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CONGRES AL PARTIDULUI
SEMNIFICAȚIA
UNOR PARAMETRI

• TINERETUL ROMÂNIEI DE ASTĂZI

ESTE MAI PUTERNIC, MAI ROBUST,
MAI SĂNĂTOS

Referindu-se la ampla problematică pe care o reprezintă 
tineretul contemporan, academicianul ȘTEFAN MILCU 
aprecia i „Orice investigație a tineretului contemporan 

trebuie să includă biologia lui ca o bază de plecare indispen
sabilă în studiu și soluționarea diverselor probleme ce le pune 
acest contingent de populație umană”.

A

MECIURI DISPUTATE IU PRIMA GALĂ
DIN TURNEUL „MĂNUȘA LITORALULUI

ft POLO UUNIORl
ti

A FI SPORTIV...

Comentariul — un pream
bul la consfătuirea științifică 
privind „Creșterea și dezvol
tarea somato-funcțională și 
psihică a adolescenților și ti
nerilor”, organizată recent 
sub auspiciile Centrului de 
cercetări pentru problemele 
tineretului, remarcă In conti
nuare fenomenul accelerației 
dezvoltării somatice a tineri
lor în societățile cu civiliza
ție tehnică și implicațiile pe 
care fenomenul le generează 
— măsurile de ocrotire a să
nătății, a educării, instruirii.

Pornindu-se de la constata
rea devenită astăzi adevăr 
axiomatic, aceea că ultimul 
secol a evidențiat o creștere 
a înălțimii la tot tineretul 
globului, cercetătorii români 
(printre care remarcăm colec
tivul de Ia Institutul de igie
nă condus de conf. dr. Gh. 
jTănăsescu și cercetările Mă
riei Cristescu) au întreprins 
b suită de măsurători (între 
i960 ți 1965) care, comparate 
eu cele realizate In 1926 și. 
1930 de Gheorglie Banu și AI. 
Derevici ți cele realizate de 
colectivul amintit mai sus în
tre 1950 și 1957, arată o con
tinuă creștere în înălțime și 
greutate a adolescenților și 
tinerilor. „Astăzi — se apre
ciază unanim — băieții și fe
tele sint mai tnalți, mai grei, 
cu umeri mai lăți și bazin 
mai îngust, atit în mediul 
urban cît și în Cel rural".

Constatîndu-se totodată că

accelerarea și excesul statu
ral nu au condus, în final, la 
creșterea frecvenței tinerilor 
dolicomorfi (înalți, mult mai 
slabi, cu torace slab dezvol
tat) se apreciază că, IN ȚA
RA NOASTRĂ, spre deosebire 

de alte țări, CREȘTEREA 
ACCELERATA A REALIZAT 
O DEZVOLTARE ARMO
NIOASA, cu aspect pozitiv.

Nușa MUSCELEANU

(Continuare In pag. a 2-a)

Relația mușchi-creier 
a preocupat pe mulți 
observatori ai natu

rii umane, in jurul ei 
s-au făcut numeroase spe
culații. Amatorii de previ
ziuni înfricoșătoare ne a" 
vertizeazi că omul viito
rului va avea un craniu 
enorm, dezvoltat fn pagu
ba armoniei plastice care 
incintă 
simțul 
estetic, 
pologi 
nume 
pun insă ză. 
indiferent de 
tehnică a lumii de mîine. 
omul nu va mai suferi, în 
aspectul său biologic, 
transformări importante. 
Este puțin probabil ca ur
mașii noștri să aibă capul 
exagerat de mare, picioa
rele gracile sau degete 
mai puține. Slavă domnu
lui

Pe măsură ce crește nu
mărul și pute-ea compu
terelor, crește — ca un 
corectiv inteligent — și 
numărul stadioanelor. As
pirația umană spre armo-

astăzi 
nostru 
Antro- 
de re- 
presu- 

insă
dezvoltarea

ru'e și echilibru rămine, 
așadar, stabilă. Marii sculp
tori greci au exprimat a- 
ceastă asptrație in opere 
geniale. Discobolul sau Do- 
riforul sugerează forța fi
zică, dar fi forța morală. 
In asemenea opere impre
sia de tensiune fizică de
vine copleșitoare pentru 
că ea constituie ilustrarea 

plastică a u- 
nei tensiuni 
psihice. Tor- 
mai din prici
na asta un 
sportiv aflat 

întrecerii de 
ne emoționează

in patosul 
pe stadion 
mult mai mult decit pri
veliștea unui atlet solitar, 
chiar superb, dar care tși 
exersează tn garsoniera sa 
musculatura la extensoa- 
re. Primul este un 
tor, al doilea — o 
mă.

Obișnuit să lupte 
ciștige prin puterile pro-

luptă- 
recla-

și să

Nicola* VALMARU

(Continuare tn pag. a l-a)

CONSTANȚA, 17 (prin telefon). Așteptat cu mult Interes de Iubitorii 
boxului, turneul dotat cu „Mănușa litoralului" a debutat aseară cu 
mult succes In Sala sporturilor din Constanța. La întrecere participă 
pugiliștl din Republica Democrată Germană șl Cuba, de la Farul Con
stanța șl din lotul de tineret al Republicii Socialiste România.

Primele partide au fost de un bun nivel tehnic, boxerii imprimlnd 
un ritm deosebit de susținut, demonstrînd totodată șl o gamă variată 
de procedee tehnice. Prirr.ee rezultate : cat. semimuseă : A. Mihal (Fa
rul) b.p. Bretfke (R.D.G.). După prima repriză, campionul nostru a 
atacat cu insistență și l-a adus pe Breffke tn situația de groggy. La 
aceeași categorie, Șt. Boboc (lot tin.) b.p. Alberto Ariosa (Cuba). In 
ultima repriză cubanezul a fost numărat. Cat. cocoș. G. Pcmetcu (lot 
tin.) b.p. K. Gohn (R.D.Q.). A fost o Întîlnire foarte spec
taculoasă, in care s-au schimbat multe lovituri dure. 
Gohn a fost numărat tn prima repriză. Xn cadrul acele
iași categorii. P. Manole (Farul) a pierdut la puncte 
tn fața cubanezului Jorge Romero. Despre celelalte me
ciuri, In ziarul de sîmbătă.

CORNEL POPA—coresp. principal

I
I
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Reprezentativa de juniori 
la polo a României susține 
astăzi Ia ștrandul Tineretului 
din Capitală, începînd de la 
ora 19, primul meci din dubla 
confruntare cu selecționata si
milară a Spaniei. Partidă va 
fi condusă de arbitrul Inter
național Laszlo Naday (Un
garia).

„TREI CORNERE=
I
I

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE CAIAC-CANOE 

DISPUTE SPECTACULOASE IN „SERII" 
• Record de participant! - 466 sportivi! 0 Provincia 
a depășit așteptările • Astăzi, de la ora 9, finalele 

probecelor 18
Joi, pe lacul Snagov*. s-a 

dat startul în seriile eErai- 
nz^orii ale campionatelor 
naționale de caiac-car.oe 
rezervate seniorilor. La În
trecerile din acest an par
ticipă un număr record de 
sportivi : 4U DE CAIA- 
C1ȘTI ȘI CANOIȘTL Sint 
reprezentanții secțiilor nau
tice ’ - - -
tive 
mo, 
C.S.Ș.. . .
C.N.U. — echipaje de la 
Dunărea șl Ancora Galați, 
Constructorul Hunedoara. 
Olimpia Satu Mare, C.S. 
Brăila. U.TJU și Voința 
Arad, Olimpia Reșița.

