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„REGATA SNAGOV" In primul tur al competițiilor EUROPENE LA FOTBAL I' 

I

200 DE CONCURENTI LA STARTUL PROBELOR

Așadar, înainte cu o lună 
de a se da startul în cea mai 
mare confruntare internațio
nală din acest an — „euro
penele" de la Moscova — ca- 
iaciștii și canoiști! din nume
roase țări își văr verifica for
țele în REGATA SNAGOV. 
Competiția este programată 
sîmbătă și duminică pe oglin- > 
da lacului. Snagov și fiind 
considerată cai o repetiție ge
nerală a actualei ediții a 
campionatelor europene — ea 
va respecta întocmai probele 
din regulamentul acestora.

Astfel, în prima zi a con
cursului, cei aproape 200 de 
sportivi din 11 țări își vor 
disputa întîietatea — direct în 
finale — la probele de fond 
(10 000 m) i caiac dublu, caiac 
simplu, canoe dublu ți canoe 
simplu. Tot sîmbătă (dimi
neața) vom putea urmări pa
sionantele sprinturi nautice ale 

jvțteziștilor pentru cucerirea 
unor locuri fruntașe în pu
ternicele serii eliminatorii : 
K 1 (b) 500 m, K 1 (f) 500 m, 
K 2 (b) 1000 m și K 4 (b) 1000 
m.

Duminică, pista lacului Sna
gov — onorată de prezența a 
numeroși campioni olimpici, 
mondiali și europeni prezenți 
la această regată — va fi 
gazda unor îndirjite dispute. 
Este vorba de finalele urmă
toarelor probe i K 4—10 000 
m, K 1 (b) 1000 m, K 2 (f) 
500 m, K 2 (b) 1 000 m, C 1 — 
1 000 m, C 2—1 000 m, K 4 (f) 
500 m și K 1 (b) 4 X 500 m.

în rezumat, o regată atră-

gătoare, două zile de pasio
nante curse în care sportivii 
noștri — în frunte cu Sciot- 
nic, Covaliov, Vemescu, Pat- 
zaichin, lacob, Rujan și alți 
ași ai padelei și pagaei — 
vor căuta, în compania unora 
dintre cei mai valoroși caia- 
ciști și canoiști de pe conti
nent, să apere frumosul pres
tigiu de care țara noastră se 
bucură în acest sport.

TINERETUL STUDIOS
PE ȘANTIERELE

MUNCII PATRIOTICE
în aceste zile de vacan

ță zeci de mii de elevi 
și studenți se află pa șan
tierele muncii patriotice. 
Printre obiectivele la re
alizarea cărora este che
mat să-și aducă contri
buția tineretul studios se 
află — alături de ame
najarea de drumuri, lu
crări de irigații, construc
ții social-culturale, strîn- 
gerea recoltelor etc. — 
amenajarea unor baze 
sportive și de agrement. 
Sportivii sînt, bineînțeles, 
în primele rînduri ale bri
găzilor muncii patriotice. 
Numărul elevilor și stu
denților care vor poposi 
pe șantierele și ogoarele 
țării în această vacanță se 
ridică la impresionanta ci
fră de 200 000 ! In afara 
numeroaselor tabere 
muncă patriotică pe 
tiere naționale, au 
stabilite 
șantiere 
beneficia 
vilor.

de 
șan-

U. T. A. - LEGIA VARȘOVIA (C. C. E.)
Șl GLASGOW RANGERS-STEAUA (CUPA CUPELOR)!
J

• U.T.A. SUSȚINE PRIMUL MECI PE TEREN PROPRIU, STEAUA 
GLASGOW • ÎNTÎLNIRILE AU T------------------
MUL COMPLET TN PRIMUL TUR

FOST FIXATE LA 17 SEPTEMBRIE Șl 
?. AL C.C.E. Șl CUPA CUPELOR

EVOLUEAZĂ MAI TNTÎI LA 
LA 1 OCTOMBRIE • PROGRA- I

CURAJ!
I
i

Așteptată cu un deosebit interes, 
tragerea la sorți care a avut loc 
ieri la Geneva a stabilit progra
mul primului tur în marile com
petiții europene rezervate formați
ilor de club. Cupa campionilor și 
Cupa cupelor.

Campioana României, U. T. A- 
rad, va tntîlni in primul tur pe 
campioana Poloniei, Legia Varșovia, 
iar in Cupa cupelor Steaua Bucu
rești va avea de înfruntat puter
nica formație 
Rangers.

scoțiană Glasgow 
In C.C.E., L.T.A. sus-

ține primul joc pe teren propriu, 
îrt timp ce Steaua va juca prima 
partidă la Glasgow.

Comisia de organizare a acestor 
competiții a stabilit date fixe de

fGontt’nuare In pag. a 4-a)
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Cursele de fond în sportul caiacului și canoci nu au. e adevă-at.
probelor de viteză, dar — in schimb — arată convingător dificultatea acestor 
întreceri. Cit despre „turnante?, așa cum se vede și in fotografie, e'.e își au 

farmecul fi— su-prizele lor

I

IITIIIIALIJL SUB ZODIA SPORTULUI
• Noi terenuri la Mamaia,

0 Campionat balcanic de 

un copil răsfățat •
Pe litoralul Mării Negre, se

zonul estival a reintrat în 
drepturile sale. De la Manga
lia pînă la Năvodari, totul 
pulsează intr-un ritm, care 
crește sensibil de la o zi la 
alta. Și nu-i de mirare. Rivie
ra țării noastre a devenit ma
rele tărîm al vacanțelor înso
rite, cu confortul hotelurilor 
sale moderne, cu numeroase 
posibilități de a da zilelor de 
concediu dinamismul și voia 
bună pe care le conferă acti
vitățile sportive.

In prezent, litoralul numă
ră nu mai puțin de peste 80 
baze sportive (stadioane, săli 
de sport, 
care bat 
terenuri 
handbal, 
cădere i

Costinești și Mangalia Nord 

vele (finn și F. D.) • Boxul,

Farul — un club fără vacanta.
tă salbă 
tive care
Mangalia prin Costinești, Efo
rie, Constanța, Mamaia pînă 
la Năvodari și-a făcut din 
timp toaleta și a primit de 
cîteva săptămînî primii oas
peți. Pretutindeni s-a făcut 

simțită mina bunilor gospo
dari impresionînd, mai ales, 
prin faptul că remedierile 
făcute au adus un cert spor 
calitativ. Pînă la sfîrșitul lu
nii iunie. Mamaia, Costineș- 
tii ți Mangalia Nord și-au 
mai sporit zestrea de baze 
sportive cu încă 10 terenuri.

în cursul acestui sezon, 
sportivii vor beneficia la Con-

de
se

baze spor- 
înșiruie din

SOLITARI
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peste 100( 
locale care 
de aportul

, terenuri de tenis — 
recordul numeric — 
de baschet, volei, 
popicării, debar

ale). Toată aceas-

Comei POPA

iNTlLHIRI INTERNAȚIONALE

Lacul Siutghiol devine, in fiecare vară, teatrul unor pasionante întrec-ri intre vehști 
Foto : A. NEAGU.

Ca vechi și pasionat spec
tator la competițiile 
fotbalistice — și pot 

mărturisi că în aceste mani
festări am găsit, atunci cind 
ele s-au desfășurat cu res
pectul deplin al normelor 
sportivității, un util divertis
ment la îndeletnicirile mele 
profesionale — mă pregăteam 
tocmai să-mi exprim acordul 
meu perfect cu toți aceia care 
pledează pentru ținuta etică

a stadionului — cind iată, ci
tind articolul Gestul frumos, 
apărut în Sportul din 4 iulie 
a.c., sub semnătura Petre 
Dragu. am dat peste aceste 
rinduri: ..în chiar partida
despre care vorbeam !a înce
put (autorul se referă la par
tida dintre Universitatea 
Craiova și Dinamo București), 
desfășurată intr-o atmosferă 
vulcanică, dar sărbătorească, 
a fost de ajuns un gest nespor
tiv, dezonorant, pornit de pe 
gazon (la un moment dat. 
Boc, iritat de scandările ne
vinovate ale galeriei, s-a dus 
la tușă și— a scuipat spre 
tribune!) pentru ca aerul 
pur de pină atunci să fie 
murdărit de zborul nemernic 
al unei sticle aruncate spre 
arenă*.

Scena penibilă relatată în 
rîndurile citate constituie o

După 2160 km parcurși, 
după propriul său calcul, a- 
testat prin numeroasele ștam
pile ce figurează în jurnalul 
său de bord. Dumitru Panai- 
tescu-Zigotto a încheiat a- 
ventura sa pedestră în aceeași 
zi cu Turul ciclist al Româ
niei, al cărui contur l-a ur
mat Fostul campion de box. 
actualul pensionar ceferist, 
și-a închinat isprava aniver
sării celor 100 de ani ai căilor 
ferate române, pe care și el 
le-a slujit ani îndelungați. 
Acum, Panaitescu-Zigotto se 
află în drum spre orașul său 
de baștină, Galați, firește tot 
pe jos.

înainte de a părăsi însă 
Bucureștii, pedestrașul a îm
părtășit din experiența sa unui 
nou original: Alexandru Dră- 
ghia, în vîrstă de 73 de ani, 
care și-a propus să facă turul 
țării pe bicicletă (o bicicletă 
ea însăși originală: demon- 
tabilă, datind din 1915, cîn- 
tărind 17 kg.). Șofer profesio
nist timp de 53 de ani — fără 
nici un accident, cum se re
comandă — Alexandru Dră- 
ghia s-a hotărît să reducă 
viteza și să vadă ți el o dată 
țara în tihnă Iată de ce luni 
a luat startul, din fața redac
ției noastre, în ineditul său 
tur ciclist.

LA CLUJ
CLUJ, 8 (prin telefon). In 

ultimele zile, în localitate 
s-au desfășurat mai multe în- 
tîlniri internaționale.

La haltere, echipa C.S.M. 
Cluj a susținut o dublă în- 
tîinire cu selecționata Bra- 
tislavei. Atît la juniori cit 
și la seniori, victoria a reve
nit gazdelor cu 4—3. Spiri
don Herghelegiu (C.S.M. Cluj) 
a realizat un nou record na
țional la cat. grea (pînă la 
110 kg) proba împins: 155 
kg (v.r. 152,5 kg). La hand
bal, Școala sportivă Cluj a 
învins formația cehoslovacă 
Z.V.L. Nove Mesto 
ți 19—12 la fete, și 
și 29—15 la băieți.

P. RADVANI,

cu 13—9 
cu 26—15

coresp.

dovadă cit se poate de eloc
ventă pentru ceea ce tocmai 
îmi propuneam — după cum 
am spus — să relev, la rindul 
meu, referitor la problema 
aflată in discuție.

Este, anume, vorba de 
exemplul pe care inșiși jucă
torii pot și trebuie să-1 dea 
pe terenurile de întrecere 
sportivă. Să explic, mai pe 
larg, această idee a cărei a- 
plicare, cred, poate constituiDE SPUS

V

unul dintre cele mai puter
nice mobiluri pentru întreți
nerea climatului necesar pe 
stadioane.

Pentru a lămuri această 
idee, aș pomi de la unele as
pecte negative ale comportării 
unor j teuton — in timpul 
desfășurării competiției. Și 
nu mă gindesc neapărat Ia 
excesele unor atitudini pro
fund reprobabile de felul celei 
amintite in pasajul citat mai 
sus — ei chiar la acele mani
festări care- unora dintre au
torii lor li se par — 
„nevinovate ",

Am în vedere, de 
acele atit de frecvente
ții cind un jucător sau altul

poate

pildă, 
situa-

N. MIHAESCU

(Continuare in pag. a 3-a)
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E
xistă o lege, nescrisă, dar im
placabilă, care acționează în 
sport. O echipă, cit ar fi de 
redutabilă, începe să-și piar
dă unitatea valorică o dată 
cu scurgerea anilor. Rolurile 

sînt aceleași, interpretarea însă nu mai 
are strălucirea care incinta odinioară. 
Promptitudinea în găsirea celor mai 
bune replici tactice, prospețimea în 
abordarea celor mai grele confruntări, 
capacitatea de a rezista senin în fața 
șocurilor competiționale — toate au 
scăzut. Acest lucru se simte imediat. 
Și trist este că în sport, mai ales în 
jocurile sportive, coborî rea are ritmuri 
necruțătoare, iuți, mai iuți ca cele ale 
ascensiunii spre piscurile performanței.

