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Tinerețea „ Vulcanului" LA CĂLĂRIE OBSTACOLE -
8 CONCURENȚI ÎN BARAJ! TURNEUL ECHIPELOR DE POPICE MOTOR ORESDÂ IN (ARA NOASTRA

î. Cînd, Ia thoeputuî «ecolulut 
nostru (se întîmpla aceasta în 
>1904), la o margine a Bucu
reștilor luau ființă atelierele 

Vulcan”, nimeni nu și-ar fi 
închipuit că modesta hală va 
deveni, peste ani, un pilon de 
;bază al Industriei grele ro
mânești, un avanpost căruia, 
pentru a ține pasul cu con
temporaneitatea, 1 se va im- 
.prima permanent un pronun
țat caracter modern. Firește, 
acest caracter modern l-a că
pătat uzina abia în anii socia
lismului cînd, la cîrma ei, 
după actul naționalizării, au

venit înșiși muncitorii. De 
atunci a început construirea 
noilor hale de producție, ex
tinderea celor vechi, înlocui
rea mașinilor uzate cu altele 
noi, proiectate la parametrii 
tehnico-funcționali cei mai 
ridicați. Au fost necesari doar 
cîțiva ani de funcționare pe 
principii socialiste pentru ca 
aici să se producă, la sfîrșitul 
lui 1952, 120 cazane de aburi 
destinate industriei termo-e- 
nergetice.

— „Vulcanul" — ne spune 
tovarășul Pompiliu Tătulescu, 
locțiitor al secretarului comi
tetului de partid al uzinei, 
produce nu numai utilaj e- 
nergetic, ci și utilaje pentru 
industria petrolieră, unități de 
pompaj, separatoare de gaze, 
utilaje pentru industria me
talurgică.

Interlocutorul nostru, apoi 
inginerul Mihai Drosu, șeful 
serviciului de pregătire a fa
bricației, ne sînt ghizi prin 
uzină. Amîndoi, deosebit de 
amabili. Intrăm mai întîi în 
atelierul de mecanică-reduc- 
toare, numit „inima" uzinei. 
Aflăm că pe aici trece aproa
pe întreaga producție de înal-

tâ tehnicitate. Constituie un 
titlu de mindrie pentru colec
tivul atelierului faptul că 
multe dintre produsele făurite 
aici călătoresc pe patru con
tinente. Marca fabricii a de
venit, așadar, „trade mark*, 
adică marcă internațională, 
în Uniunea Sovietică. Unga
ria, Iran, R. P. Chineză. 
R.F.G., Cehoslovacia, R_AU„ 
Argentina, Brazilia, Cuba și 
încă in foarte multe țări sînt 
folosite, pentru industria ener
getică și petrolieră, utilaje 
„Made in Romania* realizate 
la „Vulcan*. Recent, datorită 
succesului obținut la o expo
ziție internațională, mai multe 
firme din Brazilia au nmrA- 
rat licența „Vulcanului* pen
tru unități de pompaj. Deci, 
uzina bucureșteană exportă 
nu numai produse finite, dar 
și idei. Idei materializate în 
proiecte. Proiecte materiali
zate în licențe. Licențele în 
produse finite •

— Acum, cind întreaga țară

Ion GAVtILESCU

(Continuare In pag. a l-a)

MANGALIA, 9 (prin telefon de la corespon
dentul nostru principal). In localitate s-au des
fășurat întrecerile din cadrul etapei a 2-a a 
campionatului național de călărie. La dresaj 
juniori, locul I a fost ocupat de 
S. Bădulescu (Petrolul PI.) pe 
Cavaler, cu Î06 p. Același con
curent a cîștigat și proba mijlo
cie. pe Necaz, cu 71# p. La ușoa
ră. locul I l-a revenit lui Al. 
Bozan (Dinamo Buc.) pe Spirt, 
cu 255 ->. La obstacole-semi ușoară, 
t concurer.țl tn oaraj I CIștigător, 
D. ILhăuescu (Petrolul) pe A-
prod — • p 34,5 «ec.

Cornel POPA

Formațiile (masculină șl feminină) de po
pice Motor Dresda (aceea de băieți, cam
pioană a R. D. Germane pe IMS), întreprind 
un turneu in țara noastră. Oaspeții vor 
evolua la Mediaș, unde in ziua de 11 iulie

vor susține o dublă partidă cu popicarii 
de la Gaz metan, apoi, la 13 și ÎS iulie, 
vor juca la Brașov, cu selecționata orașu
lui, respectiv în competiția dotată cu, 
„Cupa orașului Brașov".

DUMINICĂ, LA POIANA BRAȘOV

MECIUL ATLETIC FEMININ
ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA

Pionierii — 
in tabere locale
La Palatul pionierilor din Ca

pitală funcționează tabere pen
tru cravatele roșii din școlile 
generale ale municipiului Bucu
rești.

In cadrul activităților acestor 
tabere se organizează întreceri 
sportive (fotbal, baschet, tenis, 
natație). concursuri ghicitoare, 
se învață cintece pionierești, se 
vizionează filme din viața co
piilor.

• Selecfie pentru echipa Europei • „Inter 
naționalele" in actualitate

Sezonul de concursuri este în 
plină desfășurare. Săptămina 
aceasta și in zilele următoare 
calendarul competițional cuprin
de o seamă de concursuri, unul 
mai important decît altul, mai 
ales prin aceea că de rezultatele 
lor depinde in mare măsură se

lecționarea lotului național care 
va participa la Jocurile Balca
nice de la Sofia și mai apoi, la 
jumătatea lui septembrie, la cea 
de a IX-a ediție a campionate
lor europene de la Atena.

• La sfîrșitul acestei săptă- 
mini este programată întîlnirea

dintre echipele reprezentative 
feminine ale ROMÂNIEI și CE
HOSLOVACIEI. Meciul va avea 
loc la Poiana Brașov, duminică 
de la ora 16. Cu acest prilej la 
800 m, disc și suliță participa
rea va fi mai largă întrucît a- 
cest concurs a fost stabilit de 
Comitetul european din I.A.A.F. 
ca selecție în vederea meciului 
de la Stuttgart, dintre echipele

(Continuare în pag. a 4-a)

IH CINSTEA CEIUI DE Al X-IEA CONGRES Al PARTIDULUI
CRITERIUL ZIARULUI SPORTUL LA CICLISM

PENTRU COPIII BUCURESTENI
> Patru reuniuni pe circuit in zilele 
de 14, 16, 18 și 20 iulie • Traseele 
clasice din str. Cimpinei și bd. Leontin 
Sălăjan • Patru categorii de vîrstâ 
• Numeroase premii oferite de ziarul 
Sportul, A. S. Loto-Pronosport, 
UCECOM, fabrica de dulciuri „Dez
robirea" Brjșov^ TAR OM ș. a.

Conform promisiunii, 
astăzi dezvăluim secre
tul acelui semn de în
trebare care, bănuim, 
a stimit curiozitatea 
copiilor bucureșteni. 
Pentru ei, pentru pose
sorii de biciclete, ziarul 
..Sportul" organizează 
o mare competiție ci
cliști pe circuit-

Dect DACA DORIT! 
SA VA AP ARA FOTO
GRAFIA IN ZIAR ȘI 
SA FIȚI INVITAȚI LA 
DEJUN DE MARIN NI- 
CULESCU ȘI GABRIEL

3 
MOICEANU, PARTICI
PAȚI LA ACEASTA 
ÎNTRECERE !

Cursele se vor desfă
șura în zilele de 14. 16 
și 18 iulie — prelimina
rii. urmi nd ca duminică 
20 iulie să aibă loc fi
nala pe Capitală, o ve
ritabilă confruntare a 
micilor ași ai pedalei.

Prima reuniune va a- 
vea loc luni 14 iulie, 
ora 17, simultan pe 
două circuite i STR. 
CIMPINEI (între Piața 
7 Noiembrie și str. Mî-

năstirea Cașin) și BD. 
LEONTIN SAL A JAN 
(între Bi Muncii și li
nia de troleibus 84) — 
circuite pe care s-au 
desfășurat finale de 
campionat național și al
te mari întreceri cicliste. 
Miercuri 16 iulie și vi
neri 18 iulie, pe aceleași 
trasee și la aceleași ore 
alți amatori de a intra 
în posesia premiilor ce 
se vor oferi își pot în
cerca puterile.

(Continuare 
în pag. a 2-a)

a nii/ui montan 
Brașov
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Foto l N. AUREL I

Foto: N. DRAGOȘPe Snagov, în aceste zile...

ÎNCEPÎND DE DUMINICĂ!

BOBBY CHARLTON, VIKTOR
PONEDELNIK, FRANZ

BECKENBAUER, DRAGAN
GIAICI, LADISLAV NOWAK,
DIMITAR AKIMOV și alți

fotbaliști celebri

Ore de vîrf pe Snagov
1 Duminică, in toiul întrecerilor pe Sna
gov, apare cam la aceeași oră un bimo- 
ter al Taromului. E cursa de agrement 
București — și împrejurimile Bucureștiu- 
lui ce trece în zbor ușor peste oglinda 
apei, arătind călătorilor salba de balize 
multicolore ale frumosului lac. Atras de 
concurs, aparatul pare a nu se grăbi, 
urmărind cînd pe o aripă, cînd pe cea
laltă, fulgerarea ambarcațiilor aflate in 
întreceri. Felul acesta „de a privi lu
crurile" i-a adus o poreclă din partea 
sportivilor: ti ibuna zburătoare.

Intr-o astfel de... tribună am fi vrut 
să fim, ieri, spre a putea cuprinde — 
acum in preajma Regatei — orele de 
vîrf ale Snagovului. vastul stadion acva
tic străbătut in lung și în lat de sute de 
ambarcații. De canoele 
Covaliov și Patzaichin aflate in plină 
cursă cu... cronometrele, 
cile juniorilor care au 
Concursul de selecție pentru Campiona
tele europene de la Moscova. Primii, se 
înțelege, evoluează în afara balizelor, în 
întrecere tacită cu canoiștii sovietici și 
cehoslovaci, veniți cu mai multe zile 
înainte la marea Regată internațională 
Snagov. Dar, ore de vîrf pe acest îndră
git lac înseamnă și antrenamentul ca-

de aur ale lui

talonate de băr- 
luat startul in

notarilor de la academic, a zecilor de 
elevi care și-au ridicat tabere nautice 
aici, pe malul Snagovului.

Se parcurg, așadar, zeci de kilometri 
(sîmbătă, în prima zi a regatei vor evo
lua fondiștii), ocolindu-se cu grijă pista 
unde juniorii — așii de miine — își 
dispută cu ardoare întîietateu. Cu ar
doare și cu emoție, pe lac la antrena
ment, adică în preajma lor, fiind și 
Alexander Saporenko (campion olimpic, 
mondial și european), Aurel Vemescu, 
Sciotnic — o întreagă flotilă de aur.

Orele de vîrf pe Snagov vor cunoaște, 
însă, limita maximă astăzi și miine cînd, 
alături de sportivii prezenți acum pe lac 
se vor adăuga și alți oaspeți invitați la 
întrecerile de sîmbătă ți duminică: echi
paje din Republica Democrată Germană, 
Polonia, S.U.A., Finlanda etc. Pe neobo- 
siții organizatori ai acestei regate i-am 
lăsat voit la urmă, cu toate că — prin 
pregătirile pe care le fac — se înca
drează perfect în „orele de vîrf ale Sna
govului. Am procedat astfel, din dorința 
de a le sublinia munca, eforturile ce le 
fac pentru reușita acestor întreceri.

V. TOFAN*

Ieri s-au jucat la București 
și la Cluj, pe cele două fron
turi ale aprigului baraj pentru 
divizia B, partidele etapei a 
doua. Spre deosebire de prima 
zi, cînd trei din cele patru 
meciuri s-au terminat la ega-

Plonjonul portarului 
Șerban este inutil. Ba
lonul va intra în plasă. 
(Fază din meciul Știin
ța Bacău—Metalul Plo
peni).

BARAJUL PENTRU DIVIZIA B

Jurgen Schiiller va conduce atacul LA FOTBAL

echipei R. 0. Germane la București
< Oaspeții ou sosit ieri în 
Capitala Ș Programul celor 
două jocuri a fost modificat

Poloiștii din R. D. Germană, la citeva momente 
după sosire# laț, la aeroportul Bănțqsa, _

Cursa aeriană de Berlin a 
adus, ieri la amiază, in Ca
pitală reprezentativa de polo 
a R. D. Germane, alcătuită 
din 13 jucători, și pe antre
norul lor, Rolf Bartel. Figura 
centrală din echipa oaspeți
lor, una dintre cele mai re
dutabile formații ale polo- 
ului mondial la ora actuală, 
o constituie Jurgen Schiiller 
(24 ani — 1,83 m — 85 kg), 
un jucător rapid, extrem de 
inventiv și derutant în acțiu
nile ofensive, avînd un șut 
n|praznic. El va conduce, de

(Conthmare pag. a 2-a)

litate, ieri s-au înregistrat 
patru victorii, este adevărat, 
toate la limită.

Iată rezultatele tehnice i

Știința Bacău — Metalul 
Plopeni 1-0 (1-0)

Metalul Tîrgoviște — I.M.U. 
Medgidia 3-2 (1-0)

Minerul Anina — Știința
Petroșani 1—0 (1—0)

Olimpia Satu Mare — Chi
mia Făgăraș 3-2 (1-0)

(Cronicile în pag. a 3-a)
I 
a 

— a baraju- 
desemneze

Duminică se 
treia — ultima 
lui, ea urmînd 
pe patru din cele 8 competi
toare care la anul vor evolua 
în divizia secundă.

joacă etapa

să

Fază din meciul Me
talul Tîrgoviște—I.M.U, 
Medgidia.

își expun părerile 
cadrul unei mari 
chete internaționale or
ganizată de ziarul nos
tru cu tema i

în 
an- I

LA €IUB
SI ÎN

CUM

NAȚIONALA?