Conform programului, 
ziua de ieri a fost consa
crată întrecerilor din ca
drul seriilor eliminatorii. 
Surprize de proporții nu

ale ciubunior spor- 
b^cureștene Dina- 
Steaua. Olimpia, 

, Voința. S.ș. 2. 
echipate de

s-au produs. Primele locuri 
in serii au fost ocupate de 
către sportivii cluburilor 
Dinamo și Steaua — Sdot- 
nic (Kt — 1000 m), Conțo- 
lenco, H. Ivanov (K2 —
10W m), Patzaichin, Cova- 
liov (CJ — 1000 m). Sem
nalăm. totuși, prezența la 
finalele de astăzi a unul 
număr mare de caiac: șn 
șt canolști de la Dunărea 
Galați (Ci și Ci — 1000 m). 
Constructorul Hunedoara 
(K1 b — 500 m). U.T.A..
Constructorul Timișoara, 
Ancora Galați ș a. Provin- 
da. pe drept cuvint, a de
păși-. așteptările :

Astăzi, de la ora 0 — în
trecerile finale la fond 
(10 000 m) K4, K2, Kt. C2 
și CI. Dupâ-amiază, de la 
ora 17 — finalele In cursele 
de 1000 șl 500 m.
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HENȚ CĂREI"
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a la invenția profesorului 
James Naismith ain Spring
field, în 1892, pînă la regula 
celor 3 secunde maximale sub 
coș, din 1936, baschetul a 
parcurs un drum lung, pe care

nici Harlem Globtrotters nu ne poate 
face sâ-l uităm. Nici chiar Rod Laver 
nu poate juca tenis dincolo de limitele 
de teren stabilite de englezul Julian 
Marschall în 1874. Aruncarea de la 
tușe cu două mîini se introduce în 
1882, penalty-ul apare în 1891, englâzii 
cos numerele pe tricouri în 1929 — pînă 
Ic regula celor 4 pași ai portarului, 
de azi, ce cale imensă a străbătut 
fotbalul 1

Incursiunea oceasto istorică, poate 
ciudctă, fără îndoială lipsită de or
dine sau consecvență, nu are alt scop 
decit acela de a reaminti că ansamblul 
manifestărilor sportive nu este de con
ceput în absența uneia din componen
tele principale care este REGULA.

Un joc, o întrecere sportivă, nu po! 
fi închipuite fdră legea care le disci
plinează, le conduce, le dă pînă la 
urmă un sens. Rod al gîndirii logice, 
în permanentă evoluție, sporturile își 
fundamenteză activitatea pe acele co
lecții de articole, indispensabile prac- 
ticanților, care pun la încercare me
moria și promptitudinea în fluier a 
arbitrilor, care dau de furcă și adesea 
băltii de cap spectatorilor.

Orice spectacol sportiv cere, din tri
bune, o apreciere globală și nu trun
chiată. Privitorul adevărat, avizat, pa
sionat — am zice : oricît de pasio
nat I — va prețui în arenă efortul 
fizic și de inteligență al atlețllor, va
loarea estetică a demonstrației, clar și 
regularitatea întrecerii.

Tocmai această ultimă cerință naște, 
din păcate, nemulțumiri. Insuficiente 
cunoaștere a regulamentelor sportive 
poate vicia ceea ce am numit mai 
înainte : aprecierea globală a specta
colului sportiv. Regulamentele, în toată 
complexitatea lor, conțin, firește, o 
seamă de detalii — impuse de însăși 
complexitatea sporturilor, amănunte nu 
întotdeauna la îndemîna publicului, de
talii de 
Fără a 
cori de 
polo pe apă, de pildă — gestul de 
frecvent, de la un congres internațional 
la altul.

Cu toată bunăvoința sa, spectatorul 
nu poate fi, decit în rare cazuri, un 
cunoscător desăvîrșit al regulamentu
lui unui sport, dormite al regulamen
telor mai multor sporturi. Atîta poli- 
sportivitate e și greu să cerem publi
cului.

Tn. schimb, e la fel de absurd să 
pretindem că noi, cei din tribune, știm 
mai multe decit arbitrii corecți și com
petent. Acestora, pentru nopțile pier
dute cu studiul textelor de regulament 
(și al variatelor interpretări legale), 
pentru efortul de a se fi supus unui 
examen înainte de a primi ecusonul 
oficial — acestora să le acordăm cre
ditul nostru și nu vecinului de bancă, 
oricît ar vrea, în jargonul său desuet, 
să ne convingă că el știe, de cînd era 
mic, că .trei corners = henț care I". 
Să ne ferim de asemenea postură ri
dicolă.

Și apoi, nu e vorba numai de tabla 
de materie a regulamentelor, ci și de 
acele reguli necesare ale eticii sportive 
care recomandă să ne încurajăm de
cent favoritul, dar să nu aplaudăm 
execuția greșită a adversarului, să ne 
bucurăm de victorie, dar să nu facem 
o dramă din înfrîngere. Iar dacă, tem
peramental, cuiva i se par prea împo
vărătoare asemenea cerințe, să sară o 
duminică sportivă, preferind muzica 
ușoară sau televizorul, pînă la potolire.
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vadă i t-a calificat

fn finala de astăzi!

Rizvan

CRITERIUL ZIARULUI „SPORTUL" LA CICLISM
FINALELE CELOR DOUA TRASEE
0 108 concurenți la start 9 45 se vor califica pentru finala pe Capitală 
9 Duminică intrecerile au loc in bd. Leontin Sălăjan 0 Campionilor de astăzi

le vor fi publicate fotografiile in „SPORTUL"

I
I
i
i
i
i

Din cei 451 de școlari 
bucureșteni care au luat 
parte luni și miercuri la 
fazele preliminarii ale Cri
teriul ziarului „SPOR
TUL" la ciclism — 108 s-au 
calificat pentru finalele ce
lor două trasee ce se des
fășoară astăzi începînd de 
la ora 16,30. Concurenții se 
vor prezenta însă la comi
siile de arbitri de la ora 
16 pentru a se legitima. 
Noua fază a competiției co-

incide cu acordarea prime
lor premii ale concursului. 
Celor 8 învingători pe ca
tegorii (4 de la traseul din 
bd. Leontin Sălăjan și 4 de 
la traseul din str. Cîmpi- 
nei) le vor fi publicate fo
tografiile în ziarul nostru 
de sîmbătă. Disputa pentru 
trofeele oferite de ziarul 
„SPORTUL", COMITETUL 
OLIMPIC ROMAN, SEC
TORUL INVÂTAmINT 
DIN C.N.E.F.S., TAROM,

U.C.E.C.O.M., fabrica „DEZ
ROBIREA" Brașov și AR. 
LOTO-PRONOSPORT intră, 
deci, într-o nouă fază, de
cisivă, în care bătălia pen
tru un loc fruntaș va de
veni acerbă. Va crește, fără 
îndoială, calitatea întreceri
lor, va deveni mai frumoa
să, mai dramatică lupta 
pentru un loc fruntaș.

Concurența clasați astăzi

(Continuare tn pag. a l-a)

Azi, la Progresul, în finala zonei europene B a „Cupei Davis"

Tenis man ii români și sovietici
încep pasionanta lor întîlnire
Primele meciuri x I. Țiriac — T. Lejus și i. Năstase — A. Metreveli

I

Deci, azi după amiază, pri
mele mingi vor trece peste fi- 
leul terenului central de la 
progresul pentru a afabili pe

jocu-avea să fie fixată ordinea . 
rilor din cele trei zile, am gă
sit util să răsfoim încă o dată 
regulamentul competiției, re-

C. COMARNISCHI 
Radu VOIA

De azi după-amiază, în fața tribunelor de la Progresul, fruntașii 
tenisului nostru — llie Năstase și Ion Țiriac — vor fi din 
nou angrenați într-o impor tantă întîlnire din „Cupa Davis“

urmă se dispută în ziua a doua, 
intre zilele rezervate partidelor 
de simplu. înaintea întilnirii 
sint desemnați cite doi jucători 
pentru fiecare echipă care vor 
susține simplurile, fiecare cu 
fiecare. Acești jucători pot ti

Programul jocurilor (fixat 
aseară prin tragere la sorți) : 

VINERI, ora 14.30 : ION ȚI- 
RIAC — TOMAS LEJUS, ur
mat de ILIE NASTASE — A- 
LEKSANDR METREVELI.

SIMBATA, ora 15.15 — des
chiderea festivă ; ora 15.30 — 
partida de dublu.