La primele semne de slăbiciune se 
iau, lesne de bănuit, măsuri, Se fac 
planuri, se dau soluții, se preconizează 
înnoiri. Totul ușor de conceput în șe
dințe si pe hîrtia milimetrică a proiec
telor frumos colorate. în practică, însă, 
treburile nu-s asa de simple. „Concert- 
maeștrii" unei echipe sînt greu de în
locuit. Debutanții șovăie, firesc, și nu 
se pot înscrie de la primii pași pe or
bita rezultatelor și a comportării pres
tigioase a predecesorilor. Valoarea for
mației se diminuează evident, iar pu
blicul, uneori, atît de puțin îngăduitor 
și avid de performanțe, este neiertător. 
Si oftează după ce au fost odată să 
zicem, echipele naționale de handbal, 
cea masculină de volei sau neuitata 
C.CA. la fotbal... Fluieră destrămînd 
speranțe, năruind 
din drum inițiative curajoase ce por
niseră promițător. Atunci apar compro
misurile. Generațiile de sportivi se în
crucișează pe canavaua unei formații, 
determinînd rezultate capricioase, cînd 
bune, cînd rele. Iar timpul trece impla
cabil, sportivii vîrstnici obosind tot mai 
multi, ier cei tineri tocindu-și năzuințele 
pe banca rezervelor. '

Un asemenea fenomen a trăit și 
trăiește încă handbalul. Sportul care a 
adus «seturi* întregi de medalii de 
metal prețios mișcării noastre spor
tive, sportul care a împrăștiat pe toate 
meridianele faima școlii românești tra
versează de o bună bucată de timp 
criza specifică a schimbului de gene 
rații. La echipa masculină operația se 
realizează greu din cauza inconsec
venței antrenorilor, speriați și ei de 
eventualitatea unor rezultate mai slabe

planuri, întorcînd

I... ........

I
La selecționata feminină, după lungj 
și infructuoase pendulări, după ezitări 
ce datează din 1965 (momentul cînd

1
 reprezentativa României, campioană a 

lumii, a terminat la o nouă ediție a
C.M. pe locul VI I) se pare că s-a ajuns 

| |a o formula de echipă, aproape nouă, 
I cu ceTte perspective. Recent încheiatul

«Trofeu Zagreb" ne-a adus — în sfîr- 
șit I — satisfacția unor rezultate pro
mițătoare. Cunoașteți noile vedete ? 
Ilie, Neghină, Arghir, Matache, Mi- 
cloș, Maghiari, Munteanu, Soos 1 

De unele, poate, s-a mai auzit. De 
altele nu. Și totuși ele au învins cea 
mai bună echipă a lumii, selecționata 
U.RiS.S., care de doi ani nu a pierdut 
nici un joc, ele au cîștigat „Trofeul 
Zagreb" — ceea ce n-a reușit nici gene
rația de aur a handbalului nostru fe
minin. Există, deci, speranțe. Trebuie 
doar răbdare și curaj în continuarea 
muncii antrenorului Valeriu Gogîltan, 

Ia antrenorului federal Gabriel Zugrâ- 
uAcrii urni în fntn eventualelor fiu-

I
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Calin ANTONESCU

vescu. Curaj în fața eventualelor flu
ierături ale celor ce nu pot înțelege 
că și echipele, o dată cu oamenii. îm- 
bătrînesc._

: P ** -

I
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Panaitescu-Zigot- 
to primind feli
citările celui ce 
a ajuns o dată 
cu el la Bucu
rești, dar pe bi
cicletă : Th. Pu-

Speranțele boxului cubanez,
Deși iși anunțase sosirea în 

Capitală la 12 iulie, reprezenta
tiva de box-tineret a Cubei a 
sosit luni seara la București. 
Antrenorii oaspeților, Servelio 
Fuentes Rodriguez și Ovelio 
Wilson Grenot, ne-au cerut pri
mele amănunte referitoare la 
boxerii ce vor participa la tur
neul .Mănușa litoralului” de ia

Constanța. Ieri, oaspeții au fă
cut o vizită la federația noastră 
de box, unde și-au exprimat do
rința de a mai susține 2—3 me
ciuri cu pugiiiștii români, după 
meciurile de la Constanța.

Turneul reprezentativei de ti
neret a Cubei in țara noastră 
face parte din planul de pre
gătire a sportivilor din această

I
I
I
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J
Alexandru Dră- 
ghia, făcînd ulti- 
mele preparative 
la bicicleta sa de- 
montabilă, înain

te de start 
Fotografii ’.

N. DRAGOȘ

la „Mănușa litoralului"
țară pentru Jocurile Americii 
Centrale (ce vor avea loc în 
Panama, februarie 1970) și Jocu
rile Pan-Americane (1971, în Co
lumbia). Lotul oaspe care va 
participa la întrecerile, de la 
Constanța are in componență 
sportivi foarte tineri : senii mus
că : Alberto Ariosa (17 ani) ; 
muscă: David Odeiin Villar 
(18) ; cocoș : Jorge Luis Rvme-

ro Mujica (18) ; pană : Lazaro 
Ayala Salazar (17) ; semiușoa- 
ră : Emilio Correa Vaillant (16); 
ușoară : Duke Stable Hernan
dez (18),; semimijlocie : Lazaro 

' Noa Alberto (18) ; mijlocie mică:
Daniel Dominador Ferrer Chap
man (17) ; mijlocie : Jose Wil- 

• fredo Alfonso (18) ; semigrea :
Luis Valier Montes de Oca (18); 
grea ; Gabriel Garcia (19).
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Â XV-a ediție a circuitului VINERI SI DUMINICA - DOUA FINALE
ciclist al județului Brașov
între 23 și 26 iulie se va 

desfășura cea de a XV-a edi
ție a circuitului ciclist al ju
dețului Brașov. Coresponden
tul nostru principal Carol 
Gruia ne informează că orga
nele sportive locale desfășoa
ră o intensă activitate pentru 
pregătirea acestei competiții 
tradiționale.

întrecerea va măsura 551 
km, împărțiți în 4 etape. în
tregul traseu este asfaltat. 
Concurenții vor pleca din 
Brașov, vor trece pe teritoriul 
a încă 5 județe și își vor dis
puta sprintul ultimei etape la 
Poiana Brașov. La startul în
trecerii se vor alinia cicliști 
de valoare din Capitală, din 
Brașov, precum și dintr-o se
rie de centre cicliste cum sînt 
Brăila, Ploiești, Cluj ș.a. Vor 
concura, de asemenea, cicliști 
din lotul național care se pre
gătește pentru campionatele 
mondiale ce se vor desfășura

în luna august la Bmo. Cei 
mai buni alergători vor fi 
premiați.

La 27 iulie, Brașovul găz
duiește o altă competiție tra
dițională i „Cupa Dezrobirea". 
Deschisă tuturor categoriilor 
de alergători, competiția are 
o probă... vedetă • cursa vete-

rănilor. Cu acest prilej îi vom 
revedea în întrecere pe Marin 
Niculescu, Traian Chicomban. 
Martie Ștefănescu, Octavian 
Amza, N. L Țapu el comp.

DE CAMPIONATE NAȚIONALE
care abordează competiția 
îndatorirea de a confirma

Centru de pondere în acti
vitatea sportului cu pedale 
dțn țara noastră, Brașovul 
găzduiește în această săptă- 
mînă două din cele patru fi
nale anuale ale campionate
lor naționale de ciclism. Este 
vorba de probele de contra
timp *

în 
ceri, 
și-au 
zile — locul de pregătire în 
preajma Brașovului.

La contratimp 
(ca și 1 
dificil 
Pe cei 
traseul 
altfel 
desfășurate în acest 
cind contratimpul s-a desfă
șurat pe distanțe variind intre 
15 și 25 km. Sînt însă cîțiva 
alergători care concurează cu 
șanse. Theodor Puterity — în
vingătorul etapei contratimp 
din „Turul României* — este

individual și fond, 
vederea acestor între
ma) orita tea cicliștilor
mutat — pentru cîteva

individual 
a fond, de altfel) este 
de dat un pronostic. 

40 km cît măsoară 
finalei lucrurile stau 
decit în aompetițiile 

sezon,

!r e c en’zîT

//

„Body-building“-ul an- 
glo-saxon, adică formarea 
(construirea) corpului, are 
pe continent un nume care 
a creat multe confuzii, 
provocate adesea — in
credibil — de zețari. Ti
pografii, neinițiați, au fost 
de multe ori tentați să cu
leagă — și au cules — 
deformat expresia, zicîn- 
du-1 i culturalism. Nu, fi
rește, nu e vorba de așa 
ceva, ci de culturism, nu
mele destul de pretențios 
dat unor exerciții corpo
rale, prin reducție din 
cultura fizică de care vor
bea și Milller în „Sistemul 
meu" și Slavici în „Edu
cația fizică*.

Gu pași timizi, exacer
bați pînă la giganticele 
și publicitarele concursuri 
pentru „Mister Univers* 
(titlu purtat și de Tommy 
Kono), culturismul și-a 
făcut drum cu răbdare spre 
independența disciplinelor 
sportive. Multă vreme le
gat de sportul halterelor
— a căror folosire in
tensă explica apropierea
— culturismul caută tot 
mai mult neatîrnarea, pe 
care a și obținut-o dato
rită atracției irezistibile 
care o exercită asupra

pe 
ti-

I
I

Culturismul la orizont!

CJ
neretului prin mirajul fru
museții trupești, pe care 
o recomandă și o promite, 

în aceste circumstanțe, 
apariția în editura 
C-N.E-F.S. a volumului 
„Culturism", datorat lui 
Lazăr Baroga, trebuie con
siderată aproape un act 
firesc, corespunzător aflu
enței extraordinare de scri
sori pe această temă so
site în diverse redacții, 
corespunzător, de aseme-

I
i

cel 
cu 
valoarea afirmată în compa
nia redutabililor rutieri din 
R.D. Germană, Franța, Nor
vegia etc. El va fi însă supus 
unui puternic pressing de 
către dinamovistul Alexandru 
Sofronie ți chiar de către co
legul său de club, Ion Arde- 
Ieanu. Oricum, aceștia sînt 
principalii candidate în pro
ba de fond, șansele sînt și ele 
răspîndite. Aici vor avea pri
mul cuvînt grimpeurii. Tra
seul Ii obligă pe participant 
să urce de ' '
Rece și In 
ascensiune 
Emil Rusu
-situație de a trebui să-și ape
re cele două titluri cucerite 
anul trecut Dacă într-atievăr 
se află în formă slabă — așa 
cum a încercat să ne-o de
monstreze în „Turul Româ
niei*—îi va fi imposibil să 
țină piept cu brio contracan- 
didaților.

Programul întrecerilor i 
VINERI — contratimp indi
vidual (pe șoseaua spre Si
ghișoara), DUMINICA — fond 
(Brașov — Rîșnov — Pîrîul 
Rece — Predeal — Brașov, 
d« două ori, sosirea tn Poia
na Brașov).

două ori la Pîrîul 
final să facă și o 
în Poiana Brașov, 
se află în dificila

/Convorbiri 
Vjcm «tomnai Gore)

Bolul medicinii
Evenimentul este pentru dl. 

G. asemeni microbilor : el pă
trunde în conștiința eminen
tului meu prieten, cunoaște o 
perioadă de incubație, dezlăn
țuie turburări în organism și 
stăruie mult, mult după ivi
rea sa și 
rănii l-au

Ceea ce 
ma, cînd 
pene de 
amintirea generală, fiind înlo
cuite cu Turul ciclist al Ro
mâniei, 0—4 la Balcaniada de 
tineret sau finalele Wimble- 
donului, dl. G. meditează, ca 
un ultim mohican al ecoului, 
pe marginea ringului de la 
„23 August*.

— Lumea — afirmă dL G. 
— s-a lăsat într-atît acaparată 
de swinguri, rezultate și arbi
tri îneît ni se pare că a trecut 
cam subestimată cea mai 
nouă și mai interesantă din
tre forțele campionatelor i este 
vorba de medici.

— Medicii erau întotdeauna 
pe Ungă ringuri, notez eu.

— Da, dar îi îngrijeau pe

după ce contempo- 
uitat.
explică de ce acu- 
campionatele euro- 
box s-au stins în

boxeri, nu-i învingeau, răs
punde dl. G. Pe vremea mea 
doctorii se mulțumeau să-și 
facă meseria, bandajînd răni
ți!, examinînd cu competență 
o arcadă spartă și ajutînd bo
xerii să rămînă în ring ; astăzi 
ei îi scot pe pugiliști din luptă. 
E, fără îndoială, o modificare 
aproape revoluționară a rostu
rilor medicinii sportive. Să 
mai exemplific ? Toți specta
torii au observat cu uluire 
cum în anume meciuri cînd 
raportul dintre combatanți 
era egal și nimeni nu putea 
prevede soarta luptei, medicul 
făcea un semn cu mîna, se 
urca pe ring, cerea unui boxer 
să-i arate ochiul stîng, poate 
chiar să zică 33, după care 
hotăra i afară. Și boxerul res
pectiv — pe care nu izbutise 
să-l doboare pînă atunci nici 
pumnii adversarului și — 
culmea ! — nici măcar arbitrii, 
ieșea, la hotărîrea unui inter
nist — din lupta pentru titlul 
suprem.