SE POATE
REALIZA?

Nu uitați ! începînd 
duminică, nume prestigi
oase în fotbalul interna 
țional răspund la între
bări ce frămîntă lumea 
„balonului rotund" i

de

i
i

NUMELE ;
ȘCOLII
T răim într-adevăr • epocă tre

pidantă, a marilor viteze, a 
ciberneticii, cînd bombarda
mentul informational tot mai 
intens la care este 
conștiința și memoria 

tentează să simplifice totul, 
tematizeze, să codifice.

Cifre,., Cifre... Cifre...
Arhitecfii noului New-York 

cel vechi fusese mistuit de 
incendiu) au tras pe calc 
orizontale, le-au întretăiat 
verticale și au numerotat 
„orașul mamut" efte destul de greu să 
te rătăcești, dar în schimb nici o stra
dă nu evocă numele vreunui mare scri
itor, om de artă, personaj istoric sau 
erou al poporului american.

Sistemul cifrelor și al simetriei pre- i 
zintă, indiscutabil, avantaje, dar a-l > 
optica mecanic, în orice domeniu, nu , 
este de recomandat.

Cum ar fi, spre pildă, acela al iden- • 
tității școlilor. Din acest punct de ve- . 
dere, o foarte bună tradiție, existentă I 
în învătămîntul nostru, a fost doar par-*

ti

supusă 
omului 
sa sis-

(după ce 
un teribil 
niște linii 
cu altele 
totui. In

I

_ _ _ I
țial reluată. Unități prestigioase, pur- . 
țînd odinioară numele unor bărbați I 
iluștri ai națiunii, sînt înregistrate sub *

I
I
I

# Cum se rezolvă 
participarea cu ran
dament sporit in e- 
chipa de club și în 
reprezentativa na
țională ?

• Există mijloace dea 
îmbina perfect a- 
ceste două activi
tăți ?

• Ce factori determi
nă o evoluție con - 
stant bună pe am 
bele planuri ?

I
I

Foto: A. NEAGU

o cifră, ceea ce practic le șterge per
sonalitatea. Liceul Ștefan cel Mare din 
Suceava este Liceul nr. 1, Liceul Enă- 
chiță Văcărescu din Tîrgovișțe poartă 
numărul 2, Liceul Mircea cel Bătrîn din 
Constanța nr. 1 și așa mai departe.

Exemplul a fost molipsitor și asifel 
noile școli, apărute an de an pe în
treg cuprinsul patriei, au fost și e|e 
înmatriculate contabiliceșfe, sub o cirră. I 
Deși istoria și cultura străveche o I 
poporului nostru abundă în personali-
toți al căror nume ar onora o școală, I 
i-ar da rezonanță.

Inevitabil, sistemul s-a extins și asu
pra unităților cu profil sportiv. Și ast- | 
fel, pînă acum, nici unui liceu cu pro- : 
gram de educație fizică, nici unei școli > 
sportive, nu i s-a dat, de pildă, numele | 
profesorului Gheorghe Moceanu, pio- 1 
nierul educației fizice din România, al < 
eminentului polisportiv Mihai Saw, al 1 
unor campioni de tolia și puritatea mo
rală a lui Zeno Dragomir, Pompiliu ■ 
Stoichițescu, Alexandru Papană (sau, | 
de ce nu ?) al pedagogului și umanis
tului francez Pierre de Coubertin, pă- I 
rintele Jocurilor Olimpice Moderne. |

Sînt numai cîteva propuneri, dar — 
fără îndoială — erudiția profesorilor I 
noștri, a directorilor de școli, a con- | 
siliilor pedagogice și a tuturor celor 
care ar dori să-și aducă contribuția în i 
acest domeniu vor găsi încă multe al- ! 
tele, semnificative.

Beneficiul de pe urma unei aseme
nea inițiative, întreprinsă pe plan na
țional, va fi mult mai mare decît pare 
la prima vedere. Școala reprezintă în 
viață o a doua familie și de la vîrsta 
fragedă a copilăriei trebuie educate 
dragostea și atașamentul față de ea, 
mîndria de a-i purta numele țesut cu 
fir de aur pe mîneca uniformei. Dar 
așa ceva este imposibil în cazul unui 
număr inert.

Mihail Sadoveanu spunea, totdeauna 
cu emoție în glas : „Am învățat la Li
ceul Național din lași". Este cu totul 
altceva decît dacă ar fi spus : „Aia 
învățat la 274..."

I
I
I
I
I
I

Valeriu CHIOSE j
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Viitoarele confruntări internaționale

SCRIMĂ Carte^ poștalăLA
FLOREASCA II

(Urmare din pag. 1)

cele 7 din tre- 
regulamentului 
au loc acum 
categoria mus- 

Și la cate-

doială, plin de 
mai ales pentru

Tinerețea ..Vulcanului
(Urmare din pag. 1)

CLUJ: LA SFÎRȘITUL SĂPTĂMÂNII

dezbate Documentele Congre
sului al X-lea al partidul ii — 
ne spune Pompiiiu Tăîulcscu 
— colectivul nostru consacră 
toate realizările sale -cestui 
mare eveniment.

Dar „vulcaniștilor" ii se cu
vine titlul magna cum laude 
nu numai pentru vrednicia în 
producție, ci, în bună măsură, 
și pentru excelentele rezultate 
obținute pe tărtrn «por tiv. Cel 
mai comentat eveniment soor- 
tiv nu este, cum ,s-ar puica 
crede, ieșirea Progresului din 
prima divizie a țării la fot
bal (foarte, mulți muncitori de 
aici sînt sirripatiiir.nții aces
tei echipe), ci intrarea în di
vizia A a echipei lor de rug
by ! De aproape doi ani acea
stă redutabilă formația nu a 
pierdut nici o întîlnire, nici 
măcar una amicală. Acum, 
componcnții divizionarei A 
de rugby Vulcan (lăcătușul 
mecanic C. Tudorsncea, me
canicul ajustor Gh. Anghel, 
cazangiul Io iei Petcu, mae
stru al sportului) trăiesc bi
nemeritate tile 5e odihnă la 
mare sau la munte. Aici ei se 
reconfortează și fac, totodată, 
ușoare antrenamente în vede
rea viitoarei ediții a campio
natului, care va fi, fără în-

emoții, 
o e- 

chipă debutantă în prima di
vizie. Din divizia A a țării 
face -parte și eclțipa de lupte. 
Deși absolut toți luptătorii 
activează la clubul Metalul 
al uzinelor „23 August", ei 
lucrează la „Vulcan". Ne și 
întrebăm, de altfel, dacă acest 
criteriu nu este suficient pen
tru ca echipa să se numească 
Vulcan și nu Metalul.

îmbinînd într-un mod ar
monios activitatea de produc
ție cu cea sportivă, muncito
rii uzinei sînt hotărîți să ob
țină noi succese pentru înde
plinirea angajamentelor luate 
în cinstea celui de al X-Iea 
Congres al partidului. Eveni
ment care va coincide cu 
aniversarea a 60 de ani de la 
fabricarea, la „Vulcan", a pri
mului cazan de aburi româ
nesc — „Vuia" — și cu ani
versarea a 65 de uni de la 
înființarea uzinei.

FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE
SE DESFAȘOARA LA 9 CATEGORII

Vineri, sîmbătă și duminică 
se desfășoară la Cluj finalele 
campionatelor naționale de 
haltere, rezervate seniorilor. 
Noutatea acestor întreceri 
constă în faptul că în acest 
an se acordă 9 titluri de cam
pioni, față de 
cut. Conform 
internațional, 
întreceri și la 
că (pînă la 52 
goria super-grea' (peste 110 
kg). Vineri au loc disputele 
la categoriile muscă și cocoș, 
sîmbătă dimineața la pană și 
ușoară, iar după-amiază la 
semimijlocie, mijlocie și se

migrea. Duminică diminea
ța i întreceri la grea și super- 
grea.

Cine sînt favorîțîi, în ordi
nea categoriilor, la primele 
locuri ? Hortopan, Grigoraș ; 
Fiat, Covaci. Parnavelas, 
Georgescu; Kiisu, Toma, Wag
ner ; Fiți. Niculescu, Bădescu, 
Tudor; Cristescu (Palinkas) 
Davidoiu. Fofircă ; Pintilie, 
Miinea, Cato; Cristea. Tele- 
man. Dumitru ; Herghelegiu; 
Mincu.

competiții internaționale. în
tre 2—4 august, în U.R.S.S. 
va avea loc Dinathoviâda. în 
ultimele zile ale lunii august 
se va desfășura ia Vidin (Bul
garia) „Cupa Dunării" pentru 
juniori, la care România va 
fi reprezentată de o echipă 
completă. în a doua jumătate 
a lunii septembrie un grup 
cie sportivi români va partici
pa la campionatele mondiale 
de haltere, programate 
Varșovia.

★
După finalele de la Cluj, 

halterofilii noștri fruntași vor 
fi angrenați într-o serie de

R. D. Germană 
la polo

(Urmare din pag. 1)

D.altfel, atacul echipei R. 
Germane în cele două me
ciuri pe care oaspeții le vor 
susține în București. Alături 
de Schuller, Hans-Georg 
Fehn, care după turneul o-» 
limpic din Mexic a fost de
cretat ca cel mai bun por
tar, Veit Hermann, Manfred 
Herzog (un fost craulist de 
55,0), Hans-Ulrich Lange, Pe
ter Rund și veșnic tînărul 
Klaus Schlenkrich alcătuiesc 
formația de bază pe care 
R. Bartel o va opune „7“-Iul 
românesc.

® Poloiștii români s-au 
antrenat și ieri în piscina de 
la șosea, antrenorii insistînd 
asupra schemelor tactice pe 
care le vor folosi In fața 
unui adversar arhicunoscut.
• Federația de specialitate 

a modificat programul celor 
două meciuri. Astfel, primi 
întîlnire va avea loc sîm
bătă seară, de la ora 19, iar 
meciul revanșă, duminică de 
la aceeași oră.

înscrierile se fac, în fiecare 
zi de concurs, începînd de la 
ora 16, Ia locul de start, la 
secretariatul comisiei tehnice.

Și acum, cîteva amănunte 
din regulament i

Categoriile de vîrstă i I. pî
nă la 7 ani (inclusiv) — 600 
m ; II. de la 8 la 10 ani — 
1,6 km ; III. de la 11 la 14 ani 
— 2,4 km și IV, de la 15 la 
16 ani — 4,0 km. Pentru sta
bilirea categoriei, concurenții 
se vor legitima cu certificatul 
de naștere (pînă la 14 ani) sau 
cu Buletinul de identitate. Se 
va concura numai pe biciclete 
de turism (fără schimbător de 
viteze), pe aceeași bicicletă

★

putînd concura — în serii di
ferite — mai mulți copii, fi
rește în cazul cînd sînt prie
teni. Părinților le revine o 
importantă misiune : aceea de 
a asigura copiilor lor vizita 
medicală și de a-i prezenta 
la start in condiții de sănătate 
perfectă, în această privință 
revenindu-Ie întreaga respon
sabilitate.

Din fiecare serie (15 
concurenți) se califică pentru 
finala traseului respectiv pri
mii trei clasați. ÎNAINTEA 
FIECĂRUI START, MAEȘTRI 
AI SPORTULUI ȘI CAM
PIONI NAȚIONALI DE CI
CLISM VOR DA SFATURI 
TEHNICE MICILOR CONCU
RENȚI. Arbitrajul va fi asi-

★ -

gurat de cei mai competenți 
membri ai colectivului federa
ției de specialitate, arbitrj ca
re au oficiat și cu prilejul 
„Turului României".

Și acum, ceva despre pre
mii. Ziarul nostru va publica 
fotografiile campionilor celor 
două trasee. învingătorii pe 
Capitală în cele 4 grupe vor 
participa la un dejun cu MA
RIN NICULESCU și GA
BRIEL MOICEANU. A. S. 
Loto-Pronosport, TAROM, 
fabrica de dulciuri „Dezro
birea" Brașov, UCECOM și 
alte instituții și întreprinderi 
vor oferi premii surpriză. în 
numerele viitoare vom di
vulga unele dintre ele.

★

DORIȚI SĂ VĂ APARĂ

FOTOGRAFIA ÎN ZIAR ?

Dorifi sâ fifi invitați

la dejun

de

Și

Marin Niculescu

Gabriel Moiceanu?

PARTICIPAȚI
LA CRITERIUL

sportul

REFLECȚII DUPĂ EUROPENELE DE BOX (!)
hiar dacă ecoul europenelor 
de box a început, în general, 
să se stingă, la ordinea zilei 

au rămas încă aprecierile și feli
citările adresate pugiliștilor noș
tri, care ne-au reprezentat la a- 
ceastă mare întrecere continen
tală.

Comportarea lor este elogios 
comentată în țară și peste hotare, 
boxul românesc consolidîndu-și 
astfel poziția fruntașă de care se 
bucură de mai multă vreme.

Incercînd să analizăm retro
spectiv ediția din acest an a cam
pionatelor europene, părerea meg 
este că, indiferent ce aspecte tra
tăm, trebuie în primul rînd să 
vorbim de evenimentul dominant 
al acestora, meciul Pozniak—Mo
nea, încercînd astfel să. susținem 
Interesul cu care — la orice pas 
—- sîntem puși în situația de a 
răspunde, încă la întrebări pe 
m*arginea acestei întîlnivi. Șl în 
același timp să folosim asemenea 
prilejuri pentru a elogia 
pută sportivă cum rar se 
vedea.

MONEA—-POZNIAK ! 
atît de așteptat înainte de

tare, atft de comentat... 
Meciul care a 
picioare, care

o dls- 
poate

Meciul 
dispu-

după ! 
ținut tribunele în 

«.______ , _ a electrizat
spectatori și telespectatori, 

gazetari,, pe... toți

pe 
re

specialiști, pe 
cel care l-au vâzut ! Meciul care 
prin dinamismul și dramatismul 
desfășurării, nu va fi uitat multă 
vreme !

