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’PE MAGISTRALELE SOCIALISMULUI

Imagini splendide

in oglinda de apă a Cașinului
I

orice 
A fă- 

cut parte din acea cate
gorie de așezări rurale, cu 
căscioare insalubre, mohorite. 
transformate în amintiri de 
temeliile impunătoarelor 
blocuri și giganților industri
ali, care au ridicat localitatea 
la rangul și demnitatea unei 
citadele a petro-chimiei. fi- 
gurînd pe harta țării cu nu
mele de ORAȘUL GHEOR
GHE GHEORGHIU-DEJ.

Să—1 privim din nou, așa 
cum a dorit-o însoțitorul no
stru, prof. Gheorghe Poenaru, 
vicepreședinte al Consiliului

o

4

<

In privința locului, 
detaliu e de prisos.

VACANȚA PE COLENTINA
Zi de caniculă pe șantie

rul Străulești, pe Co
lentina, în amonte de 

‘drumul spre Mogoșoaia. Es- 
'cavatoare, buldozere, bascu
lante roiesc în jurul biutelor 
ce urmează a fi rase de pe 
•viitorul lac de argrement care 
se va adăuga în curînd salbei 
bucureștene. Pe una dintre ele, 
o adevărată colină, aproape 
o sută de sape, mînuite de tot 
atitea „piei tropicale", se ri
dică ți se prăvălesc mușcînd 
glia aridă.

Sudoarea sclipește pe tru
purile poleite cu bronzul apol- 
lonian. Pătrund tn mijlocul 
acestui furnicar agitat, asemă
nător celui din povestea cu 
Harap Alb. „Furnicile" sint de 
fapt elevi la liceele 6 și 33, 
veniți să dea o mînă de aju
tor, in vacanță, muncitorilor 
de pe șantier. Zumzetul rino
cerilor cu fălci de oțel și ca
dența rudimentarelor instru
mente manuale fac aproape 
imposibilă conversația pe co
lină. E cald, arșiță abia su
portabilă, deși nu este

miezul zilei, ți Colentina, mai 
cristalină ca de obicei, clipo
cește ademenitor. Băieții însă 
rămtn pe pantele colinei, iz
bind-o cu sete tn coaste.

Doar atunci cînd peste lar
ma din jur răsună o voce 
triumfală : „A sosit cisterna", 
ei se opresc și se uită între
bători la conducătorii din 
școală care-i însoțesc. La un 
semn aprobator al ttnărului 
profesor Ion Dobrescu, tăbă- 
renii de la 33 se adună pe 
culme. Vine apa. Și, bineîn
țeles, zece minute de pauză. 
Expansivul Dan Moldovan 
dintr-a zecea, slujitor al balo
nului rotund ți supus credin
cios al zeiței muzicii, scoate 
chitara, își drege glasul ți în
cepe să cînte ..I.a Steaua’—

Pe panta cealaltă a colinei, 
cei de la liceul 6 prind și ei 
de veste și salută mult aștep
tatul eveniment prin plonjoa- 
ne de delfin în Colentina, cc-e

Aurelian BREBEANU

municipal pentru educație fi
zică și sport, de pe terasa 
uneia dintre cele mai înalte 
clădiri. De aici, totul apare 
așezat pe osatura simetrică a 
esplanadei: cvartale din be
ton ți sticlă în linie sveltâ ți 
colorată, întinse pe o supra
față de aproape 15 km nătrați. 
străzi drepte și asfaltate, spa
ții verzi. In depărtare, noua 
sală de gimnastică, de pe ma
lul riului Cașin, intrată in 
funcțiune anul trecut, pare o 
delicată machetă, fn realitate 
însă, arhitecții și constructorii 
au realizat o hală care răs
punde în bună măsură cerin
țelor funcționale și de con
fort, îmbogățind peisajul ur
banistic. Tn jurul ei. sala — 
considerată a fi cea mai mo
dernă din țară — adună un 
buchet de amenajări sportive, 
aflate fn plină construcție t 
două terenuri de baschet, cite 
unul de tenis de dmp, hand
bal și volei, un stadion de 
handbal cu 5 000 de locuri, 
un ștrand cu bazin de dimen
siuni olimpice și o sală de 
antrenament pentru box si 
lupte. Așadar, aici, pe malul 
sting al Cașinului se va ri
dica fn curînd un adevărat 
micro-raion sportiv. Pin* In 
prezent au fost date în folo
sință dreptunghiurile de vo
lei, baschet și tenis. Lucrări
le înaintează cu pași repezi. 
Cei care au avut pinâ acum 
cuvintul hotăritor au fort ti
nerii. Ei au efectuat în tim
pul lor liber, peste 120 000 
ore de munci patriotică la 
fundația ștrandului și stadio
nului de handbal. Săpăturii 
au fost terminate ți torul ti-

Trotcn lOANrȚESCU
(CoKtirraart fu pay. a 2-a'

încă (Continuare tn pag. a 2-a)

POLOIȘTI! JUNIORI
LA MOSCOVA
Echipa națio

nală de juniori la 
polo 
tăzl 
unde 
mai 
eiurl
reprezentativa si
milară a Uniunii 
Sovietice.

pleacă as
ia Moscova 
va susține 
multe me- 
amicale eu

/

O PARTIDĂ CE SE ANUNȚĂ 
INTERESANTĂ

România-R.D. Germană 
la polo

După 2 ani, 
a țării noastre 
fața publicului 
vor avea ca

reprezentativa de polo 
evoluează din nou în 
bucureștean. Tricolorii 

adversar 
(ștrandul Tineretului, de 
redutabila formație a R.

La fluierul arbitrului 
Angella se vor alinia

FORMAȚIILE ROMÂNIEI PREZENTE
LA „CRITERIUL EUROPEAN DE JUNIORI" 

LA TENIS DE MASĂ
Așeară au plecat tn Austria echipele 

de tenis de masă ale României care vor 
participa la „Criteriul european de ju
niori". Competiția va avea loc în loca
litatea Obertraum, între 14 șl 18 Iulie. 
Au făcut deplasarea Carmen Crișan, Mo
nica Hariga, Șerban Doboși, Gheorgbe 
Teodor șl Gheorghe Naftali.

astă-seară 
la ora 19) 

D. Germane, 
francez A. 
următoarele 
ROMANIA i 
ori interna- 

Bogdan-Szabo

formații : 
Chețan (43 
țional, 
(176), Firoiu (119), No
vac (65), Zamfirescu 
(43), Popa (30), Minăi- 
lescu (23), Țăranu (22), 

Popescu (6). C. 
Rusu; R. D. GERMA- 

(110) —

M.

NA: Fehn
Hermans (76). Schlen- 
krich (196), Herzog (45), 
Rusche (62), Schuller 
(45), Zinner (24), Zein 
(56), Hăssebacher (10), 
Lange (62).

SAO PAULO IN BUCUREȘTI!
Binecunoscuta echipă braziliană Sao Paulo, care întreprinde 

un turneu în Europa (ultimul meci la Stockholm, unde a învins 
selecționata orașului cu 3—2), se află la București. Fotbaliștii 
brazilieni vor rămîne cîteva zile în România, după care vor 
pleca în Iugoslavia, unde vor susține două partide, urmînd 
ca la întoarcere să joace în țara noastră, între 3—10 august, 
2—3 meciuri amicale.

în fritekm conspect, taineiftfi ftmdijti eianeed prin fața turnului de la sosire «
Foto i Aurel NEAGU I

,,REGATA /NTERNAȚ/ONALÂ SNAGOV"

PRELUDIU LA 0 MARE COMPETIȚIE»
Astăzi. pe culoarele 

perfect ba li za te ale Sna- 
govulut echipaje din zece 
țâri încep marea întrece
re In Regata internațio
nală Snagov. La startul 
acestei tradiționale com
petiții nautice se vor ali
nia caiariști 
iști de mare 
reprezentanți 
ți pagaei 
SLOVACIA. 
FINLANDA.
BUCA 
GERMANA, 
U.RS5, 
SU-A„ 
ROMANIA.

La ora 10. cei pre
zenți ' In tribunele din 
dreptul „Bazei Vechi” vor 
put** urmări prima cursă 
d:n cadrul finalelor de

$1 cano
va 1 oare, 
pa de lei 
CEHO-din

UNGARIA. 
REPU- 

DEMOCRATA 
POLONIA, 

BULGARUL 
IUGOSLAVIA ți

ora 10.

I
i
I

TRATATIVE... I

fond : K 2 — 10 OM m. la 
înscris 18 echi- 
cifrâ asemănă- 
fi consemnată și 
de K 1 — 10 006 
„cap de serii* 

Coșnilă 
Re-

care s-au 
paje. O 
toane va 
in proba 
m. unde 
sint românul 
și Țarev (U.RSS). 
prezentanții noștri Cova- 
liov — Calabiciov 
rov — Suhov vor e- 
in

și Tgo- 
ta 

proba ce C 2 — ÎOOOO 
alături de puternicele 

echipaje maghiare, polo
neze și sovietice. în sfir- 
țit, eanoea de simplu 
1» Mă m : cu Macarenco 
ți Butelchin ca protago
niști. cu tenacele Wîh- 
mann (Ungaria) printre 
specialiștii corset Așa
dar. simbâtă dimineață 
patru finale de fond; 
K2 — WMă m, K1 -

10 000 m. C2 — 10 000 m 
și C1 —10 600 m. Regata 
de dimineață va cuprinde 
și întrecerile din cadrul 
seriilor eliminatorii. Tată 
ordinea disputelor i K 1 
(b) 500 m (27 concurenți); 
K 1 (f) 500 m (23 partici
pante) ; K 2 (b) 500 m (18 
echipaje); K 4 (b) 1000
r« (20 ambarcații). Fina
lele acestor patru probe 
vor avea loc după-amiază. 
Incepind de la ora 15.

Dar. Regata internațio- 
na'ă Snagov cuprinde 
16 probe. Duminică, deci, 
vom putea urmări alte 8 
finale. Aceasta, se înțe-

Venite TOFAN

(Continuare fn pag. a 4-a)

AZI, LA CONSTANTA

ROMÂNIA - R

Ciaudia Pandelescu, prezumtivă componentă a echi
pei României

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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F. A GERMANIEI i
LA GIMNASTICĂ FEMININĂ'

joi seara, au deplasat o gar- | 

nitură puternică, incluzînd și 
pe Marlies Stegemann, parti 
cipantă la campionatele euro
pene de la Landskrona (locul 
15). Iată-le și pe celelalte 
componente ale echipei R.F.G i 
Brigitte Doemski, Herta Lo- 
wenberg, Jutta Oltersdorf. 
Barbara Quester, Annegret 
Stegemann. Ingrid Wendel.

Antrenorii români au la dis
poziție următorul lot, din care 
urmează să alcătuiască — în 
cursul zilei de azi — echipa 
definitivă : Rodi ca Apăteanu( 
Lucia Chiriță, Alina Goreac, 
Rodica Secoșan, Claudia Pan
delescu, Maria Vartu, Maria 
Măcicașan, Marcela Miu, Eli
za Pavel.

In sezonul estival. litoralul 
nostru este tot mai des gazda 
unor importante evenimente 
sportive. După „nocturnele" 
de fotbal, iată și un meci 
inter-țări la gimnastică. Prilej 
nu numai pentru constănțeni, 
ci și pentru numeroșii oaspeți 
de peste hotare prezenți în 
stațiunile noastre de a urmări 
un interesant spectacol spor
tiv.

Azi. de la ora 18, în Palatul 
Sporturilor din Constanța 
și-au dat întilnire, intr-un 
meci devenit tradițional, echi
pele feminine de gimnastică 
ale României și- R.F. a Ger
maniei. Se va concura numai 
cu exerciții liber alese. Oas
petele, sosite în Capitală de

I
I
I
I
I
I
I
I

în sportul de miine.
startul anchetei internaționale 

organizată de ziarul nostru cu tema :

RANDAMENT EGAL LA CLUB
Șl LA NAȚIONALA?

COM SE POATE REALIZA?
Primul

I
I
I

CRITERIUL ZIARULUI ‘SPORTUL" LA CICLISM
0 MARE ÎNTRECERE A

• Eddy Merckx și-a început cariera sportivă participind la întrecerile pentru 
școlari I Jacques Anquetil — ca și alți ași ai sportului cu pedale — a debutat 
pe bicicletă de turism.

• UCECOM oferă o cupă și numeroase premii celor mai buni școlari cicliști 
® Unde ne intîlnim luni după-amiază ?
• Reprezentantul fabricii „Dezrobirea", un veritabil... Moș Gerilă
® Călătorii cu avioanele TAROM in cele mai frumoase orașe ale țării
• A. S. Loto-Pronosport: premii surpriză!

J

răspuns:
BOBBY

CELOR MICI! CHARLTON
(Manchester

Șahul este singurul sporf îr» 
care non-combat-ul este per
mis, am spune chiar încurajai, 
de regulament. Se poate ajun
ge la rezultatul de egalitate, 
cu mult înainte ca piesele 

albe și negre să fi luat pe tablă una 
din pozițiile tipice de remiză, așa cum 
sint specificate de teoria finalurîlor de 
șah (Endspiel). Este de ajuns pentru 
aceasta acordul, exprimat sau tacit, al 
celor doi adversari, iaz acesta — prac
tic — poate preceda chiar prima mu. 

ce reprezintă, 
cel mai puțin

tic 
tar© a partidei. Ceea 
fârâ îndoială, aspectul 
sportiv al problemei.

Se ajunge astfel ca 
Intilniri în fața tablei 
cunoscut dinainte, rod 
tive duse cu mai multă 
discreție. Iar pe tabela concursului 
punctele se impart cu dărnicie și vi
teza, mareînd o nedorită proliferare 
a remizelor. La recentul turneu feminin 
de la Sinaia, 57 din totalul de 91 de 
partide au fost remize, marea majori
tate așa numite .de salon", adică 
decurgînd din amiabile tratative.

Pacifismul și spiritul diplomatic al sa- 
histelor — care, să fim drepți, au în
vățat prea bine lecția de la colegii 
lor din întrecerile masculine — se răs- 
frînge firesc asupra spectacolului spor
tiv, ca să nu mai vorbim despre im
plicațiile etice ale întregii chestiuni. 
Tot atît de râu este că, discutînd mai 
mult în jurul tablei cu 64 pătrate și 
nevăzînd exact ce se petrece pe ea, 
jucătoarele noastre (acum ne referim 
exclusiv la lotul autohton) își micșo
rează»-sensibil potențialul de luptă și 
— unele dintre ele — preferă scutul 
facil al aranjamentelor cu foste și vi
itoare adversare, pe baza unor legi 
de compensație care pot întrece în 
complexitate și operațiile de clearing 
șau convertiri monetare.

Aci este un aspect foarte important 
al problemei, pe care-l semnalăm tu
turor celor în drept. „Spiritul de echi
pă", râu înțeles, începe sâ acționeze 
la noi în direcția diminuării unei ca
pacități de joc necesare în orice 
întrecere internațională. întrajutorările 
de puncte și împărțirea lor în fel și 
chip nu fac decît sâ scoată din mînă 
pe șahist, îl demobilizează pentru con
fruntări viitoare. Avem exemple de ju
cătoare cu palmare» recunoscut care, 
ajunse sâ joace singure în turneele de 
peste hotare, s-au prăbușit iremediabil 
spre coada clasamentului. Acolo, 
jucat altfel...

Sîntem convinși că această temă 
un serios subiect de meditație și 
fru cei care asigură conducerea 
nică a lotului feminin de șah al Româ
niei, în special pentru antrenorul sau, 
apreciatul specialist și colegul nostru 
de gazetărie sportivă, Sergiu Samarian. 
Credem că pentru el, mai ales, nume
roasele remize în 10 mutări (!) comise 
de jucătoarele pe care le are în grijă 
nu reprezintă certificate de măiestrie.

Poate, doar în domeniul tratative-

rezultatul unei 
de șah sâ fie 
al unor tenta- 
sau mai puțind

s-a

este 
pen- 
teh-

I
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I
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Radu VOIA ’

CUBANEZI IN ROMÂNIA

sîmbată și duminică la Cluj, după 
care vor fi prezenți la Tg. Mu
reș.