Numărul deciziilor obținute 
tn felul acesta da către mediei

se ridică la aproximativ zece. 
Potrivit calculelor mele, cor 
pul medical de la europene a 
dobîndit 3 medalii de aur, 2 
de argint și 5 de bronz, adică 
de trei ori mai multe trofee 
decît la campionatele prece
dente de la Roma și de cinci 
ori mai multe decît în 1965 
Progresul este impresionant. 
Dacă, așa cum intuiesc, acti 
vitatea medicală va cunoaște 
același ritm de creștere ca în 
momentul de față, la viitoa
rele campionate discipolii lui 
Esculap vor cuceri 6 titluri eu
ropene.

Ascensiunea fulgerătoare a 
doctorilor în medicină pe are
na boxului mondial s-a con
cretizat in ultimele zile prin- 
tr-o seamă de măsuri organi
zatorice — continuă dl. G. 
Astfel, zilele trecute a luat fi
ință la Lausanne F.Î.M.B. (Fe
derația internațională a medi
cilor din domeniul boxului) 
care va decerna, între altele, 
titluri europene pentru cele 
mai bune performanțe. La ora 
cînd discutăm noi doi, clasa
mentul m prezintă tn felul 
acesta i

1. dr. Eornîzk — B titluri 
europene, 4 titluri naționale.

2. dr. Eilentauer — 1 titlu 
european, 4 titluri naționale.

8. prol. dr. docent Simpson 
— 1 titlu european, B titluri 
naționale.

p. cent.,
M MIRODAN

t

nea, afluenței neobișnuite 
la o conferință pe aceeași 
temă ținută In .cadrul 
Universității populare din 
București.

Autorul lucrării — fost 
campion- halterofil al țării 
— ne învață, în aproape 
200 de pagini, bogat ilus
trate cu schițe corecte și 
sugestive, cum putem de
veni mai arătoși, chiar și 
cînd nu vrem să-1 con
curăm în frumusețe pe 
Tony Curtis. Expunerea 
este sistematică și se a- 
dresează tuturor categorii
lor de amatori de estetism 
fizic (tineri, femei, .copii, 
virstnici).

De azi încolo, dezvolta
rea principalelor grupe 
musculare, dezvoltarea for
ței In general, vă stă la 
indemînă. Culturismul a 
devenit — datorită aces
tui volum — un bun la' 
domiciliu. Mulțumim lui 
Lazăr Baroga de a fi răs
puns dintr-un singur foc, 
competent fără îndoială, la 
sutele de scrisori care ce
reau redacțiilor un sfat a- 
desea incomplet, alteori 
prea complicat sau diletan- 
tistic. Nădăjduim că tirajul 
volumului va reuși să sa
tisfacă pe toți curioșii, (vib) 
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Două nume de certă rezonanță. în dome
nii deosebite de activitate. Evident, dacă 
nu considerăm că în copilărie unul a jucat 
fotbal, iar. mult mai tîrziu celălalt a co
mentat, în coloane de ziar, fotbalul. Deci, 
un ziarist și un fotbalist constituie factorii 
unui „proces chimic". Rezultatul : in vitri
nele librăriilor o nouă apariție In sfera 
beletristicei sportive. Dumneata iubitorule. 
pasionatule, cel ce cunoști mai bine decit 
oricine viața și Uitimplările din cariera 
eroilor stadionului, sînt sigur că ai rezol
vat problema propusă. Este vorba de „I SE

3
SPUNE PROFESORUL*, cartea de început 
de drum a colegului nostru Marius Po
pescu.

Subiectul T Evident fotbalistic. Eroul ? 
Gh. Constantin. Arhicunoscutul jucător al 
C.C.A.-ului (azi, „Steaua") și ani de zile al 
reprezentativei naționale. Deci, două nume 
bine, foarte bine cunoscute în sfera mai 
largă a 'sportului, în compartimentul ei cel 
mai gustat, fotbalul. De ne-am întreba dacă 
lucrarea care face obiectul acestor rinduri 
constituie o biografie — mai mult sau mai 
puțin romanțată — a lui Gh. Constantin sau 
o istorie a unui crîmpei din viața fotba
lului românesc contemporan, ne-am afla in 
dilemă.

Dar, dacă am fi obligați, totuși, să dăm 
un răspuns acestei probleme, cred că el ar 
fi o recunoaștere a ambelor genuri. Și nu 
este greu de explicat aceasta, în măsura in 
care istoriograful fotbalului românesc nu 
va putea vorbi despre această disciplină, 
în ultimele două decenii, fără a intilni — 
pas cu pas — figura Iui Gh. Constantin.

Pe parcursul lucrării, analiza scoate în 
evidență stilul alert — specific reporterului, 
seriozitatea cercetării perioadei și fenome
nului investigat — specifică istoriografului, 
totul asezonat cu un umor care te duce 
la concluzia că dacă eroul cărții este foarte 
sobru pe gazon, are suficient haz în poves
tire, iar autorul, dacă mustește de umor, 
știe să investigheze totul cu sobrietate.

Spre a sintetiza — este drept într-o for
mulă banală — vom spune că „I se spune 
Profesorul* nu trebuie să lipsească din 
biblioteca nici unui pasionat al fotbalului, 
că ea se citește ca un roman de aventuri 
(oare fotbalul și eroii lui nu țin de dojne- 
niul aventurii ?), dar mai presus decît atit 
iți dă mult de gîndit. Și am dori ca ea să 
fie citită și de tinerii care fac primii pași 
în această disciplină și, mai ales, să me
diteze asupra celor ce vor citi.
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Interesul pentru atletism
Devine tot mai deranjant 

pentru cei care sîntem ata
șați trup și suflet atletismu
lui, că acest sport, altădată 
„chemînd* zeci de mii de 
spectatori la „Internaționale
le" noastre, își făurește azi 
marile sale recorduri într-un 
anonimat inexplicabil. A de
venit oare atletismul un sport 
neatractiv? Nu mai are pri
ză la public ? Dacă pentru 
tribunele goale ale meciuri
lor de fotbal vina se pune 
pe micul ecran, la atletism 
nu este cazul. Ba mai mult! 
Televiziunea a făcut cea mai 
mare propagandă atletismului 
prin retransmiterea aproape 
în întregime a întrecerilor at
letice de la Mexico City. îmi 
amintesc cu plăcere faptul că 
în timpul Jocurilor Olimpice, 
aflîndu-mă într-un magazin,

o doamnă în vîrstă mi-* ce
rut fără ezitare amănunte 
despre fetele noastre, pa care 
le admira noapte de noapte 
în fața micului ecran. Așa
dar, interes pentru atletism 
există. Sau mai precis pentru 
atletismul de calitate, pentru 
atletismul care asigură între
cerii dinamism și prin toate 
acestea spectacol. Căci atle
tismul nu poate fi scutit de 
obligația de a oferi spectacol 
spectatorilor I Totuși, organi
zatorii concursurilor atletice 
din zilele noastre reușesc per
formanța de a otrăvi pur și 
simplu cîte un spectacol atle
tic prin proasta lui organiza
re, prin diluarea sa pe par
cursul a două zile de con
curs, prin distrugerea orică
rei atmosfere de concurs. îmi 
amintesc de dat* da B—3 sep-

1967, cînd a avut loci'tembrie
un concurs de selecție a lotu
lui republican. Acest concurs 
s-a desfășurat, ca multe alte 
concursuri, la Poiana Brașov. 
Pînă aici nimic deosebit. Dar 
coloritul, terenul aranjat „â 
la carte*, prezența pe margi
nea pistei a majorității mem
brilor biroului federal, în 
frunte cu președintele lui, tri
bunele pline de turiști bă
știnași și străini, toate au 
dat acestui concurs de selec
ție tocmai ceea ce îi trebuia i 
atmosferă de concurs. Fără 
acest element, atletul devine 
și el un simplu funcționar.

De ce scriu toate acestea ? 
Fiindcă am vorbit cu cei care 
acum cîteva zile s-au întors 
de la Ziirich, unde participa
seră la un spectacol atletic 
ce întrece orice tnahipuire.
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La a doua sa apa
riție, în ediție revă
zută și adăugită, 
„ALMANAHUL VO
LEIULUI ROMÂ
NESC», alcătuit de 
N. Mateescu și M. 
Popescu, se prezintă, 
fără îndoială, ca un 
instrument deosebit 
de util care se stră
duiește, și reușește, 
să împlinească un gol 
evident în 
taristica 
voleiului.

Limbajul 
lor seci, al 
merări de 
chipe sau 
punctat 
cîteva : 
men tar ii, 
direct 
ții să 
gine 
bine 
liniei 
mat-o 
timp de jumătate de 
veac (1919—1968).

Un spațiu întins 
(peste 200 de pagi
ni) este acordat — pe 
bună dreptate — ce
lor 23 de ani de as
censiune a voleiului 
românesc în perioa
da 1945—1968. Urmă
rind paginile cărții,

documen- 
iubitorilor
rezultate- 

unor enu- 
valori (e- 
jucătari), 

discret de 
minime co- 

, izbutește 
și fără divaga- 
ofere o ima- 
de ansamblu, 

documentată a 
pe care a ur- 
voleiul nostru

cititorul interesat va 
putea să retrăiască 
clipele de euforiețale 
marilor noastre suc
cese voleibalistice in
ternaționale, fără a 
fi scutit, bineînțeles, 
și de cele mai 
plăcute.

Capitolul 
constituindu-se 
adevărată post-față a 
lucrării, include tabe
le cu campionii de 
volei, cu maeștri e- 
rneriți și maeștri ai 
sportului, cu antre
norii emeriti și cei 
de categoria I, cu 
arbitrii internațio
nali români, de cate
gorie republicană și 

• categoria I, precum 
și palmaresul națio
nalelor noastre, fe
minină șl masculină, 
în întâlnirile interna
ționale și reprezintă o 
adevărată sinteză a 
întregii cărți.

Ținuta grafică în
grijită creează un ca
dru și mai plăcut 
lectorului. Poate ar 
fi de reproșat puți
nătatea imaginilor 
fotografice, care, de
și nu lipsesc, ni se 1 
par, totuși, insufici
ente.

pu^in
final, 
ca o

Niki Mihail BURILIANU

Avîndu-se în vedere 
marea utilitate prac
tică a lucrării atit 
pentru specialiști, cit 
și pentru întreaga 
masă de iubitori ai 
voleiului, ni se pare 
<;ă tirajul (1140'exem
plare !) nu este deloc 
suficient pentru a 
face față solicitărilor. 
Nș exprimăm, de a-

ceea, speranța ca, 
curînd, in rafturile 
librăriilor se va găsi 
un nou lot de volume.
--------- (Em. F.)

*) N. Mateescu — 
M. Popescu : Alma
nahul voleiului ro- 
’mânesc (ediția a Il-a 
revăzută și adăugită), 
Editura C.N.E.F.S., 
1969, lei 6,50. -
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Ape agitate, dar nu tulburi
După regatele Belgrad și 

Grunau — punct final în ve
rificarea caiaciștilor și cano- 
iștilor noștri fruntași la cele 
mai importante competiții in
ternaționale ale sezonului 
desfășurate peste hotarele 
țării. Este, poate, un moment 
al bilanțului, dar — mai ales 
— al meditației, al conclu
ziilor.

Notabil, desigur, faptul că 
la aceste repetiții înaintea 
campionatelor europene de la 
Moscova echipajele românești, 
concurînd adesea în compa
nia unor adversari redutabili, 
au cucerit 55 de locuri I, do- 
minînd 
regatele 
sistăm, 
oră, 'pe 
mai ales că nu toate oglin
desc raportul valoric cel mai 
ridicat al unor probe.

Care sînt, în schimb, con
statările obiective în baza a- 
nalizei complexe a evoluției 
de ansamblu a sportivilor 
noștri ?

Cred că poate fi apreciată 
ca foarte bună comportarea 
canoiștilor, învingători în 
marea majoritate a probelor 
la care au participat — atît 
la viteză cît și la fond — și 
care n-au urcat podiumul de
cît atunci cînd a absentat 
Patzaichin! Un bilanț satis
făcător au realizat, dintre ca- 
iaciști, echipajele de K 1 — 
500, K 2—500, K 4—1000 și 
K 2—10 000 m. La K 2—1000 
m — un nivel mediu, care se 
cere îmbunătățit. Nesatisfăcă
toare a fost, în schimb, după 
opinia mea, evoluția echipa
jelor de K 1—1000 m și K 
1—10 000 m. Dintre probele 
de fond, cea de K 4—10 000 
nu ne-a prilejuit pînă acum o 
verificare concludentă 
programată o singură 
cere de acest gen — la 
pesta).

La fete, una caldă, 
rece. Rezultatele au fost ceva 
mai bune la dublu, dar slaba

autoritar cîteva din 
sezonului. Să nu in- 

cel puțin la această 
numărul victoriilor,

(fiind 
între- 
Buda-

una

la simplu (ceea ce trebuie să 
ne preocupe foarte serios pe 
noi antrenorii, dar în aceeași 
măsură și pe caiacistele res
pective). Echipajul de K 4 nu 
a putut fi verificat

După emoțiile verificărilor 
urmează — la finele acestei 
săptămini — cele ale selecți
ei. Așa cum s-a anunțat, Re
gata internațională Snagov 
reprezintă un ultim criteriu 
de selecție, primele două e- 
chipaje românești din elasa- 
mentul diferitelor probe ur- 
mînd a fi incluse în lotul re
prezentativ.