DUMINICA, ora 14.30 : ILIE 
NASTASE — TOMAS LEJUS, 
urmat de ION ȚIRIAC — A- 
tEKSANDR METREVELI.

schimbați numai după primul 
meci, cu avizul medicului. For
mațiile de dublu tint anunțate 
doar cu o jumătate de oră 
înaintea începerii jocului, din 
rindul celor patru jucători care 
alcătuiesc de fapt reprezenta
tiva anunțată.

Fiecare meci se dispută după 
sistemul „cel mai bun din cinci

(Continuare tn pag. a 4-a)

cele mai multe ori ignorate, 
mai vorbi de desele modifi- 
reguli care intervin — ca la 
apă, de pildă — gestul de

I
I
I
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I
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primit sfaturi utile 
de la tatăl său Do-

I
I
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PANORAMIC 
SPORTIV INTERN

* I
I
I
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învingători și învinși în mult 
așteptata finală, România — 
U.R.S.S. La încheierea întilnirii 
va fi cunoscută una dintre cele 
două campioane ale zonei eu
ropene din „Cupa Davis”, cea
laltă urmînd să fie desemnată 
de disputa Anglia—R.S.A., care 
a și început la Bristol.

In așteptarea ședinței tehni
ce de ieri după amiază, tn care

amintindu-ne unele detalii nu 
lipsite de importanță. Lucruri, 
în general, cunoscute dar care 
pot interesa pe oricine a făcut 
mai de curînd cunoștință cu 
specificul jocurilor pentru „Cu
pa Davis".

într-o asemenea întîlnire ln- 
ter-echipe sînt prevăzute tot
deauna patru meciuri de simplu 
și unul de dublu. Acesta din

Ce greu trece vacanța 
gazonului I Citeva meciuri 
pe litoral, pe stadionul 
clujean și unul în Giulești
— prea puțin, desigur, pen
tru amatorii atît de pasio
nați și numeroși ai spor
tului rege. Nici .amicale
le", nici mereu surprinză
torul buletin al transferă
rilor nu egalează farmecul 
campionatului. Cum, însă, 
interesul amatorilor de 
sport nu se îndreaptă în 
mod exclusiv spre fotbal, 
în fiecare săptămînă — și 
acum, poate, cu deosebire
— tribunele nu rămîn goa
le.

★

Fotoliul de orchestră al 
panoramicului II ocupă,

incontestabil, tenisul, spor
tul de care în acest sezon 
se leagă parcă, mai multe 
— și justificate — speran
țe ca oricînd într-o afir
mare internațională 
mare 
pînă 
vis“, 
zile : 
rilor

Isă concurență întilnirii re
vanșă dintre echipele de 
gimnastică ale Republicii

Silviu FLORESCU 
(Continuare în pag. a 2-a) '

IVictor BANCIULESCU

C.S.M. CLUJ
(băieți)

PARTICIPĂ

i prestigiu. De 
duminică: .Cupa 
cu o distribuție 

mari- Succes tricolo- 
români!

VOINȚA ARAD (fete)

Constanța continuă să 
fie gazda unor importante 
competiții ale sezonului 
estival. După fotbal, acum 
box și gimnastică. .Mănu
șa litoralului* — în plină 
desfășurare — nu face în-

NOUA EDIȚIE 
A aC.C.E.“- 

LA TENIS DE MASĂ

BRĂILA GĂZDUIEȘTE DOUĂ FINALE DE CICLISM
Astăzi și duminică au loc , la Brăila 

ultimele două finale ale campionatelor 
naționale de ciclism-șosea pe acest an. 
Prima finală — care se dispută în cursul 
dimineții de astăzi — cheamă la start 
cele mai burte echipe în clasica probă 
de 100 Lm contratimp. Este un prim și 
important test în vederea campionatelor

lumii programate în luna august la Brno, 
competiție la care echipa noastră națio
nală va fi prezentă.

Duminică dimineața își vor disputa 
întîietatea specialiștii probei de semifond. 
Este o întrecere în care au oarecari 
șanse și pistarzii, astfel că startul finalei 
va fi bine populat.

Zilele trecute, fo
rul nostru de spe
cialitate a trimis U- 
niunii europene de 
tenis 
erile 
diții

da masă înscri- 
pentru noile e-ș 

ale „C.C.E.”. 
vorba de echi- 
campioane ale 

României, Voința A- 
rad (fete) și C.S.M. 
Cluj (băieți).

Prirr.ee
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BASCHET

CRITERIUL ZIARULUI SPORTUL

Turneul final el Criteriului 
național pentru copil (băieți), 
desfășurat timp de cinci zile la 
Pitești, s-a încheiat cu victoria 
echipei Școlii sportive din lo
calitate. Pe locurile următoare 
s-au clasat: 2. Școala sportivă 
nr. 2 București, 3. Dinamo Bucu
rești, 4. Școala sportivă Con
stanța, A Școala sportivă Me
diaș, 6. Școala generală nr. 1 
Sighișoara. Coșgeterul competi
ției : G. Ziguli (Șc. sp. Pitești) 
cu 155 p.

A FI
(Urmare din pag. 1)

SPORTIV...

Criteriul fetelor s-a disputat 
pe terenul de baschet al Liceu
lui s.Titu Maiorescu" din Giur
giu. Victoria finală a revenit 
formației Școlii sportive din 
Cluj, urmată, în ordine, de : 2. 
Școala sportivă Giurgiu, 3. Școa1 
la sportivă Constanța. 4. Școa
lă Sportivă Brașov, 5. Școala 
sportivă Deva, 6. Liceul nr. 35 
București. (M. MĂRGĂRIT 
coresp.).
NATATIE

în cadrul unui concurs des
fășurat in bazin acoperit (50 
m) din Cluj, spatistul Zeno 
Oprițescu (C.S.M. Cluj) a par
curs 100 m craul in 57,5, per
formanță care constituie un nou 
record național de juniori I și 
II (v.r. : 57,8 — aparținea ace
luiași înotător). Alte rezultate : 
100 m craul (0:1. Gabriela Go- 
nos (Politehnica) 67,7 ; 2. Gyon- 
gyi Sovago (C.S.M.) 71,3 ; 100 
m spate (f) : 1. Clara Kokai 
(Politehnica) 78,9.

P. RADVANI - coresp.

i
I 
I

SCRIMA

Sîmbătă și duminică, între
cerile Ultimei etape a diviziei 
A de sctitnă. Loc de desfășu
rate — sala Floreasca II. în fie
care zi asalturile vor începe de 
la ora 0.

I 
I

I
AUTOMOBILISM I

(Urmare din pag. 1)

După două încercări simi
lare, anul trecut, Touring Clu
bul belgian a organizat și anul 
acesta, în 3 serii, raliul turistic 
Belgia--Rofnânia. Prima cara
vană, compusă din 17 automo
bile, puftînd 48 persoane, se 
află de cîteva zile la Mamaia, 
la jumătatea unui traseu par
curs cu o viteză medie orară 
de 65 km, în etape zilnice de 
4—500 km. întreg raliul durea
ză 22 zile și este susținut de o 
mașină de asistență aparținînd 
organizației anexă „Touring- 
Secours" (care posedă în Bel
gia 300 de asemenea unități). 
Conducătorul acestei prime co- 
loatie. Armand Carlier și res
ponsabilul tehnic Andră Ange
lique ne-au relatat la elegan
tul hotel Riviera din Mamaia, 
impresiile extrem de favorabile 
cu care rămin automobiliștii 
belgieni după acest voiaj spor
tiv în România. Ei au apreciat 
frumusețea peisajului țării, ex
celența echipamentului hotelier 
(în special la Brașov), manifes
tările de ospitalitate ale po
porului român.

Acest salut turistic multi
plicat se datorește inițiativei 
Automobil Clubului Român și 
sprijinului moral acordat de 
președintele Asociației interna
ționale de turism (A.I.T.), dl. 
Eriă Legrand.

pe locuri fruntașe vor căpăta 
dreptul de participare in fi
nala competiției pe Capitală, 
ale cărei întreceri se desfă
șoară duminică dimineața in- 
cepînd de la ora 10 pe traseul 
din bd. Leontin Sălăjan. Așa
dar, campionii și cei clasați pe 
locurile următoare în str. Cîm- 
pinei vor trebui să se... depla
seze în Balta Albă pentru a 
concura în finală. Va fi un 
bun prilej pentru a cunoaște 
acest nou și frumos cartier al 
Capitalei.