------- în țara
,au. sHsVnut’ vineri, in localitate,

României. Rezultate:

I
I 

J
TORNEOL TINERILOR TENIS MANI

BRAȘOV, 11 (prin telefon). Reprezentativele 
tinerilor tenismani cubanezi aflate 
noastră — ■ __ ;
o serie de întiln'lrl amicale in compania"’ for- 

-mațiilor similare ale României. Rezultate ;
România (tineret A) — Cuba (tineret A) 3—0;
România (tineret B) — Cuba (tineret B) 3—o’ 
Jucătorii oaspeți își continuă turneul, evoluind

United)? ci
că re

Știți cum 
clist marele 
conduce detașat în actualul „Tur al Fran
ței" ? Răspunsul ni-1 dă ziaristul belgian 
Lucien Bergmans, cel care a scris cartea 
dedicată acestui, ciclist 1 „Eddy a început 
să îndrăgească sportul cu pedale cu ocazia 
curselor de miercuri după-amiază rezervate 
școlarilor". Ca și el, și voi, dragi școlari, pu
teți începe o mare carieră sportivă partici- 
pînd la Criteriul ziarului „SPORTUL* des
chis tuturor categoriilor de vîrstă. tuturor 
celor care au îndrăgit sportul cu pedale!

Despre asul ciclismului francez. Anquetil, 
cel care a cîștigat de 5 ori „Turul Franței",

și-a început activitatea de 
rutier Eddy Merckx, cel i

C. gruia — coresp. principal

Â CAMPIONATELOR Dt HALTERE Sportivii români s-au impus
ION HORTOPAN Șl ZORO FIAT PRIMII CAMPIONI

CICLIȘTII DE LA STEAUA AU DOMINAT
CAMPIONATUL DE CONTRATIMP

BRAȘOV, 11 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Vremea n-a 
fost nici de astă dată' un aliat 
al cicliștilor. Un vînt puternic, in 
rafale, frig, scurte reprize de 
ploaie — iată ce-au avut de în
fruntat azi dimineață rutierii 
participanți la campionatul na
țional de contratimp, individual. 
Și vremea aceasta vrăjmașă nici

s

măcar n-a fost imparțială. Pe 
unii concurenți i-a dezavantajat 
mai puțin, pe alții mai mult. în 
proba seniorilor, cei care au avut 
șansa ca sorții să-i plaseze la 
începutul listei de start (Victor 
Rățoiu. Ștefan Suciu, Theodor 
Puterity), au luptat cu un vînt 
de intensitate medie, pe cînd 
rutierii plecați în concurs după

ei (Emil Rusu, Nicolae David, Al. 
Sofronie, Mircea Rîndașu, Du
mitru Nemțeanu etc.) au înfrun
tat rafale puternice și reprize de 
ploaie rece.

Titlurile de campioni ai țării

Hristaehe NAUM

despre gigantul care și-a în
scris numele pe tabloul în
vingătorilor în „Turul Ita
liei", Bordeaux — Paris și al 
altor competiții de amploare 
s-a scris mult, foarte mult. 
Ați reținut însă amănuntul 
că și el, ca și alți mari ci
cliști ai lumii, și-a început 
activitatea pe bicicletă de tu
rism 7 Ei bine, Criteriul zia
rului „SPORTUL" vă oferă 
prilejul să participați la 
curse rezervate acestor cate
gorii de biciclete, să debu-

(Coniin.ua.~e în pag. a 2 a) (Continuare în pag. a 2-a)
/ i

CLUJ, 11 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Foarte 
puțini spectatori au fost pre
zenți azi la primele întreceri 
de celei de a XXII-a ediții 
a campionatelor naționale de 
haltere ale seniorilor. Din 
păcate, nici sala Clujeana nu 
s-a dovedit proprie desfășu
rării campionatului național.

Concurentul numărul uru 
al primei zile a fost bine
cunoscutul Ion Hortopan, în
vingător 
tate la 
autor o 
ționale t 
287,5 kg

fără nici o dificul- 
categoria ușoară și 
două recorduri na- 
95 kg la împins și 
la total. La catego-

ria cocoș a 
dar nu atît 
se aștepta.

Iată rezultatele :
1. Ion Hortopan
287.5 kg (95. 85, 
Costea (Rapid 1 
(75, 75, 95), categ. < 
Fiat (Steaua) 320
2. A. Pamavelas
317.5 kg (100, 95, 
Covaci (Dacia 
(87,5, 87,5, 120).

Concursul continuă sîmbătă di
mineață (ora 10), cu desfășura
rea categoriilor pană șl ușoară. 
Iar după amiază (ora 17) cu în
trecerile la categoriile semimij- 
locle, mijlocie și semigrea.

cîștigat Z. Fiat, 
de ușor pe cit

cat. muscă :
(Olimpia Buc.) 
107,5), ‘ “
Buc.) 
cocoș : 1. Zero 

kg (110, 90, 120),
(Dacia Oradea) 

122,5), 3. Emeric 
Oradea) 295 kg

2. loan
245 kg

Ion OCHSENFELD

în maratonul de natație
din Marmara

ISTANBUL, 11. - Cel de al 
IV-lea maraton internațional de 
înot care se desfășoară in aces
te zile în marea Marmara a cu
noscut in prima etapă (12 km) 
o netă afirmare a sportivilor 
români. Ei ocupă primele două 
locuri : 1. 
17:29; 2. 
21:25. Pe 
înotătorul
4h 28:50 iar favoritul 
(iei, bulgarul Kalcev, 
nat abia al 7-lea.

Gavrilă Morarii 4h 
Gerhard Gotter 4 h 
locul III s-a clasat 
turc Erdal Acet in 

competi- 
a termi-
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nerilor a fost luat de con
structori, care, în același ritm 
susținut, au început montarea 
plăcilor dg prefabricate, din 
care se vor construi tribu
nele stadionului, pereții și 
cupola sălii de box și lupte.

★

Acordăm întreaga noastră 
Stimă fostului jucător 
de polo ZOLTAN 

HASCI. care prin strădania 
lui voluntară contribuie la 
extinderea bazei materiale- 
sportive a orașului. De cînd 
a venit C3 director adjunct la 
Grupul școlar de chimie mul
te s-au schimbat, de numele 
lui fiind legat șî proiectul 
unui frumos complex sportiv, 
așezat pe celăjalt mal ăl Ca- 
șinului, declarat șantier al ti

neretului. Deocamdată, pe 
șantierul tineretului, al cărui 
șef este chiar tov. Hasci, s-a 
netezit și s-a curățat locul, 
S-au trasat terenurile de 
handbal, fotbal, volei, pista 
redusă de atletism și bazinul 
natural de înot. De asemenea, 
s-au colectat din albia rîului 
Cașin circa 500 tone de ba
last, necesar drenării te
renurilor. Toate aceste treburi 
au fost executate de elevii 
Liceelor nr. 1. 2, Industrial și 
ai Școlii profesionale de chi
mie, principalii beneficiari ai 
viitorului complex sportiv.

★

Orașul Ghoerghe Gheor- 
ghiu-Dej grupează patru 
mari unități industria

le I Uzina de petrol. Uzina 
chimică. Uzina de cauciuc și 
Termocentrala de la Borzești. 
cape — fiecare în parte — au

terenuri de handbal, fotbal, 
volei ți arene de popice. Ora
șul se dezvoltă continuu și 
întreprinderea de construcții 
montaje — I.S.C.M. — a a- 
menajat, în cadrul grupurilor 
ei de șantiere, numeroase te
renuri simple. rezervate sala- 
riaților respectivi. Cele opt 
școli generale, liceele ți gru
purile școlare profesionale 
sînt dotate cu difeNte insta
lații sportive.

Avînd Ia dispoziție condiții 
din ce în ce mai bune de con
curs și pregătire, gimnațtii. 
scrimerii, handbaliștii, luptă
torii, boxerii, halterofilii șî ju
cătorii de tenis de masă au 
ajuns pînă in fazele superioa
re și chiar în finaleie campio
natelor republicane, ridicir.d 
prestigiul sportiv al orașului 
lor. De asemenea, alte echipe, 
de atletism, fotbal, volei ți

VACANȚA PE COLENTINA
(Urmare din pag. I)
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se strecoară alături, leneșă 
limpede, printre păpuriș 
ierburi înalte.

Setea se potolește, fetele 
transpirate se răcoresc și, >n 
notele vesele ale unei noi me
lodii, tâbărenii se întorc mnr- 
murînd în cor... Din nou panta 
estică intră în alertă, sapele 
se ridică și coboară mai vi
oaie, pămiițtul se prgvale mai 
cu spor. Doar liceenilor din 
Pțtjura le este greu să se des
partă de răcoarea Colentinei. 
Au cerut ingădtțința de a con
tinua acum pauza de jumătate 
de oră ce li se cuvenea mai 
tirziu. Unii au încins un 
concurs d» sărituri de pe o 
platformă ad-hoc, alții joacă 
alături polo cu șnmoioage de 
iarbă, alții cu mingea.

„Acesta este săritor — ține 
să mă avertizeze prof. Alep 
Coștescu, arătîndu-mi un băiat 
blond cu conformație de spor
tiv care tocmai spintecase apa 
cu un salt acrobatic.

îl cheamă, bănuind că mă 
interțsează în mod deosebit o 
conversați^ cu el. Blondul să
ritor se prezintă nonșalant t 
Traian Borulescu.

— Cum merge treaba pe 
șantier ? il întreb.

— Biție. Ne-am acomodat 
repede, mai ales că majori
tatea sîntem sportivi, iar mun
ca de aici ne ajută la men
ținerea condiției fizice.

— Ești, după cum aud, să
ritor...

— Fost. Acum am îndrăgit 
ciplismul de pistă fi mă pre
gătesc la Școala sportivă. 
Băieții tmi spun Uragan, după 
marca bicicletei mele pe care 
o voi aduce fi aici in zilele 
următoare ca să fac ant-ena- 
mente în pauze.

Intre timp, cercul s-a lărgit 
cind băieții au aflat că este 
vorba și de sport: aruncăto
rul de greutate de la Rapid. 
Aurel Hoffman, fotbalistul La- 
rometului. Ion Gherghinov:- 
golgeterul campionatului de 
juniori în „onoare" cu 35 de 
poluri marcate !. scrime-ul Ion 
Petrică, canotorul Valerin 
Gonf. de la C.S.Șc., col ezul 
său de club, baschetbqT.ftul 
Mihqi Motoi. judocanul Iulian 
Floarea... îhtr-o asemenea con
junctură este greu să deviezi 
de la discuția pe tema prefe
rată. Mai ales acum cind 
matematica, fizica sau latina 
nu atentează la libe~ta:ea zi
lelor de vacantă, cind fotba
lul, chiar fn relache. este ine
puizabil in subiecte de con
troversă despre ce a fost ți 
ce va fi.

Dar fluierul unuia din pro
fesori a răsunat prelung, ves
tind încheierea pauzei, 
rit», băieții revin pe 
Privind din vîrf, unul 
reflecta; „Și cind n-o 
colina, cînd totul va
neted, cînd s-o ridica barajul, 
ce lac superb o să acopere 
această vale I Aud că se va 
face aici un mare club natxtie. 
că vor capta și Argeșul ca să

umple lacuL O să venim 
și-atunci cu toții să ne atniif- 
fitn de aceste zile, de petsaful 
dispărut, să vedem noul pei
saj. Ce-ar fi ca la plecare să 
punem o plăcuță cu inscrip
ția : ^Aici a lucrat Liceul 6“.

De partea cealaltă a brutei. 
cei de la 33 sfidează zgomo
tosul buldozer ca~e se opin- 
tețte la poa’ele pantei despi- 
ciud. cu fălcile de otel, enor
me bucd'i de glie. Totuși, cri- 
gan.
fac ei-

Chitara, părăsită pe deal, 
abia așteaptă pauza cea mare 
ea să-fi mai dezmorțească pu
țin corzile—

handbal, activează tn campio
natele Județene, Iar mii de 
tineri muncitori, tehnicieni, 
ingineri și elevi tși dispută 
întiietatea In competițiile lo
cale. Există o Școală sportivă 
cu secții de atletism ți hand
bal, iar e dată cu noul an de 
invățămînt va lua ființă un 
Liceu cu program special de 
educație fizică.

★

Am schițat sumar tabloul 
sportiv al unei localități 
care a avut cîndva doar 

o singuri echipă de fotbal. Tn 
viitorul apropiat, alte locuri 
iși vor schimba înfățișarea 
în Orașul Gheorghe Gheor- 
țhiu-Dej. De la tov. Virgil 
Tămășescu, secretar cu pro
blemele econom ce al Comite
tului municipal de partid, am 
aflat că organele locale au fn 
proiect construirea unui sta
dion cu o capacitate de 10 006 
de locuri, ir, apropierea par
cului orașului. Lacul Belci. 
situat Ia circa 3 km. va de
veni o bază sportivă nautică 
si de agrement pentru cetățe
nii de toate viratele. Totodată, 
se vor deschide noi centre de 
inițiere ți antrenament, astfel 
ca sportul să-și lărgească ne
contenit auditoriul

♦
cesta ește peisajul spor
tiv 1969 a! Orașului 

Gheorgc.e Gheorghiu-
Dei. El reprezintă o frumoasă 
carte de vizită a gospodarilor, 
activiștilor și sportivilor de 

c nț bogat cu care ce
tățenii acestui tinâr oraș (me
rita de vîrstă a populației — 28 
de ani!) ies in iatimpinarea 
marilor evenimer.te ale anu
lui: AL X-LEA CONGRES 
AL PARTlOriXT SI CEA 
DE-A 25-A ANIVERSARE A 
ELIBERĂRII PATRIEI.

'ui nu

DORIȚI SA VA APARA

FOTOGRAFIA IN ZIAR?

Doriți sâ fifi invitați

la dejun

:e ae vizi

RALIUL TURISTIC
Grupul de turiști bel

gieni, participant! la raliul 
turistic organzat de „Touring 
Club Royal de Belgique“, în co
laborare cu A.C.R., părăsește 
Capitala astăzi dimineață, tn- 
dreptțndu se șpre Mamaia

Oaspeții belgieni vor petre
ce șapte zile pe litoral, după 
care se vor îmbarca în auto
mobilele lor și vor pleca să 
viziteze orașele Tulcea și P 
Neamț, mănăstirile din nor
dul Moldovei, apoi Clujul și

-

Mr^- 
coiini 
din ei 
mai fi 
deveni

de Marin Niculescu

fi Gabriel Moiceanu?

BELGIA-ROMANIA
Oradea. Ra'iul automcbiiirtic 
se va încheia*— pe teritoriul 
României — la 23 Iulie, cfnd 
turiștii belgieni vor ieși din 
țară prin punctul de frenberi 
Borș.

Un nou grup de turiști au- 
tomobiliști va pleca duadnicâ 
din Belgia ți va sosi marți 
15 iulie la Arad pentru a par
curge același trăsei prin țara 
noastră In cadrul aceleiași 
organizări a Raliului turistic 
Belgia—România.

tați

(Urmare din pag. I)

sport car?
creat personaje de lece&ââ.

S. alergătorii noștri de 
bunte — inclusiv cei ce vâ 
vor invita ia dej;:~. (Marir. 
Niculescu ț; Gabriel M tocea- 
du) — au tiort ctocțtiaiâ 
cu ertlisrr.jl tot prin inter- 
rrediul bsedetei de t'rrisrt.
De a’.tfei. profesor i Ioa Stoi
ca și Dan Pcptmct maeștri 
ai sportului, astrereri de ci- 
efism ți foștii campiori ai 
țării pruf. Nk»iae Grigorețî 
Dragcș Paraitescu sint ne- 
rtbdătcri să selecționeze dia 
riadul partieipantuor la Cri
teriu! țiaruhii -SPORTUL* 
pe viitori: perfcru.eti ai spor
tului cu pedale rocoânesc.

In afara premiilor oferite 
de ziarul nostru — publica
rea fotografiilor câștigătorilor 
întrecerilor finale ale fiecă
rui traseu, invitarea învingă
torilor pe Capitală la un de
jun cu Marin Niculescu și

Gabriel Moire ierea
primilor trei a fie
care catggcrre a: e^t

mai buni dintre 
participant! vor primi damuri 
din partea uncr întreprin
deri șî înstituțîL A. & LOTG- 
PR6WOSPORT — veritaiMl 
spri^Eiter al tiefismund ro
mânesc — pregătește premii 
s rrpriză. TAROM oferă că
lătorii grs-.ui» cu aviouuL 
iar UCECOM o frrnxasă 
<r--pă ți meroase alto pre
mii fn ceiecte de utilitato. 
Fabrica -DEZROBIREA* d a 
Brașov va fi reprezentată de 
un veri 1- Moș Gerilă. 
I-cărcat cu bunătăți, el va 
oferi daruri unui m 
măr de tmneurenți 
țiațî.