Este — cred — un eveni
ment care se cere foarte bine 
Înțeles de către toți sportivii 
noștri. Avem datoria ca și la 
această competiție de valoa
re, de tradiție pentru caiacul 
și canoea din țarsț noastră, să 
obținem rezultate pe măsura 
prestigiului internațional și a 
aprecierilor de care ne bucu
răm. Faptul că ediția din a- 
cest an a regatei internațio
nale Snagov 
odată pentru 
ultima șansă 
lotul național 
natele europene nu trebuie 
să scadă cu nimic din fru
musețea și fair-playul curse
lor. Mi se par, în condițiile 
acestei „mize*, necesare cîte
va recomandări i

— să se permită celor mai 
bune echipaje să-și iacă cursa 
Ia valoarea lor reală ;

— să nu fie urmărite inte
rese de club, în dorința cali
ficării unor echipaje care nu 
ne vor putea reprezenta co
respunzător Ia viitoarele cam
pionate europene ;

— să existe o colaborare 
prietenească, în cel mai pur 
spirit sportiv, între toți „tri
colorii" noștri ;

— în special la probele de 
îond trebuie asigurată evita
rea oricăror abordaje, devieri 
de traseu ș.a., care ar putea 
duce Ia necalificarea echipa
jelor de certă valoare j

reprezintă tot- 
mulți sportivi 
de a intra in 
pentru campio-

întreprinderea de foraje
Șl ALIMENTĂRI CU APĂ

■ ■■

— crearea de către arbitri 
a unor condiții absolut egale: 
start, traseu, culoar pentru 
toate echipajele.

Cred — repet — că n-ar 
trebui, la această oră, să in
tereseze pe nimeni NUMĂ
RUL echipajelor calificate 
dintr-un club sau altul, ei 
REALIZAREA UNEI SELEC
ȚII cit mai reale, cît mai 
•bune, creîndu-se astfel posi
bilitatea alcătuirii și — ulte
rior — pregătirii unei echipe 
cu omogenitate valorieă, care 
să poată obține la campiona
tele europene de la Moscova 
noi succese de prestigiu pen
tru sportul românesc.

Atît dorința de victorie în- 
tr-o competiție de anvergură 
regatei internaționala Snagov, 
cît și cea de cîștigare a se
lecției fac ca în aceste zile 
apele Snagovului să fie mal 
agitate sub morișca padele- 
lor și pagaelor. Este foarte 
bine I Să veghem însă ca a- 
cestea să nu se tulbure...

Totul • fost excelent i pista 
de tartan, instalații bine puse 
la punct, cronometra) electric 
care anunța rezultatul unei 
probe de alergări în timp ce 
alergătorii încă nu se oprise
ră după trecerea liniei de so
sire, un concurs fără căldură 
tropicali (care influențează 
negativ rezultatele), fiindcă 
s-a desfășurat în nocturnă. Pe 
deasupra tuturor acestor Lu
cruri au dominat dîrzenia, e- 
chilibrul valeric, lupta aprigă. 
Listele de invitați s-au întoc
mit astfel ca fiecare dintre 
probele cuprinse în program 
să aibă participant valoroși 
sau de valoare apropiată. Pen
tru organizatori succesul nu 
a constat numai tn prezența 
exclusivă a unui campion o- 
limpic într-o probă dar ți în 
participarea acelora care prin 
performanțele lor îi tatonea
ză de aproape. Cunoscînd, de 
asemenea, adevărul prover
bului „ce-l mult nu-1 sănă
tos*, «cest spectacol a durat 
o singură seară (între orele 
19—22). în aceste trei ore, 
campionii olimpici sau re
cordmanii mondiali și euro
peni s-au întrebuințat mult 
pentru victorie, fiindcă orga
nizatorii au evitat orice mo
nolog al vreunui super-atlet. 
Cel mai bun exemplu îl con
stă faptul că Lia Manoliu, Ilea
na Silai ți Kfihaela Peneș nu 
au fost invitate pentru sim
plul motiv că lipsa de concu
rente de valoare mondială tn 
probele respective ar fi vădu
vit spectacolul, dinamismul 
întrecerii. Pe de altă parte, 
Ia Ztirich nu au fost multe 
probe atletice, dar cele des- 
fâșurate au ridicat în picioa
re pe cei 17 200 de spectatori 
plătitori. Omul a plătit, dar 
a văzut un spectacol de o 
rară frumusețe. Și recorduri 
mondiale sau europene. A- 
propo... acest concurs a fost 
transmis la televiziune ți 
preluat de rețeaua Euroviziu- 
nii. Totuși, stadionul • fost 
plin I

Aștern pe hîrtie aceste gî«- 
duri In preajma unor între-1 
ceri care ar putea deveni din 
nou atractive pentru specta
torii atletismului. Meciul de 
duminică 13 Iulie de la Po
iana Brașov între reprezenta
tivele feminine ele României 
ți Cehoslovaciei ți o nouă edi
ție a Campionatelor interna
ționale de atletism alo Româ
niei de Ia sfirșitul lunii. La 
aceste campionate internațio
nale au asistat tn anul LB99 
nu mal puțin do 48 000 spee- 
tatori. O tempore^

I
I
I
.1

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

Cei Interesați urmează să prezinte următoarele acte, 
în original ți copii i

— cerere d« Inserters ;
— certificat de 7 clase î
— certificat de naștere ;
— certificat de sănătate :
— să albă 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 elevii 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 
fir. 4, sectorul 4 București.

lolanda BALAMOTERRadu HUȚAN
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VIRTUȚI UMBRITE
Săptămîna care a trecut a 

reunit, în orașul „Cerbului de 
aur", sextetul celor mai bune 
team-uri de juniori din țară 

■— Universitatea Cluj, Politeh
nica Iași, Metalul București, 
Ș. S. Brașov. Electroputere 
Craiova, Dinamo București,— 
stadionul Tineretului fiind 
scena de concurs pentru cuce
rirea titlului de campioană a 
țării categoria „under 18 
years*.

Rezultatele strict tehnice 
sînt ra ora aceasta binecunos
cute, ața că nu vom reveni 
asupra lor. Ceea ce nu a vă
zut lumina tiparului sînt cele
lalte rezultate, care nu apar 
pe tabela de marcaj, și nu 
sînt consemnate în clasamen
te, deși compun miezul feno
menului. Pe multe planuri, 
turneul final de la Brașov s-a 
prezentat ca o sursă de rezul
tate — pozitive sau negative 
— ale activității juniorilor în 
țara noastră, învederînd opti
ca în ultimul an a celor doi 
(actori interesați, Federația 
română de fotbal șl cluburile 
(asociațiile).

Ce a atătat turneul (inal de 
la Brașov în comparație cu 
anii trecuți, în comparație cu 
ceea ce se petrece în țările 
cu fotbal avansat, ți în raport 
cu care torul nostru de spe
cialitate, animat de dorința 
progresului soccerului autoh
ton, are (la toate nivelele i 
juniori, tineret, seniori) 
sistem de referințe 7

Ce a însemnat progres față 
de anul trecut 7

UD

UN GRAD SUPERIOR 
DE TEHNICITATE

După părerea unanimă a 
specialiștilor prezenți la Bra
șov, turneul final din acest an 
s-a distins printr-o notă de 
tehnicitate superioară prece
dentelor campionate. Acest 
aspect — îmbucurător fără la-- 
doială — confirmă tendința— 
program a federației care ■ 
cerut cluburilor, asociațiilor, 
centrelor de copii și juniori, e 
muncă susținută in direcția 
formării tehnice timpurii a 
jucătorilor.

VITEZA DE JOC
. Atribut al fotbalului modern, 
«viteza de joc superioară a fost 
'un deziderat atins in majori
tatea partidelor de la Brașov, 
;finala dintre Universitatea 
Cluj și Politehnica Iași între
gind chiar la acest capitol 
multe dintre partidele cam
pionatului diviziei A.

In afara efectelor rezultan
te — un spor de eficacitate și 
de spectaculozitate — aceas
tă trăsătură de joc, atestînd 
^orientarea muncii antrenori
lor, a Învederat resursele fizi- 
co-tehnice ale tinerilor fot- 

, baliști. De altfel, aceste re- 
?surse s-au exprimat și In con- 

dițiile de program ale turneu
lui — jocurile din două tn 
"două cile — asemănătoare 
marilor turnee europene 
(U.E.F.A., Viareggio, Cannes).

i AM VĂZUT MULTI JU- 
! NIORI DE TIP „FOTBA- 
i LIST UNIVERSAL"

Tot dintre aspectele tmbu- 
bucurătoare ale acestui tur
neu pot fi considerate evolu
țiile (aplaudate la scenă des
chisă) unor juniori care au 
dovedit că sînt la ora aceasta 
„micro-fotbaliști de tip uni
versal".

Evoluînd pe tot terenul, pe 
aproape toate posturile, înde
plinind bine sarcinile duble, 
de atac și apărare, fiind, în 
funcție de fază, Creatori, fina- 
lizatori, acroșeuri, o serie de 
juniori, printre care NAOM, 
MUNTEANU I., MUREȘAN, 
DANILA, ANDRIOAIE, KAL- 
LO etc., au demonstrat preg
nant superioritatea „universa
lității" asupra jucătorului de 
tip „fixist".

Cei sus-citați au fost, de

altfel, principalele vedete ale 
turneului, jucătorii care vor 
urma, nu ne îndoim, cariera 
pe care Broșovschi, Atodire- 
sei, Brîndescu — campionii 
de anul trecut — sînt pe cale 
s-o facă azi la U.T.A.

Ce nu a avut acest turneu 
final 7

...ATENTIA NECESARA 
DIN PARTEA FEDERAȚIEI!

Izbitor și în același timp de
concertant și decepționant ni 
s-a părut faptul că la specta
colul de vîrf al turneului, la 
finală, au asistat maximum 
2 000 de spectatori, mulți din
tre ei veniți mai ale» pentru 
deschiderea tn care evoluau 
copiii Brașovului, reprezen
tanții școlii sportive din loca
litate.

Girfiindu-ne la ce se întim- 
plă în asemenea ocazii în alte 
țări — un exemplu strigător 
(dar pa care F.R. Fotbal nu 
1-a— auzit probabil) ni se par 
acele entuziasmante nocturne 
de pe Wembley, în care 100 
mii de londonezi vin să asiste 
la meciul dintre selecționa
tele de elevi ale Franței și 
Angliei — ne dăm seama cite 
mai avem de învățat la ca
pitolul „mod de a privi fot
balul".

Și credem că nu greșim 
cînd afirmăm că optica cu 
care mai este privit fotbalul 
junior — de către public — 
la noi este în mare măsură o 
derivată a opticii federației 
față de acest sector. Este a- 
devărat, s-au făcut centre de 
copii și juniori (dintre care 
unele merg, altele nu), este tot 
atît de adevărat că în acest 
sector se investesc capitaluri 
materiale și morale mult mai 
mari decît în anii trecuți. Ne 
întrebăm, totuși, de ca anul 
trecut finala campionatului 
de juniori s-a disputa* la Ti
mișoara (în deschiderea unui

meci de baraj I), iar anul a- 
cesta la Brașov, și de ce nu 
s-a programat .această finală 
pe stadionul care i se cuvine 
de drept — „23 August”, din 
Capitală — eventual cuplat 
cu finala „Cupei României"? 
Ne mai întrebăm de aseme
nea de ce pentru tinerii cam
pioni ai României nu s-au gă
sit li tricouri de campioni ? 
Ce însemnau aceste tricouri 
cu tricolor decît atenția și res
pectul cuvenite unei întreceri 
demne de toată considerația 7 

Este adevărat că în vreme 
ce anul trecut finala campio
natului de juniori s-a bucu
rat de prezența unui secretar 
general al federației, cea de 
anul acesta a fost onorată de 
prezența unui vicepreședinte, 
dar, ne întrebăm, oare nu 
era obligatorie prezența la a- 
ceastă finală a tuturor celor 
care se ocupă la federație de 
sectorul Juniori, incluși» a 
antrenorilor lotului reprezen
tativ respectiv ?

Răspunsurile sînt, fără 
doială, elementare—

„POPULARITATEA 
CUVENITA

Exponent neferici» 
dusei atenții acordate 
derațîe. popularitatea 
final de competiție (și 
petiției in întregul ci) a fost 
scăzută. Acum, cînd prelimi
nariilor campionatului mon
dial din Mexic U se consa
cră tone-energie spirituală, 
turneul final al fotbaliștilor 
juniori a fost privit de masa 
spectatorilor și de o parte din 
presa sportivă ca ua apen
dice—

Aceasta a fost realitatea ți 
o consemnăm cu to* regretul. 
Fotbalul nostru a fost primul 
care a pierdut tn această wa- 
juncturâ.