Această finală a finalelor, dis
putată între doi titani ai ringului 
amator mondial, această între
cere sportivă care a depășit ca
drul posibilului sub aspectul do
rinței de dovedire a supremației, 
merită mult mai mult decît ne 
stă nouă în putință de a o glo
rifica.

Tezaurul marilor realizări pu- 
gilistice amatoare s-a îmbogățit, 
prin această memorabilă partidă, 
cu un exponat în fața căruia în
cerci sentimente de admirație, de 
pilduitoare exemplificare a ceea 
ce înseamnă dăruire totală într-o 
întrecere sportivă.

Pentru acest lucru, ea pasionați 
ai boxului, ai acestei lupte cin
stite, purtată în careul în care 
numai atunci cind pășești îți dai 
seama că este magic", purtăm

recunoștință celor do! mari vir
tuoși : POZNIAK MONEA !

A încerca să comentăm meciul, 
ar însemna să-l știrbim din va
loare, fiindcă oricit de pricepuțl 
am fi nu am reuși să redăm ele
mentele esențiale ale luptei, care 
se referă nu la lovituri, 
ve, deplasări sau blocaje, 
care sîntem 
frecvent, ci la noțiuni care pot fi 
traduse numai prin superlative 
ale tehnicii și gindirii tactice în 
ring, ale voinței și dîrzeniei.

Victorios a fost POZNIAK șj 
exprimîndu-ne în mod deosebit 
părerea, victoria și-a dobîndit-o 
printr-un plus la nota maximă. 
Aceeași notă o merită cu priso
sință și Monea, fapt pentru care 
mulți specialiști și mai puțin spe
cialiști și-au exprimat — fante
zist și sentimental — regretul că 
pe prima și cea mai înaltă treaptă 
a podiumului nu au putut urca 
în același timp învingător și în
vins, aureolați de o singură cu
nună pe care, cu majuscule fili
granate din aurul și argintul ca
tegoriei respective, să stea scris 
cuvîntul : CAMPIONI I

Fără nici o rezervă, putem a- 
firma că anul 1969 marchează 
pentru boxul românesc consacra
rea deplină pe plan internațional. 
Patru... campioni europeni, pri
mul loc în clasamentul neoficial 
al țărilor participante. victorii 
obținute în mod strălucit în fața 
unor campioni olimpici și a altor 
pugiliști străini de mare valoare, 
sînt realizări care depășesc chiar 
așteptările noastre.

Pentru a ajunge la aceste re
zultate, însă, au fost necesari ani 
de muncă încordată, de satisfacții 
sau eșecuri în rezultate, ie cău
tări și încercări permanente. $1 
tocmai acest lucru, care- exclude 
întîmplarea, dovedește, că succe
sul obținut este meritat, dar că 
în același timp creează un plus 
de răspundere în viitoarele evo
luții și rezultate ale boxerilor 
noștri.

Necesarul șl meritatul moment 
de relaxare trebuie sacrificat de 
către toți cei care răspund de 
viitorul boxului românesc și încă 
din aceste „zile dfe aur" să ne 
gîndim foarte serios la probleme

eschi- 
cu 

obișnuițt in mod

Sîmbătă și duminică, din 
nou pe planșele de scrimă. 
Prilejul— meciurile din ca
drul etapei a IV-a a diviziei 
naționale A.

întrecerile sînt programate, 
de la ora 9 (în ambele zile), 
în sala Floreasca II.

PROGRESUL

ÎNVINGĂTOA RE

ÎN „CUPA

DE VARA"
„Cupa de vâră". Competiție Or

ganizată de C.M.E.F.Ș. București 
pentru echipele feminine fruntașe 
din Capitală, s-a tncheiat cu vic
toria formației Progresul, urmată 
fn clasament de Constructorul, Ra
pid II șl Voința.

...care sănătate v-o doresc și d-voastră. Vă mulțumesc 
că fără multe explicații ne-ati asigurat duminică dupâ- 
amiază înfiiul somn liniștit. Vd mulțumesc că n-ațî des
coperit nimic interesant de transmis tntr-o duminică da 
vară — nici finala campionatului de juniori, nici barajul 
pentru B, nici fotbalul școlăresc, nici ciclism, nimic, nimic 
care să he fure odihna. Vă mulțumesc că fără să insistați 
ne-ați sugerat clar — prin chiar calitatea 
la miezul nopții — «ă ascultăm radioul, 
mode, ajungînd la rezultate mai bune și 
făeînd astfel cu toții economie de veîdere.

Vă urez tn continuare odihnă plăcută, 
minica, vizionare și audiție plăcută I

telesportului de 
ia ore mai co- 
mai proaspete,

somn ușor du-

Ura șl la gara I 
BEIPHEGOR 

a ’
P.S. Boussac nu putea cîștiga cu trei lungimi o cursă de 

cai la Paris. Boussac nu e cal. Boussac nu e jocheu. 
Boussac e mare proprietar de cai. El nu galopează (vezi 
telesportul de sîmbătă noapte).

B.

OMAGIU
Turneu pe categorii,

In locul campionatului
pe echipe ?inspire ucenicilor sdi dra

gostea pentru sport.
Actualul profesor, coleg 

și colaborator. Constantin 
Săvinescu, a fost elevul lui 
Lașcu. Dar nu numai el. 
De la Piatra Neamț, de 
la Liceul Petru Rareș, du 
plecat spre I.C.F. Constan
tin Bordeianu, Gheorghe 
Teșu, Maria Călugăriță- 
Săvinescu, Viorica Zafna, 
Alexandru Călugăriță, Du
mitru Verbe seu, Geta Do- 

Petre Curelaru fi.*

vintre cadrele didac
tice
de „Ziua învățăto

rului", cu 
„Profesor 
și VLADIMIR 
dascăl la bătrînul 
„Petru Rareș’ din Piatra 
Neamț. Materia pe care o

ZICĂ.
Din 

foarte 
a urcat timid la catedră 
și. pînă astăzi, cînd cu pă
ru Z nins se pregătește să 
predea ștafeta, pe Alexan
dru Lașcu l-au caracteri
zat pasiunea. dragostea 
puternică față de meseria 
sa, față de sport, față de 
mișcare.

Și-a început activitatea 
în condiții vitrege, Inptînd 
nu numai cu penuria de 
condiții materiale de 
atunci, dar — mai ales 
— cu nepăsarea, cu iner
țiile, cu o mentalitate care 
plasa „lecția de gimnasti
că" la periferia 
mei 
(și asta 
„dexterităților". Cu mîi- 
nile proprii a montat pri
mele coșuri (rudimentare) 
de baschet. Din inițiativa 
lui neobosită a fost defri
șată la Piatra Neamț pri
ma pirtie pentru slalom. 
Se spune că perseverența 
poate muta munții din loc. 
Se pare că în cazul pro
fesorului Lașcu, dictonul 
nu este prea departe de 
adevăr.

(Timpul 
au venit l 
visurilor 
sale. 23 
reforma 
sport nou, 
viață nouă...

In anii socialismului, 
personalitatea și talentul 
pedagogic al profesorului 
Lașcu găsesc un ctmp fer
til. Dascălul reușește să

distinse recent,

înaltul 
emerit"

titlu de 
se află 
LAȘCU, 

liceu

EDUCAȚIA FI-

prima zi — acum 
mulți ani — cînd

Zilele trecute 
a avut loc o șe
dință a Comite
tului federal de 
box, eb care pri
lej s-a discutat

activitatea pugllistică in
ternă și Internațională din 
ultimul an, precum ți planul 
de muncă pe perioada 1969— 
1970. în cuvîntul lor, o seamă 
de antrenori și arbitri din 
București din provincie au 
făcut propuneri concrete pri
vind măsurile ce trebuie lua
te (mai cu seamă acum, după 
frumosul succes de la cam
pionatele europene) în ve- 

-derea dezvoltării activității 
pugilistice. Dintre acestea, cea 
mal interesantă ni se pare 
ideea de a se înlocui cam
pionatul republican pe echipe 
(care Intr-adevăr n-a dat re
zultatele așteptate) cu turneul 
pe categorii de greutate, com
petiție care cu ani în urmă 
și-a dovedit utilitatea. Turneul 
ar urma să aibă loc în lunile 
octombrie, noiembrie și de
cembrie, în diferite orașe, e- 
xâct în perioada cînd de obi
cei se organiza campionatul 
pe echipe. Urmează ca mem
brii Colegiului centrai de an
trenori să discute această pro
punere și s-o supună spre a- 
probare Biroului federal.

La ședința Comitetului fe
deral s-a hotărît ca tovarășii 
Octavian Negrea, Paul Ochi- 
albi, Ion Nedelcu, Petre Mi
hai și Orban Orban să fie 
eliberați de sarcini din cadrul 
acestui organism. Totodată, 
au fost cooptați în Comitetul 
F.R. Box tovarășii Ștefan Bru- 
taru, Constantin Mirea, Marin 
Niculae, Ion Oliver, Tonei 
Stănescu, Gheorghe Stănescu 
și Mihai Mișcovici.

care să răspundă realist Întrebă
rilor „cum continuăm" șl chiar 
„cu ce să Inceperâ" 1

Ptnă acum marile competiții 
pugillstice internaționale erau ur
mate de concluzii care pentru 
noi se rezumau la „puteam mal 
mult" sau „meritam mal mult". 
Aceste afirmații, care prin con
ținut reflectau nemulțumiri, prin
deau, totuși, Jn cea mal simplă 
formă, atît posibilitățile noastre 
cit și dorința de a fi apreciați în 
funcție de reala noastră valoare.

Ce putem spune după „Bucu- 
rești-1’69" ? îmi exprim părerea 
printr-o comparație în temă : la 
recentele europene, pugillsmuî 
românesc a fost în situația boxe
rului pregătit în mod corespun
zător pentru a-și învinge adver
sarul la limită și — spre surprin
derea lui chiar — în ring a dove
dit astfel de calități și resurse 
Incit a cîștigat întrecerea prin... 
„inferioritatea adversarului" !

T’ar, să nu uităm !... „Adversa
rul" are dreptul la revanșă șl 
atunci — respectiv în viitoarele 
confruntări internaționale — pres
tigiul ni-1 putem menține cel pu
țin printr-o victorie...

Conducerea ~ ’ 
de box. specialiștii ’ pe 
avem, vor căuta și sperăm 
vor găsi răspunsurile cele ___
bune la întrebările care ne fră- 
mtntă in prezent, legate de for
mele de pregătire. împrospătarea 
loturilor, programul competițional 
șl altele, acestea toate în vederea 
consolidării rezultatelor obținute.

Trebuie însă reținut că a scăpa 
din vedere unele elemente apre
ciate ca secundare în acest „tot" 
care se numește pregătire, repre
zintă același lucru cu renunțarea 
la o rotiță, mică dar cu' sarcini 
bine precizate, in cadrul unul 
angrenaj.

Unul din aceste elemente îl 
constituie activitatea arbltrllor- 
judecători la marea competiție pu
gilistică recent încheiată și in 
general a cărei analizare o apre
ciez ca necesară în primul rînd 
pentru concluziile la care putem 
ajunge în vederea încadrării, în 
continuare, a rezultatelor noastre, 
tn cerințele continuu sporite ale 
boxului european și mondial.

ing. Constantin CHIRIAC 
arbitru Internațional de box

progra-
școlare, asimilînd-o 

cu îngăduință) 
Cu Gheorghe Lașcu (fiul lut 

Vladimir Lașcu), astăzi a- 
preciați profesori de edu
cație fizică, purtihd acolo 
unde muncesc flacăra en
tuziasmului șt a dăruirii, 
aprinsă de la torța mento
rului lor.

Există oameni la care 
trecerea t anilor nu reușeș
te să secătuiască niciodată 
izvorul proaspăt al ela
nului. Un astfel de om 
este profesorul Lașcu. El 
urcă la fel de sprinten că
rările Cozlei, aruncă min
gea la coș, se apleacă pe 
pistă spre a demonstra 
tehnica startului, răspîn- 
dind cu generozitate o 
tulburătoare tinerețe.

Ați înțeles, desigur, 
este secretul ei !

,1a puncte"! 
Federației române 

care-1 
câ 

mai

TRICOLORUL ROMANESC PE 
CEL MAI ÎNALT CATARG I

evenimentele 
întâmpinarea 

năzuințelor 
1944,

fi 
îh
și
August 
învățămîntului, 

, concepții năi,

care

S.

SĂLI DE SPORT
Nu știu cum ar arăta de

filările de 1 
August fără 
rurile acelea 
șii-portocalii 
noare, sulițe, 
chet și’ nu știu de unde s-ar 
recruta campionii la prăjină, 
la volei, la patru sute metri 
plat — dacă n-ar exista pe
pinierele școlilor. Pentru că, 
înainte de a ajunge în între
prinderi, că salariați, sau la 
cluburi, ca jucători și atleți, 
toți oamenii aceștia au învă
țat carte, iar primele contacte 
cu sportul și • gimnastica au 
fost luate între orele de 
citire și socotit — apoi între 
cele de franceză și zoologie. 
A-ți închipui existența unei 
mișcări sportive fără pepi
niera învățămîntului pare ia 
fel de aberant cu a încerca 
să obții petale fără 
tul rădăcinii.

Din fericire, sportul 
există și-l întîlnim nu 
la defilări sau la competi
ții, ci și în curțile liceelor — 
pe care se înalță stîlpi de 
volei, baschet — in tabere și 
— zilele acestea — la ștran
duri.

Din păcate, toamna pare 
a tempera această activitate, 
iar iarna o îngheață adese
ori. Căci dacă sezonul cald 
permite baterea mingii sub

Mai și de 23 
școlări, fără și- 
galben-albe-ro- 
înălțînd pla- 

mingi de bas-

supor-

școlar 
numai

cerul liber, dacă asistăm din 
martie pînă în iunie, prin sau 
peste garduri, la meciu
rile desfășurate în timpul 
recreațiilor — decembrie ne 
oferă imaginea unor tere
nuri Întristător de cuminți 
după vervă estivală .