Așadar, luni după 
r.e intîlnim la startul 
lor întreceri ale Critei

-un. ce-

.are nu
tritei-

dai amiază 
prime- 

Â 
ziarului „Sportul*. După (re
ferințe, concurenții pot veni 
fie pe traseul din ștr. Cîm- 
pinei (situat Intre Piața

REFLECȚII DUPĂ EUROPENELE DE BOXd)
Decizii imbu nâtăfite fi... stop hotârit lipsei de tehnicitate

Martor ocular ia ultimele patru 
ediții ale campionatelor europeca 
de box șl la turneul din cadrul 
J.O. din Mexic I960- cu poșibllt- 
tatea astfel creată de a ti in po
sesia multor date statistice, inte
resat prin însăși alribv'a de 
a analiza de pe poziții cit mal 
obiective comportarea arc - or 
judecători, iml permit să sub.i- 
niez de la bun început faptul că 
acțiunile Întreprinse in med pet- 
severgnt de conducerea Asocia
ției Internaționale de box amator 
in vederea uniformizării și i"-’.- 
bunătățirii arbitrajelor și deci
ziilor la marile competi:.i Inter
naționale, dau rezultate din ce In 
ce mal bune. In această idee. 
„guropenele-1969“ au depășit edi
țiile anterioare șl ca exemplu 
putem cita procentul de 53”, de
cizii la puncte acordate cu 5—0 
de judecători, față de 43—4. 0 cit 
aii reprezentat acestea la prece
dentele trei ediții ale C.E. și tot 
atîtea turnee la J.O

împrospătarea permanentă a 
loturilor de arbitri-iudecători că
rora ie revine cinstea de a oficia 
la campionalele europene și la 
Jocurile Olimpice. Întinerirea a- 
cestor loturi, urmărirea pe par
cursul perioadelor precompeiițio- 
nale a activității celor vizați a ii 
folosiți, colocviile, îndrumările și 
seminarizările din zilele premer
gătoare competițiilor sint măsuri 
luate de A.I.B.A. tn ultimii atr, 
care, după cum se constată, dau 
bune rezultate.

Problemele cele mal importan
te care stau In atenția forului 
internațional al boxului amator 
sint in prezent cele care se re
feră la găsirea mijloacelor pentru 
ridicarea gradului de tehnicitate 
a meciurilor și, in general, a 
competițiilor. A.I.B.A., consecven
tă principiului atragerii tineretu
lui in practicarea boxului in sco
pul formării și desăvîrșlrii cali
tăților fizice și morale, de curaj 
și dîrzenie, de ridicare la un ni
vel superior a noțiunii de ama
torism in box, luptă prin toate 
mijloacele să elimine pe cit po
sibil in totalitate, aspectele de 
brutal ițaje dip acest sport și, in 
general, cele care dăunează inte
grității fizice a sportivilor șl fru
museții boxului.

Acești este motivul pentru care, 
pe parcursul an..or. • d;si>*roi 
din regulament precizarea potri
vit căreia se accrtau puncte su
plimentare boxerului care reunea 
să-și trimită adversarul la podea. 
O decizie acordată unul boxer 
care pe parcursul unui rr.ee: cu 
a reușit altceva dec!; să-ți tri
mită adversari! de trei ori iț re
dea. de exemplu, prin acțiunr ți 
lovituri care urmăreau în exclu
sivitate acest lucru, are dreoț 
consecitvă stimularea ia aces: 
.învingător* țt ia susținători: Ini 
a unei idei fundamenta: greț-.te 
despre boxul amator evoluat.

Acceptarea și stimularea cu 
precădere a tehnicității tn box. nu 
exclude tăria loviturilor. într-o 
asemenea situație, boxul ș-ar 
pierde din Interes. d:n ‘spec acu- 
lozltate. din popularitate. Dar. a 
transforma o dispută pug , că 
Intr-o întrecere gen .care dă r.ai 
tare* reprezintă un aspect de-a- 
curn depășit șl blamat al boxului 
amator.

eurc- 
sta și

an ..ar.

Așa au stat lucrurile la 
penele noastre, așa vor 
In viitor.

Să aruncăm o privire 
bioul medaliaților cu aur la Bucu
rești și prin prisma celor ară.aie 
mai sus să încercăm să ne expli
căm de ce In rindui acesmra apar 
boșeri ca Ged3. CiucȘ, Dumitres
cu. Țrolov. Cuțov. Țreg . 
Giintber. Pozniak. Alese ș: cu 
apar nume ca Lubbers (Olanda), 
Barttour (Scoția). Dendens iPa- 
lonia). Vaslușkin (U.R.S.S.), Mi
hai și Covaci (România).

Că s-au comis greșeli la unele 
decizii este un adevăr. Dar. tre
buie să recunoaștem și să reți
nem că prin aceste greșeli, in 
nici un caz nu au fost favorizați 
cei care șu mizat pe... tăria Invi
tărilor I
SA

pe t»-

A apărut nr. 5/1969

al revistei

1» AUTO-TUR!SM“
In cuprins : „Momentul 1277“ 

(reportaj la Uzina de autotu
risme Pitești), „Extemporal pe

SA
ALEGEM TACTICA, SA ÎM
BUNĂTĂȚIM STILUL, 
CREAM .SURPRIZELE* !

In 
situații, cind. . _________
celor trei reprize de lupta ectr- 
libraiâ. trebuie totuși declarat un 
Învingător. Pentru aceste cazuri, 
regulamentul Indică judecătorilor 
criteriile de acordare a deciziilor.

box, întîlnim destul de des 
după consumarea

ii
lllllllinilllllllllin

șosele*, „fiși 128“, -Reglajul 
aprinderii la motoarele in doi 
timpi*, „Imluența medicamen- 
te'or asupra capacității de 
conducere*, o haită in cinuri 
cu traseele turistice, drumu
rile modernizate și terenurile 
de camping. «120fl Um. prin 
Turela”,' -itinerate turjsiiee in 
Dobrugeal precum Și nume, 
roase alte arțicole șl reportaje 
in ear'e sitjt prezentate ulti
mele noutăți gin lumea auto
mobilului, din țară și străină
tate.

Principalul criteria ti constituie 
rirtetataa acțiuafler ș: precede- 
eior tehnice dovedite de boxeri. 

Din pâcate. aceste cazuri sint 
‘ ’ In mod r.euniform

dintre oficial’, care 
precădere sau acțiu- 
sau pe cele de apâ- 

în considerație • 
numai

tratate ir.câ 
de către mii 
apreciară cu 
cile de atac 
rare. Iau In considerație • toate 
lo-.-xturile sau strict numai pe 
cele cu valoare de punctaj st tn 
felul acesta apar. în s.tuattiie 
arc.tr: te. atît de d.scutatele dect- 
zr acordate eu 3—-2 sau 4—1.

Sareîna Judecă terilor este !n- 
troeftva ușurată dacă din desfă
șurarea luptei e: rețin, pe lingă 
erad-l de tțhrjcitate. aspectele 
tactice adoptate de boxen. In ul
tima vreme, s-a doved:t că acest 
element — tactica — stă din ce 
Ia ce t^ai mult Ia atenția jude
ci tort Tor. fapt care apare normal 
dacă ținem seama de intenția 
rificăni permanente a flr.dirii fn 
ring.

Din acest punct de vedere. îmi 
permisă relev calitățile de care 
au dat dovadă do! din repreten- 
tantit noștri : Alexe și Ciucă. Fle
care. pentru a cuceri medalia de 
aur. a avut de Tnfruntat efte pa
tru adversari, diferiți ca stil, 
a'.onjă. forță Ș- rezistență, adver
sari de care — în s pen al Alexe 
— nu putem spune că au trecut 
cu ușurință. Cu toate acestea, de
ciziile prin care au foșt declarați 
învingători cel dcS boxeri români, 
au fost acordaje cu 5—9.

Cum au reușit snortivii noștri 
să determine această unanimitate 
în aprecierea judecătorilor ? Este 
o întrebare care trebuie să stea 
In afentfa antrenorilor noștri, lâr 
răspunsul să constituie elementul 
de care să se țină seama în mal 
mare măsură. în pregătirea tutu
ror reprezentanților noștri. Si 
acest rtsnuns să Ce legat neapă
rat de faptul că Alexe. de exem
plu. a adoptat pentru fiecare med 
tactica cea mai indicată șî în fe
lul acesta a trecut de furiosul 
Lubbers, de tehnicianul Victor, de 
co’osul Hitssing și de experimen
tatul Pandov.

Nu același lucru putem afirma 
despre Mihai Aurel și Covad Ion, 
care indiferent de stili>4 adversa
rului pe care îl au în față, adop
tă în exclusivitate tactica pfgnslr 
vei. sau despre Pușcaș șl Stumpf, 
care aleg cealaltă extremă — de
fensiva.

Să felicităm încă o dată șt să 
subliniem «...
nostru Aurel 
prjn acqrateța 
prin stăpînire^ pîn£ la perfecțiu
ne a aijpmițor procedee tehnice, 
prin condiția fizică excelentă șt-a 
depășit fără drept de apel toți 
adversarii. Dar. grija pentru vi
itorul Tui. ca unul din pivoțil 
reprezentativei noastre, ne obligă 
să scoatem în evidență necesita
tea conținiiării, gu aceeași prlae- 
pepe gi rgșpopșabiljiate, mupcp 
de îmbogățire a arsenalului teh
nic al acestui dotat pugilist.

în tribune sșu în sonorul tele
vizoarelor poate au foșt auzitg 
rriai puțin zumzetele aparatelor de 
filmat prin care specialiștii străini

fixau pe peliculă boxul lui Du
mitrescu. interesul acestora. Ja 
pr.ma vedere, ce dă tot dreptul 
să ne simțim onorați. Să rămî- 
nem insă convinși că aceste fil
me vor fi derulate și studiate fază 
<51 fază de cei care pregătesc pe 
viitorii adversari ai campionului 
nostru. !n vederea alter mari 
competiții Internationale, și că în 
boxul lui Dumitrescu nu vor să 
prea multe .necunoscute". Sâ ți- 
nem seama că In acest fei pot fi 

rate — fn
ceseie lui Giju c.a ultima vreme, 
pe plan internațional.

In boxul amator evoluat, men
ținerea personalității și stilului ca
racteristic sportului, trebuie să 
excludă șabionismuL Elementul 
tehnico-tactic îmbinat cu elemen
tul surpriză și bazat pe o te
meinică pregătire fizică, vin să 
întregească să valorifice ccn- 
tianu un anumit stil de a boxa.

Cunoaștem stilul în boxul lui 
Cuțov. de exexrujlu, dar cred că 
oriefte C.me aW meciurilor lui 
vcm anțliza, nu vom putea pre
ciza and declanșează atacul, de 
unde pornesc loviturile, cind și 
unde se deplasează.' Acesta este, 
după părerea mea. boxul variat 
șî evoiuat. acesta eș*e stil conti
nuu îmbunătățit, acgstea sint de- 

_ ' -- : e M -
tru Judecători în acordarea deci
ziilor.

ing. Constantin CHIRIAC 
arbitru international de bc’x

I

— V

succesul ..cocosului" 
Dumitrescu, ’care 
boxului Dreștșt,

1

Echipa campioană masculină, însoțită de cei doi antrenori. 
De la stingă la dreapta : F. Cociș (dntrpnqr), L. Bub. Gh. Păți- ■ 
nescu, Dan Grecu, Mircea Bădutescu (ajițrpnor) — sus;

I. Zamfir, Gh. Tohăneanu, Nicglae Oprescu (jos)

SPORTIVILOR NOȘTRI FRUNTAȘI
Desfășurfndu-se separat de în

trecerea Individuală, ediția din 
• cest an a campionatului na
țional de gimnastică pe echipe 
a permis o mai riguroasă de
partajare a valorilor, fiind un 
bun prilej de a constata nive
lul de pregătire atins de gim
naștii noștri la sfîrșitul primului 
ciclu anual de pregătire. Ca șl 
in ceilalți ani, punctul de atrac
ție al concursului a fost confrun
tarea dintre echipele cluburilor 
Dinamo și Steaua. Este, în e- 
ga’.ă măsură, meritul celor doi 
antrenori dinamoviști Francisc 
Cociș și Mircea Bădulescu, care 
au îmbinat judicios într-o echi
pă experiența și maturitatea, re- 
prezentatg de gimnaștii Gheorghe 
T~'râneapi|, Ludovic Buh, Ton 
Zar-f.r. cu dorința ’ de afirmare 
a tinerilor Gheorghe Păuneșcu, 
Dar Grecu și Nicolae Oprescu. 
Lipsită de aportul unui compo- 
nert valoros (Anton JCadar, ac- 
ciagntat), echipa Dinamo a evo
luat în gctuala formulă conștant 
de Ta un aparat la altul, cuce- 
r r.d pentru a 16-a oară mult 
rfvnitul titlu de campioană pe 
err.; ce. Ocuplnd, cu echipa a 
dcuâ. locul trei, dinamoviștil au 
demonstrat atît calitatea 
reior de care dispun, cît 
siunea și 
muncește 
naștic^. 
gtrfnaștil . ,
găsit cadența pentru a 
o replică valoroasă trgdiționali- 
:r for adversari. 4tît Mihaiuc, 

îr.câ reres‘abilft complet, cît și 
ce.Ia’.ți component! ai formației 
•v.'. tare au evoluat sub posibili-
- = -..e lor reale. Surprinde cu

— — . • r".~portarea a-
■ ■ cu cit ea este alcâ- 

■z-i din tineri gtmnafii talen
tat !■ care ne punem speranțe. 
Sir: remarcabile străduințele echi
pei C.S M. Cluj, care a ocupat urț 
merituos Ioc IV. Eforturile de- 

Oe antrenorul Andrei Batiz 
»u fost. In parte. Încununate de
- Au lâsat o frumoasă im- 
pfesie îndeosebi gimnaștii Gheor- 
g'r.e I-san ți Radu Branea, ti
re.- d::a;i, cu calități pentru 
gimnastică.

Surprinzător de modest ț-au

Luțjqvic Buh, Ion

jl rezer- 
___t , f Jț și p|- 

seriozițtea cu care se 
secția lor de gim- 

Nici de această dată 
clubului Steaua nu au ----- c—.— .u oferj,

PARTICIPAT!
LA CRITERIUL

prezentat componenții echipei 
I.E.F.S. care, în treenț. ne obiș
nuiseră cu exerciții deosebite, 
atît ca valoare tehnic# cit și din* 
punct de vedere al formei dș 
execuție. Fiind, ca medie de vîr
stă, cea mai țînără echipă din 
concurs, selecționata Clubului 
sportiv școlar — Șc. sp. nr. 2 a 
evoluat jpegal, cp| mșii bupi com
ponent! ai celor două secții pre- 
zentîndu-se foarte diferit atît. de 
la un aparat la altpi, cît și în 
cadrul aceluiași aparat. A apă
rut evidentă lipsa de forță, în 
special. De asemenea, unele ca
rențe în Însușirea corectă a ele
mentelor grele au avijț ca re
zultat întreruperi în continuita
tea exercițiilor. Totpși, anumite 
execuții ale gimnaștilor Constan
tin Petrescu și Ljviu Mazilu au 
lăsat să șe întrevadă posibilita
tea unei hune comportări viitoa
re. Lipsită de aportul lui Vasile 
Coșariu, aflat în examene, se
lecționata Țirnișulpi, alcătuiță 
din elemente tinere, mai puțin 
călite în întrecerile pe echipe, hu 
a putut ține pasul cu cerințele 
concursului, gimnaștii ratînd 
multe execuții.

ZIARULUI
sportul
7 Noiembrie ți str. Mînăstl- 
rea Cașin). fie pe traseul din 
bd. Leontin Sălăjan (aflat 
intre bd. Muncii și linia de 
froleibuz 84). începînd de 
la ora 16, arbitrii — membri 
ai secretariatului — ii vor 
aștepta pe coc cu rec ti pentru 
InscriAt La era 17 se vor 
da primele starturi.