Iată acum componența se
riilor (semifinale și finale) 
pentru fiecare traseu în parte:

I 
I
I
I
I

I 
I
I 
I
I

TRASEUL DIN BD. LEONTIN 
SALAJAN

Cat. I (pînă la 7 ani — inclu
siv, 600 m) : Bogdan Mihala- 
che, Gabriel Mamda, Virgiliu 
Balint, Cătălin Moiceanu, Da
niel Tugurlan, Eugen Micii. Gi- 
gi Buruleanu, Liviu Valcan, 
Mircea Prună. Se califică pen
tru finală primii 6 clasați.

Cat. a Il-a (8—10 ani. 1.6 
km) : Florin Buimovici, Ma
rian Duțu, Paul Dan Stânescu, 
Marian Costin, Valentin Leatu, 
Andi Dobrescu, George Icze, 
Ionel Iosif, Eremia Gheorghe 
Dianu. Se califică pentru finală 
primii 6 clasați.

Cat. a IlI-a (11-14 ani, 2.4 
km) : semifinala I — 1. Mircea 
Dobriit, Russen Florescu. Florin 
Neagu, Vasile P^tcu, Dumitru 
Voica, Virgil Costache, Cristian 
Gheorghe, Virgiliu Ivan, Pavel 
Ciulai, Nicolae Oprea. Iulian 
Hliban, Dumitru Popescu. Do
rin R. Bogdan, George Traian 
Constantin, Valeriu Voroneanu, 
Florin Duțu ; semifinala a n-a: 
Florentin Teodorescu, Emil Po
pescu, Sorin Popa, Mircea I. 
Mutu, Gheorghe Gheorghiu, Tu- 
dorel Vasile, Fănel Luicâ. Flo
rin Buzatu. Mircea Mindruțâ. 
Lucian Andreescu, Stelian Ale-

xiu, Gheorghe Anghel, Ion Mar
tin. Ștefan Popescu, Dorin 
Minca, Lucian Neacșu, Mihai 
Trandafir. Din fiecare semifi
nală se califică primii 6 pen
tru finala traseului, care se va 
desfășura tot astăzi. Din fina
lă. primii 6 clasați capătă drep
tul de a concura în întrecerea 
de duminică dimineață.

Cat. a n -a (15—16 ani. 4 
km) : Mihai Popa Oprea, Va
sile Dinu, Ioan D. Fanea. Mi
hai Petrescu. Marin Pisăru. 
Ștefan Popeșcu, Adrian Florea, 
Nichita Badea, Mihai Popescu, 
Marian Dima. Costel Chilau, 
Vasile Lupului. Cristian Con- 
stantinescu, Dumitru Nedelcu. 
Constantin Niculescu. Primii 6 
clasați se califică pentru fi
nală.

Programul de desfășurare : 
semifinalele I și II ale cat. a
III- a, cat I, cat. a Il-a. cat. a
IV- a, finala cat. a IlI-a.
TRASEUL DIN STR. CÎMPÎNEl

Un ncu start (din zecile 
prilejuite de Criteriul zia
rului „Sportul’) pentru 
micii cicliști ai Caphalei

prii, format în competiții în
verșunate, dar deschise, cin
stite, loiale, sportivul adevă
rat, care a știut să reziste se
ducțiilor frivole ale vedetis
mului, dobîndește un caracter 
bărbătesc, sincer, atrăgător. 

El recunoaște victoria adver
sarului fără complexe de in
ferioritate, iar dacă este vic
torios știe să întindă învin
sului o mină caldă, dar nu 
jignitor-protectoare, o mînă 
de prieten- Voioșia, politețea 
pornită din inimă și spiritul 
de echipă, admirabilă medi- 
cație împotriva înfumurării, 
întregesc conduita unui spor
tiv cu vocație.

Dacă se manifestă astfel pe 
stadion, sportivul adevărat va 
fi, și in viața socială, un ce
tățean de valoare. In familia 
sa sau la locui de muncă tră
săturile sale pozitive, formate 
de lupta sportivă, se vor a~ 
firma cu putere. Căci spor
tivul nu se poate rupe de 
mediul său firesc, de mediul 
său social, fără primejdia de 
a deveni un saltimbanc al 
gazonului. Mai mult. In so
cietate in profesia sa, spor
tivul ce își merită. acest nu-

me va căuta să se afirme 
prin muncă asiduă, prin me
rite certe. Un prieten, pasio
nat sportiv, îmi vorbea cu en
tuziasm de valoarea profesio
nală (nu de aceea de pe sta
dion, altfel binecunoscută) a 
unor sportivi de renume. Lia 
Manoliu, un foarte bun in
giner, rugbystul Radu De- 
mian, solicitat să facă o spe
cializare într-o ramură ingi
nerească în Franța, doctorul 
O. Troianescu, maestru inter
național de șah și excelent 
chirurg ortoped, Dumitru Me- 
dianu, o glorie a fileului de 
volei și un apreciat medic 
radiolog la Fundeni, vicecam- 
pionul olimpic de tir Marcel 
Roșea, absolvent al Institu
tului de teatru și un puternic 
temperament artistic — și 
încă alte și alte exemple. De 
remarcat ci aceștia și mulți 
alții se afirmă în profesii in
telectuale. care solicită alte 
valențe decit pe cele sporti
ve, sînt oameni multilaterali, 
năzuind spre acea armonie a 
ființei umane care trebuie să 
constituie un ideal al orică
rei mart civilizații. Societatea 
noastră creează condiții pri
elnice, pe de o 
carii sportului

parte, practi- 
de către cit

mai mulți oameni, pe de altă 
parte afirmării plenare a spor
tivului în viața socială, Pro
iectul de Directive al Con
gresului al X-lea al P.C.R. a* 
rată că, în perioada 1971— 
1975, se vor îmbunătăți con
dițiile de educație fizică și 
sport, condiții care, chiar con
siderate la nivelul zilei de as
tăzi, nu pot suferi comparații 
cu cele din perioada antebe
lică. O dată cu șansele afir
mării pe stadion, vor crește 
și șansele afirmării sportivu
lui în profesia aleasă, șl asta 
datorită amploarei pe care o 
va lua viața economică a ță
rii, ca și viața cultural-știin- 
țifică. Resursele intelectuale 
ale sportivului își vor găsi 
tot mai mult un rodnic pla
sament social, tn timp ce oa
menii uzinelor sau ai labora
toarelor lor după orele de stress 
psihologic, pe care automati
zarea le aduce inevitabil, vor 
găsi pe stadioane, în piscine 
sau săli de gimnastică, acel 
complement necesar al echi
librului bio-psihic. Și nimeni 
în viitor nu va mai vorbi pro
babil despre „sportivi intelec
tuali", și asta din decență 
gramaticală, adică pentru a 
evita pleonasmul-

SEMNIFICAȚIA UNOR PARAMETRI
(Urmare din pag. 1)
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Cat. I : Sorin M. Petrescu. 
Florin Cristian. Paul Ștefan. 
Cristian Gațu. Liviu Cr. Zinca. 
Tiberiu T. Flavius, Dorin Scar- 
lat. Dorin C. Ciurusniuc, Cris
tian Stangino. Primii 6 se ca
lifică pentru finală.

Cat. a II-a : Niculae Stan, 
Florin Grigore, Constantin Co
jocarii, Nicolae Bunea, Victor 
Demel, Liviu Borulescu. Se oa- 
lifică primii 3.

Cat. a IlI-a ; Dan Stănescu, 
Teodor Agiu, Alex. Penciule- 
scu. Alex. Onuțiu, Igor Agiu, 
Tudor Cazan, Gh. Dumitrescu, 
Marin Popa, George Dobre, 
Victor Oprescti Eugen Ionescu, 
Alex. Marița, Octavian Vasile- 
scu, Mihai Cizer, Marian Ma
nea. Primii 6 se 
finală.