Măcar de am lua aminte
M. FOFBCU
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PETESCU
LIBARDI VA RAMINE
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te-

al 
de 
aceetui 
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Seria nocturnelor în ca
drul „Turneului litoralu
lui" continuă. Astă-seară, 
începînd de la orele 20,30, 
se va desfășura pe stadio
nul 1 Mai din Constanța 
meciul internațional de 
fotbal dintre echipa locală 
Portul și formația vest- 
germană Wupperthal.
C. POPA, coresp. principal

z*

Intr-o convorbire pe care 
am avut-o ieri cu unul din 
conducătorii echipei Rapid 
București pm aflat că cunos
cutul fotbalist MOTROC a 
primit acordul clubului pen
tru a evolua,în sezonul urmă
tor la formația ALTAI din 
Izmir. Alte vești din Ciulești: 
MAZURACHIS — rămîne la 
Rapid, iar JAMAISCHI va fi 
cedat, probabil, echipei Stea
gul roșu.

MUREȘAN - sub
Inserăm această știre cu 

profundul regret că după „ca
zul Iancu" urmează un altul 
— tot din lumea fotbalului — 
care provoacă justificată in
dignare.

Intr-una 
Jucătorul 
A.S.A. Tg.
chef la Bufetul 
din localitate, a provocat scan
dal și bătaie, continuîndu-și

din zilele trecute, 
Mureșan de la 
Mureș, după un 

SPORT (!?)

TRICOLORII
la o „repriză// medicală...

dimineață, cd 20De luni
de fotbaliști incluși tn lotul 
reprezentativ s-au prezentat 
în cantonamentul de la ^3 
August* pentru a fi supuși 
unui complex control medical 
și pentru a lua cunoștință de 
obiectivele de pregătire din 
perioada de vară și din pri
mele etape ale campionatului.

Relntilnirea cu membrii Io
tului reprezentativ a prilejuit, 
în primul rînd, antrenorilor 
Angelo Niculescu și Emerich 
Vogi o discuție amicală, in 
care fiecare „tricolor" a făcut 
cunoscută starea generală a 
sănătății, preocupările ex- 
trasportive din această pe
rioadă, intențiile de viitor. 
Cu această ocazie, am 
aflat, de pildă, că Radu Nun- 
weiller și Dumitrache și-au 
încheiat cu succes examenele 
de absolvire a liceului, ur- 
mînd ca în continuare să se 
pregătească pentru admiterea 
în facultate. De asemenea. 
Dinu a întîrziat motivat, aflîn- 
du-se chiar atunci la un exa
men la Facultatea de Științe 
Juridice.

După această primă luara 
de contact, jucătorii au in
trat chiar luni în „uzina de 
analize", care este Centrul de 
medicină sportivă de la „23 
August". Investigația stării de 
sănătate a membrilor lotului 
nu s-a făcut însă în fugă. De 
altfel, imaginile fotoreporteru
lui nostru Aurel NEAGU sin* 
sugestive în acest sens. Intr-o 
fotografie îi puteți vedea pe 
Ghiță și pe Anca la exa
menul din laboratorul de 
psihologie, în fața «teste
lor la care i-a supus dr. Flo
rin Vlădescu, iar în cea de a

doua Imagina □ veți recu
noaște cu greu pe Radu Nun- 
weiller In momentul fa care 
asistenta medicală Angela 
Murmurache 11 realizează •- 
lectroencefalograaia.

O dată încheiată suita de 
analiza ți teste, s-a trecut la 
analizarea planului de pregă
tire, care a fost defalcat pen
tru fiecare jucător ta parte. 
Sarcinile de pregătiră pentru 
perioada Imediat următoare 
au fost discutate în amănun
țime, tn așa fel Incit să nu 
existe nici o neînțelegere. 
Apoi, tn cursul serii de ieri, 
membrii lotului aiTlua* parte 
la o întîlnire cu conducerea 
federației.

■

I

a’v ii iVF

AZI, ETAPA A ll-A A BARAJULUI 
PENTRU DIVIZIA B

La București ți la Cluj va 
avea loc azi etapa a II-a a 
barajului pentru promovarea 
în divizia B. In grupa de la 
București, o singură formație. 
Știința Bacău, are 2 puncte 
și privește cu optimism me
ciul de 
Plopeni.
Medgidia va încerca să dove
dească că eșecul de duminică 
a fost un accident și că încă 
mai speră la promovarea în 
„B“.

La Cluj, prima etapă a ară
tat un echilibru valoric al 
aspirantelor la divizia secun
dă. Duminică, evoluția Chimi
ei a fost urmărită de un grup 
numeros de susținători ai for
mației din Făgăraș, care și-au 
încurajat echipa favorită./ La 
sfîrșitul partidei s-a întîmpiat 
însă un fapt regretabil t un 
huligan, care din păcate nu a 
fost identificat, a aruncat cu 
o piatră și i-a spart capul ar
bitrului Al. Toth. Sperăm că 
organizatorii vor lua măsuri
le necesare pentru ca aseme
nea fapte să nu se mai repete 
pe stadioanele din Cluj.

Etapa de azi programează 
meciurile :

a BUCUREȘTI: stadionul 
Politehnica : METALUL PLO-

astăzi, cu Metalul 
In schimb, I.M.U.

stare de arest!
apoi acțiunile huliganice cu 
o tentativă de viol. în pre
zent, Mureșan se află sub 
stare de arest și urmează să 
compară în fața instanței pen
tru a da socoteală de faptele 
sale. Procesul intentat fotba
listului Mureșan începe — 
după cum ne anunță cores
pondentul nostru principal 
din Tg Mureș, I. Pău.ș — joi. 
Vom reveni.

Campionatul începe 
la 16 august!

MECIURILE SE VOR DISPUTA Șl SIMBĂTA

LA PETROȘANI!

etapele ce simbâtă 13 tep- 
octombrie. Iată, de altfel, 

din turul campionatului di- 
A. ediția ÎS®—1970 i 16. 24

Fotbalistul Libardl a devenit inginer, tre- 
cind cu succes examenul de stat; el a fost 
repartiza* la • unitate minieră din cadrul 
centralei cărbunelui, din Petroșani. In prezent 
este la concediu la mare cu echipa Jiul. 
Nu are de gind să plece la o altă echipă, 
fie chiar .U” Craiova. Va juca, în conti
nuare, la Jiul Petroșani.

De la Jiul a plecat portarul Zamfir, care 
a primi* dezlegare. Se crede că va poposi 
la Progresul București sau 
stanța. Este, de altfel, 
va primi dezlegare de

&

Farul Con- 
singurul Jucător care 
la clubul Jiul.

KONISKA, coresp.

UN CUVINT DE SPUS
ÎL AU

(UmaT9 dsa pc;. 1/

4

II

SI JUCĂTORII!5
tirzie reluarea jocului, s. ri
dică in picioare, vociferează 
ji uneori se dedau chiar la 
acțiuni dezonorante.

Nu vreau să susțin, prin a- 
ceasta, că invariabil deciziile 
arbitrului sint fără greș. Dar 
modul in care se poate sem
nala o greșeală ivită la un 
moment dat în conducerea 
partidei nu este întotdeauna 
cel mai recomandabil. Dacă 
— de pildă — să zicem, nu
mai căpitanul echipei ar cere 
arbitrului de la centru să se

.i.

it ■ z ■

-

I

Țeastă c nemulțumit!
♦ ' ♦

PENI — ȘTIINȚA BACAU; 
stadionul Giulești: I3I.U. 
MEDGIDIA—METALUL T1R- 
GOVIȘTE.

• CLUJ : stadionul Clujea
na : CHIMIA FAGARAȘ — 
OLIMPIA SATU MARE ; sta
dionul Municipal : MINERUL 
ANINA — ȘTIINȚA PETRO- 
ȘANL

Toate partidele vor începe 
la ora 17,30.

Miine își vor relua pregăti
rile ți fotbaliștii de la F.C. 
Argeș. După ce vor fi supuși 
unui control medical minu
țios, ei vor începe antrena
mentele de acomodare la Pi
tești. Intre 16 și 30 iulie în
tregul lot se va deplasa la 
cabana Cheia, pentru „ozoni- 
zare“. In continuare, pînă la 
începerea campionatului, an-

PRONOSPORT
Succesele „Cupei de vară“

s-au 
ale

22 
un

11 iulie
Ioc la 

Clubului 
strada 

începere

eonsulte cu cel de la tușă. în- 
tr-o anumită situație — cei
lalți jucători răminirul la 
locurile lor — n-ar fi mai in
dicat și, poate, chiar mai efi
cient ? — căci mai greu se 
pot lămuri lucrurile într-o 
atmosferă încinsă de hărmă
laia ce se produce la un mo
ment dat.

Manifestări de felul aces
tora incită, fără îndoială, pe 
cei care, aflindu-se in tribu
nă. nu dovedesc stăpînire de 
sine ți care cred că prin pro
testele lor — adesea injurioa
se ți chiar huliganice — pot 
veni Jh ajutorul" echipei 
lor favorite.

O altă sursă de incitare a 
tribunelor se 
în simulările 
care acuză 
sancționarea
Uneori arbitrul de centru — 
afiindu-se mai departe de fa
za respectivă, ceea ce face ca 
el să nu poată fi pe deplin 
edificat — dictează o decizie 
eronată, care nemulțumește o 
parte a publicului. Asemenea 
manifestări generează, nu o 
dată, Intre spectatori dispute 
încinse ți chiar încăierări 
care, chiar dacă au un carac
ter izolat, aruncă asupra sta
dionului o umbră grea.

Cred — de aceea — că pen
tru a păstra tribunelor și te
renului de întrecere sportivă 
climatul cuvenit — climatul 
demnității umane —. jpn cu- 
vînt greu de spus îl au și Ju
cătorii,

află uneori și 
unor Jucători 

faulturi, cerînd 
adversarului.

Mircea Petescu în 
„civil" pare un tînăr 
timid și foarte depar
te de imaginea pe 
care ți-o lasă compor
tarea sa ' “ 
din teren. De 
m-a mirat auzind că 
nu de mult a servi* o 
replică tăioasă unui 
confrate, în cadrul u- 
nui tele-interviu.

— Nu uitați, îmi 
spune zîmbind și com
plet destins Petescu, 
lejer așezat pe nisipul 
fin al plajei de la Ma
maia, că atunci mă a- 
flam încă tn febra fi
nalului de campionat, 
sub impulsul unei stări 
nervoase care dura de 
săptămini și abia se 
încheiase. @e-i drept, 
se încheiase fericit și 
poate că acest „plus" 
mi-a dictat replica iro
nică, nenominalizată de 
fapt și adresată tutu
ror celor care priveau 
cu scepticism evoluția 
echipei noastre, care-i 
contestau capacitatea de 
a cîștiga campionatul.

Sine a știut insă tn 
zilele încleștării din 
retur că eu am jucat 
adeseori accidentat sau 
nerefăcut pe deplin, 
trăglnd cu ghearele și 
cu dinții 
noastră 
avansul 
a putut 
enormul 
travaliu 
pentru a suplini pe cel 
al meu. grevat de su
ferință 7
’ — De acord Mircea, 
dar personal na consi
der replica voastră, a 
jucătorilor de la U.T.A, 
încheiată._

— Vă referiți desi
gur la meciurile 
Gupa campionilor 
ropeni și nu vă contra
zic. Acum, (Nu4. — 
înaintea tragerii 
sorți In GJ3.E.} mă 
treb încă dacă tmi 
resc tn primul tur 
adversar mai slab

^arțăgoasă*
aceea

ca echipa 
să-și mențină 
din tur 7 Sine 
măsura atunci 
ji minunatul 

a lui Lereter

din 
eu-

era 
la 

tn- 
do- 
un 

______  _____ fi 
fără carte/ de vizită, 
sau o echipă de rezo
nanță, a cărei elimina
re să însemne o „bom-^ 
bd“. Oricum, Insă, noi 
vom face totul să evo
luăm la nivelul ma
xim al posibilităților e- 
chipei. Pentru că la 
noi E3HIPA poate pre
zenta o valoare supe
rioară valorilor' indivi
duale care o compun l 

Paul SLAVESCU *

Litoralul sub zodia sportului
(Vrmare din pag. I)

Primele etape din compe
tiția „Cupa de vară" 
soldat cu premii marj 
concursurilor Pronosport.

Astfel, concursul din 
iunie a.c. a înregistrat
premiu de 51.782 lei la cate
goria I (12 rezultate) și un 
premiu de categoria 
(11 rezultate), tot de 
lei. Cele două premii 
venit participanților 
Becheru și Nicolaie 
tantin, ambii din București.