Citeva amănunte din reyj- 
iament:
• Cursele — preliminarii

— aa ioc In ziieîe de Ijmi 
14 ș: miercuri 16 iulie 'serii 
de cile «• concurenți), între
cerile semifinale ți finale 
pentru fiecare circuit se des
fășoară vineri 16 iulie, iar 
duminică 29 iulie — pe cir
cuitul din bd. Leontin Silă 
Jan — finala pe Capitală. 
Luni, miercuri și vineri — 
întrecerile încep Ia ora 17 ; 
duminică — finalele au loc 
la ora 10.
• Categoriile de vîrstă ți 

distanțele :
Cat “ ------- ----- "

dusiv)
Cat.

10 ani 
Cat

14 ani
Cat a IV-a — 15—16 ani

— 4.0 km.
• Se concurează pe bici

clete de turism fără 
bătoare de viteze.

I — pînă la 7 ani (în-
— 600 m ;
a Il-a — de la 8 la
— 1,6 km ;

a IlI-a — ae la 11 la
— 2,4 km ;

(Urmare din pag.
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autn proba d» alergare solitară _ 
intrat pe miini bune. O caracte
ristica generali este puternicul 
atac pe care cicliștii de la Steaua 
— conrljși de antrenorii Ion Va- 
s.e. lujan Goctmjn și Constan
tin Voicu — ii dau asupra pozi
țiilor deținute pini acum de di- 
namovișU. tn prima probă a ac
iuatelor campionate — contratim
pul — succesul a fost integral 
de partea lor. Theodor Puterițy 
și-a confirmat valoarea, tntre- 
cjndu-1 -.e justețe (4 sec.) pe 
fostul campion al țării, Emil 
Rusu.

Tot cu o surpriză de proporții 
s-a încheiat și întrecerea junio
rilor mari. Toate pronosticurile 
au fost infirmate de stelițtul Flo-
r. an Porcârașu. Brăilenii și-au a-
s. gurat medalia de argint pnp 
Constantin Tănase. in timp ce e- 
levul dr. Ioan Dorgo — Peter 
Kelemen — a ocupat un meri
toriu loc III.

Ayînd cel i 
de partid țțan| 
țuEionior ir- 
dispute de 
tre cei doi 
sile Miu și Theodor Drăgan. 
prezentului Sc. sp. nr. 3 Bucu
rești. Vasile Miu, bine condus

! mal mare număr 
"nfi (Ș2). întrecerea 
mei a dat Ioc unei 
o rară frurftusețe Ini 
mari favoriți — Va-

Re-

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiili

întreprinderea de foraje
$1 ALIMENTĂRI CU APĂ

deschide un cure de calificare de scurtă durata f3 luni) 
pentru meseria de sondori. Cursurile încep pe data de 
16 august 1969.

Cei interesați urmează să prezinte următoarele acte, 
în original șî copii :

— cerere de înscriere :
— certificat de 7 clase ;
— certificat de naștere :
— certificat de sănătate :
— să aibă stagiul militar satisfăcut.

Cuțsurije șe ț>n în Capitală și se primesc înscrieri din 
toate jijdețele țării, pînă la data de 10 august 1969

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

DgpS absoivlrșa șcqlii, absolvenții vor fi repartizați la locu
rile dg muncă djn qniță|ile noastre din țară Pentru alte lămuriri 
vă adresați la telefon 16.31.00. Biroul Personal str. Bibliotecii 
nr. 4, sectorul 4 București.

Ne-a butorat prezența sporti
vilor de la C.S.M. iași la supre
ma confruntare internă pe echi
pe. Aceasta dovedește că flacăra 
gimnasticii a țncepuț să ardă 
din ce în ce mai tare și în a- 
ceastă parte a țării. Meritul este,- 
în mare măsură, al prof. Octavi
an Ungureanu, care a valorifi
cat cu pric.epere toafe resursele 
locale. Giînnaștul Ion Ciobanu 
s-a dovedit în progres, fapt cate 
ne face să sperăm pentru viitor 
la o cqmportare bună a tuturor 
componențelor acestei echipe.

Cu acest concurs s-a încheiat 
o primă perioadă de pregătire, 
prilej de profunde analize și 
concluzii pentru activitatea vi
itoare. Credem c$, în prțmul rînd 
se impune o preo'cupare și 
mai mare pentru însușirea teh
nicii elementelor grele și foarte 
grele la cel mal înalt nivel po
sibil. Modul de execuție, atît a 
e’.ementelor srthple. cTt șl a miș
cărilor ce comportă un înalt grad 
ce c?-rd--3’e a actinnilnr. trț- 
bule U fie dt mal rațional, res-

pectîr.du-se stilul gimnasticii.' 
Forms de execuție și ținuta a- 
paf aștfel ca o condiție de bază 
în pregătire, faejor esențial pen
tru realizarea unor rezultat® va
loroase. In compunerea exercl- 
țillor trebuie acordată o mai ma
re atenție modului de îmbinare 
a elementelor. La toate apara- 
țelc, atît lungimea cîț șl conți
nutul, ca valogre. a egerciț)llor 
trebuie să creașcă considerabil. 
Frin introducerea de noi mișcări 
grele și foarte grele, combina
țiile trebuie să capete aspecte da 
risc, originalitate, virtuozitate; e- 
lemenl® prevăzute de codul d®. 
puncta); imperios necesare în 
concurs pehtrii obținerea unei 
cotări bune.

Gimnaștii șt antrenorii trebuia 
să manifeste mal mplt spirit 
creator în alcătigrea exerclțillor. 
Renunțînd lă legările stas, mo
notone, e necesar să se măreas
că dinamismul șl varietatea e- 
xerclțiilpr. O tjeoșebită preocu
pare trebuie acordată pregătirii 
fizice, în speciaj, dezvoltării for
ței, capitol Ia care majoritatea 
gimnaștilor au dovedit că sint 
deficitari. Lipsa de forță g ieșiț 
pregnant in evidență mal ales 
la inele,’ unde, cu citeva excep
ții, nici un gimnast nu a men
ținut sprijin lateral. S-a 'remar
cat deopotrivă lipsa, în combi
nații, a elementelor statice, de 
mare forță, cerute de codul de 
punctaj.

Binevenită s_a dovpdit iniția
tiva federației de a organiza un 
curs cu arbitrii înaintea con
cursului, încheiat cu un scurț 
semjnar de arbitraj după film. > 

In prezent, gimnaștii au tre
cut la o nouă etapă de pregătire. 
Paralel cu munca de îmbogățire 
și utilizare a exercjțiilor liber a- 
lese s-a trecut la însușirea e- 
xercițiilor impuse de F.I.G. pen
tru campionatele mondiale din 
1970. Un număr cit mai mare de 
gimnașți trepuie angrenați in !p- 
șiișirea programului' impus la un 
nivel cit mal ridicat, pentru că 
nu peste mult timp vor trebui 
să-1 prezinte în concursuri.

Gheqrghe CONDOViCl 
antrenor federal

|

LA MIJLOCUL VERII, NICI 
UN CONCURS DE SĂRITURI!

Îngrădit cu plase de sirmă. 
cu porțile ferecate de lacăte 
grele, bazinul de sărituri de 
la țtrandul Tineretului din 
Capitală vrea să dea impresia 
unui lăcaș în care se munceș
te din greu, iar truditorii nu 
trebuie deranjați. în fapt, in 
majoritatea timpului apa si- 
nilie nu este unduită decît 
de adierea vintului sau de va
lurile provocate de vreun in
trus scăpat în acest tare. An
trenamentele putinilor sărjtori 
fruntași sint foarte concen
trate. iar cele cu elementele 
de perspectivă au cam dispă
rut. Au dispărut cliiar și con
cursurile. Ne aflăm la jumăta
tea verii și încă nu a fost or-

de antrenorul prof. Dan Budiș- 
teanu. deși „vînat“ din urmă de 
Theodor pr|gan, a reușit să ru
leze într-un tempo susținut. ' fără 
nici o scădere, de la începutul 
și pînă la sfîrșitul cursei.

Rezultate tehnice : SENIORI :
1. Thepdpr Pqterity (Șțegua) a 
parcurs 40 km în 57:24 (m.o. — 
44.4 țm) — campipn al Rqni^ni.ei;
2. Emil Rusu (Dinarpo București)
Ia 4 sec. ; 3. Dumitru Nemțeanu 
(Steaua) la 33 șec. ; 4. jyîjrcea 
Rîndașu (Metalul Plopeni) lâ 
1:15 ; 5. Ion Cosma II (Dinamo 
București) la 1:35 ; 6. Nicolae 
David (Mureșul T°. Mureș) la 
1:37 ; 7. Ștefan Suciu (Dezrobirea 
Brașov) I-. 1:37; 8. Alexandru
Sofronie (Dinamo București) la 
lj39 : 9. Vasile Tudor (Dinamo 
^^urești) la 2:40 ; 10. Constan
tin Ciocan (Dinamo București) Ja 
3:12. JUNJORI MICIT 1. Floriân 
Porcârașu (Sțeaua) a Rafqypș

i c

6.

Porcârașu fejggug)
30 km în 43:43 — campion al Ro
mâniei ; 2. Constantin Tănase
(C. S. Brjjla) lg 9 si' 3. Fețer 
Kelemen (Murgșijl) la 11 s : 4. 
Priștian Tudoran 1 (C. S. Brăila) 
Ia 16 s : 5. Theodor Diceanu
(Tractorul Brașov) la 52 s, 6. 
loan Seiejan (C.S.M. Cluj) la 58 s. 
JUNIORI MICI : 1. Vasile Miu
(Șc. sp. nr. 3 București) a par
curs 15 km în 2:38 — camnion 
al României : 2. Theodor Drăgan 
(Voința Bqcurpștj) la 16 s : 3.
Constantin Kamer (C. S. Brăils) 
Ig 41 s ; 4. Țraișn Pepgfle (C.Ș.M.„4 _ „ X-. ■ g. Mihaî Fer.’eleă

s : 6. Petre Poz 
nr. 3 București)

Cluj) la 42 
(Steaua) la 
pescu (Șc. 
la 47 s.

tiurnlnică 
campionatului 
pe ruta Rișnov ■ 
Predeal — Brașov

s :
42 

sp.

șe desiășoară finala 
național de fund

— Piripi peee - 
iv — Poiană Bra-

r

ganizată nici o întrecere ! Est? 
dțept, citiva săritori iau part? 
Ia dispute peste hotare. Dar 
ceilalți ? Ne amintim că, doar 
cu ciliva gnj ip urmă, com
petițiile se succedau săpfăniî- 
nă de săptămînă, îneâ de I? 
începutul lunii iunie. Asocia
țiile și cluburile cil secții do 
sărituri, comisia orășenească 
de specialitate și federația se 
străduiau să gsigtij-e prarți- 
canților acestui sport condiții 
pentru permanenta lor veri
ficare, pentru stimularea lor. 
în vara gpeșșțg, însă, dom
nește calmul cel mai deplin. 
Și cel mai îngrijorător în ace
lași tipip. Pentru că, îri Reali
tate, supărătoare? lipsă de ac
tivitate a săritorilor nu face 
altcpva dpcjt șă iTijștrezș țș- 
gresii| ip care se află de 
cîțiva ani acest sport. Ziarul 
nostru a mai scris despre a- 
cest fenomen alarmant. Din 
păcațe, fără rezulfște, Puți
nii anfrepori se „discută" (a 
se citi se birfesc). se ceartă, 
pregătirile se fac de mîptuip- 
15. cpnpțirșiirț qii se organi
zează, numărul practjcanți- 
lqr scpdp vertiginos.

Ește greu de presupt|s ppde 
sg va ajunge dacă nici mă-ț 
car acum, în ceasul al |2 lea, 
nu se vor lua măsurile de ri
goare. (d. st.)

PROBLEMATICA

ÎN NATAIIE
Centrul i 

țifice al i 
zează luni, 14 iulie a.c. 
prcle 18. expunerea cu terna : 
„Problematica antrenamentu
lui sportiv modern în trata
ție", pe care o susține prof. 
Remuș Drăgușanți, și pare vg 
avea loc fn sala de festivități 
a Centrului, din Bulevardul 
Murțcii nr. 37—39.

de cercetări știin- 
C.N.E.F.S. organi- 

, 14 iulie ac. la

CAMPIONATELE NAȚIONALECAMPiONATELE NAȚIONALE
I*

V»

CCgsSTANȚA, 11 (prin tele
fon). Probele de obstacole la 
(ategoria mijlocie au fost ex
trem de disputate, datorită 
tra-eului dificil și terenului 
destul de dur și denivelat, 
eea ce a solicitat concuren- 
>!' r multă indcmînare și cu

raj. Rutina lui C. Vlad (Dina
mo). pe calul Spirt, și-a spus 
cuvîntul, el terminînd învin
gător cu un timp foarte bun i 
25 sec și 0 puncte penalizare. 
L au urmat E. Ionescu (Ri-

val) C.S.M Sibiu 29.5 sec. 
și 0 punt te penalizare ți 
O. Rerer (Gama). Dinamo 
Buc. 42.2 sec. și 7 p penaliza
re. I.a juniori de 16 anf, cel 
mai bun timp l-au realizat si- 
bjanpl C. Chițjafti (Electric) 
34.3 sec.. Giuconda Ihnzaru 
(Lăcătuș). C.S.M. lași cu 37,ă 
sec. și Ildico Uifalvy (Oglinda) 
A.S.A. Cluj cu 39,8 sec.

CORNEL POPA — 
coresp. principal
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ULTIMUL ACT AL BARAJULUI 
PENTRU DIVIZIA B MICROSTATISTICA

Numai Știința Bacău n-are emoții...

La București șl Cluj, se va 
consuma, mîine, ultimul act al 
barajului pentru promovarea 
tn divizia B. După disputarea 
a două etape, o singură echipă, 
Știința Bacău, a reușit șă acu- 
«jtuleze punctajul maxim șl să-șl 
•sigure calificarea în campio
natul diviziei B. în programul 
tetapei figprează partide deo
sebit de importante pentru de
semnarea celorlalte 3 echipe 
care' vor activa în divizia se
ttling.

Toate formațiile șl-au conti
nuat pregătirile în aceste zile, 
antrenorii respectivi' făcind ul
timele recomandări elevilor lor 
pentru jocurile de duminică.

In programul ultimei etape 
figurează următoarele meciuri:

IICUȘOR - ANTRENOR 
PRINCIPAL 

IA Dim BUCIIRLȘTI!
în cadrul unei ședințe de 

«naliză a comportării echipei 
tn sezonul trecut, conducerea 
clubului Dinamo București a 
hotărît să renunțe Ia șervi- 
oiile antrenorului Bazil Ma
rian. Noul antrenor al dina- 
mpviștilor bucureșteni este, de 
ieri, DUMITRU-NICOLAE- 
t^ICUȘOR, care revine, astfel, 
ța vechea iul echipă după 
o frumoasă activitate desfă
șurată la Bacău.

Antrenorului Bazil Marian 
I s-aru oferit postul de antre
nor principal la Dinamo Ba
cău sau cel de antrenor fn 
cadrul clubului Dinamo Bucu
rești. Deocamdată, el nu s-a 
pronunțat, cerînd citeva zile 
pentru meditație...

T

Victor Stănculescu
la Progresul!

In cadrul unei ședințe a 
biroului clubului Progresul 
București, a fost acceptată 
demisia antrenorului Cornel 
Drăgușin. în viitorul sezon 
Blb-albaștril vor evolua sub 
pregătirea antrenorului Victor 
Stănculescu, ajutat de fostul 
jucător al Progresului, Ale
xandru Caricaș.

Tot In cadrul acestei șe
dințe ș-a hotărlt ca nici un 
jucător să nu 
Legare. Deci, 
Țarălungă și 
dovedit false.

primească dez- 
zvonurile cu 

Măndoiu s-au

ION BĂLĂNESCU

• BUCUREȘTI: Stadionul
Giulești: I.M.U. Medgidia — 
Metalul Plopeni; stadl-vuil Po
litehnica : Ștlinta Bacău — Me
talul Tîrgovițte. AMBELE 
PARTIDE VOR ÎNCEPE LA 
ORA 17.30.

• CLUJ: Stadionul nrjr.iri- 
pal: Știința Petroșani — Olim- 
- - - - ...

Ctl-
pia Satu Mare; stadionul 
jeama': Minerul Anina — 
mlț Fțgăraș. AMBELE 
CIURI ÎNCEPE
ORA 18.