Cat. a IV-a : 
nache. Cornel 
Voiculescu, Florian Ioniță, Da
niel Sandu, Gh. Miholecu. Eu
gen Iencec, Gh. Matei. Mihai 
îorgulescu. Adrian Nicolae. Lu
cian Ene, Valentin Cruceru. Se 
califică pentru finala primii 6.

califică pentru

Mircea Andro- 
Cucu, Mircea

judecind după principalii pa
rametri ai robusteții — ÎNĂL
ȚIME - GREUTATE + CIR
CUMFERINȚA TORACICĂ.

Să ne folosim însă de cîte
va cifre și să transcriem co
mentariul lor cum ni-1 pre
zintă specialiștii: „La grupele 
de vîrstă ce privesc perioa
da 4—18 ani, atît la băieți cit 
și la fete, valorile medii ale 
înălțimii, greutății și parame
trului toracic au fost in 1964 
mai mari decit cele din 1957 
și 1950. Față de 1950, sporul 
constatat în 1964 se situează 
pentru grupele de vîrstă 4—18 
ani din mediul urban între 
1,5 și 7,7 cm pentru statură, 
0,4—7,4 kg pentru greutate și 
0,4—4,6 cm pentru perimetrul 
toracic. Pentru populația ru
rală creșterea nivelului sta
tural in perioada menționată 
atinge valorile maxime de 4,8 
cm la băieți și 4 cm la fete, 
iar a nivelului ponderal de 
5 kg la băieți și 3,7 la fete. 
Perimetrul toracic a crescut 
cu pînă la 1,8 cm la băieți 
și 1,9 cm la fete. Faptul arată 
diminuarea frecvenței subiec
ților cu date somato-metrice 
mici și foarte mici și în ace
lași timp creșterea proporției 
de copii și tineri cu indici 
mari și foarte mari. Fenome
nul este deosebit de manifest 
pentru tinerii de 18 ani, vîrs-

tă la care a crescut, in com
parație cu trecutul, proporția 
celor care au înălțimea mai 
mare de 1,70 m și s-a redus 
procentul celor cu statură mi
că și foarte mică".

Importanța fenomenului 
este exprimată în faptul că 
tinerii care prezintă accele
rația creșterii și dezvoltării 
dau un randament mai mare 
în activitatea școlară, sînt mai 
inteligenți, mai energici și 
mai plini de viață, fiind ex- 
ponenții unui proces activ de 
lărgire a vieții somato-psihice. 

Creșterea staturală și ponde
rală a adolescenților și tine
rilor este însoțită de modifi
cări corespunzătoare ale bio- 
morfozei grupelor de vîrste, 
„mișcări" observabile îndeo
sebi în perioada de instalare 
a pubertății. De aici și o pre- 

neuro-psihică și o 
socială ce prest*- 

mai
res- 
for- 
pro-

cocitate 
mattirâțîe 
pune (și cere) integrarea 
timpurie a tinerilor în 
ponsabilitatea 
me ale vieții 
fesionale.

încercînd o 
factorilor care 
schimbările de nivel ale dez
voltării tineretului contempo
ran, cercetătorii au evidenția! 
o suită de fenomene printre 
caret URBANIZAREA (care 
include numeroși factori, de 
la alimentație Ia stimulenți 
neuro-psihici oferiți da acti-

diferitelor 
sociale ți

determinare a 
au generat

AHA MISCAK11
CÎND VICTORIA NU STRĂLUCEȘTE na

PANORAMIC
SPORTIV INTERN

*
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Cunoscînd valoarea gimnas
telor din Republica Federală 
a Germaniei din văzute, citite 
și auzite, nu m-am pierdut 
în emoții gratuite la gîndul 
că echipa noastră reprezenta
tivă va sau nu va cîștiga con
cursul desfășurat recent la 
Constanța.

Victoria facilă asupra echi
pei oaspete, acum ca și altă
dată, la individual și pe echi
pe, la aparate și în general, 
ar trebui să ne bucure nespus 
de mult și pentru faptul că ea 
— victoria — ar putea fi re
petată și în viitor grație in
tențiilor, mărturisite și ne
mărturisite, de statornicire a 
obiceiului vizitelor reciproce 
între cele două echipe. To
tuși, succesul tinerelor noastre 
reprezentante n-a avut darul 
să ne umple de acel entuziasm 
care să dăinuie și după înche
ierea întrecerii. Concursul, 
de orice fel ar fi el — selec
ție, verificare, rodare, ofi- 

neoficial — este 
cînd i se găsește

Cial sau 
util atunci

necesitatea, în diferite etape 
de pregătire. Dar. cînd devine 
o simplă formalitate, pentru 
oficializarea unor rezultate 
sau clasamente fără importan
ță, nu văd avantajul pe care 
1-ain avea menținîndu-1, ba 
chiar dîndu-i caracter tradi
țional, în calendarul compe- 
tițîonal.

Diferența valorică dintre 
cele două echipe este, să zi
cem, cea pe care au consem
nat-o cifrele de pe foile de 
arbitraj. Dar asta numai în 
cazul în care ținem cont de 
optica arbitrelor în concursu
rile bilaterale. După cum se 
știe, în astfel de concursuri 
există un obicei î să se-nchidă 
cîte un ochi la exercițiile care 
n-ar prea corespunde din 
punct de vedere al clemen
telor grele, dificultății, tehni
cii sau ținutei. Acest obicei 
face ca, de multe ori, ochii 
arbitfelor să se închidă in 
Contratimp, ceea ce duce la 
acele „Ședințe" fulger în care 
argumentările și contraargu-

întrecerile școlarilor sportivi
sportiv C.F.R. 

găzduit finala 
național de

Complexul 
Timișoara a 
campionatului 
gimnastică al școlilor sporti
ve și liceelor cu program de 
educație fizică, la care au 
luat parte peste 400 de concu- 
renți, reprezentanți ai unor 
unități școlare din 21 de ora
șe ale țârii. Din păcate, efor
turile organizatorilor au fost 
umbrite de condițiile necores
punzătoare oferite de cele 
două săli, bune pentru antre
namente dar nu și pentru 
concursuri oficiale. în ciuda 
acestei situații, la categoriile 
superioare de clasificare spec
tatorii au asistat la unele evo
luții promițătoare, Vanda Is
pravnicu, Ștefania Bacoș, Con
stantin Pettescu sau Liviu 
Mazilu evidențiindu-se în 
mod deosebit.

Rezultate tehnice băieți cat. 
IV — Constantin Cruceru (Șc. 
sp. Reșița) 55,05, Mircea A- 
polzan (Șc. sp. Sibiu) 54,95, 
Nicolae Damache 54,15 ; caL 
III — Dumitru Corlan (Șc. 
sp. Reșița) 55,95, Marian 
Badea (Șc. sp. 2 Buc.) 55.25, 
Ioan Checicos (Șc. sp. Reșița) 
54 85, cat. II Ștefan Doroczi 
(Liceul Cluj) 51,85, Gabriel 
Popescu (Lie. 35 Buc ) 51,50,

Pavel Szâbo (Șc. sp. Gheor- 
ghieni) 50,55 ; cat I — Liviu 
Mazilp (Șc. sp. 2 Buc.) 52,15; 
Alexandru Oiței (Liceul nr. 2 
Rm. Vîlcea) 51,75; Andrei Isz- 
lay (Liceul 2 Tg. Mureș) 50,55 ; 
candidat maestru : Constantin 
Petrescu (Șc. sp. 2 Buc.) 52,85, 
Ionel Orzan (Liceul Rm. Vil- 
cea) 51,60, A. Munteanu (Șc. 
sp. Lugoj) 50,45, FETE i 
cat. IV — Dorina Szi- 
lagy (Șc. sp. Reșița) 36,85, Lu
minița Boeru (Șc. sp. Lugoj) 
36,05, Maria Bercu (Șc. sp. 
Reșița) 35,35 ; cat in : Lucia 
Gordea (Șc. sp. Reșița) 36,10, 
Gertrud Kartman (Șc. sp. Si
biu) 35,95, Florica Ceaușel 
(Șc. sp. 2 Buc.) 35,80 ; cat II
— Maria Antimie (Șc, sp. Si
biu) 35,50, Regina Pop (Liceul 
Cluj) 34,80, Maria Florescu 
(Șc. sp. Reșița) 34,10 ; cat. I
— Vanda Ispravnicu (Șc. sp. 
Lugoj) 37.40, Marcela Păunes- 
cu (Șc. sp. Craiova), 35,70, G. 
Socolescu (Șc. sp. 2 Buc.) 
34,60 ; cat. maestre — Ștefania 
Bacoș (Lie. Timișoara) 37,25, 
Mariana Gheciov (Lie. Timi
șoara) 37.10, Ana Dragoșin (Șc. 
sp. 2 Buc.) 36,75.

mentările din ambele părți au 
darul să strice spectacolul 
sportiv ți să încingă spiritele 
contradictoriu Și, de ce să n-o 
spunem, și la Constanța am 
fost martorii unor asemenea 
dispute...