La concursul următor, cel 
din 29 iunie a.c., un singur 
participant a înregistrat 13 
rezultate exacte, obținînd 
astfel suma de 45.769 lei. Este 
vorba de participantul Ti
tus Toma din Predeal, care a 
realizat acest succes pe un 
buletin jucat 50%.

Desigur că și următoarele 
concursuri cu meciuri din 
„Cupa de vară" pot aduce 
cîștiguri importante partici
panților.

Numai astăzi și mîine mai 
aveți posibilitatea să vă pro
curați biletele pentru trage-

a II-a 
51.782 

au re- 
Vasile 
Cons-

rea Loto de vineri 
1969, care va avea 
București în sala 
Finanțe Bănci din 
Doamnei nr. 2 cu 
de la ora 19.

Tragerea va fi radiodifuzată.
• Tragerea la sorți a au

toturismelor de la concursul 
excepțional Pronoexpres din 
29 iunie a.c. va avea loc as- 
tăzi/la București în sala Clu
bului Finanțe Bănci din stra
da Doamnei nr. 2 cu începere 
de la ora 18,45, înaintea tra
gerii Pronoexpres obișnuite.

Tragerea Pronoexpres 
fi radiodifuzată.

trenamentele se vor desfășura 
la Pitești. Antrenorul Teașcă, 
convins că cea mai bună pre
gătire se realizează prin me
ciuri de verificare, a angajat 
de pe acum peste 15 întîlniri 
amicale. Singurul lucru care-1 
nemulțumește este lipsa unor 
jucători tineri, talentați, in 
județ A urmărit pînă acum 
toate echipele din campiona
tul județean și n-a putut ale
ge nici un jucător pentru 
echipa sa. A descoperit, în 
schimb, cîțiva jucători care 
l-ar interesa Ia echipe de di
vizia C sau B, dar nu-i poate 
obține deoarece regulamentul 
de transferări prevede neapă
rat avizul cluburilor respecti
ve. „Deci — voi începe noul 
campionat cu același lot, ceea 
ce, să fiu drept, nu mă prea 
incintă".

stanța de stadionul 8 Mai și 
un teren gazonat pentru rug
by, de sălile de lupte, box, 
gimnastică și șah din comple
xul sportiv Tomis, recent dat 
în folosință. Bowlingul care 
n-are răgaz nici în timpul 
Iernii a devenit aproape neîn
căpător cu toi numărul mare 
de piste de care dispune.

Pentru a vedea cum sînt fo
losite aceste baze sportive în 
noul sezon estival ne-am adre
sat tov. Niță Scariat, preșe
dinte al Consiliului muni
cipal pentru educație fizică și 
sport — Constanța, care ne-a 
pus la dispoziție bogatul pro
gram competițional stabilit de 
pe acum pînă în prima de
cadă a lunii septembrie. Pen
tru popularizarea unor spor
turi (ca atletismul și ciclis- 

. mul) o parte din concursurile 
1 cuprinse în calendar vor fi 

găzduite de Mamaia, Eforie, 
și Mangalia Nord. De aseme
nea, sportivii clubului Farul 
vor fi angrenați într-o serie de 
întîlniri internaționale ami
cale, în iocuri cu caracter de
monstrativ, de popularizare a 
unor discipline mai puțin cu
noscute (judo și altele.)

Dar să nu uităm că, pe lin
gă unele din competițiile care 
se desfășoară an de an pe li
toral și care au ajuns la a 
noua ediție, ca de exemplu 
Cupa Mării Negre, Cupa Ma
maia sau Mănușa litoralului, 
calendarul competițional va 
fi completat și cu alte în
treceri de mare anvergură.

Veliștii care se întrec în 
mod regulat pe oglinda de 
apă a Siutghiolului își vor 
mai disputa între 26 august 
și 2 septembrie campionatul 
balcanic la clasele „firm" și 
„olandez zburător" cu „parti
ciparea majorității țărilor bal
canice. Tot la iahting. litora
lul va fi gazda campionatelor 
naționale între 2 și 6 sep
tembrie.

Boxul, acest alintat copil al 
constănțenilor, are un pro
gram foarte bogat. După Cupa

Mării Negre se va desfășura 
pe stadionul 1 Mai. în noc
turnă, Intre 18 și 23 iulie tra
diționala competiție Mănușa 
litoralului ia care se așteaptă 
participarea pugiliștilor din 
numeroase țări (Suedia, Olan
da, Franța, Italia, R. D. Ger
mană, Iugoslavia etc.).

Voleiul programează două 
turnee internaționale: unul 
rezervat echipelor feminine 
programat între 4 și 12 au
gust și la care urmează să 
participe echipe din Cehoslo
vacia, Polonia, Ungaria, Bul
garia și România, iar cel de 
al doilea, care se va desfășura 
între 14 și 20 august, vai reuni 
echipe masculine din U.R.S.S., 
Polonia, Ungaria, Bulgaria și 
România.

La Mamaia se va desfășura 
între 1 și 5 august Cupa Mării 
Negre la baschet feminin cu 
participarea unor echipe din 
U.R.S.S., Polonia, Franța, Spa
nia ș'i România. Tenisul și-a 
programat campionatele in
ternaționale ale României, tot 
Pe litoral, de la 30 august pînă 
la 8 septembrie. Amatorii de 
haltere vor putea urmări între 
24 și 29 iulie competiția pen
tru juniori dotată cu Cupa 
Mării Negre, precum și alte 
întreceri în care vor evolua • 
halterofilii din orașele Istan
bul, Varna, Tolbuhin, Berlin 
și Constanța.

Fotbalul nu a fost nici el 
neglijat. Echipa Farul, care a 
primit zilele trecute vizita e* 
chipei cehoslovace Slovan 
Bratislava, urmează să mai 
susțină jocuri cu formațiile 
Wupperthal (R.F.G.), Fener
bahce (Turcia), Olimpiakos 
(Grecia), Sao Paulo (Brazi
lia) ș.a. Stadionul din Con
stanța va găzdui. între 15 și 
20 iulie și Cupa Mării Ne
gre la fotbal cu participarea 
reprezentativelor orașelor O- 
dessa, Istanbul, Varna și 
Constanța.

Așadar, un program bogat 
care va da prilej vilegiatu- 
riștilor aflați pe litoral să 
asiste la competiții interesan
te, de un nivel tehnic ridicat.

va

PRONOSPORT
premiile concursului nr. 

din 6 iulie 1969
Categoria I (13 rezultate):

15.5 variante a 3.384 Iei.
Categoria a II-a (12 rezul

tate) : 623 variante a 196 lei. 
< întrucit la categoria a 
III-a au fost omologate
7.388.5 variante, nu s-a pu
tut asigura plafonul minim 
de 20 lei.
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„CUPA MUNȚILOR" 
LA A 12-A EDIȚIE

De vineri și pînă duminică, ma
sivul Ceahlău va fi gazda celei 
de a 12-a ediții a concursului de 
orientare „Cupa Munților — Vic
tor Măciucă", care se va desfă
șura in organizarea Consiliului 
Municipal al Sindicatelor din 
București și a asociației sportive 
LT.B.

Concursul comportă probe indi
viduale (feminin și masculin) 
precum și ștafete In circuit cu 
trei trasee deschise. Organizatorii 
au stabilit trasee grele, de înaltă 
tehnicitate, care vor pune multiple 
probleme concurenților. De altfel, 
competiția din Ceahlău va reuni 
In afara echipelor din numeroase 
județe ale țării și o serie de for
mații de peste hotare (Ungaria, 
Bulgaria. Cehoslovacia și R. D. 
Germană).

CONCURSUL ORGANIZAT 
DE „A. S. PETROCHIM"

Asociația sportivă Petrochim din 
Ploiești a . organizat in masivul

Bucegl. concursul dotat cu „Cupa 
Petrochim". Au luat startul spor
tivi din București, Cîmpulung 
Muscel și din diferite localități 
dtn județul Prahova. Traseul a 
măsurat 8 km, cu o diferență de 
nivel de «00 m (pentru fete) șl

Activitatea sportivilor

14 km, cu o diferență de nivel de 
620 m (băieți).

S-au înregistrat următoarele re
zultate : echipe-fete : 1. c.S. Vo
ința București (Elena Năftănâllă 
și Elena Borlea); 2. Victoria
l.D.T.p.p. — ploiești (Constanța 
Stan, Amelia Veseli). Echipe-bâ- 
ieți : 1. AS. Petrochim Ploiești 
(R. Rusu și 3. Wlhta); 2, Bacia — 
București (P. Constantin și M.

TIgleanu); 3—4. Rapid 
și Flacâra Ploiești, 
băieți : 1. Radu Rusu i 
— Ploiești); 2. Achim 
(Rapid București); 3. 
taru (Flacăra—Ploiești). 
FLORIAN ALBU —coresp.

50 GONCURENȚI S-AU 
Întrecut 1n „cupa 

GENȚIANA"
Ediția a III-a a concursului de 

orientare turistică dotat cu *Cupa 
Gențlana" s-a desfășurat la Sacul- 
Tlncova reunind 50 de sportivi 
din 9 județe. De remarcat buna 
concepție a traseului șl organiza
rea concursului. Primele locuri 
au fost ocupate de următorii 
sportivi : fete : 1. Mariana Abru- 
dan (Ecranul București); 2. Pi- 
roșca Szabo (Metalul roșu Cluj); 
3. Cristina Freidman (Clujana- 
Cluj); Băieți : 1. O. Lexen (Rul
mentul Brașov); 2. D. Angheluță 
(I.P.P.G.-București); 3. R. Schuler 
(Rulmentul Brașov).

P. ARCAN — coresp.

București 
Individual 

(Petrochim 
Alexandru 
Paul Spă-



De la trimisul nostru special la Istanbul, RADU VOIA

Tenismanii și taleriștii români 
la startul a două balcaniade...

După un răstimp de cinci 
ani, tenismanii români sînt din 
nou oaspețiii elegantelor tere
nuri de lut roșu din parcul Tak
sim, acest covor de verdeață 
care se întinde chiar în centrul 
modem al Istanbulului. De pe 
terenurile Tenis-Clubului Dag- 
cilik, cuprinzi cu privirea ne- 
sfirșitul urcuș și coborîș al 
clădirilor marelui oraș, așezat 
pe cele șapte coline dintre Bos
for și Cornul de Aur. în acest 
decor de farmec — urmează să 
înceapă miercuri (n.r. — astăzi) 
cea de a X-a Balcaniadă de Te
nis. Șj tot aci, cu cinci ediții în 
urmă, echipa noastră cucerea 
al doilea său titlu în tradiționa
la întrecere.

Este posibilă reeditarea vic
toriei din 1964 ? Evident, pen
tru actualii echipieri ai Româ
niei sarcina se anunță deosebit 
de dificilă. Sever Dron și Petre 
Mărmureanu vor avea adversari 
redutabili. Iugoslavii anunță, 
totuși, în formație pe celebrul 
Zeliko Franulovici, care fusese 
indisponibil. Jucătorul nr. 1 al

Iugoslaviei va fi secundat de 
tânărul Zlatko Ivancici, căruia 
ii cunoaștem, de la ultimul tur
neu de la Mamaia, forța lovi
turilor de atac. în formă se 
prezintă — judecind după an
trenamentele la care am asistat 
— și prima rachetă a grecilor, 
Nikos Kalogheropoulos, care 
poate decide și singur tui meci, 
deși coechipierul său E. Gavri- 
lidis merită, de asemenea, res
pect.

Am enunțat principalele ob
stacole în calea unei perfor
manțe românești. Mai sînt de 
citat, desigur, și dîrzii bulgari, 
ca și gazdele, tenismanii turci, 
care doresc cu orice preț să se 
afirme în fața propriului pu
blic.

Echipierii noștri, conduși de . 
Gheorghe Cobzuc, par bine pre
gătiți. Terenurile sînt tari, a- 
proape de duritatea betonului. 
Ele convin lui Mărmureanu. 
mai puțin lui Dron. în antrena
mentele de acomodare amîn- 
doi au dovedit multă poftă de 
joc.

In perspectivă 4 pașapoarte
pentru Viena

1
SE APROPIE

Pentru tinerii înotători con
tinentali (născuți în 1954 și 
mai mici), campionatele euro
pene reprezintă punctul cul
minant al actualului sezon 
competițional.

La ora aceasta este încă 
prematur să vorbim de o se 
lecție definitivă a lotului ce 
ne va reprezenta țara la a- 
ceste întreceri. După cite sîn- 
tem informați, federația de 
specialitate intenționează să 
înscrie pe' listele de partici
pant doar acei tineri sportivi 
care au șanse evidente de a 
ocupa un loc în finală, și exa
menul definitiv îl va constitui 
întîlnirea amicală cu repre
zentativa R.F. a Germaijiei, 
care în acest an se va desfă
șura pe două categorii de 
vîrstă (13 și 15 ani).