VA ANTRENA IN SEZONUL
VIITOR

I
PE POLITEHNICA BUCUREȘTI

Ion Bălănescu — care a 
condus în trecutul sezon echi
pa piteșteanâ F.C. Argeș — 
este noul antrenor al Politeh
nicii București.

„Calm
la Petrolul...

Ieri, ne-a vizitat la redacție 
antrenorul federal V. Mărdă- 
răscu care a participat, ca re
prezentant al F.R.F., la șe
dința de analiză a secției de 
fotbal a clubului Petrolul 
Ploiești. Din discuțiile purtate 
cu dînsul, am aflat că în vi
itorul sezon, prin plecarea an
trenorului Ilie Oană în Gre
cia, echipa ploieșteană va fi 
condusă de cuplul C. Cernă- 
ianu ■ ' “
ceastă ocazie secția de fotbal 
a plubului Petrolul a hotărît 
ca la începutul sezonului vi
itor să organizeze, Intr-un ca
dru festiv, retragerea din ac
tivitate a jucătorilor Pahon- 
țu, Dridea și Sfetcu.

Jucătorii Moldoveana și 
Pali au primit dezlegare pen
tru cluburile Politehnica Iași 
și, respectiv, Dinamo Bucu
rești. Noii antrenori ai Petro
lului intenționează să lanseze 
o serie de jucători tineri, foar
te talentațl, din categorii in
terioare.

I
I
I
I
I
I
II

I
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uoa KJ1C VU|4AUX .
— N. Marinescu. Cu a- I 
ă ocazie secția de fotbal I

I
I
I

Mercea. Covaci. Stfbtnger șt Tota 
IU au făcut un -galop de
Unitate' în primul eamptor.at or
ganizat dup* război — este vortoș 
de edrțla IMS—1MT — tctal^fiid. 
la Încheierea întrecerii. 11 puncte 
mal mult dedt echipa C.aca’.ă pe 
locul al do-Jea I Din « de me
ciuri. I.T.A. clșt gase 2». termi
nate 4 ia egal.t«t'e șt doar In 
două jocuri gustase șt ea <fin cu
pa amară a lr.trfngeril. din care 
băuser* din plin adversarii eL 
Nici formaria care a evoluat !n 
campionatul următor — Măriri. 
Vass. Farmati. Remhardt (Bâcuț 
D. Pah. Pelschetvsehl. Covaci. 
Mereea. Boulhady. Stibinger și 
Dumitrescu — tt-avea să întlmpt- 
ne o rezistență prea mare, cu
cerind campionatul cu un avan» 
de 5 puncte și oferind auperte- 
rilor ei următorul bflar.ț : » de 
jocuri susținute. 22 ctjiigate. 6 
terminate la egalitate și 2 pier
dute. Un golaveraj copleșitor — 
129:71 ! — ver.ea să încununeze
acest succes. Un nou tablou, 
mare lupt* de data aceasta, 
1959. șl-

Marea I.T.A. a acestor ani 
era. totuși, decit o echipă 
seră, cultivată cu grijă, dar nea- 
vînd In jurul ei Un teren tert’l. 
Nu este de mirare, deci — mal 
ales cînd celelalte echipe s-au_
dezmeticit — că anilor de glorie 
I-șu urmat ani de restriște, soarele 
apărtnd din nou pe cerul arădean 
doar In I«4, cînd U.TJL a smuls 
al pațruleg titlu de campioană, 
în rest, zile de neriniștî, momer.- 
te de nesigura.-.'^ o luptă perma
nentă. de multe ori dramarcă. 
pentru a supraviețui In prima 
divizie, acolo unde fusese, cândva, 
regină.

Ca pasărea Plwenix
Dar lată că la campionatul 1M»- 

1969. U.T.A. a ieșit din tranșee, 
dezlănțuind o mare clensiTă, la 
capătul căreia jucătorii ’ei au 
îmbrăca: tricourile de campioni 
«1 țări'. Arădenii au trăiau pen
tru prima oază aceariă sarsfocpe. 
Dar niciodată, credem, bucurta 
n-a fost mai mare. Ș: pe btmâ

13 
ta
nu 
de

<C. RĂDULESCU: SllMT SUPĂRAT

DE FUGA LUI STRAT!

1

U.T.A. • Comorile nu trebuie căutate• De la I. T.A. la
in curțile vecine • Laboratorul echipei campioane • Ați 

auzit de clubul Stăruința Dorobanți?

dreptate- De data aceasta, șuceg- 
sut tt.T.A.-el trj s-a mai datorat 
unor mari vedete, unei generam 
excepționale de Jucători, tf a fost 
pregătit, pas cu pas. tocmai tn 
*nil grei cînd echipa s-a găsit de 
adtea cri la margir.ea prăpastie:. 
Atunci a triumfat Ideea de a șe 
relua totul de la început. * 
se sili pentru a se <_ „„
va. roade. Si U.T.A.. poate, 
reușit să adune la Arad o 
de nume sonore, care să 
echipei strălucirea de 
Dar. aceasta n-ar fi reprezentat 
măi muit decit ua expedient, o 
soluție de moment, o oțgigav-e de 
a urma mereu aceeași cale, du- 
cind o luptă inegală pini la urmă 
cu mărie cluburi bueureșter.e. 
•-er.tar.te pentru orice fc-.bahst.

Și U.T.A. a Indies să se bizare 
pe tortele proprii, pe Jucătorii 
care au început să bată mingea 
pe strâriie Aradului sau pe Mi
tele satelor - • ■ ■ -
încetul cu 
Princ pai ut 
centrul ce 
Ut In lKi 
ao. mn activitatea compeuponaU. 
Coco Dumitrescu a trecut la acest 
centru. Ociad din munca Im glci 
un adevărat crez. Și. In vreme ce 
mari antrenori- (Ghlță. Alba. Co
leman Braun-Bogdan. Petre Ssein- 
hacti. dar șl meșcen vet.ți <tn 
afară, ca Opata ș: Blum) și-au 
legat numele de prima eempâ. 
Coco Dumitrescu a lușt in pri
mire materia Drimă. mcdeUad-o 
ri valerifitârfd-o. El avea să dea 
Aradului și fotbalului românesc 
pe Ion Pircălab. Poate că. In ca
zai acestuia, a fost voroa și de 
o preocupare specială. Orfeum. 
succesul a fost Oeplm. Plreâlan 
ațur.glrd. la mei 17 am Impiinip. 
tn prima echluj a U.T.A.-ei ți 
străglnd atenția Bucureșuulm. 
care l-a «•—. răpțt plrj Ia urm*, 
desetiztodu-t. es-.e adevărat, por- 
țile mani »r —rț— pircălab nu
este singurul exemplu. Dcmlde. 
Axeme, Șcmopu Jl Czakc. penmu 
a ne referi la prezent, au fost 
eie'-i silitori ai aceluiași 
de Juniori. Dar- ar fi greșit să ne 
Cr.dlm numai la tîrfurl. Vn 
mare sufletist arădean, antreno
rul emerit Coloman Braun-Bog-

icep-.it. de • 
culege, dnd- 

*£ “sene 
redea 

»lr4d«:a.

din Județ. fonnindu-se 
încetul ca jucători, 
laborator avea să fie 
juniori U.T-A, infi.r- 
Retrăgîr.du-se. în acel

dan. ne spunea intr-o xl c* UTA 
a .produs*, de-a lungul anilor, 
zeci șt suie de Jucători, care au 
evoluat în diferite crase ale țănL 
purtfnd tricou rug unor ectr.pe d:n 
divizate A B s: c Avlr.d Ta dis
poziție această fabric**, U.T.A 
n-a trebuit să se uite In cgrada 
vecinului, așa cum au făcut <și 
fac l) alte echipe. Dacă eingvs 
ar vrea sa ne combat*, făcfod a- 
îuzie Ia Lereter si Petțsca. care 
s-au format ca lucitori eu expe- 
r.ertț* la alte ecrupe. i-»a pu’ea 
răspunde cS. ptlt unul dt ș: al
tul. nu mai avuseseră cretfit tn 
arena fotbalistic*, grupurile Ia 
care jucaseră pfnă pruna gccr- 
dindu-le dezlegarea cu un ofiat 
de Ușurare— Și iată că. Ia 
U.T.A... tn climatul propice ce e- 
xișț* aici. Lereter. la o vțre'.ă 
cînd alți fotbaliști și-au pus de 
mulț ghetele tn cuL și Peiescu 
(care, de fapt, s-a Inters la va
tră. ei fiind cr.gr.ir <tn Pecscaț. 
trăiesc țnfi cei ma. tr.:—ași 
actiritarea lor.

0 școală a fotbalului
Dar. s* nu ne 

cșntrM dț junior 
s* vedem ce mw 
r* aid.' în primul rind. s* vă spu
neri cine sint .pvcfcsori:*. Antre
nor coordonaiq; este Dan Ale
xandru. ei b;zu:ndu-s« pe foșt-i 
internațional:. Mereea și Farmafi. 
ca șl pe un gr-p de instructori. 
Citi tineri sittt de e: în
târnele fotbalului ’ Plate-ui ma
xim prevede 12» de cop : ș: ju
niori. In realrtate insă, mira es;e 
mult nai mare, pentru că opera
ția de selecte nu se face dejr o 
singur* dat*, d are un caracter 
permanent, la acest centra perin- 
dindu-se tatr-un an aproape 1 «M 
de tineri. Nxâ unul «finire e: nu 
oleșcă dg-a.c iăr* să fi lOM- 
iet o sene de cunoștințe utile. 
Cei care rțmm. ce: care lac foță 
repetatelor seiecui. au toate mo
tivele să fie ferlcS- Vcr fi TITU
LARI ir. eempele de copii, apei 
In formație de Juniori și tn cea 
de tineret. Iar de al zi piuă ia pri
ma ech.pâ. drumul parc* nu cu 
c**e aut de lung. L-au pa—și 
alții I Mulțl dintre aceș:: fined 
Met copil de fofoaiițn sau rune 
a.e acestora. Deziderlu Schtxpm. 
care a ajuns In echipa de fineret 
a U.T.A.-ți (ți probabil că nu se 
va opri a.d ) es_e Sul iul .Sobf 
Șc&sfrtz. marele internațional al 
R-pens-.eî. de aemn 3 deced. Mal 
e nevoie să vg spunem ți cme 
este tatăl lui Andrei Mereea— n î

Centrul de Juniori U.T.A. este 
bine detat cu materiale ți echipa
ment. nu :ct afit de bine se pre
zentă lucrurile dud este vorba de

d-3

de
£

dep-ă—â—
al U.TA-p . 

câ se desfișca- 
nnd. U

întregul 
Predeal, 
antrena- 
lt tulie

Soo, 
țari 
de a veni la C.F.R. Cluj, dar, 
deocamdată, nithic' nu este 
sigur. Se mai j vorbește că 
Rapid ar ceda o serie de ti
neri jucători rudei sale din 
cijM-

Sasu și alți cifiva ju:ă- 
și-au manifestat dorința

Koua promovată tn divizia 
lA, C.F.R. Cluj, și-a început 
de citeva zile pregătirile prin 
țmtrenamente tijoarf. In pe
rioada 16—27 iulie, 
lot se va deplasa la 
ținde va continua 
mentele. Apoi, Intre
și 3 august, ceferiștii clujeni 
vor disputa 2—3 partide in 
V.R.S.S„ după care pregăti
rile vor continua la Cluj 

■ prin susținerea a cit mai 
multor jocuri de verificare.

Antrenorul G. Rădulescu e 
foarte supărat de fuga lui 
Straț, înapoi, la Rapid. Bay,

I

STfAGUL ROȘU
LOKOMOTIV STLNDNAl
Mîine, divizionara A, Stea

gul roșu Brașov va susține o 
fntîlnire amicală internațio
nală în compania formației 
Lokomotiv Stendhal (R. D. 
Germană). Meciul se va dis
puta pe stadionul Municipal, 
cu începere de la ora 18.

C. GRUIA—coresp. princip.

locul de instruire — de terenurile 
de antrenament. Din acest punct 
de vedere, nici echipa .mare- nu 
ațe o situație privilegiată, ea an- 
trenfndu-se. în’ general, pe tere
nul Indagrara. Nu este vorba Insă 
de o lipsă provenită din vina cui
va. Cauzele sțnt de ordin obiectiv. 
Ințelezîsidu-le (In oraș sau In 
imetfiata lu! apropiere nu exista

- -erep propice de a fi a- 
ntepajat). jucătorii caută să se 
adapteze condițiilor existente. Ei 
se bucură, oricum, că stadionul 
U.T.A. este Ip curs de regazorta- 
re. astfel că. 
camp'.oar.ă va 
măcar 
m-prețaW. S|

la toamnă, echipa 
avea la dispoziție. 

~.tru mpeiuri, un teren 
._ ”* este, probabil, nu

tri tma din masurile pe care le 
ta U.T.A. pentru a se prezenta cit 
mal bine fo Cupa campionilor 
europeni—

0 an —• —•

tură, cu 120 de sportivi LEGITI
MAȚI, la fotbal, oină, popice șl 
handbal. Păcat că ntj s-a nime
rit să fim la Dorobanți într-o zi 
de meci. Ne-ara fi simțit ca la 
un meci de divizie, în mijlocul 
celor 800-rl 000 de spectatori, deo
sebit de entuziaști. în deschidere, 
am fi văzut șl un joc de juniori, 
acesta fiind obligatoriu șl mobl- 
lizlnd tn competiție un mare nu
măr de tineri. Vorbind despre 
noua generație, este cazul să a- 
mintim și dgspre centrul de copil 
de la Pecipa, care cuprinde 2 
grupe cu cite 20 de jucătorii ln- 
struițl de fostul internațional Ște
fan Dobra. Comuna are, de alt
fel, o veche tradiție fotbalistică, 
de aici iuir.|iu-șl zborul spre Înăl
țimile consacrării Petescui Bacoș, 
șchiopu și alți jucători de la 
U.T.A.

Doi membri al comisiei județe
ne de fotbal, Tiberlu Gael șl prof. 
Romulus Popescu, ne-au pus la 
dispoziție o serie de date intere
sante în legătură cu activitatea 
fotbalistică din această parte a 
țării, pe care le consemnăm la 
microstatlstică. El ne-au vor
bit despre campionatul județean 
2. la care participă 15 echipe îm
părțite în două serii, despre cam
pionatul școljlor generale, ca și 
despre întrecerea școlilor profe
sionale. Ei ne-au prezentat șl pe 
tov. Doina Ghel, secretară a Con
siliului județean pentru educație 
fizică și sport, care a luat notă 
io la examenul teoretic de ar
bitri de categoria I I Ea are o 
Îndelungată experiență în mate
rie. avtnd la activ zeci de me
ciuri arbitrate, la centru șl la 
nie. tn țampionatul județean și 
celelalte competiții desfășurate 
regularitate.
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Dincfiîo da bariera orașului
v* propunem acum să părăsim 

Arad d (fără a mal intlrz a pe la 
Vagonul, care se pregătește să 
se rizbur.e pe suratele din -B”) 
și să înregistrăm și alte aspecte 
a.» fotbalului arădean, care pri
vesc *cu..iaiea ce se desfășoară 
In șcțs; sper: ia sa: ele șl ora
șele din județ.

Si. cum nicăieri nu se pot for- 
■M cadre deci: in focul eompetl- 
tulor. sa vedem. |n primul rind, 
in cț întreceri sini angrenați cei- 

. s. ca:e
n-au urcat încă prea departe pe 
treptele măiestriei sportive. Cea 
mai im portantă dintre ele este 
campionatul județean, in care, 
anul acesta, ți-au trăsura; forțele 
13 echipe.’ printre care și ciieva 
de la sâtg. Și. dac* Teba Arad se 
poate lauda cu victoria finală, 
stăruința Dorobanți are șl ea des
tule rnoîîve de mindoe. legate de 
buna el compprtjre. dar mal 
ales de frumoasa bază materială 
Ce care dispune. Nu e puțin lu
cru să găsești într-d comună un 
stadion cu vestiare adevărate, cu 
dușuri calde, ca să nu mal vor- 
bm de terenul de joc, neted ca 
o mas* de biliard. Dacă n-am 
avea In vizor, ia prezentul ma
ternal. doar fotbalul, ar trebui să 
r.e oprim și asupra altor fapte 
demne de relevat. Stăruința Do
robanți fiind un club In minla-■

Probleme de aritmetică■ • (
Ceea ce n-am înțeles, stlndCeea ce n-?m înțeles, stlnd de 

vorbă cu cel doi activiști sportivi, 
a fost dezinvoltura cu care ml-au 
ccmunicat cifra fotbaliștilor legi- 
ttrr.ap din județul Arad : 1 542. Cu 
copii și juniori... II cu tot 1 Oare 
tineretului de pe aceste melea
guri nu-1 place prea mult fot
balul ? Sau există alte cauze care 
fac ca numărul jucătorilor legiti
mați să fie atit de mic, intr-un 
județ In care numai capitala lui 
are 170 000 de locuitori șl unde se 
vorbește despre fctbal de dimi
neață pînă seara ? Sint întrebări 
pe care ar fi trebuit să și le pună, 
înaintea noastră .organele sporti
ve locale. Ar fi fost loc și pentru 
o întrebare suplimentară : dacă 
măcar acești 1542 de fotbaliști, 
Identificați șl aflști in evidență, 
activează. Poate că nu ne pri
cepem not la socoteli, dar, ori
cum o întoarcem, din moment 
ce In competițiile fotbalistice nu 
sint angrenate decit 66 de echipe, 
f ecare. să zicem, cu un lot de 
16 jucători, înseamnă că mal mult 
de 1000 de tineri nu intîlnlm pe 
terenurile de fotbal, ceilalți mul- 
țumindu-se cu faptul că sint legi
timați.