Trebuie să recunoaștem că 
gimnastele din Republica Fe
derală a Germaniei n-au 
constituit și nici nu cred că 
vor constitui în viitorul apro
piat un etalon de comparație 
suficient de important pentru 
echipa noastră, care și-a pro
pus să treacă peste obstaco
lele care o despart de pri
mele locuri ale ierarhiei mon
diale. Deși uneori se poate 
învăța cîte ceva și de la cei 
slabi. Cum, de altfel, s-a putut 
învăța și din acest concurs...

Pornind de la premisa că 
avem de învățat, și încă mult, 
nu înțeleg de ce n-am renun
ța la unele victorii ușoare, 
fără răsunet și importanță, 
din care nu ne alegem cu prea 
multe, în favoarea unor con
fruntări tari, cu echipe puter
nice, din care nu e necesar, 
deocamdată, să ieșim învin
gătoare. O înfrîngere de la o 
astfel de echipă valorează, de 
multe ori, mai mult decît o 
victorie ușoară în care adver
sarul este făcut mat

Fără a diminua valoarea in
dividuală a fiecărei gimnaste 
din echipa noastră, socot vic
toria obținută neesențială. 
Sportivele românce au nevoie 
de concursuri In care să se 
lupte cu adversarele, în pri
mul rînd, și apoi între ele. 
Putem spune, fără nici o exa
gerare, că acest ultim con
curs a fost o întrecere de ca
să, cu invitații din afară. Cum 
au concurat, ce a fost bine și 
ce n-a fost încă pus la punct, 
poate într-un articol viitor, 
cu toată obiectivitatea carac
teristică unei foste gimnaste.

Elena LEUȘTEANU

P. ARCAN —
coresp. principal

Socialiste România și Repu
blicii Federale a Germaniei. 
Așa încît spectatorii pot rea
liza, datorită programului, un 
plăcut event-spectacol și, prin
tre picături, poate vor găsi și- 
timp pentru a-1 vedea pe Tu- 
fan Ia antrenamentul obiș
nuit.

★
Din nou — lăudabil efort 

pentru propagarea, în primul 
rînd, a sportului cu pedale
— un final de săptămînă cu 
multe competiții cicliste

La Brăila — centru ciclist 
de tradiție care își anunță o 
spectaculoasă reintrare în lu
mea performanțelor — azi și 
duminică sînt programata 
două mari întreceri. 100 km 
contratimp pe echipe și pro
ba de semifond pe circuit, 
ultimele două finale ale cam
pionatelor naționale de șosea. 
Și tot aici, finala concursului 
republican pentru bicicletele 
de turism (de fapt singura 
întrecere de acest gen care 
are valoare și se bucură de 
atenția cuvenită).

★
La ștrandul Tineretului din 

București, azi și mîîne: Ro
mânia—Spania, la polo ju- 
nieri. Iată încă un sport care 
își face tot mai mult loc în 
panoramicul competițiilor in
terne ale sezonului estival. 
Nimic mai firesc.

★
Și din nou, la Snagov. Du

pă regata internațională, în
cheiată cu neașteptate și ne
plăcute surprize pentru flotila 
gazdă, o nouă întrecere de 
amploare a început ieri t fi
nalele campionatelor națio

nale de caiac-canoe. Zeci de 
„serii" în prima zi, iar astăzi
— formulă inedită de dispu
tare — 18 finale. Mai mult ca 
sigur, titlurile vor fi împăr
țite între reprezentanții pu
ternicelor cluburi bucureștene 
Dinamo și Steaua. Nu trebuie, 
desigur, să mai insistăm a- 
supra faptului că la fiecare 
ediție a campionatelor națio
nale această rivalitate spor
tivă a făcut ca în multe pro-

AEROPORTUL INTERNATIONAL
BĂNEASA angajează:
— șoferi
— electricieni auto, categoria 4 — 8
— electricieni agregate, categoria 4—8
— mecanici auto, categoria 4—8
— mecanici agregate, categoria 4--7
— tinichigii auto, categoria 5—7

be valoarea finalelor să se 
ridice 
obicei 
pene
Că —

Sperăm 
evoluții 
a unor 
ața Se

la nivelul Înregistrat de 
ia campionatele euro- 

lau mondiale- 
în ciuda slabei

de săptămînă trecută 
echipaje fruntașe — 
va întîmpla ți acum.

★
în plus, invitația de a selec

ționa din rubrica noastră 
„Unde mergem" din numărul 
de mîine, alte competiții din 
calendarul acestui sfîrțit de 
săptămînă-

vitatea în grupa sociale, de 
rinematografe, teatre, lecturi 
etc.), HETEROZISTUL (apari
ția de caractere noi, rezultate 
din fonduri genetice depăr
tate ca urmare a amestecului 
de populație ce intervine atît 
de intens prin procesul da 
industrializare și concentrare 
urbană), EFECTELE STIMU- 

, LATOARE ALE EDUCAȚIEI 
FIZICE, ALE ACTIVITĂȚII 
SPORTIVE ȘI ALE VIEȚII 
ÎN AER’ LIBER, și — în prin
cipal — CREȘTEREA NIVE
LULUI DE TRAI, „modifica
rea condițiilor de viață a 
populației, eliberată treptat de 
acțiunea inhibatoare a unor 
factori cu influență nega
tivă".

Privit la suprafață, fenome
nul accelerației poate genera 
o întrebare speculativă i ac
centuarea treptată a primilor 
trei factori amintiți mai sus 
și ameliorarea Continuă a ni
velului de trai, cauze relevate 
ca fiind motoare ala dezvoltă
rii, nu generează, oare, o creș
tere nepermisă, nu duce la 
cazuri de gigantism, nu deter
mină malformații patologice?

Răspunsul este categorict 
NU. înfățișarea fenomenului 
în țara noastră — susține a- 
cademicianul Ștefan Milcu — 
ne arată caracterul lui pozi- 

0 tiv, prin existența unei acce
lerații moderate ți prin rea
lizarea unei dezvoltări armo
nioase. Este vorba deci, de o 
pubertate armonică mai tim
purie ți nu de o pseudopu- 
bertate".

„Acumulările cantitative so- 
mato-metrice vor fi tn viitor 
mai puțin ample, lăsind loc 
tot mai mult pentru fenomene 
complexe de perfecționare 
funcțională, de evoluție a po
sibilităților fiziologice ți psi
hice care se impun a se ur
mări cu metode adecvate — 
apreciază conf. dr. Gh. Tănă- 
sescu. Este deci, de prevăzut 
creșterea tn continuare a ni
velului dezvoltării fizice a ge
nerațiilor viitoare, predomi
nante nu adaosurile

cantitative, ci ample perfec
ționări funcțional-adaptative 
atît pe plan fizic cît și pe plan 
psihic. Ne referim mai cu 
seamă la procesul instructiv- 
educativ. Ia instruirea tehni- 
co-profesională și la ansam
blul de măsuri de educație 
fizică ți sport promovate de 
statul nostru".