Din păcate, în ciuda unor 
directive, indicații, preconi-

zări, stipulațiuni, articole, 
planuri, referate, noile școli 
— atît de spațioase și mo ■ 
derne, atît de luminoase și 
cochete — au prea puține 
săli de sport și a devenit, 
pe alocuri, un obicei, aproa
pe un .reflex cîștigat* — 
acela de a înlocui săriturile 
la cal printr-o oră de dirl- 
genție sau exercițiile la bară 
prin repetarea temei la isto
rie. înfundați în bănci, elevii 
tocesc sau ascultă sfaturi des
pre buna purtare 
să-și deznoade 
măcar pentru
vechiului dicton despre .... 
in corpore sano“, care nu 
poate fî călcat nici în gerul

in loc 
picioarele 

menținerea

Bobotezei- Ne amintim de 
toate astea acum fiindcă 
e caid și pentru că crengile 
orizontale ale arborilor pot 
înlocui bara fixă. Ne amin
tim de toate astea 
pentru că — totuși — 
mai Sînt decît patru 
cinci luni pînă la ora de 
educație fizică transformată 
în oră de meditații și, mai 
ales, pentru că noi școli vor 
fi date în funcție, iar altele, 
și mai noi, încep să apară 
pe planșetele proiectanților.

Poate că ar exista soluții 
economicoase 
ține aparate, 
metri pătrați 
realizate în 
respective, a 
spațioase licee moderne.

Dar, de fapt, problema să
lilor de sport in complexele 
școlare depășește cu mult 
modesta noastră rubrică și 
nu facem aici altceva de- t 
a pomeni vara de sanie, pen
tru a încerca sâ părem buni 
gospodari.

în septembrie, însă, această 
întrebare va deveni palpa
bilă, iar în noiembrie — acu
tă pentru cîteva zeci de mii 
de noi elevi, ascunzînd prin
tre ei, la modul ideal, viitoa
rele speranțe olimpice.

acum,
- nu 
i sau

*

— cu mai pu- 
cu mai țfuțini

— dar, oricum. 
incinta liceelor 
acestor mari și

Cornii BACIU

*



BARAJUL PENTRU DIVIZIA B
Metalul Tîrgoviște Olimpia Salu Mare

3-2 (1-0) Chimia Făgăraș

I Ambele echipe au început 
partida foarte prudent. Prima 
fază periculoasă se înregistrea
ză abia în min. 22, cînd Pirvu 
(Metalul) scapă o ocazie exce
lentă de a 
Apoi jocul 
min. 31, 
(I.M.U.M.), 
contraatac, 
riorul careului mic.
38 și 39, Pirvu ratează

deschide scorul, 
lîncezește pînă in 
cînd Căpitan 
scăpat singur pe 

ratează din inte- 
tn min. 
T încă 

două ocazii favorabile, pentru 
ca, tot el, in min. 41, să mo
difice pentru prima dată ta
bela d? marcaj, la o gravă 

‘greșeală a portarului Serafet: 
1-0 pentru Metalul.

La reluare, jucătorii din 
Medgidia intră hotăriți să ega
leze. Au această posibilitate 
in min. 48 și 50, dar Con- 

' stantin ratează copilărește de 
I la cițiva metri. In minutul 51, 
însă, el nu mai greșește ținta, 

; reușind să speculeze o ezitare 
1 a fundașului Păun : 1-1.

goviștenii intră tn derută pen
tru citeva minute, dar Turcu 
readuce liniștea în tabăra sa. 
,,păcălindu-i“ pe fundașul 
Straton și portarul Serafet, la 
o centrare a lui Buzatu : 2-1
pentru Metalul. în min. 87, 
jucătorii de la I.M.V.M. au 
ocazia să egaleze, dar Bașchir, 
singur cu portarul la 8 m de 
poartă, șutează mult peste 
bară. Două minute mai tirziu, 
Pirvu speculează din nou o 
greșeală a portarului Serafet 
— care a ieșit neinspirat in 
afara careului — înscriind nes
tingherit, de la 20 m, fn 
poarta goală: 3-1 pentru
Metalul. Cind mai erau 30 de 
secunde de joc, Coman reușeș
te să înscrie spectaculos cu 
capul: 3-2.

Foarte bun arbitrajul hli C. 
Bărbulescu (București).

3-2 (M)
CLUJ, 9 (F”in telefon). — 

în minutul 57 al partidei, 
spectatorii veniți din Sfctu 
Mare erau nespus de feririți» 
echipa lor ccndu-ea cu 3—C. 
Cum a fost totuși, posibil ca 
In final Olimpia să obț.-.â 
victoria doar la limită ? Ex
plicația este ușor de dat La 
3—O. sătmărenii au considerat 
jocul ca și încheiat au oprit 
motoarele (de fapt mai corec» 
spus, li s-a terminat— ben
zina) și drept urmare Chimia, 
care pini atunci nu se giv.se. 
a preluat inițiativa și timp de 
aproape o jumătate de o.-ă 
jocul s-a desfășurat într-un 
singur sens — spre poarta O- 
limpiei. Lipsa de claritate în 
acțiuni ți pripeala tn fazele 
de poartă au făcut ca numai 
două din ocaziile avute de fă- 
gârășeni să fie fructificate. In 

min. 71, Boanți a transfor-

mat o lovitură de !s 11 m, 
acordată destul de ușor de ar
bitrul I. Ritter (Timișoara). 
AdoU cu trei minute înainte 
de fluierul Gnal. la o lovitură 
de colț, extrema stfhgă a 
Chimiei. Drăgoi, a trimis ba- 
k'ntxl In plzsâ din apropiere. 
Autorfl relor trei gOirri ale 

fost Kineses 
ți Bctb (min.

cu o expEca- 
desfăsurării

Olimpiei au 
im n. 35 ti 55) 
57).

Sînt dator ți 
tie în privința
Jocului din prima repriză. Tn 
care ambele echipe s-au stu
diat reciproc. Olimpia vădind 
totuși un plus de cftritate In 
fazele de atac. După felul cum 
au abordat meciul, sătmărenii 
au meritat victoria.

V. MOREA-eoresp. principal

Minerul Anina - Știința
Petroșani 1-0 (1-0)

CLUJ. 9 (prin telefon). Pe 
stadionul Municipal din lo
calitate. echipa minerilor din 
Anina a făcut un pas spre

Dan VLAD

PETRICA RADULESCU ÎNCEARCĂ A TREIA OARĂ..; MICROSTÂTISTlCA
Tn toamna aceasta, Politeh

nica Galați încearcă pentru a 
ț patra oară — a treia oară sub 
• bagheta antrenorului Petrieă 
Rădulescu — să forțeze porțile 
diviziei A. Cunoscutul antre
nor gălățean speră ca de data 
aceasta să intre în posesia 

. miraculoasei chel, pe care 
pînă acum elevii săi au scă-

pat-o printre degete (toate I 
cele trei Încercări anterioare |

I

Doi foști steliști la Farul!
Farul Constanta a mai făcut 

două noi achiziții. De data a- 
ceasta este vorba de ex-ste- 
liștii Sorin Avram și Dumitru 
Cojocaru, care au primit dez
legare pentru clubul constăn- 

; țean. De marți, ei au și în
ceput antrenamentele la noua 
lor echipă.

s-au soldat numai cu locul 
doi !). Pentru a-și realiza spe- I 
ranțele, antrenorul Rădulescu | 
a hotărît să-și construiască o 
echipă pur studențească, re- 
nunțînd la serviciile 1 
tache, Iorgulescu și Profir. în 
schimb, lotul va fi — probabil 
— completat cu Dumbreanu, 
Tănăsescu (Steaua), Zdrăilă 
(,.U“ Craiova), Rizea (Petrolul), 
Bucur, Ungureanu (Flacăra 
Moreni) ți Ion Ștefan (Elec
tronica Obor), care în prezent 
susțin examenul de admitere 
la diferite facultăți din Galați.

iscă, re- I 
lui Cos- I

I
I

I

C. FOCA 
coresp. principal

C. S. M. Reșița 
în Iugoslavia

' Echipa de fotbal C.S.M. 
Reșița a plecat în Iugosla- 

; via, la Vîrșeț,. ca invitată a 
clubului din localitate. Fot- 

Jbaliștii reșițeni se vor pre- 
' găti timp de două săptămîni 
. în Iugoslavia, 
' susțină și trei
cale, unul cu 
care activează 
tul secund al _ 
două cu alte formații, tot din 
divizia B. Au făcut deplasa
rea 16 jucători, printre care 
Căunei, Rednic, Nestorovici și 
Jac, precum și cei doi antre
nori, P. Bratu și M. Jijic.

P.

urmind să 
meciuri ami- 
F. C. Vîrșeț, 
în campiona- 
Iugoslaviei, și

BOCȘANU, coresp.

Noutăți 
de la Cluj

Studenții clujeni au început 
de cîteva zile antrenamentele. 
Și antrenorul Ștefan Cîrjan 
este adeptul pregătirii prin 
meciuri de verificare. Primul, 
va avea loc sîmbătă. in com
pania ciștigătoarei „Cupei cu
pelor", Slovan Bratislava. A- 
poi, vor urma mai multe par
tide la Sighet (14—21 iulie) și 
Bistrița (21—28 
iulie „U“ Cluj 
Iași, în cadru] 
festiv organizat 
nica. De la 1 august studenții 
se vor reîntoarce la Cluj, 
unde vor susține numeroase 
jocuri amicale.

Despre „achiziții", antreno
rul Cirjan a eschivat discuția. 
Ne-a spus, totuși, că 7 tineri 
fotbaliști (printre care și un 
oltean 1) dau in prezent exa
men de admitere lâ diferite 
facultăți din Cluj. Numele ni 
le va comunica, însă, după a- 
fișarea rezultatelor.

iulie). La 29 
va evolua la 
unui turneu 
de Politeh-

LA ZILNICE

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Luni, 
rul Șt. 
pelul, vestind începerea u- 
nui nou an de activitate pen
tru echipa Universitatea. La

la Craiova, antreno- 
Coidum a făcut a- 

vestind începerea

COPII-VREȚI SĂ JUCAȚI 
FOTBAL?

Clubul sportiv Progresul or
ganizează o selecție la fotbal, 
pentru copiii nâscuți între an'i 
1953—1960. Amatorii se pot 
prezenta în fiecare zi, pînă la 
30 iulie, între orele 9 și 12 pe 
terenurile din str. dr. Stai- 
covici.

Copiii trebuie să aibă la ei 
pantofi de tenis și chiloți.

REGEP LA U.T.A.? %

apțl au răspuns 
de fotbaliști. Un 
sent motivat : Circiumărescu, 
care se află in concediu, la 
mare, cu familia, rână la 10 
iulie. Printre prezenti a fost 
și Niță, care nu este încă re
stabilit complet și incepird 
de la 14 iulie va urma un 
tratament, la mare.

Joi are loc primul antre
nament pe stadionul central, 
după care în fiecare zi sc 
vor ține ședințe de pregă
tire. La începutul săptâmîaii 
viitoare, lotul se va deplasa 
la Sinaia (cabana Cumpăna), 
unde va sta pînă la 1 au
gust. după care va reveni 
la Craiova.

Iată pe cei 21 de jucători : 
Oprea, Pilcă, Gaboraș, 

Deselnicu, 
Deliu, Minei,

Ivan, 
Boșoteanu,

prezent 21 
singur ab-

I
I
I
I
I
I
I

(1SSS).
• Ortdenii — atrrreaor! U 

activtsti sportivi — propvn 
selecționerilor să-l urmărească 
pe Baumrartner, rodi. Kta 
II și Sărac — pentru loturile 
A și B; Bule, Sâtmâream. 
Kovaleik. Bana și Kassal — 
pentru tineret ți juniack

Un noian de date, de fapte, de 
lucruri ce se cer spuse, conșasi- 
nate Întotdeauna cind repertet::! 
Iți asumă răspunderea de a . :v* 
in obiectiv* fotbalul de pe tr.eiea- 
gur.le Bihorului. »le Oradei. Fi
indcă a:ci. poate mai mult ca in 
alte ’ocuri. cind vorbești de pre
zent ginduriie celor la care ape
lezi să-ți fie călăuze in a apre
cia realizările actuale in acest 
sport, inevitabil, se iadieap'^ ș: 
spre trecut, spre nume care s-ad 
bucurat întotdeauna de prestigiu 
Ir. v:ața fotbalistică a țării. Ota- 
dea. fotbalul de a.ci. a Însemnat 
și va însemna și de acum îoai-.-e 
C.A.6. și I.C.O„ Crișana. sau nu
me de fotbahști ea luhas. Beci 
șl Spielman. Cociș. Băe.it. Serfo- 
zo și Barta. Bone. Rakși și Can- 
caș. Aceștia sint doar cițiva din
tre apreciațil jucători, sportivi ce 
au apărat cu cinste in atitea rin- 
duri culorile echipei naționale, ce 
au ajuns Ia o valoare și măies
trie sportivă recunoscute tn țară 
și peste hotare.

Așadar, in aprecierile ce se fac 
la adresa, fotbalului orădean de 
azi, impiacabiL se pleacă de la 
cofe înalte și. normal, pretențiile 
sînt mult mai mari de la cei ce 
au attt de ingrata misiune de a 
eontinna un dram început cfndva 
de autentice florii.
NORȘIAL. EXPERIENȚA CU 
SĂRILE- CALATOARE N-A 

REZULTATE!

„PA- 
DAT

dato-

Doi jucători timișoreni, „po
litehnicienii" MANOLACHE și 
KEGEP, și-au cerut dezlega
rea. în timp ce primul jucător 
nu și-a exprimat încă opțiu
nea pentru un alt club, Kegep 
și-a manifestat dorința de a 
activa în noul sezon la echi
pa campioană, U.T.A. Clubul 
Politehnica Timișoara nu s-a 
pronunțat încă asupra Cereri
lor celor doi jucători.