Poate că momentul etnd facem 
aceste reflecții nu este cel mai 
bine ales, acum cînd 
n-au terminat 
pentru U.T.A. 
țină seama de 
toare...

arădenii 
încă cu toasturile 
Dar, măcar să se 
ele în zilele urmă-
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Jack BERARIU >
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INTR-UN NUMĂR VIITOR:
sportul

KUN I EXPLICA
Ieri, am primit la redac

ție următoarea scrisoare ex
plicativă semnată de jucăto
rul orădean Kun 11

In urma articolului apă
rut In ziarul „SPORTUL- 
nr. 598 din 8 Iulie 1969 „Ce 
caută Kun I la Timișoara 
m-am hotărtt să răspund iu
bitorilor de fotbal din Ora
dea și să explic situația mea 
actuală.

Vă scriu cinstit că iml 
pare rău, ca In cazul reu
șitei mele la facultate, sd 
părăsesc orașul meu natal, 
familia noastră care se chea
mă echipa Crișul, unde am 
crescut și care tn-a consa
crat. Renunțarea la avanta
jele diviziei „A" o fac numai 
datorită hotăririi mele <et-

me de a deveni inginer. Am 
22 de ani și cred că m-am 
glndit lucid, să-mi fac o ca
rieră profesională bineînțeles 
continuind și fotbalul...

înainte de a veni la Ti
mișoara pentru admitere, am 
anunțat secția de fotbal prin 
vicepreședintele ei, ing. ' H. 
Cozma.

Conducerea echipei Crișul 
care întotdeauna a ajutat și 
a sprijinit jucătorii In fău
rirea unei cariere profesiona
le. de data aceasta din iiutț- 
rese proprii nu vrea să-mi 
acorde dezlegarea. In caz de 
reușită la facultate, sper cd 

le con
ți de 

fotbalului din Ora-

voi fi, totuși, înțeles d< 
ducerea echipei Crișul 
iubitorii 
dea.

nu știu exact nici acum) pe 
omul Ivănceșcu. Vorbele lui 
aveau, de altfel, să se înscrie 
pe portativul a ceea ce un an 
a fost cîntec fără cuvinte, iar 
acum a devenit un cîntec al 
bucuriei, al speranței, al do
rului de revanșă...

— N-am avut concediu, 
pentru că nu mi l-am îngă
duit. După încheierea campio
natului, m-am pregătit 
continuare singur, simțind 
am nevoie încă de multe 
cumulări înaintea focului 
cestui tur in divizia A 
care-1 aștept cu 
cean..

— ...în pragul 
ne importante.

— Exact. îmi 
cest an să fie cu totul deosebit 
în viata meș. Vreau să ră- 
min, împreună cu stegarji

emoții de

în 
că 
a- 
a- 
pe 
li-

unor exame-

doresc ca a-

IVANCESCU REVINE

I
Cn respect, 

KUN I IN LINIA iNTll...

LA ORA DEBUTULUI
TIMIȘOARA. 11 (prin tele

fon). — Evenimentul care a 
avut loc joi în sala de festi
vități a Consiliului popular 
municipal poate fi considerat 
de o importanță deosebită 
pentru destinele fotbalului ti
mișorean. Cu acest prilej au 
fost adoptate o serie de mă
suri concrete de îndreptare a 
situației și pentru crearea con
dițiilor care să ducă la rea
bilitarea și reafirmarea fotba
lului timișorean. în acest sens, 
s-a stabilit ca să se amplifice 
activitatea fotbalistică în rin- 
durile copiilor ; să se consoli
deze activitatea sportului cu 
balonul rotund la Palatul pio
nierilor ; să se lărgească sis
temul competițional școlar. 
Alături de aceste măsuri, a 
fost adusă la cunoștință con-

Loto-Pronosport
Programul concursului Pro

nosport nr. 29 de duminică 
29 'iulie 1969, este următorul
I: Carpați Sinaia — Pra

hova Ploești ; II i Poiana Cîm- 
pina — Flacăra Moreni ; III i 
I.R.A. Cîmpina — Caraiman 
Bușteni ; IV : Metalul Buzău 
— Șoimii Buzău ; V : Petrolul 
Berea — Petrolistul Boldești; 
VI : Progresul Strehaia — 
Victoria Tg. Jiu ; VII: Elec- 
tgoputere Craiova — Minerul 
Motru ; VIII: C.S.M. Reșița— 
Victoria Caransebeș ; IX : Mi
nerul Bocșa — Metalul To- 
pleț ; X : C.F.R. Arad—Fur
nirul Deta ; XI : C.F.R. Timi
șoara — U. M. Timișoara ; 
XII : Aurul Zlatna — Victo
ria Călan : XIII i Mureșul 
Deva — A.S. Cugir.

Vă recomandăm ca înainte 
de a vă fixa pronosticurile 
să consultați Programul L0- 

^TO-PRONOSPORT de marți 
1.5 iulie a.ți țgre cuprinde a-

mănunte asupra echipelor 
din „Cupa de Vară“.

• REȚINEȚI !
Astăzi este ULTIMA ZI în 

care mai puteți depune 
buletinele pentru concursul 
Pronosport de duminică 13 iu
lie 1969.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO din 
11 iulie

EXTRAGEREA I I
b

68 22 31 62 77 55 74 90 11 43 
30 61

Fond de premii; 601 993 lei

EXTRAGEREA a ll-a 1

51 82 58 79

Fond de premii l 329 Iți,

Stituirea în cadrul clubului 
sportiv studențesc Politehnica 
a secției de fotbal RIPENSIA, 
alcătuită prin concentrarea ce
lor mai valoroși jucători din 
județul Timiș. în acest fel, se 
vor crea condițiile optime pro
movării echipei, în cel mai 
scurt timp. în prima divizie, 
în lotul echipei C.F.H. au fost 
trecuți cîțiva jucători care au ■ 
activat la Politehnica. Noua 
secție de fotbal Ripensia are 
ca președinte de onoare pe 
tov. Coriolan POP și ca pre
ședinte activ pe tov. conf. L 
FLEȘERIU, iar secția de fotbal 
C.F.R. pe tov. Ilie MORODAN 
— președinte de onoare și tov. 
ing. I. STAMOREANU — pre
ședinte activ.

Lotul echipei Ripensia, an
trenat de I. Drăghiescu, este 
compus din jucătorii Vidac, 
Popa, Jucan, Roxin, Bodrcjan, 
Maier, Ujlachi, Mafa, Fiilop, 
Grozăvescu, Petrovici, Rotaru, 
Dima, Vuici, Surdan, Dobindă, 
Drăghiescu, Ilie, Panici, Ca- 
linin, Seceleanu, Regep, San
du, Erdei (Crișul—tineret), Fi
lip (C.S.M. Reșița), Stroie 
(Frogresul Brăila).

P. ARCAN — coresp. princip.

SIMBA7A

SCRIMA ! azi și mîine, de 
la QțfUȘiȘOț sala Floreasca

D. nedecis

LA IAȘI

Popescu
afiat că la echipaAm

Steaua a intervenit un nou 
„divorț*. Unul dintre compo- 
nenții de bază din ultimii ani 
ai formației, mijlocașul Dumi
tru Popescu va părăsi clubul 
în care s-a consacrat. D. Po
pescu a primit dezlegarea și 
astfel sa desparte de'echipa 
Steaua.

Cu toate că are mai multe 
oferte, D. Popescu nu a optat 
încă pentru un club.

Mihai Ivănceșcu a fost și a 
rămas același tinăr serios, 
echilibrat, modest, plăcut la 
infățișare și la vorbă pe ca- 
re-1 cunoșteam înainte de 
..pauza de B* lungă de un an. 
Urmărindu-i căutătura ochi
lor, parcă nouă, parcă nițel 
mai aspră decit i-o cunoșteam, 
am înțeles că retrogradarea 
de anul trecut a Steagului ro
șu— care a însemnat și uita
rea fostului fundaș al naționa
lei de către antrenorii lotului 
reprezentativ—l-a marcat (cit,

mei, pe scena principală 
fotbalului nostru ; doresc ne
spus ca echipa României să 
meargă in primăvara viitoare 
in Mexic și am să fac tot po
sibilul ca în avionul-jeț trans
oceanic care va purta Igțul 
nostru să se afle și un pasager 
pe care să-l cheme Ivănceșcu. 
O mărturisire ințipiă ar fi 
aceea că în ziua în care echi
pa noastră se va califica în 
turneul final. în ziua aceea 
am să depun actele de căsă
torie... Pînă atunci, pe primele

a

"■.............. .
trei trepte ale gîndurilor și 
ale activjtătii mele: fotbal, 
fotbal, fotbal!

— Bine gindit. frumos spus, 
bine ar fi dăcă la 16 noiem- 
brie (ziua meciului cu Grecia) 
aș putea să spun > bine îm
plinit.

— Veți spune. Ca și acel 
memorabil personaj de film 
Rocky Graziano, am și eu pe 
cineva... acolo sus care mă iu
bește, care ne iubește.

— Ș-ar putea să ai, să a- 
vem, dar prima datorie este 
șa ne... iubim șansele noastre, 
să facem totul ca marea spe
ranță — 4.97'3 a fotbaliștilor 
romani șă devină fapt.

în încheierea dialogului 
nostru, am să te întreb — 
deși contravine cerințelor ge
nului — ceva foarte prozaic i 
multă vreme s-a auzit că vrei 
s| vii la Dinamo București i 
care-i adevărul ?

— Ca multi dintre fotbaliștii 
provinciali, mi-aș fi dorit — 
deși țin la Steagul roșu, unde 
sint cel mai vechi jucător 
din vechea gardă — să joc 
la această echipă de clasă care 
este Dinapio București. fcstp 
un „11“ care pqa’te aținge ma
rea performanță. A venit, 
înșă, într-o zi nea Tinel (n.a. 
— antrenorul Vajentin Stă- 
nescu), s-a uitat Ia mine și 
m-a întrebat: ,.Mă Mihai, nu 
crezi că tu ești unul dintre 
primii care n-au dreptul să 
părăsească corabia, acum cînd 
începe furtuna și noi sîntem 
așa cum sîntem...?“ Am tăcut 
și am plecat ochii și capul. 
N-am să părăsesc niciodată 
echipa căreia îi datorez totul...

Marius POPESCU

PRIMA FINALĂ A „CUPEI 
ROMÂNIEI ' LA TIR CU ARCUL

De astăzi, parcul „Victor 
BȚbeț“ din Cluj va Ji gazda 
unui important eveniment, 
prima ediție a „Cupei Româ
niei* la tir cu arcul, sportul 
lui Robin Hood.

Competiția este așteptată cu 
mult interes de pasionați! ti
rului cu arcul care au prile
jul să se întreacă în pi ’ 
confruntare republicană, 
ceastă ramură sportivă a fost 
introdusă din acest an in ca
lendarul sportiv intern.

La această premieră și-au 
anunțat participarea peste 40 
de arcași și 25 de arcășe, re- 
prezentînd 9 cluburi ți asocia
ții sportive din București, 
Cluj, Petroșani, Tg. Mureș.

Această competiție consti
tuie o buriă ocazie de a com-

irima 
A-

II, divizia A pe echipe — 
toate armele (etapa a V-a).

KAIAC-CANOE i azi și 
mîine, pe lacul Snagov, de 
Ia orele 9,00 și 16,00 — Re
gata internațională Snagov.

DUMINICA

FOTBAL: Stadionul Giu- 
lești, ora 17,30 : I.M.U.M. — 
Metalul Plopeni; Stadionul 
Politehnica, ora 17,30 : Ști
ința Bacău — Metalul Tirgu- 
viște,

para valoarea atinsă de arcașii 
noștri cu rezultatele ce se ob
țin pe plan internațional, în
trucât o bună parte dintre ei 
iși îndreaptă gindurile spre 
Munchen 1972 cind tirul cu 
arcul își va face reintrarea 
olimpică după o întrerupere 
de 52 de ani. Pe de altă parte 
concursul oferă și prilejul de 
a depăși recordurile republi
cane stabilite in luna mai cu 
ocazia „Cupei municipiului 
Tg. Mureș*.

Programul cuprinde între
ceri la distanțele de 50 și 
30 m, trăgîndb-se cite 36 de 
săgeți de fiecare distahță. Re
gulamentul prevede să se 
tragă în două manșe, prima 
— astăzi, cep de a doua — 
mîine.

Actualele recorduri națio
nale sint următoarele : indi
viduale la distanța de 50 m 
este de 249 p — la băieți și 
141 p — la fete, iar la distan
ța de 30 m băieți: 285 p și 
fete î 266 p. Pe echipe : 2 409 
p — la băieți și 1 757 p — 
la fete.

La aceste întreceri vor asis
ta și doi antrenori polonezi, 
invitați de Federația română 
de tir, pentru un schimb de 
experiență. Tehnicienii noștri 
așteaptă cu mult interes acest 
schimb de experiență deoare
ce valoarea arcașilor din țara 
prietenă se bucură de apre
ciere pe plan internațional.

r. GUKBȚț — coresp.

SUBIECT TV?
în afara șirului de trenuri djn 

copilăria căilqr ferate, de trenuri 
care străbat peisaje exotice, de 
trequrî care au inspirat' scriitori 
șt cineaști, tele-enciclopedia ar 
mai ti putut aduce pe micul 
ecran — în ciclul său, recent in- 
cbeiat — și trenurile excursiilor 
noastre de sfirșit dp săptșriiînâ. 
De fapt, pluralul este exagerat 
pentru că. în momentul de față 
nu știm să existe în afara garni
turii destlnște Văii Prahovei alte 
trenuri complete rezervate turiș
tilor (deși absenta lor se face re
simțită). Ce-i drept, C.F.R.-ul 
pune Ia dispoziția O.N.T.-ufui va
goane atașate la diferite trenuri 
cșre se îndreaptă spre cei doj 
poli ai turismului : muntele și 
marea.

...Dar șă ne închipuim că sfn- 
tem in fața micului ecran și ur
mărim avatarurile unor excursio
niști care au fiont șâ-șl petreacă 
duminica trecută pe litoral. Iii 
primul ring, trebuie să știți că ei 
n-au avut dreptul să aleagă (de 
exemplu, acceleratul care sosește 
la 9 dimineața in Constanța) pen
tru că unicul tren căruia 1 se 
atașează vagoane în această di
recție pentru excursii de sfirșit 
de săptămînă este personalul de 
la miezul nopții.

Așâdșr. ne aflăm In Gara de 
Nord, in așteptarea personalului 
«001. Densitatea pasagerilor pe 
metru pătrat de peron atinge cifre 
record. Explicabil : sîntem în se
zonul estival și la sfirșit de săp- 
tâmină. Beci : vilegiaturiști.
excursioniști de-o zi dar și nave
tiști. Garnitura este asaltată ca în 
anii, de mult lăsați în urmă, cînd 
se făcea simțită penurie de 
trenuri. Dar... sintem în sgzon es
tival ! Spre locomotivă se află 
vagoanele rezervate turiștilor. Eti
chetate.' numerotate.... La capătul 
lor, ghizii 'fac' oficiul de selecțio
nare 4 pasagerilor. EfOft iluzoriu ! 
Pe (șrestreie peșefiise au pătruns 
în citeva vagoane grupuri de na
vetiști.