Pînă atunci însă, după pă
rerea noastră, 4 înotători se 
pot considera cu pașaportul 
în buzunar pentru Viena. In 
primul rind este vorba de 
clujeanul Zeno Oprițescu, care 
a „mers" constant în primele 
6 luni sub 58,0 la 100 m liber 
și, dacă va ajunge — conform 
declarațiilor antrenorului său 
O. Mladin, — la o cifră în 
jurul a 57,0, el va avea chiar 
șanse de a urca pe podiumul 
premianților. Frumoase pers
pective i se întrezăresc și lui 
Liviu Copcealău la 200 m 
mixt, performanța sa de 2:24,9 
(la 15 ani) fiind bine cotată 
pe plan internațional.

Pentru Anca Groza (care 
are doar 13 ani), starturile . 
de la Viena ridică un mare 
semn de întrebare : pentru ce 
probe să opteze ? în anul tre
cut, eleva Magdei Negrea a 
realizat timpi excelenți în pro-

C. E.
ALE

DE NATAȚIE
JUNIORILOR

Delfinul Ancăi Groza

Reprezentativa de polo a țării 
se află în preajma celui mai 
dificil meci internațional al anu
lui în care va întilni vineri 
după-amiazâ, la ștrandul Tine
retului, redutabila formație â 
R.D. Germane. Lotul selecțio- 
nabilîlor, în care a fost introdus 
recent și feroviarul Cornel Rusu, 
are aproape zilnic meciuri de 
verificare cu formația de tine
ret și probabil că miercuri 
seara, prof. C. Corcec și antre
norul I. Frincu vor fi în măsu
ră se ne anunțe echipa defini
tivă pe care o vor alinia. Pînă 
atunci, vă înfățișăm candidați! : 
Chețan, Frățilă și Bogdan -

in Turul Franței

Belgianul Van Springel 
a cîștigat o etapă 

dificilă in Alpi
Etapa a 10-a din Turul Fran

ței, dificilă prin profilul ei 
de munte, desfășurată intre 
Chamonix și Brianțon a reve
nit belgianului Van Springel, 
oare a parcurs cei 220,5 km 
în 6h 41,43, fiind urmat de 
Merckx la 2:01 minute. Primul 
pe piscul Galibier din Alpi 
(2556 m) a trecut Merckx. 
Acesta conduce detașat în 
clasamentul general indi
vidual avînd un avans de 
5:21, față de Pingeon, 6:49,0 
față de Poulidor, 7:16 față de 
Wagtmans și 7:29 față de Gi- 
mondi.

AGOSTINI - ÎNVINGĂTOR 
și la Francorchamps

BRUXELLES 8. — Pe cir
cuitul de la Francorchamps 
s-a desfășurat concursul in
ternațional de motociclism 
„Marele premiu al Belgiei", 
contînd pentru campionatul 
mondial. La clasa 50 cmc 
victoria i-a revenit englezu
lui Barry Smith (pe „Derby"), 
care a realizat o medie orară 
de 144,697 km. iar italianul 
Giacomo Agostini („M.V. A- 
g ista") și-a înscris încă o vic
torie în palmares, terminînd 
învingător la clasa 500 crac 

o medie orară de 
-92.533 km.

Alte rezultate: clasa 125 
cmc: David Simmons (An
glia) pe .Kawasaki* — me
die orară 172,075 km ; clasa 
254 cmc : Santiago Herrero 
(Spania) pe „Ossa“ — medie 
crarâ de 189,856 km.

Cit privește Balcaniada fe
minină, aci pri vipalele adver
sare ale trio-ului Iudith Dibar 
— Eleonora Dumitrescu — Ju- 
lieta Boboc — vor fi, desigur, 
deținătoarele titlului, jucătoa
rele bulgare Ceakirova și Rad- 
kova, care vor să repete victo 
ria de anul trecut, de la Sofia. 
Lor le este, deci, acordată pri
ma șansă. Deși la valoarea ma
ximă pe care le-o cunoaștem 
jucătoarele noastre ar putea tot 
atit de bine să-și întreacă ri
valele și să înscrie la a doua 
ediție a întrecerii feminine o 
victorie românească. Pentru a- 
mîndouă competițiile, însă, ulti
ma zi. cea de duminică, va fi 
probabil decisivă. Atunci sînt 
programate meciurile dintre de
ținătorii primelor locuri din cla
samentul ediției trecute : Iugo
slavia — România (masculin) și 
Bulgaria — România (feminin).

In aceleași zile, tot aci, aRi 
sportivi români asaltează titlu
rile de campioni balcanici. Sînt 
trăgătorii de sheet si de talere. 
care concurează la poligonul 
din Parcul Tarabya, așezat la 
capătul cel mai de miază-noap- 
te al Bosforu’.uL Lotul ținiași- 
lor români a făcut citeva antre
namente de acomodare, îndru- 
maț de Gri gore Ioanide și Ion 
Lovinescu. El este alcătuit din 
Ion Dumitrescu. Gheorghe Flo- 
rescu. Ștefan Popovici, Aurel 
Ionescu, Reli Vezeanu, Gheor
ghe Sencovici. Dumitru Dan- 
ciu, Gleb Pir.tilie și Sergiu Dia- 
conu. Competiția trăgătorilor se 
bucură, de asemenea, de un 
real interes.
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o promisiune pentru Viena
bele de delfin (1:13,2 și 2:41,5) 
și rezultatele înregistrate de 
micuța dinamovistă în actua
lul sezon sînt foarte apropia
te. Dar antrenoarea Ancăi se 
gîndește, și încă foarte serios, 
la cursa de 200 m mixt, unde 
speră într-un timp sub 2:40,0. 
Marea dilemă se datorează 
faptului că două din aceste

portari, Zahan, Szabo, Fffoiu, 
Culineac, Novac, Zamfirescu, 
Popa, Mihăilescu, Țăranu, M. 
Popescu și C. Rusu.

• Oaspeții vor sosi în Capi
tală astăzi la amiaza. Echipa 
anunțată de antrenorul Rolf 
Bartel cuprinde toate vedetele 
„7“-lui din R.D. Germană, lotul 
el prezentînd foarte puține mo
dificări față de cel care s-a pre
zentat la J.O. din Mexic : Fehn 
și Arndt — portari, Hermans. 
Herzog, Hessbacher, Lange, 
Ruad, Rusche, Schlenkricb, 
Schuller, Zein, Zinner și Mal- 
kowski.

• Conducerea întîlnirii a fost 
încredințată cunoscutului arbi
tru francez Alphonse Angella 
care este așteptat joi după-a- 
miază.

• Palmaresul partidelor di
recte dintre cele două formații 
cuprinde 32 de meciuri. Primul 
s-a "desfășurat la 23 iulie 1953. 
cînd românii au învins cu 5—3, 
iar ultimul la 10 mai a.c., victo
ria revenind sportivilor ger
mani cu 5—1. în general, româ
nii au cîștigat 20 de intîlniri, 
oaspeții doar 5, restul termi- 
nindu-se cu rezultate egale. In
teresant de subliniat că ultimele 
trei confruntări au dat cîștîg de 
cauză echipei R.D. Germane: 
4—3 la Dubrovnik (1967), 8—6 
la Cluj (1968) și 5—1 la Magde
burg (1969).

Handbaliștii români au debutat 
cu succes la Madrid

MADRID 8 (Agerpres). —
A început turneul internațio
nal masculin de handbal de 
la Madrid. In primul joc, 
echipa României a învins cu 
scorul de 22—13 (10—7) echi
pa Franței. Cei mai buni ju
cători români au fost Gruia,

Marinescu, Popescu și Oțelea. 
Din echipa franceză s-au re
marcat Ferignac, Gallant și 
Bruntet. In cel de-al doilea 
meci echipa Norvegiei a în
trecut selecționata Spaniei 
cu scorul de 24—18 (13—8).

Hotăririle Congresului L. I. H. G
Congresul Ligii internațio

nale de hochei pe gheață 
(L.I.H.G.) și-a continuat lu
crările în localitatea elvețiană 
Crans-sur-Sierre. Delegații 
au decis, în unanimitate, să 
fie menținut numărul de 16 
echipe participante la tur
neul olimpic, pronunțîndu-se 
în acest fel împotriva recen
tei hotărîri a Comitetului In
ternațional Olimpic de a re
duce la 
rentelor 
se știe, 
r.ale de 
baschet 
rîndul ’lor opoziția față

opt numărul concu- 
olimpice. După cum 
federațiile internal io- 
fotbal, polo pe apă și 
și-a-j manifestat la 
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Foto : V. BAGEAC

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
SERIA „OPEN“-urilor

Șl IMPLICAȚIILE SALE

a orga- 
pe viitor turneele olim- 
doar cu 8 finaliste, 
fost acceptată o propu- 
a federației canadiene în 
ce privește reamatoriza- 

profesioniști,

curse (200 m delfin și 200 m 
mixt) au programate seriile și 
finalele in aceeași zi și, într-o 
asemenea situație, pe bună 
dreptate, o hotârîre este greu 
de luat.

în fine un al 4-lea pașa
port i s-ar cuveni talentatei 
Anca Georgescu, proaspătă 
recordmană a țării Ja 200 m 
bras (2:56,7). Cu ultima ei 
performanță, eleva Sandei 
Grințescu iși poate face un loc 
în finala de 200 m a tinerelor 
brasiste europene. (a.v.)

hotărîrea C.I.O. de 
niza 
pice

A 
nene 
ceea 
rea jucătorilor 
înainte de 10 februarie în fie
care an. In acest fel, foștii 
jucători profesioniști de ho
chei pe gheață vor putea par
ticipa ia campionatele mon
diale ce vor începe ia _ 15 
martie 1970 la Montreal (Ca
nada). A fost adoptată, de 
asemenea, propunerea de a 
spori numărul jucătorilor ti
tulari șj de rezervă ai echi
pelor participante la campi
onatul mondial. Pentru cam
pionatele mondiale și euro
pene. congresul a hotărît ca 
o echipă să nu poată disputa 
mai mult de două meciuri în 
două zile. A fost adoptată, 
de asemenea. propunerea 
prin care se stipulează obli
gativitatea jucătorilor de ho
chei pe gheață de a se supu
ne rontrolului antidoping, 
în schimb, congresul a res
pins propunerea Canadei de 
a se organiza pe viitor cam
pionatele mondiale după sis
temul „open" al turneelor de 
tenis.

Recent încheiatul „Wimbledon 
1969", al doilea reunind la start 
atît amatorii, cit și profesio
niștii rachetei, a și permis for
marea a două idei de ordin ge
neral, succint expuse în rubri
ca de specialitate a cotidianului 
parizian „l’Equipe”.

„Mai întîi, se scrie în articol, 
în acest al doilea an <open» a- 
proximativ 15 din cei mai buni 
jucători ai lumii au atins un 
nivel sensibil egal. Nu se mai 
poate, deci, vorbi de diferență 
de clasă între al patrulea ți al 
zecelea din clasamentul mon
dial, de exemplu. E drept, tre
buie să se țină cont de faptul 
că aceste clasamente sînt doar 
oficioase, întrucât nu există încă 
o ierarhie oficial recunoscută 
de F.I.L.T. In funcție, deci, de 
forma de moment, de condiții 
mai mult sau mai puțin favo
rabile în raport cu particulari
tățile individuale, cei mai buni 
tenismani. înving cu schimbul, 
cum s-ar spune.

Apoi, și constatarea se apro
pie de certitudine, întreg sezo
nul în curs dovedind-o, numă
rul "prea ridicat al competițiilor 
și sumele substanțiale de bani

puse în Joc îi determină, îi 
obligă chiar pe jucători să se 
întrebuințeze permanent, peste 
măsură. Nimeni nu-și mai poate 
oferi luxul de a renunța la cu
tare 6au cutare turneu open 
pentru a se pregăti timp de 
două-trei săptămîni în vederea 
unui singur eveniment major, 
fie el chiar Wimbledon-ul. In
discutabil, titlul britanic rămîne 
în continuare cel mai rivnit. Cu 
toate acestea, nici un jucător n-a 
renunțat la turneele care-1 pre
cedau : premiile erau foarte is
pititoare (mai ales la Bristol...). 
Or, oboseala fizică și nervoasă 
a meciurilor neîntrerupte dău
nează rezistenței jucătorilor. 
Așa se face că, practic, nici 
unul dintre favoriți n-a mani
festat o formă adevărată la Wim
bledon. Toți au fost, într-adevăr, 
puși la grea încercare intr-un 
moment sau altul al turneului 
de către adversari inferiori. Pe 
de o parte, pentru că au fost 
lipsiți de vlagă, pe de alta, în 
virtutea nivelării valorice sus- 
amintite și care face din ce în 
ce mai dificilă victoria celui 
care nu e în mare formă, ori
cine ar fi el”.

Iată, deci, primele consecin
țe ale „open"-ului. Cine știe, 
poate că însăși structura antre
namentelor va suferi mod;fi- 
cări, cel puțin în ce privește 
pregătirea jucătorilor de un i- 
numit nivel.