P. ARCAN 
coresp, principal

Ni-
Popa, 

Velea, 
Bălosu, 

Martino- 
vici, Oblemenco, Neagu, Ctr- 
ciumărescu, Bălan. Dașcu II.

ȘT. GURGUI, coresp. princ.

culescu, 
Bîtlan, 
Strîmbeanu, 
Tacoi,

I
I
I

Imbătați de unele succese, 
rate jucătorilor ridicați de pe te
renurile cartierelor orădene. cițiva 
diriguitori ai fotbalului local au 
căm uitat că nimic nu vine de 
la sine și că problema schimbu
lui de milne e întotdeauna actua
lă. Tn urmă cu aproximativ zece 
ani munca cu copiii și juniorii a 
cam fost neglijată. Din dorința de 
a avea totuși rezultate, de a con
tinua seria succeselor realizate 
cindva, a început să se apeleze 
la jucători din alte locuri ale ță
rii. Ciijd Progresul Oradea intrase 
în zona retrogradării din divizia 
A. navetele spre București au în
ceput să sporească. Și cum se In- 
timplă in cele mai multe cazuri 
de acest gen. nimeni șl nimic n-a 
putut evita coborîrea vertiginoasă 
a fotbalului orădean spre anoni
mat. „Cînd am venit la actualul 
club Crișul, am găsit o echipa 
formată din Jucători adunați din 
toată țara, cu nimic legați

PORTUL CONSTANTĂ
WUPPERTHAL

DUREROASA ALTERNATIVA

I

pătima-

v 2-3 (1-1)
CONSTANȚA, 9 (prin tele

fon). — In cadrul „Cupei Li
toralului ’69“ la fotbal, a avut 
Joc. astă-seară, pe stadionul 1 
Mai, meciul dintre Portul 
Constanța și formația vest- 
germană Wupperthal.» Jocul 
a .fost de bună valoare teh
nică și s-a'desfășurat într-un 
tempo rapid. Oaspeții, cu cî
teva individualități de certă 
valoare, au reușit să cîștige 
la limită, datorită finalizării 
unor acțiuni ofensive mai pe
riculoase. Golurile au fost 
realizate de Caraman (min. 
35), Cojocaru (min. 48) pentru 
Portul, Ivng (min. 38), Kohle 
(min. 58) și Proper (min. 70) 
pentru Wupperthal. A arbi
trat bine S. Nicolau — Con
stanța.

L. BRUCKNER, coresp.

Vacanța estivală a 
șei sfere de piele ne dă răgaz 
să gîndim și asupra unor as
pecte „laterale” din viața 
fotbalului, dar care au o im
portanță certă... Uneori chiar 
și puțin umor. Iar — cite o 
dată — destul de multă tris
tețe...

S-a arătat, recent, cum un 
arbitru, socotit cel mai bun al 
anului, a primit trofeul su
prem, la cîteva zile după ce 
același for oficial îl tăiase de 
pe lista candidaților propuși să 
intre în grupul colegilor lor 
europeni !

O anomalie mai 
mi s-a părut însă 
bitrilor străini la 
rioadă finală din 
nostru divizionar.

Am făcut o tradiție din a 
ne adresa unor conducători de 
joc din alte țări, socotindu-i 
pe ai nojtri inepți să fluiere 
în numele justiției pe un teren 
de sport.

Să nu uităm că avem un 
public cară judecă, in gene-.

pufin veselă 
prezenfa ar- 
fiecare pe- 
campionatul

divizia secundă, repurtînd o 
victorie muncită. învingăto
rii au avut de partea lor o 
mai buni pregătire fleică, 
care le-a permis ca în re
priza secundă să reușească 
sâ mențină minimul avantaj 
luat în primele >5 de mi
nute. Studenții au acționat 
mai legat, dar atacurile lor 
s-au oprit Ia marginea ca
reului de 16 m, unde apăra
rea * ;pra numerică a fotba
liștilor din Anina a reipint 
totul. Tn plus, jucătorii de la 
Știința au avut neșar.sa ca 
in minutele 52 ți 72 șutu
rile lui Bulbucan ți, respec 
tiv, Bâ’ănear.u să nimerească 
In bară, iar cu dcuă minute 
înainte de sflrțitul partidei 
Tudor 
foarte
centimetri alături

Singurul goi al 
„căzut* in min. 
Munteanu. ajuns 
în apropierea liniei de fund, 
a trimis o pasă îr.apoi spre 
Lang, care a Înscris din a- 
propiere.

A condus bine V. Topan 
(Cuj).

ȘTIINȚA BACĂU METALUL PLOPENI
1-0 (1-0)

a șutat 
favorabili

din poziție 
la cițiva 

ce poartă, 
partidei a 
43, ciad 
in cateta

PAUL RADVANl — coresp.

Din nou 1—0, de data aceas
ta tn fafa Metalului Plopeni. 
și ■Știința Bacău, indiferent de 
ce rezultat va obfine în ultima 
etapă, s-a calificat în divizia 
B! Studenții au evoluat la un 
bun nivel pe toată durata par
tidei, au știut etnd să forțeze 
ritmul sau să temporizeze jo- 
ful, impunîndu-sc f n, unele 
momente cu autoritate.

începutul reprizei I a apar
ținut rnetaTurgiștilor, care au 
construit cîteva atacuri la 
poarta Științei. Tn min. 8, 
Dragomir a făcut o cursă pe 
partea dreaptă, a ajuns pe li
nia da fund, de unde a centrat 
in careu, la colegul său, Pa- 
nait; înaintatul Metalului a 
plasat balonul tn coiful de 
jos, insă portarul Enăchiuc a 
fast pe fază fi a respins min
gea tn corner. Apoi, băcăua
nii au echilibrat jocul și au 
avut perioade îndelungi de 
dominare. Ei au reușit să-fi 
concretizeze dominarea de-a- 
bia in minutul 40. La un atac 
al Științei, balonul ajunge la 
Mihalache, care luftează, însă 
nici apărătorii Metalului nu

ta pentru puncte in dauna cali- 
tlui-, că Jn cele mai multe for
mații de aici activează jucători 
ce au trecut cindva pe la Crișul 
sau Olimpia, din divizia B*.

.Maaca de perspectivă exista 
doar la clubul cu echipă de divi
zia A- care are și cadre compe
tente și o bază materială cores- 
punzătoare. Antrenorii de aici au 
dovedii multă preocupare pentru 
selecția și pregătirea copiilor șl 
juniorilor. Totul a fost făcut după 
ernerii bine stabilite. Munca neo
bosită, in perspectivă, a creat po- 
sibilitarea creării unei formații 
In care ne punem mari speranțe*

VL. TORDAI). ,V-ați interesat 
de posibilitățile de selecție pe 
care le are acest club cu echipă 
ia divizia A. VI rog să rețineți : 
din campionatele inferioare au 
.*01 pewmnvatl la crișul doar 
Baumgartzier — pe cind avea 16 
ani — de la Săcuiczu, Dărăban și 
Bule, din Orașul Dr. Petra Gro
za. tn rest, nimic. In schimb, cin- 
tml nostru furnizează Jucători la 
alții, de pildă la Olimpii. care 
activează in divizia B. Deci, tn 
loc ca promovarea să se facă 
de jos tn sus, șpre divizia A, rea
litatea e alia- <B. MERAI.

Laezriie tarmațiăJor de divizia C, 
i-deoseri ceie din Oradea, con
firmă ede sțrzae de intertezutor. 
Am urmărit un mea dintre Di
namo și unirea I.A.S. Valoarea 
Jocului practicat — înOattUilcL 
Tineri de perspectriră — nimic. 
Cel mai bun jucător de pe teren 
a fost o extremă stingă, care a 
jucaț acum einva ani la Cmșana. 
Ce se prate face In această di
recție ? Greu de dat o solude 
salvatoare. Considerăm câ e ca-

LA OBADEA
Băcuț, la Popoviei și grații Kun• De la Iuhast Bodo,

• Metamorfoza Crișului • Copiii și juniorii 
pian > De ce atitea aprobări pentru transformarea unui 
teren viran intr-unui de sport ? • Oradea să stea mai mult

m prim

in atenția Colegiului central de arbitri
■

clarifice situația,
a- 
de 
în

să
este recuperată de 
Mihalache, care,

reușesc 
mingea 
celaji 
data aceasta, o introduce 
plasă. 1—0 pentru Știința.

După pauză, jocul a deve
nit mai lent, cu rare incursi
uni periculoase la cele două 
porți. Acestui ritm impus de 
studenți, metalurgiștii nu-i 
găsesc antidotul, angrenîndu- 
se și ei in maniera de joc a 
băcăuanilor. Minutele trec fără 
să se petreacă ceva deo
sebi: pînă în minutul 60. tn 
acest minut, băcăuanii du 
pierdut o mare ocazie de a-și 
mări avantajul prin Mihalache, 
care, de la 6 m, nu a putut să 
trimită balonul in poartă. 
Pînă la fluierul final, tot stu
denții sînt aceia care au cl- 
teta prilejuri mai bune de a 
marca, dar Mihalache și Ila
ri*" au intfrziat, de fiecare 
dat'-, în situațiile de finali
zare.

A arbitrat foarte bine G. 
P pomei, ajutat la linie de 1. 
Drâghici ej C. Popa (toți din 
București). a

V. POMP1LIU
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antrenorii ce le 
sfaturi Io 

___osrt. tn cra- 
e sute de k'l- 

retri>-
Râ- 

nu-1 
bune

I» «ctipete 
dâi jssrâ pnm&e
acest sport $1 au pei 
ee. aflare la 
’cmetri de Oradea). După 
gradare, aatrenoroi Pernei 
duiescu <pe care orâdeoii 
vor uita penrr- lucrurile 
lâcute, pentru munca depusă in 
a'eâ'uirea urnii nucleu de tineri 
eu care sk plece ia finim) a for
mat un nou lot din ce: mai bur.l 
Junior.. Cu ei s-a intrat in dlvi- 
zi» B. fn focul unei lapte sporti
ve intense «i destul de dure pen
tru băiețandril care nu Vnpiini- 
serâ n:ci 13 »nL tn primul an — 
locul 7.. Ia eci-.ia următoare a 
eomperfitei. la taîentul. ta eali’S- 
țile autentice s-au adăugat acu
mulările din domeniul experien
ței competiționale. Toate, dublate 
de o disciplină deosebită in pre
gătire, de pasiune și dorință de 
afirmare și-au găsit confirmarea 
in locul 2 in clasament ți. după 
cum se ștte. in participarea cu 
succes la barajul de ia Timișoara 
pentru promovarea in divizia A.

Cine este Cnșul de ari — tre
cut prin această metamorfoză — 
pe care cronicile sportive l-au 
prezentat cititorilor de cele mal 
multe ori tn următoarea formu
lă: Baumgartner (Catona) — Ba
log. Sărac. E. Naghi. Popoviei — 
Dărăban CTomeș». Cocls fSerfdzd) 
— Suciu. Kun I. Kun II (N. Ale
xandru). Harțani (Petrescu) ? 
Este formația cea mai tinără din 
campionat — medie de virstă sub 
23 de ani — echipa in care Tomeș. 
la cel 28 de am a: săi. Harșani 
(27) șl Suciu (26) sint considerați 
„bătrlni*. Explicabil. Pentru

■ni. munca antrenorilor șl Jucă
torilor trebuie să-și găsească ma
terializarea intr-un joc frumos, 
dar și in rezultate pe măsura e- 
voluțiiior, de multe ori alit de 
aplaudate in multe orașe. în acest 
campionat, Crișul a fost prea 
mult dezavantajată de arbitri (n.n. 
— cu excepția jocului de ■ la O- 
radea. cu Petrolul). Citiți cronici
le meciurilor Crișul — Steaua, 
F.C. Argeș — Crișul, _U“ Cluj — 
Crișul, Crișul — -L'“ Craiova sau 
Crișul — Farul și o să vedeți că 
echipa a fost frustrată de puncie 
pe care le-ar fi meritat. Aseme
nea erori au avut efecte demora
lizante asupra unor sportivi foar
te tineri*.
IN LOC DE PEPINIERE, LOCURI 

DE REFUGIU
Din discuțiile purtate cu tova

răși. Al. Tordai — vicepreședinte 
ia C.J.E.F.S.. B. Mera, Al. Torjoc, 
cu cițiva dintre cei mai buni ar
bitri orădeni. printre care M. 
Bădulescu, I. Erdăș. I. Ciordaș și 
Tr. loldoș. cu numeroși iubitori 
ai fotbalului de aici, am dorit să 
aflăm păreri despre valoarea 
competițiilor locale, despre apor
tul formațiilor din campionatele 
orășenesc și județean (ți. Îndeo
sebi. cele de diviziile C și B) in 
descoperirea și pregătirea de noi 
talente, 
care le 
pentru 
precis 
Crișul.
ret.

De la Incepat, fără pic de ezi
tare. părerile tuturor au fost ace
lea că ..in divizia C primează lup

se

zul ca federația să analizeze dacă 
e necesar să se mai continue cu 
o atit de largă participare in di
vizia C : 8 serii a 16 echipe. Mul
te dintre aceste rormații stau 
prost cu baza materială, sînt lip
site de orice mijloace pentru de
plasări șl echipament. Uneori nu 
sint fonduri nici pentru a-
plăti haremurile de arbitraj. In 
acest sens, nici cele trei formații 
din Oradea nu fac excepție, ca 
de altfel și Steaua roșie Salonta. 
La meciul Dinapio Oradea — U- 
mrea LA S. s-au vindut 17 bilete, 
iar baremul arbitrilor din Satu 
Mare și Cărei, plus taxa pentru 
medic și omul de- la poartă a 
costat aproape 500 lei. Din aceste 
motive financiare, Dinamo Ora
dea nu s-a prezentat la un joc. 
Nici divizionara B — Olimpia — 
nu stă mai bine in această direc
ție. Situația creează multă bătaie 
de cap secției de fotbal și, in 
special, antrenorului L. Zilahl, 
care în ultimii doi ani a demon
strat că vrea să facă o treabă 
bună. El iși pierde toarte mult 
timp cu rezolvarea unor treburi 
administrative, care nu sint de 
competența lui.