Deosebit de important este 
a sublinia faptul că grupele 
de vîrstă evidențiate pentru 
sportul statural și ponderal 
sînt aceleași care, la ancheta 
privind morbiditatea ți mor
talitatea, au înregistrat nive
lul cel mai scăzut. Grupa de 
.vîrstă a adolescenților (15— 
19 ani) șl tinerilor (20—24) de 
ani) demonstrează cea mai 
buni stare de sănătate din 
întreaga populație (constată
rile dr. Petre Mureșan — șe
ful Secției de cercetări la In
stitutul' de igienă București) 
fapt datorat ÎMBUNĂTĂȚI
RII PERMANENTE A CON
DIȚIILOR DE VIAȚA ȘI A 
MASURILOR DE OCROTIRE 
A SĂNĂTĂȚII.

*

Comentariul datelor, pri
vit în corelație cu feno
menul sportiv, va con

stitui obiectul unul alt arti
col. Anticipîndu-1 însă, remar
căm imensa Importanță pe 
care o prezintă pentru perfor
manță ca ți pentru viața so
cială un tineret bine dotat 
fizic, armonios dezvoltat, cu 
capacități receptive superioare 
ți cu o sănătate de fier.

Pentru el, ca și pentru în
tregul popor, prevede Parti
dul Comunist Român in pro
iectul de Directive ale Con
gresului al X-lea i „FONDURI 
IMPORTANTE PENTRU ÎN- 
VAȚÂMINT, ACTIVITĂȚI 
CULTURAL-ARTISTICE, O- 
CROTIREA SĂNĂTĂȚII, A- 
SISTENȚA SOCIALA; ÎM
BUNĂTĂȚIREA CONDIȚII
LOR PENTRU ODIHNĂ ȘI 
TRATAMENT, ACTIVITĂȚI 
TURISTICE, EDUCAȚIE FI
ZICA ȘI SPORT’.

f »
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LA PITEȘTI

privire ia competițiile oficiale ce se vor desfășura în 
anul competițîonal 1969— W70

cu privire la omologarea rezultatelor campionatelor de fotbal, 
diviziile A, B și C, campionatnl echipelor de tineret-rezerve. 
Cupa României și campionatul de juniori, pe anul 1968—19'39 
și cu
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COMUNICATUL FEDERAȚIEI ROMANE DE FOTBAL

Campioana țării, U.T.A., va 
efectua un turneu în Belgia 
între 6 și 10 august.

în aceeași perioadă (6 au
gust) Steaua va evolua la Var-

„CUPA ORAȘULUI 
BISTRIȚA^

na în compania echipei Cerno- 
moreț.

Echipa orâdeană Crișul a 
fost invitată în U.R.S.S. pen
tru un turneu de trei jocuri: 
22 iulie— cu Dinamo Minsk, 
25 iulie — cu Zenit Leningrad 
și 28 iulie — cu Trud Voro- 
nej.

fostul 
este pe

Aflăm că Matacbe, 
portar al Progresului, 
cale să revină la F.C. Argeș, 
clubul care l-a 
cara se află In

consacrat, cu 
tratative.

IJ La Bistrița a început c 
" petiția fotbalistică aotată

a început com-
i cu 

„Cupa, orașului Bistrița". În 
prima etapă s-au înregistrat 
următoarele rezultate l

© Gloria Bistrița—C.S.M.
Sibiu 3—1 (2—0)

• „U“ Cluj—V.S.K. Debre
țin (Ungaria) 8—1 (0—1).

Azi în cadrul etapei a H-a, 
se vor disputa partidele i „U“ 
Cluj—C.S.M. Sibiu șl VlS.K. 
Debrețin—Gloria Bistrița.

PROGRESUL BUCUREȘTI LA PREDEAL

Ion TOMA — coresp.

Joi dimineață, fotbaliștii de 
la Progresul București au ple
cat la Predeal, unde se vor 
pregăti pentru noul campionat 
pină in ziua da 27 iulie. Sub 
conducerea antrenorilor V. 
Stănculescu și A. Caricaș, au 
făcut deplasarea ; Manta, An
drei (fost la Steaua București). 
Zamfir (fost la Jiul), V. Po
pescu, Măndoiu, Grama, Ma-

rinescu, Coustanlinescu. Dum
bravă (fost la Farul), Aurel 
Motoc ți Marian Matei (de la 
echipa de tineret Progresul , 
Neacșu, Beldeanu. Du du Geor
gescu, Șoangher. Matoi, Radu 
lonescu, Pavioviei și Raksi - 
(de Ia AKA. Tg Mureș). Rou
tes. Filipescu (Progresul-tine- 
ret).

A) în urma omologării rezultatelor jocurilor din campio-
natul diviziei naționale A din anul competițior.al 1968—1969. 
a fost stabilit următorul clasament i

L U. T. ARAD 38 17 4 9 50-27 38
2, DINAMO BUCUREȘTI , 30 15 5 10 55—33 35
X RAPID BUCUREȘTI 30 14 6 10 41—33 34
4. STEAUA bccurești 30 14 5 11 50—38 33
5 DINAMO BACAU 30 13 7 10 31—28 3J
6. JIUL PETROȘANI 30 13 5 12 35—32 31
7. UNIVERSITATEA CRAIOVA 30 14 3 13 45—47 31
& UNIVERSITATEA CLUJ 30 13 4 13 47—39 30
9. FARUL CONSTANȚA 30 13 3 14 35—43 29

1». CRIȘUL ORADEA 30 10 8 12 36—33 28
11. POLITEHNICA LAȘI 30 12 4 14 31—42 28
IX F.C. ARGEȘ PITEȘTI 30 13 1 ÎS 38—44 27
IX PETROLUL PLOIEȘTI 30 12 3 15 30—n 27
14. AJS.A. TG. MUREȘ 30 12 3 15 32—47 27
IX PROGRESUL BUCUREȘTI 30 9 8 13 30—3» 26
ÎS. VAGONUL ARAD 30 10 3 17 44—60 23

Se declară echipă campioană națicnaiă p<* anul 19G3—1 >39

diviziei B echipele Progresul
U. T. Arad.

Retrogradează in campionatul 
București și Vagonul Arad.

H-aaSERIA
1. Metalul Plopeni 30 19 7 4 52—16 45
X Unirea Focsani 30 18 6 6 56—25 42
3. Șoimii Buzău 30 13 7 10 50—37 33
4. Gloria C.F.R. Galați 30 14 3 13 40—38 31
5. Ancora Galați 30 12 6 12 40—42 30
& Petrolistul Boldești 30 13 4 13 34—47 30
7 Delta Tulcea 30 10 9 11 40—29 29
& Metalul Buzău 30 11 7 12 45—36 29
X Chimia oraș Gh. Gh.-Dej 30 9 11 10 43—43 29

1«. Petrolul Berea 30 12 5 13 45—46 29
11. S.U.T. Galați 30 9 11 10 31—39 29
IX Flamura roșie Tecuci 30 11 6 13 38—50 28
IX Rulmentul Hi riad 30 9 9 12 24—27 27
11. Metalul Brăila 30 8 10 12 36—42 26
IX Chimia Mărășețti 30 11 3 16 43—49 25
IX Gloria Tecuci 30 7 4 19 20-71 18

Echioa Metalul Plopeni a cîștigat dreptul de a participa
Ia jocurile de baraj pentru promovarea în campionatul
diviziei B.

Retrogradează In campionatele Județene respective echipele 
Chimia Mărășești și Gloria Tecuci.

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A ZIARULUI Sportul

RANDAMENT EGAL
LA CLUB Șl ÎN NAȚIONALĂ ?

CUM SE POATE REALIZA ?

