîa) 51,2.

BELGRAD. — La Zenica 
s-a disputat „triunghiularul** 
internațional de atletism din
tre selecționatele Greciei, 
Belgiei și Iugoslaviei. Intil- 
nirea a fost ciștigată de e- 
chipa Iugoslaviei, care a to
talizat 175 puncte. Selecțio
nata Belgiei a realizat 157 
puncte, iar cea a Greciei 95 
puncte.

CAMPIOANA

Prezentă în 14 ediții ale turneului de la Wimbledon, engle
zoaica Ann Haydon Jones a reușit să obțină — în sfîrșit — 

victoria cea mare
Să sperăm, totuși, că un 

asemenea record fără prece
dent — adică descalificarea 
unui cîștigător la Wimbledon 
— nu 
atît de

Londra,

va întuneca această 
reușită ediție.

Herb AUDREY
6 iulie.

PE GLOB
— Orebro S. K. 4—0 ; Wisla 
Cracovia — V. S. Kosice' 
4—0.

1

CAMPIONATUL U.R.S.S. ’

în cadrul campionatului 
U.R.S.S., echipa Zenit Le
ningrad a învins cu 2—0 pe 
Torpedo Kutaisi, iar Loko
motiv Moscova a întrecut tot 
cu 2—0 pe Șahtior Donețk.

I
LEGIA VARȘOVIA 

TȘI CONTINUA TURNEUL 
TN S.U.A.

i

a

„AII

Echipa Legia Varșovia ; 
jucat la Hartford (S.U.A. 
cu formația locală 
Stars" pe care a învins-o cu 
9—0 (5—0).

ECHIPA R. D. GERMANE ‘ 
ÎN SUEDIA

Selecționata R. D. Germa
ne a evoluat la Haelsingborg 
(Suedia) în compania echi
pei locale, care activează în 
liga secundă. Oaspeții au ob
ținut victoria cu scorul de 
4—0 (2—0).

ARE DOAR 15 ANI
NEW YORK 7. — Sîmbătă 

duminică la Dayton 
(Ohio) au avut loc campio
natele de atletism ale 
Proba de aruncare a 
a revenit tinerei 
Smith, in vîrstă de numai 
15 ani, cu 54.05 m. Eleanor 
Montgomery a stabilit un 
nou record al S.U.A. la să
ritura în Înălțime cu 1,80 m. 
Alte rezultate i 
Barbara Farrel 
yarzi Manning 
Forst 50,98 m.

S.U.A. 
suliței 
Kathy

100 yarzi
10,7; 880

2:11,1 ; disc

TELEX-TELEX
Ciclistul italian Adorni a 
cîștigat „Trofeul Felino**, 
desfășurat la Parma. El a 
acoperit 100 km în 2K25, rea- 
lizind o medie orară de 
41,397 km.

Cea de-a 8-a etapă a Turu
lui ciclist al Iugoslaviei, dis
putată între Sarajevo și 
Banja Luka (232 km), a fost 
ciștigată de Ampler din e- 
chipa R. D. Germane, care 
a realizat timpul de 5h29:19 
în clasamentul general indi
vidual continuă să conducă 
olandezul Zotemelk.

Turul ciclist al Renaniei a 
continuat cu disputarea eta
pei a 7-a contracronometru 
individual (31 km). A cîș
tigat purtătorul tricoului gai- 
ben Den Hertog (Olanda) 
care are acum în clasamen
tul general un avans de 6 
minute asupra celui de al 
doilea clasat, vest-germanul 
Bercker.

La închiderea ediIjT |

NĂSTASE -
VICTORIOS LA

DUSSELDORF, 7—Cea dea 
35-a ediție a turneului de tenis de 
la Travemttnde a ajuns în fața 
finalelor. Pentru început s'-au 
disputat finalele probelor femi
nine. La simplu feminin a în
vins Helga Niessen, care a mai 
repurtat o victorie și în proba

MERCKX SE
PARIS, 7—0 dată cu înce

perea etapelor de munte, 
Eddy Merckx își consolidea
ză, treptat, poziția de lider 
în Turul ciclist al Franței. 
După etapa a IX-a (Thonon- 
les—Bains—Chamonix : ill 
km), Merckx se află Ia 5,21 
de al doilea clasat, france
zul Pingeon. Pe locurile ur-

RYUN ÎȘI ÎNTRERUPE
Cunoscutul atlet american 

Jim Ryun, deținătorul re
cordului mondial în proba 
de o milă, a declarat zia
riștilor că nu va mai par
ticipa la nici un concurs 
pină la sfîrșitul anului. Ryun 
a făcut această declarație

A 2-a OARĂ 
TRAVEMUNDE 
de dublu feminin, împreună cu 
Almut Sturn.

La simplu masculin, jucăto
rul român Ilie Năstase a repe
tat succesul din 1967. De data 
aceasta, el l-a întrecut în fi
nală pe maghiarul Istvan Gulyas 
după o partidă extrem de dis
putată: 6-2, 7-5, 1-6, 2-6, 6-4.

DISTANȚEAZĂ
mătoare : , Poulidor Ia fi,45, 
Janssen la 7,14, Wagtmans 
la 7,16 și Gimondi la 7,29.

Etapa a fost ciștigată de 
francezul Pingeon în 2 h 
48:23,0, urmat da Merckx — 
același timp. Pe locul trei a 
sosit belgianul W. In ’T ’Ven 
în 2h 49’56, împreună cu un 
numeros pluton.

PiNĂ IN 1970 

ACTIVITATEA ATLETICĂ 
după abandonul său în cursa 
de o milă, din cadrul cam
pionatelor S.U.A. Ryun a 
arătat că nu intenționează 
să renunțe la activitatea 
competițională, urmînd să-și 
reia activitatea în 1970.