„înmulțiți numărul echi
pelor CU 2 ANTRENAMENTE 

PE SAPTAMINA*...
Șl la Oradea terenurile consti

tuie o problemă spinoasă. Față de 
acum 4—5 de ani, la acest capi
tol s-au obținut unele realizări. 
Dar față de numărul echipelor 
angrenate în diferitele competiții 
(div. A, B, C, campionat județean 
și orășenesc, de juniori șl copil, 
școlari, șl interstrăzi) acestea sînt 
insuficiente. Divizionara C. Dacia, 
de pildă, nu are teren. Cînd orga
nizează meciurile acasă se roagă 
de cei de la Dinamo sau Uni
rea să le pună la dispoziție tere
nul. Citeodată, nu e de găsit cel 
care trebuie sâ dea aprobarea, 
altădată e plecat paznicul cu 
cheile de la poartă și vestiare. Se 
întîrzie începerea partidei, oaspe
ții nu mai vor să joace după o 
oră, două de așteptare, se fac 
contestații etc.

„Stadionul Crișul e folosit cite 
10—12 ore pe zi. Dacă înmulțiți 
numărul echipelor cu cel puțin 
doua antrenamente ce trebuie 
tăcute Intr-o săptămîni (fără să 
maț adăugăm jocurile oficiale), o 
să vedeți că, practic, multe for
mații nu au unde să sc pregăteas- ■ 
câ. Apoi, vorbim mereu despre I 
copii, despre atragerea lor spre I 
fotbal, de organizarea onor com
petiții pentru el — minifotbal, I 
campionate școlare, inurstrâzi. I 
Dar unde să se desfășoare toate • 
acestea ? Nici o școală nu are un 
teren destinat fotbalului, nici o 
bază sportivă nu este la dispod- 
ția elevilor. Nu e cu putință. Cînd 
găsim un Ioc viran șl vrem să 
amenajăm acolo un teren de 
sporj pentru o asociație este ne
voie de 20—25 de semnături, apro
bări și paraaprobări. D.S.AJ’.C.-ul 
a neglijat o problemă attt de im
portantă : LOCURILE DE JOACA 
PENTRU COPII* (A. TORDAI).

Da, această stare de lucruri e- 
xistă la Oradea. Pe str. Generai 
Magheru, Între două blocuri, vreo 
10 copii jucau fotbal. Un spațiu 
mic. Intr-o parte, geamurile apar
tamentelor, în alta, cineva bătea 
un covor. Praful era inspirat de 
copiii care simțeau nevoia să facă 
mișcare, să joace mingea.
CAVALERII FLUIERULUI 

CITEVA PROPUNERI
In județul Bihor, șl în primul 

rind la Oradea, există un colec
tiv de arbitri (peste 150) recunos
cut prin valoarea pe care o au 
cei mai mulți dintre ei. Sînt cel 
ce asigură, duminică de dumi
nică, conducerea jocurilor din 
campionatul orășenesc sau jude
țean, din cel al juniorilor sau șco
larilor. Cei mai buni dintre ei (17) 
conduc partide în competițiile re
publicane. Cei cu care am stat 
de vorbă ne-au expus modul cum 
se pregătesc, grija față de cacjrele 
tinere ce există aici, preocuparea 
organelor sportive și a colegiului 
județean pențra formarea de noi 
arbitri. Disciplina în competițiile 
desfășurate pe raza-orașului și Ju
dețului au apreciat-o ca satisfă
cătoare. Cu toții au ținut să adre
săm tiparului citeva propuneri; 
Iată-le : 1) delegările grbitrilor o- 
rădeni la meciurile de diviziile A 
și B șl la meciurile decisive din 
divizia C să se facă pe brigăzi. 
Lâ Oradea există cadre suficienta 
și bine pregătite. Aceasta ar duce 
la o bună omogenizare, la o înțe
legere reciprocă intre arbitrul de 
centru și tușierl ; 2) kl'eea specia
lizării in arbitrai, „centrul* sau 
„tușler” este greșită. Ar însemna 
o limitare a cunoștințelor, ar scă
dea interesul pentru perfecționa
re; 3) să se revadă actualul regu
lament de promovări, care așa 
cum a fost conceput, nu favori
zează qfirmarea unor arbitri tineri, 
cu reale posibilități ; 4) să se 
evite, pe cît posibil, modificările 
de delegări în preziua meciului ; 
5) membrii colegiului central — 
în limita posibilităților — să se 
deplaseze mai des în județe, să ia 
parte la ședințele unor colegii, 
mai ales cind se fac analizele a- 
nuale; 6) ținind seama de valoa
rea și numărul arbitrilor, Oradea 
-- mal mult în atenția Co-

central cînd e vorba de 
la meciurile din diviziile

sH stea 
leglului 
delegări 
A și B.
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I
I
I

despre posibilitățile pe 
au de a promova jucători 
prima divizie a țârii, mal 
pentru formația locală, 
și pentru echipa de tine-

Intr-un număr viitor: 
sportul ia ARAD

I
I
I

Kfh 1 a;

tot 
mai

ral prompt și obiectiv 
ceea ce se petrece în cel 
drag joc de pe glob.

Acestui public nu poate 
scape o astfel de dilemă 
cruțătoare :

arbitrii noștri nu au 
și competența nece-

să-i
ne-

— sau 
valoarea 
sară ;

— sau i 
cinstiți.

Teribilă 
nativă !

Cu mîna pe inimă și pe 
conștiință mărturisim că noi 
n-am putea optq pentru nici 
una din cele două presupuneri, 
la care o astfel de situație te 
conduce în mod. fortuit, pe linia 
celui mai simplu raționament 
din lume.

Să fie chiar așa ?
O serie de arbitri români 

au condus pe alte meleaguri 
partide internaționale de ma
re interes, cucerind recunoș
tința echipelor, aplauzele pu
blicului, prețuirea și elogiile 
presei.
i In cempetifia internă a j>rj«

arbitrii noștri nu sînt

și ofensatoare alter-

melor .16 formații — cu anu
mite și inevitabile excepții— 
presa noastră a distribuit „ca
valerilor negri” atitea stele cite 
ar fi putut să acopere între
gul firmament!

Necinstea ?
Oare putem contesta în bloc 

onestitatea corpului de arbitri 
pe care-l 
tă cazuri individuale de 
cest gen, federația are latitu
dinea și — mai mult: datoria — 
să le analizeze Și să le rezolve.

Si 'apoi, adîncind. puțin lu
crurile... Ce garanții de impar
țialitate prezintă un arbitru 
străin ? Și în ce constă aceste 
garanții ?

Cineva este oare corect nu
mai fiindcă s-a născut pe alte 
meridiane geografice? Sau de
venim cinstiți imediat ce tre
cem granița ?

Am să citez un singur exem
plu. cazul lui Tesici care a 
condus — cu cităva vreme în 
urmă — meciul (oficial) In- 
ternazionale — Dortmund. Ulte
rior, un turist compatriot a

avem ? Dacă exis-
a-

povestit că l-a văzut pe arbi
trul cu pricina intr-un plăcut 
t,sejour” milanez de cîteva 
săptămîni, ca invitat al clu
bului gazdă. Sesizată, Federa
ția de fotbal iugoslavă a an
chetat cazul, a stabilit vino
văția lui ÎYslci și l-a suspen
dat pe viață...

Dacă avem și noi făliți! no
ștri in materie de arbitra), 
este treaba Federației să se 
descotorosească de ei.

Dar nu trebuie să aruncăm 
— chiar și într-gn mod indi
rect — perdeaua de neîncre
dere și suspiciune asupra unei 
întregi categorii de oameni dă- 
ruiți sportului.

Campionatul intern se poȚTte 
desfășura foarte bine cu pro
priile noastre cadre.

Nu gjpărăm pe nimeni, nu 
avem intenția să pledară în 
favoarea cuiva.

Scriem numai fiindcă este o 
chestiune de logică și o pro
blemă de principiu.

Ecusonul F.l.F.A. 
își poate pierde 
valoare dacă l-am cusut pe o 
inimă în care nu credem, iar 
fluierul devine un corp de
lict ' îh buzunarul unor cava
leri lipsiți de prestigiul func
ției ce

Să 
mâni 
torit 
lor I

LOTO PRONOSPORT

sau KR.F. 
întreaga sa

Pentru a veni în sprijinul 
participanților prezentăm o 
schemă la LOTO de 7 nu
mere pe 7 variante.

Desfășurarea este următoa
rea : 1—2—3 ; 1—4—5 ;
1—6—7 ; 2—4—6 ; 2—5—7 ;
3—4—7 ; 8—5—6.

Natural că aceste numere 
sînt teoretice, participanțîi 
putînd face înlocuirile cu nu
merele preferate, avînd însă 
grijă să respecte desfășura
rea.

De exemplu, dacă un par
ticipant dorește ca în locul 
numărului 1 să treacă nu
mărul 80, atunci pe toate 
variantele unde întîlnește nu
mărul 1 va trebui să treacă 
numărul 80.

In acest fel pot fi schim
bate țoale cele 7 numere 
teoretice cu alte 7 numere a- 
lese de către participant.

Considerăm că această 
schemă poate fi folosită cu 

de 
în

EXTRAGEREA I
1 44 42 29 9 39
Fond de premii : 
EXTRAGEREA a 
35 32 11 17 38 36
Fond de premii :
Premiile întregi ,, ......................

ia tragerea LOTO din 4 iulie 1969
EXTRAGEREA I :
Categoria I : 2 variante sfert a 

30.307 lei; a II-a‘: 4 variante în
tregi a 21.393 lei și 1 variantă sfert
а. '5.3)8 lei; a tll-a : 65 a 1.505 iei 
și. 62 a 376 lei; a IV-a ; 301 a 425 
lei și 221 a 106 lei: a V-a : 685 a 
228 lei și 528 a 57 lei.

extragerea a Ii-a :
Categoria B : 3 variante 

43.571 lei: C : 4 variante 
a 24.897 lei șl 5 variante
б. 224 le!: D : 374 a 100 lei 
a 25 lei.

312.880 iei. 
it-a :
3
321.692 lei. 

și sferturi de

sfert a 
între?» 
sfert a 
$1 1.352

îis CtȘTIGATORII AUTOTURISME
LOR DE LA CATEGORIILE a V-a 
și a Vl-a ALE CONClIRSutui 
EXCEPTIONAL PRONOEXPRES 

DIN 29 IUNIE 1989

li s-a
restituim 
de fotbal 
demnității

încredințat... 
arbitrilor ro- 
respectul ia

și sportivității

succes la tragerea Loto 
mime care va avea loc. 
sala clubului Finanțe-Bănci 
din strada Doamnei nr. 2 cu 
începere de la ora 19. Tra
gerea va fi radiodifuzată.

Petra STEiNBACH
Numerele extrase la concursul

PRONOEXPRES nr. 28 din 8 lu
ll*

Categoria a V-a : cile uri auto
turism Dacia 1100 : Szmida Otilia 
din Brașov, Enache Vasile — O- 
topeni Ilfov, Olteanu Gheorghd — 
Modelu Ialomița: un autoturism 
Moskvicl 408 ; iavorschi Aurelia 
— VIcqv de Sus — Suceava ; un 
autoturism Skoda 1000 MB: Șetbâ- 
nut Petre din Tg. Mureș; Catego
ria a Vl-a : cite un autoturism 
Dacia 1100: Badea Ion — MuȘe- 
tești — Argeș, Clohăriu Dumitru 
Solca-Sueeava. Gotțu Ioan — 
Salonta — Bihor; un autoturism 
Moskvlcj 408: Urecheatu Iosif — 
Petroșani și un autoturism Skoda 
1000 MB : Bar Alexandrina din 
Tecuci.

ne%25c8%2599ar.sa


La I august încep pregătirileDe la trimisul nostru special la Istanbul, RADU VOIA

DOAR In turneul feminin de tenis am debutat cu succes
Intr-o atmosferă festivă a a- 

vut loc, miercuri dimineață, pe 
terenurile Tenis Club Da’gcilik 
din Istanbul, inaugurarea ediției 
a X-a, jubiliară, a Balcaniadei 
de tenis. Sportivi din 5 țări — 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia.

' România și Turcia — vor lupta 
aci, pină la finele săptăminii, 
pentru titlurile de campioni bal
canici la feminin și masculin.

în prima rundă a întrecerii 
rezervată fetelor, echipa țării 
noastre a întîlnit pe cea a Tur
ciei. Sportivele gazde, cunoscute 
ca fără prea mari veleități, au 
opus o relativ slabă rezistență 
româncelor — învingătoare la 
scoruri categorice: Iudith Di- 
bar-Lutfie Ambar 6—0, 6—1;
Eleonora Dumitrescu — Roși 
Feldman 6—0, 6—0; Iudith Di- 
bar, Julieta Boboc — Lutfie Am
bar, Roși Feldman 6—1, 6—1. 
Rezultat final: România—Turcia 
3—0. De remarcat — jocul bun 
prestat de românce la dublu.

In cealaltă întîlnire feminină 
Iugoslavia a învins Grecia cu
2- 1: Irena Skulj—Dionisia As- 
teri 6—4, 6—2, Alenka Pipan — 
Caroll Kalogheropoulos, 3—6,1—4 
(abandon Alenka); Irena Skulj, 
Alenka Pipan — Caroll Kalo
gheropoulos, Xantepe Vasiliadu
3- 6. 6-4. 6-4.