Turiștii își reclamă locurile, dar 
se resemnează, cu omeneasca 
înțelegere, cînd găsesc pe' unul 

_ aln_ o îskkisaze eaxețare. cu

*

doi copii mici sau. într-un com
partiment, o familie numeroasă 
care își urpase pe Cei mal mici 
reprezentanți pînă și în plasele 
de bagaje. Moțălnd, șușotind, tră- 
gind cu urechea la un tranzis
tor. amatorii de litoral descind, in 
zorii zilei, în gările înșiruite de-a 
lungul litoralului.

Cînd soarele se apropie de ca
pătul traseului său cotidian turiș
tii — mâi mult sau mai puțin 
bronzați, mai mult sau (de obicei) 
mai puțin satisfăcuți de deservi
rea de pe litoral — iau drumul 
spre casă. De data aceasta, va
goanele sint atașate la accelera
tul 814. Dar cum ? Trei în față, 
restul la coada trenului (un tren 
cu lungime ciclopică !). In mi
cile gări de pe litoral, turiștii se 
precipită derutați fie într-o par
te. fie in cealaltă. Chiar și cei 
calmi, cșre urcă direct in 
vagonul oprit în fata lor, sint 
dezorientați după ce îi consultă 
pe conductorii trenului, („vagoa
nele O.N.T.-uIui sint la urmâ“ 
sau „Vedeți că sint și In față ci
teva vagoane"). Din față, vin 
cîțiva turiști, contrariați de fap
tul că n-au fost lisați să pătrun
dă în vagoanele care păstrează 
totuși pe ele inscmnele O.N.T.-u
Iui. încep discuții Ia înaltă ten
siune cu ghizii O.N.T. deși vina 
este, evident, a unor ceferiști 
care, la Mangalia, au plasat trei 
vagoane după locomotivă și le-au 
lăsat pe celelalte să încheie garnitura.

....Și iată-i pe turiștii noștri, co- 
borind — la următorul miez de 
noapte — obosiți, iritați, dezamă
giți pentru că niște slujbași sau 
niște organisme ale C.F.R.-ului ii 
consideră pe cei ce vor să-și pe
treacă timpul liber călătorind 
spre frumusețile țării, un fel de 
Pleztpșu de altă dată. Or, marea 
lor majoritate grâu muncitori și 
tehnicieni a două întreprinderi 
industriale bycurpștene.

Sebasliap BQNIFACIU
P. S. Cazul nefilnd izolat, ar 
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în a doua zi a întrecerilor 
desfășurate pe eleganta bază a 
Tenis-Clubului Dagcilik, am 
consemnat o surpriză de pro
porții, care a dat o nouă tur
nură luptei echipelor feminine 
pentru titlul balcanic pe 1969. 
Campioanele de anul trecut, 
echipierele Bulgariei, au în- 
tîmpinat un obstacol neaștep
tat în calea lor spre, locul frun
taș al clasamentului — dîrzele 
sportive iugoslave. Intîlnirea 
lor s-a prelungit în tot cursul 
dimineții și chiar după prînz, 
fiind decisă de acerba dispută 
a dublurilor. După ce tînăra 
sportivă iugoslavă Alenka Pi- 
pan a întrecut-o cu 6—4, 0—6, 
9—7 pe Liubka Radkova, mul
tipla campioană bulgară Ma
ria Ceakîrova a trebuit să de
pună eforturi susținute — timp 
de trei ceasuri (!) — pentru a 
ieși învingătoare (7—5, 3—6,
8—6) în partida cu Elena Skulj. 
întrecerea de dublu, la fel de 
strînsă, a fost însă hotărîtoare 
pentru acest rezultat surpriză: 
Skulj, Pipan—Ceakîrova, Rad
kova 2—6, 6—4, 7—5. Astfel sco
rul final a fost pecetluit: Iugo
slavia — Bulgaria 2—1.

Vineri dimineață reprezenta
tiva feminină a României a re
purtat o nouă victorie, de data 
aceasta în fața Greciei, cu sco
rul de 2—1, consolidîndu-și po
ziția de frunte în clasament : 
1. România 2 victorii (meciave- 
raj 5—1), 2. Iugoslavia 2 v 
(4_2), 3. Grecia 1 v. 4. Bulga
ria 1 v, 5. Turcia. Intîlnirea a 
fost, totuși, destul de echili
brată. Mai întîi Iudith Dibar, 
în vervă, a trecut ușor de Dio- 
nisia Asteri (6—1, 6—4), în con
tinuare, Eleonora Dumitrescu

nu a reușit să finalizeze cu 
succes în fața Carolei Caloghe- 
ropoulos : 6—4, 4—6, 5—7. Eleo
nora n-a putut, deci, să-și ia 
revanșa în urma înfrîngerii su
ferite anul trecut la Sofia în 
fața Carolei, deși a luptat CU 
multă dîrzenie. Lovitura de pe 
dreapta a adversarei a tost ho- 
tărîtoare. Românca a condus în 
ultimul set cu 5—3, a fost ega
lată la 5—5, a avut apoi 40—0 
dar... a depus armele în final, 
îmbucurător că dublul nostru 
s-a menținut la înălțime, fiind 
decisiv pentru soarta întrecerii: 
Iudith Dibar. Julieta Boboc — 
Dlonlsia Asteri, Xantepe 
liadou 6—1, 6—3.
• In alt meci al turneului 
nin: Bulgaria — Turcia
(Radkova — Ambar 6—0, 6—3, 
Beron—Osturetgen 6—2, 6—2,
Ceakîrova. Radkova — Ambar, 
Osturetgen 7—5, 6—2).

în concursul masculin, tenis- 
manii români au Întrecut fără 
dificultăți pe cei ai țării gazdă, 
dar șansele lor sînt diminuate

Vasi-

femi-
3—0

de înfrîngerea în fața jucăto
rilor greci; meci căruia ziarele 
apărute joi la Istanbul l-au 
acordat ample cronici, sublini
ind frumoasa luptă sportivă, în 
special a prunelor rachete — 
Calogheropoulos șl Dron. Ast
fel, titlul ziarului Cumhurryet 
își intitulează materialul „Un 
festival de tenis* modern", iar 
„Millyet" arată că „acest meci 
poate fi comparat cu o finală 
de turneu internațional". Dar, 
să revenim la ultimele rezultate 
ale jucătorilor: România-Tur- 
cia 3—0: Dron — Aydin 6—1, 
6—1, 1—6, 6—1, Mărmureanu— 
Gursoy 6—1, 6-3, 6—2, Măr
mureanu, Dron — Orenli, Gur
soy 6—4, 6—1, 6—4, Grecia — 
Bulgaria 3—0: Calogheropou
los — Ghenov 6—8, 9—7, 
6—1, 6—4, Gavrilidis — B. 
Pampulov 7—9, 6—1, 6—2, 
6—1, Gavrilidis, Gavriliu — 
B. Pampulov, M. Pampulov 
6—4, 6—4, 6—1. Turneul mas
culin ia sfîrșit duminică seară, 
o dată cu cel feminin.

Baschetbalistele noastre
victorioase la Messina:

43-42 cu Italia !
ANCA RACOVIȚĂ - FACTORUL DETERMINANT AL SUCCESULUI

(prin

PRELUDIU
(Urmare din pag. 1)

lege, după disputarea se
riilor programate dimi
neața. O cursă spectacu
loasă ne va oferi caiacul 
de simplu băieți (1 000 m). 
Aici, vor evolua campio
nul olimpic, mondial și 
european Șaporenko (Uniu
nea Sovietică), Conțolenco, 
Coșniță și alți redutabili 
sportivi. Vernescu și Sciot- 
nic vor lua startul în pro
ba de K 2—1 000 m, ală
turi de același Șaporenko, 
care va trage împreună 
cu Morozov. Două echi
paje puternice la K 2 (f) 
500 m : Valentina Serghei 
— Haripina Evdochimov 
și Viorica Dumitru — Ma
ria Lovin. Desigur, prin
tre cele mai spectaculoase 
curse se va număra și în
trecerea pe 1000 m a ca- 
noiștilor de la dublu. în 
această probă, campionii 
noștri olimpici — Covaliov 
și Fatzalchin (favoriții 
disputei) — vor evolua a- 
lături de așii canoei ma
ghiare Wihmann—Petriko- 
viez. Iată, însă, ordinea 
desfășurării curselor pe 
care le vom urmări dumi
nică: K 4—10 000 m. K 1 (b) 
1000 m. K2 (f) 500 m. 
K2 (b) 1000 m. C 1—1000 
m, C 2—1000 m. K 4 (f) 
500 m, K1 (b) 4x500 m.

în perspectivă. două 
zile de pasionate con
cursuri în care, firește, cei 
mai buni vor ciștiga. De 
subliniat că la actula e- 
diție a Regatei Snagov 
participă un număr record 
de concurenți: PESTE 200 
DE CAIACIȘTI ȘT CA- 
NOIȘTI. Cel mai numeros 
dintre loturile oaspeților 
este al U.R.S.S. — 39 de 
sportivi. Echipa reprezen
tativă a Republicii Demo
crate Germane cuprinde 
un număr de 19 sportivi. 
Finlanda — 4 caiaciști (în 
frunte cu cunoscutul Num- 
misto) și un canoist, Po
lonia — 12 sportivi. Bul
garia — 15 etc. Participa
rea masivă la Regata 
Snagov e explicată, desi
gur, de ' frumosul renume 
ce și l-a căpătat această 
îndrăgită competiție, de 
pregătirile și verificările 
care se fac în vederea a- 
propiatelor Campionate 
europene de la Moscova.

GH. FLORESCU (România) Șl ECHIPA 
BULGARIEI PE PRIMUL LOC LA SKEET -

CU NOI
Istinye, din 
s-a încheiat 

probă a celei 
a Balcaniadei

RECORDURI
Pe poligonul 

parcul Tarabya, 
joi seară prima 
de a IlI-a ediții _____  . ._
deV tir — talere aruncate din 
șanț (skeet). La capătul celor 
două zile de concurs avem sa
tisfacția de a consemna o vic
torie românească, realizată de 
Gheorghe Florescu, cu rezul
tatul de 195 de talere doborîte 
— nou record balcanic. Sporti
vul nostru, care de altfel se 
afla și după prima zi a dispu
tei în frunte, alături de Mano- 
lov și Sencovici (cu cîte 97 t.d.), 
a demonstrat aceeași constanță 
și precizie, stabilind un rezul
tat meritoriu. Pe locurile ur
mătoare: 2. Anton Manolov
(Bulgaria) 194 t. 3. G. Xantakos 
(Grecia) 191 t, 4. P. Meimeridis 
(Grecia) 191 t, 5. N. Tașev (Bul
garia) 191 t (de remarcat că 
cei trei trăgători au trebuit să 
mai susțină un baraj pentru

departajare), 6. B. Mihailidis 
(Grecia) 190 t, 7. Gh. Sencovici 
189 t. Despre ceilalți trăgători 
români: Dumitru Danciu a ocu
pat locul 11 (pornind slab 89 t, 
dar terminînd puternic 97 t) cu 
cifra de 186 t, iar Gleb 
locul 13, cu 179 t. 
pat 19 specialiști 
probe.

In clasamentul 
titlul balcanic a revenit, sur
prinzător,- reprezentativei Bul
gariei care a înregistrat 763 t 
— nou record al competiției. 
Au urmat: Grecia 759 t, — 
mânia 749 t și

Vineri — zi 
pentru cea de 
talere aruncate 
cerile sînt programate tot de-a 
lungul a două zile, sîmbătă și 
duminică. Formația României 
este alcătuită din Ion Dumi
trescu, Gheorghe Florescu, Au
rel Ionescu și Ștefan Popovicl,

Au 
ai

pe

Pintilie 
partici- 
acestei

echipe

Ro-
Turcia 700 t. 
de antrenament 
a doua probă: 
din șanț. între-

MESSINA, 11 (prin telefon), 
în zadar au încurajat din răs
puteri cei 4 000 de spectatori 
reprezentativa Italiei, trans- 
formînd tribunele într-un cra
ter de vulcan. Evoluînd foar
te bine, reprezentativa de 
baschet feminină a României 
a condus de la cap la cap 
(adversarele nu au reușit să 
egaleze niciodată) și a cuce
rit o surprinzătoare victorie 
în fața echipei țării gazdă. 
Scorul final — 43—42 (24—22) 
— oglindește echilibrul aces
tei pasionante întreceri, trans
misă în întregime la posturi
le italiene de televiziune.

în realizarea acestui succes, 
principalul aport l-a adus 
maestra sportului Anca Ra- 
coviță, de departe cea mai 
bună de pe teren. Ca tactică. 
România a folosit în apărare 
zona (antrenorii au sesizat că 
baschetbalistele italiene atacă 
foarte bine apărarea om la 
om), în vreme ce gazdele au 
încercat toate sistemele și va
riantele lor posibile.

Cele 43 de puncte ale for
mației române au fost înscri
se de Racoviță 20, Ciocan 9,

Taflan 6, Savu 4, Szabados 2, 
Diaconescu 2. Au mai jucat 
Georgescu, Ghiță și Vasilescu. 
Au condus bine arbitrii J. 
Schemrwiz (R.F.G.) și J. Hoda 
(Cehoslovacia).

Alte rezultate: Italia—R.F.G. 
53—34., Cehoslovacia—R.F.G. 
73—34.

Selecționata României va 
susține următorul meci în 
compania echipei R. F. a Ger
maniei.

WARNEMUNDE, 11 
telefon). — Vîntul puternic șl 
ploaia rece continuă să mar
cheze „Ostseewoche" —• săp- 
tămîna de yachting a Mării 
Baltice. Temperatura aerului 
e de 12 grade, iar a apei nu 
a depășit nici un moment 9 
grade I Lista abandonurilor ca 
urmare a avariilor a atins 
iarăși proporții serioase ; din 
fericire, însă, organizatorii au 
asigurat toate mijloacele teh
nice de salvare pentru cei ră
mași în derivă. Și aplicarea 
noului regulament a micșorat 
cu peste 25 la sută numărul 
concurenților, pentru „absența 
semnului de fabrică de pe 
vele“, situație în care se află 
și românul Gh. Nicolcioiu,

Bazinul viitoarelor întreceri olimpice
14 arhitecți

Ia concursul 
construirea bazei nautice, care 
va găzdui întrecerile Olim
piadei de la Munchen. Bază

vor participa 
inițiat pentru

nautică va fi amenajată la 
Feldmoching. în apropiere de 
Munchen. Tribunele acestei 
baze vor putea primi 24 000 
de spectatori.

care dispune de o velă „Elvfb 
troem“.

La capătul regatei a 3-a 
a clasei Finn (învingător 
campionul olimpic Man- 
kin), reprezentanții noștri o- 
cupaseră locurile 11 (Nicol- 
cioiu), 20 (P. Purcea) și 31 (N. 
Opreanu). E. Enopian, care 
terminase cursa pe locul 13, 
a fost descalificat din cauza 
unui incident la semnul de 
parcurs. Contestația e în curs 
de judecare.

Cea mai dificilă a fost însă 
regata a 4-a, pe vînt de foița 
7 (I), După trei regate, locul 
I în clasamentul general 
la clasa Finn este ocupat 
de maghiarul Financi. Nicol- 
cioiu ocupă locul 10 (Mankin 
— locul 11 !), Purcea 19, O- 
preanu 29 și Enopian (cu două 
descalificări) 46.

La clasa Star, echipajul ro
mân M. Dumitriu—N. Iliescu 
a terminat regata a 3-a pe lo
cul 5 și 
locul 6, ocupînd actualmente 
locul 5 
neral.

pe cea de a 4-a pe

în clasamentul ge-

Turul ciclist
al IugoslavieiAltlWWWllWWltWlXWWTOWtmWVVtWV

A luat sfîrșit Turul ciclist 
al Iugoslaviei. Pe primul loc 
s-a clasat alergătorul olandez 
Joop Zoetemelk, care a aco
perit cei 1926 km. In 47 h 
41:25. Ultima etapă, Kranska, 
Gora — Ljubljana (90 km.), 
i-a revenit iugoslavului Ku- 
valja tn 1 h 43 35.