„OMUL CULTIVAT“ $1 SPORTUL

Nou record european 
de natație

HELSINKI 8. — Cu prile
jul unui concurs desfășurat 
la Helsinki, înotătoarea fin
landeză Marjatta Hara (18 
ani) a stabilit un nou’ record 
european în proba de 800 m 
liber cu performanța de 
9 : 42 , 7. Vechiul record era 
de 9 : 43, 5 și aparținea din 
anul 1968 lui Sigrid Goral 
(R. D. Germană).

LA TRAVEMUNDE

Năstase a fost finalist
și la dubiu-bărbați

Dl'SSELDORF. 
ml concursului

In ca
terna țio- 

de tenis de ia Trave- 
de, proba de dublu mas

culin a fost cîștigată de pe-

ai

rechea vest-germană Pr >h- 
mann și Pioetz.'Ej âu învins 
în finală cu 6—4, 6—8, fr—1, 
3—6, 6—3, pe Mulligan (Aus
tralia), Năstase (România).

Abordînd problema perma
nent actuală a rolului edu
cativ al sportului, revista 
„SPORTUL ÎN U.R.S.S.” scrie 
intr-unui din ultimele sale 
numere : „Mulți spectatori ig
noră prețul real al victorii
lor sportive. In gerteral, în 
sport, nu există victorii fa
cile. De fapt, cu cit lupta 
este mai grea, cu atît bucu
ria victoriei este mai mare. 
Să ne amintim magnificul 
succes al lui Victor Saneev la 
J. O. din Mexic. Cînd mai 
avea de efectuat ultima să
ritură, toată lumea îl și ve
dea pe brazilianul Nelson 
Prudencio în posesia medaliei 
de aur. Ca un adevărat lup 
tător, sportivul sovietic și-a 
întrecut adversarul șl a cu
cerit titlul olimpic. Ancheta 
tradițională prin cara spe
cialiștii îl desemnează pe 
cel mai bun sportiv ai anu
lui l-a trecut în fruntea cla
samentului. Alegîndu-1 pe 
agronomul din Suhumi, fie
care din ei a adus un oma
giu nu numai excelentei sale 
performanțe dar ți tăriei lui 
de caracter.

Prin însăși natura Iui, 
sportul implică dezvoltarea 
anumitor trăsături de carac

ter utile în procesul muncii, 
în activitatea creatoare. Ne 
confirmă acest lucru rezulta
tele unor cercetări sociologice 
efectuate în U.R.S.S. îu ulti
mii ani. S-a constatat că la 
muncitc-rii care fao sport și 
care sînt, datorită acestui 
fapt, mai disciplinați, procen
tajul malformațiilor este cu 
15—20% mai redus decît la 
ceilalți*.

Referindu-se la relația om- 
performanță, autorul artico
lului subliniază: „Dincolo de 
titluri onorifice noi îl vedem 
pe om, felul său de a gîndi, 
cultura și etica lui, Iată pen
tru ce organizațiile sportive 
din țara noastră acordă o atît 
de mare atenție problemelor 
de morală în domeniul spor
tului. Nu vom tolera nicio
dată o atitudine neloială, 
fie că este vorba de un debu
tant sau de un campion mon
dial.

In zilele noastre, noțiunea 
de ,om cultivat* implică și 
perfecțiunea fizică a indivi
dului, iar practicarea sportu
lui îl ajută să dobîndească 
prețioase calități umane".

FOSBURY, MATSON, SILVESTER
nu vor putea evolua la Stuttgart

de
în-

NEW YORK 8. — Echipa 
atletism a S.U.A. care va 
tîlni la sfîrșitul acestei luni 
reprezentativa Europei la 
Stuttgart, a suferit citeva mo
dificări. Nu vor putea evolua 
in acest meci fiind reținuți 
de studii universitare sau in
terese profesionale, campio
nul olimpic Fosbury (înălți
me), recordmanul mondial la

aruncarea discului Silvester, 
Manley (3 000 m obstacole) și 
Matson (greutate). Ei urmea
ză să fie înlocuiți. Darry 
Brown va lua locul lui Man- 
ley iar în locul lui Fosbury 
va evolua Renaldo Brown. 
Salb va evolua Ja aruncarea 
greutății în locul lui Matson, 
iar Carlsen il va înlocui pe 
Silvester.

31 DE ȚĂRI LA STARTUL
CAMPIONATELOR MONDIALE DE CICLISM

PRAGA 8 (Agerpres). — La 
campionatele mondiale de ci
clism, programate în acest 
an la Brno, între 15—24 au
gust, și-au anunțat participa
rea pînă în prezent sportivi 
din 31 de țări. Prima echipă 
nominalizată la Comitetul 
de organizare al campionate
lor este oea a Suediei, care 
cuprinde pe frații Petersson

(Thomas, Erik, Sture și G3s- 
ta), Kurt
Aake, Leif 
Ripfel.

Popularii
vor încerca să-și mențină la 
actuala ediție titlul de cam
pioni -mondiali în proba de 
100 km contracronometru pe 
echipe, cucerit în anii 1967 și 
1968.

Soederlund, Jan 
Hansson și Jup

frați Petersson

În primul tur al competițiilor europene la fotbal
(Urmare din pag. 1)

desfășurare a primului tur. 
Primele jocuri vor avea loc 
la 17' septembrie, iar jocurile 
revanșă Ia 1 octombrie. Din 
cauza numărului impar de 
formații, comisia de organi
zare a hotărît să aibă loc în 
ambele competiții cite ur. 
meci preliminar. Pentru a e- 
vita confruntări între două 
echipe valoroase în primul 
tur, comisia de organizare a 
avut în vedere faptul să nu 
programeze în această etapă 
partide între formațiile Mi
lan, Bayern Miinchen, Spar
tak Trnava, Real Madrid, 
Celtic Glasgow, Benfica Li
sabona, Standard Liăge, Fei- 
jenoord Rotterdam, Ț.S.K.A. 
Sofia, Fiorentina (C.C.E.) și 
Slovan Bratislava. Glasgow 
Rangers, Cardiff City, Dukla 
Praga și M.T.K. Budapesta 
(Cupa cupelor).

Totuși, unele jocuri din ca
drul primului tur se anunță 
echilibrate și atractive. în 
Cupa campionilor europeni i 
Ț.S.K.A. Sofia — Ferencva- 
ros, Fiorentina — Oester 
(Suedia), Bayern Miinchen — 
St Etienne, U.T.A. — Legia

Varșovia și Vorwărts Berlin 
— Panathinaikos. In Cupa 
cupelor : F. C. Magdeburg — 
M.T.K., Dukla Praga — O- 
lympique Marseille, Dinamo 
Zagreb — Slovan Bratislava, 
Atletico Bilbao — Manches
ter City și Shamrock Rovers 
(Irlanda) — Schalke 04.

Iată, de altfel, programul 
complet în primul tur al 
lor

Austria—Dinamo Kiev, Leeds 
United — Lyn Oslo, Steaua 
roșie Belgrad — F. C. Lien- 
field, U. T. ARAD — LEGIA 
VARȘOVIA, Galatasarai — 
Watterford 
wărts 
naikos.

(Irlanda). Vor-
Berlin — Panathi-

4

două competiții.

Cupa campionilor 
europeni

ce-
Cupa cupelor 

preliminar : Rapid 
— Torpedo Moscova.
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CANDIDATURI LA PODIUMUL', „EUROPENELOR- de atle
tism de la Atena : JUrgen Haase (R. D. Germană), creditat cu 
28:08,2' pe 10 000 m și sovieticul Stepan Baidiuk (în dreapta) 
ocupant al locului II in aceeași cursă cu timpul de 28:13 8 
(proba s-a disputat in cadrul unui concurs organizat de ziarul 

„Pravda", la Moscova)

TELEX TELEX
In campionatele de ciclism ala 
Italiei, care se desfășoară pe ve
lodromul din Forli, Walter Gorinl 
a cîștigat proba de 1 km cu start 
de pe loc în 1:09,1 (medie orară 
52,098 km).

la cat. 
Fame- 
joc în 
„Figh-

Campionul mondial de box 
pani, australianul Johny 
chon, îșl va pune titlul în 
fața japonezului Masahiko 
ting” Harada. Meciul va avea loc 
la 28 iulie la Sydney.

In cadrul turneului pe care U în
treprinde In R. F. a Germaniei, 
echipa masculină de baschet Ha- 
poel (Israel) a jucat la Miinchen 
cu formația locală Bayern. Vic
toria le-a revenit oaspeților cu 
scorul de 83—57 (42—34).’

In localitatea Italiană 
s-au Intîlnlt echipele 
(tineret) 
Ungariei, 
terminat 
da 2—1.

Albenga 
feminine 
Italiei șlde tenis ale

Sportivele maghiare au 
învingătoare cu scorul

9-a etapă a Turului cl-Cea de-a ____
clist al iugoslaviei, disputată în
tre Zagreb și Rijeka (187 km), a 
fost cîștigată de elvețianul Hub- 
schmldt cronometrat în 5h 00:35. 
In clasamentul general indivi
dual conduce In continuare olan
dezul Zoetemelk.

La Dublin a început un concurs 
de tenis „open“, la care parti
cipă mal mulți jucători care au 
evoluat în cadrul turneului de la 
Wimbledon. Iată citeva din rezul
tatele mai importante : Emerson 
(Australia) — McArdle (Irlanda) 
6—4, 6—1 ; Plllcl (Iugoslavia) — 
Doughty (Irlanda) 6—3, 6—4 ;
Davidson (Australia) — Amvlla 
(Irlanda) 6—3, 6—3.

Tur preliminar : Palloseura 
(Finlanda) — B. K. Copen
haga.

Turul 11 Hibernian (Malta)
— Spartak Trnava; Benfica 
Lisabona — învingătoarea 
din turul preliminar i 
Ț.S.K.A. Sofia — Ferencvi 
ros Budapesta ; Celtic Glas 
gow — F. C. Basel; Fioren
tina — Oester Vaxjo (Sue
dia) ; Standard Liege — 17 
Nandori Tirana ; Reikjavik
— Feijenoord, F. C. Bayern 
Miinchen — St. Etienne, 
Real Madrid — Olympiacos 
Nicosia, Milan — Avenir 
Begen (Luxemburg), F. C.

Tur 
Viena

Turul I ; Cardiff City — 
I. F. Mjoendalen (Norvegia), 
F. C. Magdeburg — M.T.K. 
Budapesta, Dukla Praga — 
Olympique Marseille, Glas
gow Rangers — Steaua 
București, Dinamo Zagreb — 
Slovan Bratislava, Wande
rers (Malta) — Norkopping, 
Goztepe Izmir — U. S. Lu
xemburg, învingătoarea tu
rului preliminar — P.S.V. 
Eindhoven, ARDS (Irlanda de 
Nord) — Roma, Lierse (Bei- 
gia) — Ilapoel Nicosia, Reyk
javik — Levski Sofia, Frem 
Copenhaga — St. Gallen, In- 
vingătoarea Cupei Greciei — 
Gornik Zabrze, Academica 
Coimbra — Kuopio Palloscu- 
ra, Atletico Bilbao — Man
chester City. Shamrock Ro
vers — Schalke 04.

LA ȘAH: MOSCOV A-BUCI)fl[ȘTI (2)
MOSCOVA, 8. — întâlni

rea de șah dintre selecțio
natele orașelor Moscova ș: 
București a fost cîștigată de 
gazde. Șahiștii moscoviți con-

CU 
de 
încheia cele două par- 
întrerupte, ei sînt vir-

10!/z—I'/z și, indife- 
rezultatul cu care se

duc
rent
vor
tide
tualii cîștigători ai întîlnirii.

Competiția automobilistică Inter
națională „Circuitul de 6 ore“ de 
la Porto a fost cîștigată de echi
pajul David Piper — Chris Craft 
(„Porsche”). Acest echipaj a aco
perit 869,400 ' ....
teză medie

km, reallzlnd o vl- 
orară de 158,787 km.

al Renaniei a progra-Turul ciclist __ _______
mat etapa a 8-a care s-a desfășu
rat între Rhineland șl Pfalz (139 
km). A cîștigat olandezul Van 
Katwljk în 3h 53:18. In clasa- 

. mentul general individual condu
ce olandezul Den Hertog, urmat 
la 28:15 de Troche (R.F.G.).

După o escală in Suedia

SAO PAULO VINE IN ROMÂNIA
VALENCIA 8 (Agerpres)

— Echipa braziliană de fot
bal Sao Paulo, care a între
prins un turneu în Spania, a 
plecat pe calea aerului de la 
Valencia Ia Stockholm. Fot-

baliștii brazilieni vor susține 
două partide în Suedia, după 
care-și vor continua turneul 
european, evoluînd în Ro
mânia și în Bulgaria.

înainte de a se întoarce în 
țară, echipa Sao Paulo va

mai susține un meci în Spa
nia cu echipa Las Palmas. 
Antrenorul echipei braziliene, 
Mario Nateu, a declarat zia
riștilor spanioli că jucătorii 
dovedesc o formă impecabilă.
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