Seara au fost deciși învingăto
rii primelor jocuri din turneul 
masculin: Iugoslavia — Turcia
3— 0 (Franulovici—Aydin 6—1,
6—3, 6—1; Ivancici—Orenli 8-6, 
2—6, 6—3, 6—3; Franulovici, Stol- 
cer—Aydin, Gtirsoy 6-3, 6-0,
6—3) și Grecia — România 2—1 
(Kalogheropoulos — Dron 3—6,
4— 6, 7—5, 6—2, 6—1; Gavrilidis— 
Mărmureanu 4—6, 3—6, 1—6; Ka
logheropoulos, Gavrilidis — Măr- 
mureanu, Sântei 6—3, 3—6, 7—5, 
6-8, 6-1).

Se poate spune că meciul 
nostru a stat în mina lui Dr<5n. 
Intr-adevăr, el a trecut pe lin
gă o prețioasă victorie în fața 
lui Kalogheropoulos. In primul 
set. Sever Dron se detașează 
(4-0) în cîștigător, fără difi-

cultăți. In continuare, el depune 
eforturi mai susținute pentru a 
face față valorosului său adver
sar, dar muncind enorm, alergînd 
după fiecare minge se impune 
și in setul 
a recuperat 
tul următor 
de serviciu
Dron, reușind un breack, deține, 
ceva mai tîrzîu, un avantaj co
pios: 5—4 și 30—15. In acest 
moment o minge controversată

al doilea (în care 
de la 0—2). In se- 
se merge pe cîșt'g 
pină la 4-4. cind

duce cu 2—0 și 40-0 pe servi
ciul lui Kalogheropoulos, dar 
epuizat de efortul depus pierde 
vreo 10 mingi de ghem și orice 
șansă de cîștig. Apoi, Mărmu- 
reanu îl învinge cu ușurință pe 
Gavrilidîs, echilibrînd scoruL 
Din păcate, partida de dublu, 
decisivă, nu ne-a putut aduce 
succesul dorit, deoarece — cu 
toate eforturile lui Ion Sântei 
(care l-a înlocuit pe Dron) — 
cuplul român a fost insuficient

Âlfi
solitari ••o 

in jurul 

lumii
Timp de aproape 4 ani, 

acești doi tineri indieni vor 
colinda lumea, făcindu-i în
conjurul pe bicicletă. Studen
tul Indrajii Mukerji ți proas
pătul inginer Aloke Baner
jee, ambii din Calcutta, înca
lecă biciclete „Norton" de fa
bricație indiană. Incheindu-și 
tura europeană, ei vor trece, 
pentru sezonul de iarnă, din 
Sicilia tn Africa, iar apoi, 
prin cele două Americi, in 
Japonia ți Australia, tnainte 
de a se întoarce din nou aca
să, tn India.

Foto i Vaslle BAGEAC

boxerilor fruntași

Ediția a Vl-a, găzduită

de omogen șl rezistent tn fața 
mai rutinatei perechi elene.

Joi, jucătoarele noastre * au 
zi de odihnă, iar băieții îi în
tâlnesc pe tenismqpii turci.

Fotografia ti reprezintă tn 
trecere prin București.

Moscova
București

echipa României 
pescu, care au

Cu prilejul campionatelor 
europene de la București, con
ducătorii federațiilor de box 
din Iugoslavia, Bulgaria, Tur
cia și România au discutat 
amănunte privind organizarea 
Balcaniadei de box din acest 
an. Se știe că întrecerile pu- 
giliștilor din Balcani vor avea 
loc în țara noastră, la Galați,

ÎNTRECERI BALCANICE
întrerupe cel doi pași pe care-i 
mai avea de făcut pentru a ob
ține victoria și el pierde, In 
prelungiri, cu 5—7. Dron mai 
are un reviriment la începutul 
setului al patrulea, cind con-

Disputa talcriștilor 
sc anunță toarte echilibrată

în zorii zilei de miercuri, 
au început întrecerile tră
gătorilor, care țintesc în ul
timă instanță - titlurile bal
canice la skeet și talere. 
Competiția are loc pe coche
tul poligon din Parcul fa- 
rabya (inaugurat cu doi ani 
în urmă) de pe vîrful unei 
coline ce străjuiește intrarea 
de nord a Bosforului în Ma
rea Neagră. O priveliște mi
nunată se oferă ochilor, dar 
pitorescul locurilor prezintă, 
totuși, inconveniente pe plan 
sportiv. Intr-adevăr, domneș
te aci aproape în permanen
ță un vînt puternic.

Disputa sportivilor în pro
ba de talere aruncate din 
turn (skeet) va dura doua 
zile. Sînt cîte 200 de talere 
la individual și pe echipe.

Judecind după cifrele obți
nute la antrenamente, lupta 
pentru locul întîi se va dl 
între trăgătorii României și 
cei ai Greciei. Elenii Meime- 
ridis și Patronis au tras foar
te bine, primul reușind să 
doboare de două ori 25, iar 
al doilea 24 și 25 de talere. 
Din reprezentativa noastră â 
impresionat, la aceste ședin
țe de pregătire, Gheorghe 
Sencovici, care de trei ori a 
doborît 24 de talere; ca 
și Dumitru Danciu cu 25 si 

în fine, am mai notat 
concurentul turc 
25) și pe bulgarul 
24). Participă la 

trăgătorilor 4

In perioada 9—14 septembrie. 
Primele cinci ediții s-au dis
putat la Istanbul (1960), 
București (1961), Sofia (1962), 
Belgrad (1966) și Istanbul 
(1967). La patru dintre ele — 
cu excepția celei de la Bel
grad — boxerii români au 
cucerit cele mai multe titluri 
balcanice. Este probabil ca 
la confruntările de la Galați 
să participe și boxeri din Gre
cia. La 1 august, după o bine
meritată vacanță, fruntașii 
boxului nostru — din rinduri- 
le cărora nu vor lipsi cam
pionii europeni Ciucă, Dumi
trescu, Cuțov și Alexe 
vor începe pregătirile.

MADRID, 9 (Agerpres). — 
Turneul internațional mas
culin de handbal de la Ma
drid a programat alte trei 
meciuri. Selecționata Româ
niei a învins cu scorul de 
22—18 (12—7) echipa Norve
giei. Gruia a marcat 9 punc- 

S-au mai remarcat din

Gațu și Po- 
înscris cîte 

3 puncte. In alt meci, echi
pa Franței a dispus cu sco
rul de 21—13 (9—7) de e- 
chipa Spaniei. Echipa Por
tugaliei a învins cu scorul 
de 22—10 (6—6) o selecțio
nată regională.

Gunes 
Tasev 
Balca- 

țări i

24.
pe
(24,
(24,
niada
Bulgaria, Grecia, România și 
Turcia. In total, 19 sportivi.

devine portarul echipei...
LEGIA VARȘOVIA : de la 

stingă la dreapta In picioare, 
Stachurszkl. Blaut I, Zyg- 
munt, Niedziolka, Grotynski. 
Trzaskowski, in rîndul de 
jos : Zmijewski, Deyna, Bry- 
chezy, Gadocha, Blaut n.

ÎN CONTINUARE

IMBATABIL..,

SE ARATĂ

'''

MOSCOVA, 9 (Agerpres). 
ha Moscova a luat sfîrșit în- 
tilnirea internațională de 
șah' dintre echipele orașelor 
Moscova și București. Șahiș
tii sovietici au obținut vic
toria cu scorul final da 
ll1/»—8>/j puncte. în prima 
partidă, Smîslov a ciștigat la 
Gheorghiu, iar în cea de-a 
doua oficialii au consemnat 
remiză. Cele două partide 
dintre Kușnir și Nicolau au 
luat sfîrșit cu un rezultat de 
remiză.

MERCKX

Henderson, cel mai bun a- 
tacant al echipei Glasgow 
Rangers, văzut de un cari

caturist scoțian
i

Cînd vorbim despre fotba
lul scoțian, gîndurile se în
dreaptă numaidecît la cele 
mai bune formații de club, 
Celtic și Rangers, ambele din 
Glasgow, rivale eterne, care 
într-o întîlnire directă atrag 
nu mai puțin de 130 000 de 
spectatori pe Hampden Park, 
cel mai mare stadion al Eu-

ropei. Timp de citeva decenii, 
Glasgow Rangers a constituit 
prima vioară a fotbalului sco
țian, dar de cîțiva ani balanța 
s-a înclinat în favoarea echi
pei lui Jock Stein. Și totuși," 
Glasgow Rangers, al cărui 
manager este Scot Symon, ră- 
mine o 
deși în 
ciștigat 
rilor cu 
actualul 
ocupat locul al doilea, iar în 
finaia Cupei Celtic a ciștigat 
clar cu 4—0.

Palmaresul echipei Rangers 
este deosebit de bogat A luat 
startul de 6 ori în C.C.E. și, 
de fiecare dată, a avut o com
portare meritorie. In 1957 ea 
3 fost eliminată în optimi de 
Nice, după trei jocuri (2—1,
1— 2, 1—3), iar în anul urmă
tor, tot în optimi, este elimi
nată de Milan cu 1—4 și 0—2. 
In 1960, se califică pînă în 
semifinale, unde pierde me
ciurile cu Eintracht Frankfurt 
cu 1—6 și 3—6. In 1962, se 
califică pînă în sferturi
le de finală, find elimi
nată de Standard Liâge cu
2— 0 și 1—4. Un an mai tîrziu, 
este elimjnată în primul tur 
de Real Madrid cu 0—1 și 
0—6, iar în 1965 se califică 
din nou pînă în sferturi, ce-

formație valoroasă, 
ultimii ani Celtic a 
majoritatea întrece- 
eterna sa rivală. In 
campionat. Rangers a

dind în fața echipei Interna- 
zionale (1—0 și 3—1).

In Cupa cupelor, evoluția 
formației scoțiene a fost mai 
valoroasă. In 1961 pierde în 
finală cu Fiorentina, iar în 
1967 se califică din nou în 
finală, cedînd lui Bayern 
Munchen cu 0—1, după pre
lungiri.

Cei mai buni jucători ai 
echipei sînt internaționalii 
Henderson, McKinnon și Greig 
fotbaliști cu vechi state de 
serviciu la Rangers. Achiziția 
portarului se leagă de o in-

Varșovia, campioana 
a mai evoluat in Ro-

Ltgid 
Poloniei, 
mănia în cadrul unui meci ofi
cial. Mai exact, la 10 decembrie 
1965, pe stadionul „23 August", 
în cadrul „Cupei cupelor", cind 
a susținut al treilea joc (pe te
ren neutru) cu formația turcă

•••

în România, 
Galatasaray

din Varșovia: nitrA, Zmijewski 
și Brychsy.

Alittui de Gomik Zabrze, Le
gia Varșovia este considerată 
cea mai bună echipă poloneză. 
In acest an, cele două formații 
s-au detașat de celelalte, parti- 
cipind la o spectaculoasă cursă

Faceți cunoștință cu adversarele 
echipelor U./T. A. și STEAUA

tîmplare interesantă. Acum 
citeva săptămîni turistul vest- 
german Neff s-a prezentat la 
clubul Rangers și s-a oferit 
să joace în echipă. Proba 
practică a reușit și clubul a 
încheiat cu el un contract, 
deși în R.F.G. acesta fusese 
pînă atunci un amator ano
nim—

Galatasaray. Polonezii au învins 
atunci cu 1—0 șt s-au calificat 
tn sferturile de finală ale între
cerii. Am răsfoit colecția zia
rului și am comparat formația 
de atunci cu cea de azi a echi
pei poloneze. Numai trei jucă
tori de acum patru ani mai fi
gurează azi în echipă. Este 
vorba de fotbaliști foarte valo
roși, cu mare experiență, oame
nii de bază ai echipei militare

pentru titlu. A ciștigat Legia, 
care a totalizat 39 puncte, față 
de cele 37 realizate de Gomik. 
Golaverajul Legiei demonstrea
ză un atac și o apărare bine 
puse la punct: 56 de goluri mar
cate și numai 15 primite. In 
finala „Cupei Poloniei", cele 
două echipe s-au întîlnit din 
nou: Gomik s-a revanșat, ob- 
ținînd victoria cu 2—0.

Legia a ciștigat de 4 ori cam
pionatul : în 1955, 1956, 1960 și

1969 și tot de atîtea ori cupa l 
1955, 1956, 1964 și 1966. In com
petițiile oficiale, Legia a avut 
următoarea evoluție :

In C.C,E. 1956 : eliminată din 
primul tur cu 2—0 ?i 0—5 de 
Slovan Bratislava ; 1960 : elimi
nată din primul tur de Aarhus 
(Danemarca) cu 1—0 și 0—3.

In Cupa cupelor : 1964—65 i 
eliminată în sferturile de fina
lă de Miinchen 1860 cu 0—4 și 
0—0 ; în 1966 : eliminată în pri
mul tur de Chemie Leipzig cu 
0—3 și 2—2.

In prezent, Legia are în com
ponența ei mai mulți titulari ai 
echipei naționale : perechea de 
mijlocași Deyna, Blaut, funda
șul Gmoch și extrema Zmi
jewski. Iată și echipa standard i 
Grotynski — Stachurszki, Zyg- 
munt (Gmoch), Niedziolka, Trza- 
szkowski — Deyna, Blaut — 
Zmijewski, Brychczy, Pieszko, 
Gadocha.