StAȘTEPTATE PER
FORMERE : Ștafeta femi
nini de Ctte» m a Fran
ței la rfwva secunde dup* 
anunțarea rezultatului lor 
jițj _ record mondial. 
Deși neoficial, intrudt nu 
se omologhează de cifre 
forul suprem al atletismu
lui recordurile in aceasta 
protxâ. bucuria manifestata 
de Michele Membeu Colet
te Besson. Nicole Duclos 
Si Eliane Jack (de la stin
ts spre dreaptai este de
plin justificata.

PERSEVERENȚEI

ANN JONES

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
Trezit dintr-un meritat „dol- 

ce far niente" de tragerea la 
sorți a marilor jocuri euro
pene, fotbalul a și început 
să-și piardă liniștea pentru că 
răgazul pînă Ia primele me
ciuri e scurt și, pe deasupra, 
cere o intensă pregătire și 
presupune multe calcule. Ori
cum, capitolul rezultate nu 
este la ordinea zilei.

Sezonul atletic este însă tn 
toi și, conform previziunilor, 
,.giganții (și— gigantele) sta
dionului" ne furnizează, cu 
precădere tn timpul sau la 
capătul săptămtnii, numeroase 
prilejuri de exclamații admi
rative și, desigur, de aprinse 
comentarii. Se clatină recor
durile în întreaga emisferă 
boreală, listele celor mai bune 
performanțe suferă autentice 
convulsii, iar campionatele 
bătrînului continent (Atena,

«

NASTASE L-A ÎNVINS
PE J. ULRICH

(Ager- 
tenis al 
a obți- 
tumeul

• STOCKHOLM, 11 
pres). — Campionul de 
României, Ilie Năstase, 
nut o nouă victorie în 
internațional de la Baastad. In
turul doi el l-a învins cu 4—6, 
4—6, 6—0, 6—3, 6—4 pe danezul 
J. Ulrich. Santana (Spania), 
marele favorit al competiției, a 
dispus cu 
Ganazabel 
rezultate :
— Buding 
2—6, 7—5 ;

Goven

6—4, 6—3, 6—3 de 
(Argentina). Alte 

Pala (Cehoslovacia) 
(RF.G.) 6—3, 6—2, 

Mulligan (Australia) 
(F ranța) 6—4, 7—5,

• In 
Dublin, 
cîștigat 
Howe (Australia). Alte rezulta
te : Emerson (Australia) — T. 
Ulrich (Danemarca) 6—2, 6—4 ; 
Taylor (Anglia) — Anderson 
(Australia) 13—11, 6—2. In fot» 
grafie: Taylor (Anglia).

turneul de tenis de la
Pilici (Iugoslavia) a 

cu 6—4, 6—4 în fața lui

Mexicul prezent
Federația mexicană de te

nis a anunțat că va deplasa 
reprezentativa de tineret a 
țării la competiția dotată cu 
„Cupa Galea“. Echipa este al-

septembrie) — obiectiv de 
seamă pentru noi — tind să 
polarizeze atenția. Mai este 
insă destul timp pînă atunci, 
fi nu puține opțiuni serioase 
se vor vedea răsturnate de 
imponderabilul care... amenin
ță fiecare concurs: ciți re
cordmani mondiali nu și-au 
văzut spulberate visurile tn 
ziua pe care o credeau cea 
mai mare, dar care era... cea 
mai lungă ? De altfel, marile 
concursuri nu consacră in pri
mul rind performanța, ci vic
toria. Pentru moment, bine
înțeles pe lingă marile con
cursuri internaționale de or
din individual'(dintre care le 
spicuim pe cele din Berlinul 
Occidental și din Munchen). 
meciuri bi și multilaterale (O- 
landa-Franța-Suedia echipe fe
minine, Elveția-Franța-Belgia 
echipe masculine, de exemplu) 
au resurse de îmbogățire a 
rubricilor cu mari rezultate 
din săptămtna în curs.

Și piscinele stau sub sem
nul activității competiționale 
intense, ce e drept, însă cu 
mai mici concentrații de va
lori înalte. Asta nu îi împie
dică pe copiii și tinerii-minu- 
ne să se joace cu recordurile, 
uluindu-i din nou pe toți spe
cialiștii in potențial biologic. 
Cert e faptul că nu vă vom 
putea enumera concursurile; 
In schimb, vă promitem să 
selecționăm pentru rubricile

de rezultate tot ce va ieși In 
evidență.

Aproape paradoxal, la loc 
de frunte intru importanță fn 
săptămîna-subiect se situează 
tenisul de masă. Intr-adevăr, 
în Austria, la Obertraum. Cri
teriul european de juniori re
unește la start numeroase vii
toare (și chiar actuale...) va
lori. Mingea de celuloid pare 
că ne va aduce iarăși mari 
satisfacții, iar competiția la 
care ne referim reprezintă un 
astfel de prilej. Să nu uităm, 
anul trecut, la Leningrad, Car
men Crișan a cucerit o me
dalie de aur ce nu se mai 
cere comentată, iar apropiata 
confruntare din Austria îi o- 
feră prilejul să-și apere titlul. 
De altfel, chiar în întrecerea 
pentru titlurile mondiale ale 
seniorilor ea s-a comportat 
frumos, mai ales dacă ținem 
cont de companie. Nu e mai 
puțin adevărat insă că și min
gea albă și ușoară este... ro
tundă, cu atît mai mult la 
vîrsta lipsei de experiență, a 
emotivității de principriu și a 
influențabilității generale, tn 
așteptarea unor rezultate care 
să poată fi consemnate la loc 
de cinste, să le dorim mult 
succes celor 'cinci adolescenți 
care ne vor reprezenta — 
Carmen Crișan, Monica Ha- 
riga, Șerban Doboși, Gheorghe 
Naftali și Gheorghe Teodor.

Așadar, să așteptăm rezulta
tele !

G. RUSSU-ȘIRIANU

Vineri 4 Iulie 1969. Data va 
rămîne memorabilă pentru 
acei fii ai Albionului care din 
generație în generație și-au 
transmis marea lor pasiune 
pentru tenis. Atunci, la Wim
bledon, sanctuarul sportului 
alb, o jucătoare cu părul 
blond, tuns scurt, cu o statu
ră atletică și mișcări de feli
nă a făcut ca atît de impasi
bilul și flegmaticul public en
glez să izbucnească în casca
de de aplauze. De opt ani, de 
cînd Angela Mortimer cuce
rise și ea în același loc laurii 
victoriei, lumea tenisului in
sular nu mai trăise o aseme
nea satisfacție.

Cine este această sportivă 
a cărei evoluție în finala fe
minină a Wimbledonului, e- 
diția 1969, a produs atîta ad
mirație celor 15 000 de specta
tori și 10 milioane de tele
spectatori ?

Intrată în al 31-lea an de 
viață, Ann Jones (Haydon) 
și-a petrecut mai mult de ju
mătate dintre ei pe courtsuri 
și prin sălile de sport. Ia 16 
ani devenind campioană de 
junioare a țării sale, la tenis. 
Ea practică cu egală îndemi- 
nare tenisul de timp și 
cel de masă. Pentru ultimul. 
Ann moștenise pasiunea de 
la tatăl ei, Adrian Haydon, 
fost căpitan al formației mas
culine a Angliei, tiștigătoare 
— la București 1953 — a tro
feului suprem, .Cupa Sway- 
thling* și finalist, împreună 
cu Victor Barna, în turneul 
jubiliar.

Practicând In paralel cele 
două sporturi surori, Ann Jo
nes a urcat treptele consa
crării la tenis de masă (a evo
luat și în sala Floreasca), dar 
pe ultima, cea mai de sus 
nu avea s-o atingă niciodată, 
cu toată valoarea ei recunos
cută. Astfel, deși ajunge în 
cinci finale, în patru la mon
diale : Tokio 1956 (dublu 
mixt), Stockholm 1957 (sim
plu femei, dublu femei, du
blu mixt) și într-una euro
peană : Budapesta 1958 (sim
plu femei), Ann nu izbutește 
să iasă învingătoare în n’ci 
una, pierzîndu-le pe toate la 
limită : cu 2—3 I

Se părea că aceeași neșansă 
o va urmări pe Ann Jones și 
la tenis, sportul căreia i s-a 
dedicat în cele din urmă. 
Deși obține o dublă victorie

la Roland Garros 
în internaționalele 
Wimbledon, Ann joacă (fără 
succes) doar o singură finală 
(1967) și de două ori (cu ace
leași rezultate) la Forest Hills, 
Amintim că 
Ann Jones 
ori pe lista 
10 jucătoare
8 (1957), 7 (1959), 3 (1960, 1961), 
6 (1962, 1963), 10 (1964), 8 
(1965), 3 (1966), 2 (1967), 5 
(1968), iar la cinci concursuri 
open din cele șapte desfășu
rate în 1968, ea s-a clasat pe 
locul 3 (Bournemouth), 2 
(Roland Garros), 3 (Wimble
don), 3 (Forest Hills), 3 (Los 
Angeles). Mereu foarte aproa
pe de vîrful piramidei, Ann 
Jones nu-i atinsese încă pis
cul și destul de puțini mai 
erau cei care mai nutreau 
vreo speranță. Și printre a- 
ceștia, alături în marea în
cercare, s-a aflat și mai vîrst- 
nicul ei soț, un cunoscut om 
de afaceri care și-a abandonat

și o dată 
Italiei, la

în ultimii 12 ani, 
a figurat de 11 
celor mai bune 
din lume i locul

IN TURUL FRANȚEI

LIDER STATORNIC
PARIS, ÎL — învingătorii de 

etapă se schimbă mereu in Tu
rul delist al Franței. Merckx, tn 
schimb, o dată instalat in frun
tea clasamentului general, râ- 
mtne neclintit pe poziție. In c- 

a XlII-a, distanța

EDDY MERCKX
Aubagne — La Grande Motte 
(187.500 km), victoria a revenit 
belgianului Guldo Reybroeck in 
5h 48:54, urmat de olandezul Jan
ssen și belgianul Leman.

In clasamentul general continuă 
să conducă Eddy Merckx.

GLASGOW RANGERS Șl MANCHESTER UNITED
SUB SPECTRUL SUSPENDĂRII!

GENEVA 11 (Agerpres). — Ca 
urmare a incidentelor petrecute 
pe terenurile lor, echipele de fot
bal A.C. Milan, Manchester Uni
ted și Glasgow Rangers au pri
mit ultimele avertismente din 
partea comisiei de disciplină de 
pe lingă Uniunea Europeană de 
Fotbal (UEFA). tn cazul că su
porterii milanezi vor mai avea o 
comportare necorespunzătoare la 
meciurile de pe „San Siro“,

UEFA nu va mal permite organi
zarea pe acest stadion a jocu
rilor contind pentru competițiile 
internaționale europene. De ase
menea, UEFA a publicat o deci
zie arâtînd că dacă In viitor se 
vor mai repeta incidente regreta
bile ca aceiM de la jocurile Man
chester Unifed — A.C. Milan de 
pe stadionul „Old Trafford" si 
Newcastle United — Glasgow’ 
Rangers, va trece la cele mal se
vere măsuri care vor culmina cu 
suspendarea cluburilor Manches
ter United și Glasgow Rangers.

Giganții șoselelor au fost supuși la grele eforturi in etapele 
din Alpt ale Turului ciclist al Franței. Iată-l pe spaniolul 
Gandarias urmat de Gimondi, Merckx și Pingeon pe un urcuș 
de pomină : Galibier Foto-A.S.L.

Au început campionatele S.U.A

la tenis profesionist
NEW YORK, 11

La Longwood se 
campionatele internaționale

(Agerpres). 
desfășoară

în „Cupa Galea“
cătuită din Chavez, Berman. 
Ramirez și Montano. Este 
pentru prima oară cînd tenis- 
manii mexicani participă Ia 
„Cupa Galea“.

de tenis profesionist
S.U.A. * - ‘
țațele 
combe
(Peru)
(Australia)
dor) 6—3. 6—3 ; Laver (Aus
tralia) — Moore (R.S.A.) 6—2, 
6—2 ; Barthăs (Franța) — 
Riessen (S.U.A.) 3—6, 6—3, 
6—4.

ale 
Iată cîteva din rezul- 
din primul tur: New- 
(Australia) — Olmedo 
6—3, 7—5 ; Rosewall 

Segura (Ecua-
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TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX
Finlandeza Mariatta Hara 
(18 ani) a parcurs proba de 
800 m liber în 9:42,7 — nou 
record european (v. record — 
S. Goral — R.D.G. — 9:43,5).
■
într-un meci internațional 
de polo disputat la Bruxelles 
reprezentativa R.F. a Germa
niei a întrecut formația Bel
giei cu scorul de 
0—0, 3—0, 2—0).
■
Gregor Betz a 
Bayreuth un nou

R.F. a Germaniei la 100 m 
bras : 1:07,8.

7—0 (2—0,

realizat la 
record al

Turneul internațional de 
baschet junioare de la Bari 
a fost cîștigat de selecționata 
Iugoslaviei, care a întrecut e- 
chipa Cehoslovaciei cu 78—64. 
■
Victoria finală în turul ciclist 
al Renaniei i-a revenit olan
dezului Fedor den Hertog cu 
36 h 59, urmat de Knab (R.F. 
a Germaniei) — 37 h 35:17 și 
Troche (R.F. a Germaniei) —

37 h 37:51. Ultima etapă a 
competiției, cea de a 11-a, 
desfășurată între Kaiserlau- 
tern și Kirn (148 km.), a 
cîștigată tot de Hertog în 
54:56.

fost
3 h

deCunoscutul internațional 
fotbal Valeri Voronin, selec
ționat de 52 de ori în echipa 
U.R.S.S., și-a reluat antrena
mentele. După cum se știe, 
acum un an el a fost victima 
unui grav accident de auto
mobil.

treburile profesionale pentru 
a o putea însoți pe toate me
ridianele. Și iată că cel în-1 
crezători în steana lui Ann 
nu au fost înșelați. în finala 
de acum cîteva zile de la 
Wimbledon, cu supercampioa- 
na americană, Billie Jean 
King, strălucita reprezentan
tă a Angliei n-a mai trecut' 
pe lingă un mare succes. Ea 
a izbîndit pe deplin. Ann a 
jucat formidabil și nu s-a im
pus numai prin eleganța lo
viturilor sale lungi de pe 
fundul terenului ci și prin 
atacuri rapide și puternice din 
void. Dar mai presus de toa
te, faimoasa sportivă engleză 
a jucat cu o forță și încleșta
re care au făcut ca pînă ți 
tribunele reținute și distante 
ale Wimbledonului de altă
dată să fie cuprinse acum de 
o adevărată febră meridio
nală. Pe drept, unii ziariști 
au numit-o pe Ann Jones, 
leoaica britanică.

C. COMARNISCH1

In jilin sezon atletic
PARIS.—în cadrul concursu

lui internațional care are loc 
pe stadionul Charltiy din Pa
ris, proba de aruncarea dis
cului a revenit cehoslovacului 
Danek cu 58,92 m. Francezul 
Schott a cîștigat proba de 
5 000 m. plat cu timpul de 
13:58,0, fiind urmat de etio
pienii Medinhin — 13:59,4 și 
Wolde — 14:01,4. Baudis (Ce
hoslovacia) s-a clasat pe pri
mul loc la săritura în înălți
me cu 2,08 m. Proba femini
nă de 100 m i-a revenit cu
banezei Cobian, — 11,7 iar 
cea masculină compatriotului 
ei, Ramirez cu 10,6.

OSLO. — Australianul Ron 
Clarke a cîștigat proba de 
5 000 ra plat realizind 13:34.6 
(cea mai bună performanță 
mondială a sezonului). El a 
fost urmat în clasament de 
Kvalheim (Norvegia)—13:46.4 
și Mecser (Ungaria)—14:02.8. 
Proba de aruncarea suliței a 
revenit veteranului Sidlo (Po
lonia) cu 80.42 m. urmat de 
compatriotul sau Nikiciuc cu 
76,10 m.

TOKIO. — în cadrul unui 
concurs desfășurat la Tokio, 
sportivul japonez Hidehixo 
Tomizawa a stabilit un nou 
record al țării sale în proba 
de săritură în înălțime cu 
performanța de 2,15 m.

NEW YORK. — Campionul 
olimpic al probei de 200 m 
plat, americanul de culoare 
Tommie Smith, a abandonat 
atletismul. Medaliatul cu aur 
de la Ciudad de Mexico a 
semnat un contract ca jucă
tor de fotbal american cu 
echipa profesionistă „Cincin
nati Bengals".