După terminarea campiona
tului, Legia a întreprins un 
turne peste Ocean.

prezentări de
ION OCHSENFELD

Etapa 8 ll-a a Turului 
Franței, Brianțon—Digne (198' 
km), care a cuprins și esca-». 
ladarea ultimelor două vir— 
furi din Alpî (Vărs — 211Ț 
m și D’Allos — 2 243 m), a 
confirmat marea clasă a bel-» 
gianului Eddy Merckx. El a 
ciștigat etapa în 5 Pi 58:53* 
iar italianul Gimondi a foști 
creditat cu același timp. Ini 
clasamentul general indivi
dual continuă 
Merckx, 
Pingeon 
Gimondi 
Poulidor
Wagtmans la ll;35 și spa
niolul Gandarias Ia 12128. '

să 
urmat de 
la 5:43, 
la 7:49* 
la 6:41*

conducă 
francezul 
italianul 

francezul 
olandezul

WIMBLEDON :

CIFRE Șl SUPERLATIVE

Recent Încheiatul sopen“ din capitala 
Marii Britanii a prilejuit, ca de obicei, 
mici statistici și aprecieri. Au participat 
224 de jucători din 37 de țări (șl 137 de 
ziariști : asta explică statisticile !), Iar 
numărul spectatorilor a depășit orice an
tecedente : 165.885 pe săptămînă I Favori
tul nr. 1 a fost Laver, care a și confir
mat ; cel mal elegant jucător a fost de
cretat sud-africanul Drysdale ; cel mai 
popular — Gonzales ; cel mai spectacu
los meci a fost cel dintre Newcombe și 
Pilicl, iar cel mai dramatic (și cel mal 
lung : 5 ore 40 I) Gonzales — Pasarell ; 
In fine, cele mai mari surprize le-au 
constituit eliminările australianului Ro- 
sewall și englezoaicei Virginia Wade 
In turul al treilea.

UN NOU „STAR»

CINEMATOGRAFIC

I
I
I
I
I
I
I
I I

WARNEMUNDE, 9 (prin te
lefon). — „Ostseewoche” — săpJ 
tămîna velistică a Mării Baltice
— este în plină desfășurare la 
Wamemiinde, în R.D. Germa
nă, unde se întrec sportivi re- 
prezentînd Belgia, R.D.Germa- 
nă, Polonia, România, Ungaria 
și U.R.S.S. întrecerile cuprind 
clasele 420, Dragon, Star, F.D.' 
și Finn, gazdele și veliștii so
vietici aliniind echipaje la toa
te clasele. România participă la 
clasele olimpice Star și F.D.

Vîntul, foarte puternic, a dat 
destul de furcă concurențiloir, 
silindu-i, în majoritate, să aban
doneze ; n-a făcut excepție nici 
campionul olimpic M a n k i n 
(U.R.S.S.). în ce-i privește pe 
români, în prima regată de Star, 
echipajul M. Dumitriu - N. Ilies
cu a ocupat locul 7 din 16 am- 
barcații, iar în regata a doua 
locul 6, fiind actualmente pe 
locurile 5—6 ale clasamentului 
general. La clasa Finn (52 de 
partanți), E. Enopian a ocupat 
locul 17, Gh. Nicolcioiu — 18, 
P. Purcea — 23 și N. Opreanu
— 28 la capătul primei regate. 
In regata a doua, vîntul foarte 
puternic a decimat plutonul da 
yachtmeni, numărul abandonu
rilor constituind un adevărat re-' 
cord: au trecut linia de sosire 
doar 28 de Finn-uri (Gh. Nicol
cioiu locul 8, P. Purcea locul 
12; ceilalți sportivi români au 
fost nevoiți să abandoneze ca 
urmare a serioaselor avarii).

multor

Engel, Pennel și
KOLN, 9. — In cadrul con

cursului atletic internațional 
desfășurat în nocturnă la 
KSIn, recordmana mondială 
la aruncarea discului, Liesel 
Westermann (R.F.G.) a rea
lizat performanța de 62,18 in.

-s.

încă>

mulți sportivi cunoscuți coche- 
cea de-a șaptea artă. Ultimul 
este renumitul tenisman ita- 

de

Dionisi — egali la săritura cu prăjina

Pe locul doi s-a clasat cam
pioana olimpică Lia Manoliu 
(România) cu 58,07 m. Cam
pioana olimpică Colette 
Besson (Franța) a terminat 
învingătoare în proba de 400 
m cu 54,2. Roelants (Belgia) 
a ocupat primul loc la 5 000

ROMANIA-CEHOSLOVACIA

In lumea 
rolurile principale 
nerul “

Tot mai
' tează cu 
dintre ei
Iian Nicola Pietrangeli, care, cu 61 
selecționări in echipa participantă
„Cupa Davis“, deține un adevărat record, 

filmului, Pietrangeli interpretează unul din 
ale peliculei „Matchball". Parte- 
altul decît Marcello Mastroiani.său nu este

FEMEILE INVADEAZA FOTBALUL

AMERICAN PROFESIONIST

anunț publicitar apărut în rubrica feminină ______
din Cleveland a avut un rezultat neașteptat :' peste 50 de ti-

Un 
ziare . . ___
nere femei au răspuns apelului lansat de Sid Friedman de a deveni 
jucătoare profesioniste de fotbal american. Friedman, proprietarul 
mai multor echipe feminine din Detroit, Pittsburgh, șl din Ca
nada, intenționează să organizeze un campionat feminin de fotbal 
american cu începere de la 26 iulie. Una din solicitatoare, o tînără 
de 22 de ani, a declarat că are o greutate de 30 kg, poate să sprin- 
teze susținut peste 100 de metri și joacă pe diferite posturi. O alta 
a afirmat că îl depășește cu regularitate pe soțul ei, jucător de 
fotbal american, în cursul partidelor de antrenament. Sid Friedman 
a declarat că a mai primit răspunsuri și din partea a 30 de băr
bați, dornici să devină jucători de fotbal american, • care au crezut 
că anunțul a apărut în pagina feminină dintr-o... greșeală 1

Rutierul 
Agostinho, 
anonimat o dată cu victoria 
de etapă realizată în Turul 
Franței, s-a mai evidențiat și 
la două zile după surprinză
toarea-! performanță : Ia ca
pătul celor 241 km dintre Bel
fort și Divonne Ies Băins, a 
fost nevoit să treacă linia de 
sosire cu... două jumătăți de 
bicicletă în mină, ca urmare a 
acroșajului în plutonul ce lup
ta la sprint !

CARE ESTE CEA MAI FAVORABILA POZIȚIE DE GOL?

La Londra au fost difuzate concluziile profeso
rului John Cohen, de la catedra de psihologie a 
Universității din Manchester, cu privire la cea 
mai favorabilă poziție de a înscrie un gol. Prof. 
Cohen a analizat în acest scop fiecare din cele 
27 de meciuri disputate în cadrul turneului final 
al ultimei ediții a campionatului mondial de fot
bal. El a stabilit că din interiorul careului de 16 
metri au fost expediate 370 de șuturi spre poartă,

I dintre care 54 s-au soldat cu gol. Din poziții si-

I
I

portughez Joaquin 
ieșit meteoric din

I
I
I
I

tuate în afara careului de pedeapsă s-a tras 
poartă de 563 de ori, dar numai 9 șuturi 
dat cu înscrierea unui punct. Pentru I 
statisticilor, situația poate fi astfel rezumată : 
interiorul careului de pedeapsă 15 la sută din șu
turi s-au încheiat cu succes, în timp ce din afara 
careului numai 2 la sută. Cu alte cuvinte, cine 
vrea să înscrie trebuie să se infiltreze în careul 
advers șl nu să joace numai la centrul terenului.?

la
s-au sol-j 
pasionați! I 
nată : din*

I

(Urmare din pag. 1)
Europei și Americii. Așadar, 
în afara atletelor din Româ
nia și Cehoslovacia vom putea 
urmări evoluția recordmanei 
mondiale la aruncarea discului 
Liesel Westermann, a fostei re
cordmane mondiale la pentatlon 
Heide Rosendahl (va participa 
la lungime), a aruncătoarei de 
suliță Ameli Koloska (toate din 
R.F. a Germaniei), a campioa
nei olimpice la aruncarea suli
ței Angela Nemeth (Ungaria) 
etc. Este probabil ca la startul 
cursei de 800 m în afara Ilenei 
Silai și Jaroslavei Jehlickova să 
se alinieze și recordmana lumii, 
iugoslava Vera Nikolici.

• Sîmbătă și duminică are 
loc la Praga un concurs inter
național la care vor participa și 
cîțiva atleți români : Dan Hidio- 
șanu (110 mgk Mihai Zaharia 
(lungime), Valeria Răuț (triplu) 
și Argentina Menis (disc).

• In zilele de 16 și 17 iulie 
se va desfășura pe stadionul 
Karaiskakis din Atena meciul 
dintre echipele de juniori ale 
Greciei și României. întâlnirea 
contează ca revanșă a meciului 
de anul trecut de la Brașov, 
care a fost ciștigat de tinerii 
atleți români.

• La 18 iulie, campioana o- 
limpică Lia Manoliu va participa 
la o mare competiție internațio
nală la Londra. După citeva zile, 
adică la 21—22 iulie, stadionul 
olimpic din Stockholm va găz
dui meciul triunghiular dintre 
naționalele masculine ale Sue-

diei. Italiei și României. Prima 
ediție a acestei întîlniri a avut 
loc în toamna anului trecut pe 
stadionul olimpic din Roma și 
a fost cîștigată de atleții ita
lieni.

INTERNAȚIONALELE 
ROMÂNIEI 

LA ORDINEA ZILEI

m plat în 13:34,6 (record bel
gian). Alte rezultate: mas
culin : 110 m garduri 1 Da
venport (S.U.A.) 13,5 ; 1500 ni 
Tummler (R.F.G.) 3:40,7 e
400 m garduri Schubert 
(R.F.G.) 50,3 ; 100 m Ramirez 
(Cuba) 10.5 ; greutate Birlen- 
bach (R.F.G.) 19,86 m ; fe
minin : 100 m Cobian (Cuba) 
11,8.

De remarcat că în proba 
de săritură cu prăjina trei 
atleți au realizat aceeași per
formanță, 5,00 m, locul întîi 
fiind însă atribuit vest-ger- 
manului Engel, care a trecut 
din prima încercare. Pe locu
rile 2—3, la egalitate, s-au 
clasat Pennel (S.U.A.) și Dio- 
nisi (Italia).

Stadionul Republicii din Ca
pitală, pe care, la ora actuală, 
se operează ultimele adăugiri 
ale stratului de „tartan” indi
gen, va găzdui la 26 și 27 iulie 
a XVIII-a ediție a Campionate
lor internaționale de atletism ale 
României. Federația noastră a 
trimis din timp invitații de par
ticipare mai multor foruri atle
tice naționale. Pînă acum au 
confirmat prezența atleților lor 
la București federațiile din : 
Franța, Austria, R.D. Germană, 
Norvegia, Cehoslovacia, Iran, 
Polonia, Kenya, Cuba, Bulga
ria, Grecia, Spania, Turcia, 
Olanda, Belgia, Finlanda, Lu
xemburg și Elveția.

★
Rezultate din concursuri. BUCU

REȘTI. Pe stadionul Dinamo, con
curs de casă dinamovist cu par
ticiparea și a altor atleți din Ca
pitală : 400 m : Gh. Ungureanu 
49,6 ; 3000 m : R. Rusu 8:35,0, A. 
Grosu 8:33,6 : 10000 m : N. Mus
tață 29:37,4, D. Buiac 32:25,2 ; cio
can : V. Tibulschi 64,66 ; suliță : 
M. Petra 68,20 ; suliță F : Ellsabe- 
ta Prodan 46,90. TIMIȘOARA. Di- 
mitrie Marian a aruncat sulița la 
67,68, iar Juniorul Ion Vasilescu 
(născut 1952) Ia primul său decat
lon a realizat 5464 p.

TELEX- TELEX- TELEX- TELEX
Rugbyștli divizionarei B Precizia 
Sâcele au întreprins un turneu in 
Cehoslovacia. La Ostrava, ei au 
terminat la egalitate, 6—6, cu 
sportivii de la Lokomotiv (gazde
le au aliniat un XV întărit ou 
jucători din Brno), iar la Karvina 
nu învins formația Bannik cu 8—3. 
■
In cadrul concursului internațio
nal atletic de la Oslo, proba de 
10 000 m a fost cîștigată de 
australianul Ron Clarke, care a 
realizat 28:03,6 — cea mai bună 
performanță mondială a sezonului.

nai de schi ;,Cupa de Vară" de la 
Val d'Isere a fost cîștigată de Flo
rence Steurer (Franța), care a rea
lizat în cele două manșe timpul 
total de 2:38,72. In proba masculi
nă, victoria a revenit lui Jean Noel 
Augert (Franța) în 3:25.78.

in turul ciclist al Renanieî conti
nuă să conducă olandezul' Den 
Hertog. Etapa a 9-a, disputată pe 
distanța Simmern—Nierstein (127 
km), i-a revenit vest-germanulul 
Lutz in 311 23:45.

Tinărul boxer american de cate
gorie „grea- Mac Foster intențio
nează să atace titlul mdndial ne
oficial deținut de Jimmy Ellis 
(versiunea WBA îl recunoaște 
campion mondial pe Frazier). Me
ciul ar urma să aibă loc In Gre
cia, la Atena, în cursul lunii sep
tembrie. Foster a susținut ca pro
fesionist 18 întîlniri, obținînd tot 
atîtea victorii prin k.o.
■i

Uniunea Europeană de box (EBU) 
a stabilit ca spaniolul Mimoun 
Ben Aii să fie challengerul oficial 
la titlul european deținut în pre
zent de „cocoșul" italian Salvatore 
Burruni. Meciul urmează să aibă 
loc în toamnă.
■
Proba feminină de slalom special 

• din cadrul concursului internațio-

Turul ciclist al Iugoslaviei a con
tinuat cu desfășurarea etapei a 
11-a contracronomștrului indivi
dual (22 km) pe străzile orașului 
Foia. Victoria 1-a reventit purtă
torului tricoului galben, olande
zul Joop Zoetemelk, cronometrat 
in 30:11,3. In clasamentul general, 
pe locurile următoare se află aler
gătorii sovietici Nelubin șl Dlml- 
triev la 5:07 și, respectiv, 5:53.

țiftaiul I. F. -Lafuiujația”, »U, o/,