In urma omologării rezultatelor jocurilor din catnpio-

de tiieret-

natul echipelor de tineret-rezerve, a fost stabilit următorul
clasament i •

L UNIVERSITATEA CRAIOV.A 38 1» 3 8 68—31 41
2 CRIȘUL ORADEA 3© 18 4 8 53—23 40
X AJs„V TG. MUREȘ 3» 17 5 8 44—42 39
4. DINAMO BACAU 39 17 4 9 74—V. 38
5 STEAUA BUCUREȘTI 39 15 S 9 <♦—41 36
X DINAMO BUCUREȘTI 36 17 2 11 Sa—37 36
7 F.C. .ARGEȘ PITEȘTI 36 12 16 8 28—31 34
8. PETROLUL PLOIEȘTI 3* 12 8 16 45—37 32
9 RAPID BUCUREȘTI W 11 4 12 28—M 33

IA IMVERSITATKA CLUJ - 36 13 6 11 35—C 32
IL V. T. ARAD 39 12 5 13 45—38 29
IX FARUL CONSTANTA 36 16 4 16 27—41 24
IX PROGRESUL BL CE REȘTI 36 S 7 17 39—55 19
14. J1LX PETROȘANI 39 8 3 19 23—62 19
IX VAGONUL ARAD 39 4 7 19 34—47 15
IA POLITEHNICA LAȘI 39 6 2 23 29—67 14

Se declară echipă aștlgăuare campâor_t j.

la jocurile de baraj pentru promovarea în campionatul 
diviziei B.

Retr ?gradează în campionatele județene respective echipele 
Ideal Cernavodă și Aurora Urziceni.

a IV-a

SERIA a ni-a
L IMU. Medgidia 30 20 7 3 65—19 47

T.U.G. București 30 16 7 7 49—18 39
3 Ș. N. Oltenița 30 17 9 10 61—29 37
4 Autobuzul București 30 14 9 7 50—27 37
X Cimentul Medgidia 30 13 8 9 47—42 34
X Flacăra roșie București 30 12 10 8 37—33 34
7. Electrica Constanța 30 13 5 12 45—37 31
X ETC. Constanța 30 9 10 11 27—34 28
X Unirea Mănăstirea 30 12 8 15 30—44 27

ÎS. Marina Mangalia 30 7 12 11 30—38 26
11. Celuloza Călărași 30 10 6 14 30—56 26
IX Olimpia Giurgiu 30 10 5 15 41—48 25
IX Sirena București 30 9 6 15 39—47 24
14. Petrolul Videle 30 9 6 15 28—47 24
IX Ideal Cernavodă 30 6 9 15 26—57 21
IX Aurora Urziceni 30 6 8 16 28—57 20

Echipa I.M.U. Medgidia a cîștigat dreptul a de participa

AZI NE RĂSPUND
FRANZ BECKENBAUER și DIMITAR IAKIMOV

DIMITAR IAKIMOV (Bulgaria)

PRtGATIRfA Df BAZA I) fAC LA CLUB“
Are 28 de ani, înălțime 177 cm, greutate 69 kg.
A fost de 50 de ori selecționat in echipa națională 

a Bulgariei. Și-a început activitatea sportivă la clubul 
„Septemvri' - — -
nealul 
cîștigat 
același 
seniori 
liters Ț.D.N.A. (azi ȚBJC.A.). Component de bază al 
acestei echipe, Iakimov a jucat pe postul de înaintaș, 
iar în ultimii ani evoluează mai mult în centrul tere
nului.

din Safia, fund 
UifA de la Sofia 
de reprezentativa de 

an este selecționat și 
a Bulgariei și devine

cei zece ani de cînd ac- 
în prima divizie a tăriitivez , _ . _ .

ca jucător al echipei Ț.S.K.A. 
și sînt selecționat, cu regula
ritate, în naționala Bulgariei, 
cred că, potrivit posibilităților 
mele, am dat în ambele team- 
uri același randament. Am ju
cat meciuri decisive de care 
depindea soarta titlului de cam-

FRANZ BECKENBAUER

„Să ai-In ambele
echipe - un coechipier
cu care să conlucrezi

perfect !“
Tehnician desăvîrșlt, ex- 

celent șuter, fotbalist cu 
un plasament remarcabil, 
Franz Beckenbauer (năs
cut la 11 septembrie 1945) 
a fost selecționat de 31 de 
ori in echipa reprezenta
tivă și este component al 
formației Bayern MUnchen, 
campioana din acest an din 
R.F. a Germaniei. S-a re
marcat Îndeosebi la C.M. 
din 1966, unde a fost cel 
mai prețios eolaborator ai 
lui Haller. Ca o curiozitate, 
menționăm oă Becken
bauer este utilizat de an
trenorul Helmuth Schon in 
echipa reprezentativă in li
nia mediană, in timp ce 
antrenorul său de club, 
Branco Zebec, îl folosește 
pe post de „măturător". 
Renumitul Pele l-a văzut 

* in ambele roluri, declari nd 
„Beckenbauer este un Ju
cător universal și este la 
fel de bun pe ambele pos
turi*.

„Dacă un jucător se remarcă 
tn echipa sa și apoi atrage a- 
tenția selecționerilor, misiunea 
sa de fotbalist devine mai di
ficilă. Firește, un asemenea ju
cător dorește să se afirme în 
continuare atit in clubul său 
cît fi tn reprezentativă. Fără 
îndoială că debutul în națio
nală are o importanță deose
bita. Cîți jucători talentați nu 
au mai fost selecționați decît 
o singură dată, pentru că de
butul a fost ratat și antrenorii 
nu și-au mai luat răspunderea 
de a-i introduce în echipa na
țională l Și invers dacă debu
tul este strălucit, jucătorul de
vine titular de drept. Pentru 
starea psihologică a unui ju
cător, debutul trecut cu brio 
contează foarte mult. El își 
cîștigă încredere In forțele 
proprii, își cucerește mai re
pede experiența atît de nece
sară pentru meciurile inter
naționale. In turneul final al 
C.M., cind eram la începutul 
activității de internațional, am 
avut o formă bună. Poate nu 
numai datorită mie, ci și par
tenerului meu de cuplu, Hal
ler, cu care m-am înțeles foar
te bine. Deci, nu întotdeauna 
randamentul este în funcție de 
calitățile personale, ci este de
terminat și de felul în care 
ești ajutat de coechipieri. Mie 
mi se spune că joc la fel de 
bine in națională ca șl în echi
pa de club, cu toate că postu
rile diferă („liberă" și jucă
tor la mijlocul terenului). Per
sonal, nu recomand nimănui 
să joace în două posturi. Sînt 
extreme care joacă cînd pe 
stingă, cînd pe dreapta, pentru 
că lovesc mingea la fel de 
bine cu ambele picioare. To
tuși, cred că o specializare

(R. F. a Germaniei)

pion, clasarea în turul următor 
al „Cupei campionilor euro
peni" a echipei mele, precum și 
în partide-cheie ale reprezen
tativei noastre naționale. De 
fiecare dată m-am străduit să 
justific încrederea ce -mi s-a 
acordat, depunînd toate efor
turile pentru o comportare cit 
mai bună. Nu pot uita meciul 
pe teren neutru de pe stadionul 
„San Siro", din Milano, cu re
prezentativa Franței, cînd. in 
urma golului înscris de mine, 
naționala noastră s-a calificat 
pentru finalele campionatului 
mondial din Chile.

Este firesc ca un fot
balist să se poată afirma la fel 
de bine în echipa sa de club, 
ca și în naționala țării sale. In 
această privință exemplele sînt 
nenumărate, atît la noi, cît și 
in fotbalul din numeroase țări.

Este necesară însă respecta
rea mai multor condiții. In pri
mul riad, trebuie ca fotbalistul 
să manifeste multă voință și 
seriozitate, «d urmeze riguros 
programul de antrenamente 
care să-i permită men;ine-ea 
unei forme bune constante. In 
ee mă privește. pregătirea de 
bază o fac ia efab. Taberele dr 
instrucție din preajma con
fruntărilor echipei naționale au 
ca scop îndrumarea formației 
pentru realizarea scopului prin
cipal — tactica de joc.

Programul competițiilor noa
stre interne și int Uni rile inter
naționala tint programate ur- 
\ărindu-se evitarea unor con
secințe nedorite. In acest an. 
mai ales, pregătirile naționalei 
și intilnirile acesteia nu au a- 
fectat 
lor de 
scopul 
rea la 
necesar obținerii de rezultate 
valoroase".

cu nimic forma echipe- 
club. In ambele formații 
este identic — pregăti- 
un nivel corespunzător

strictă pe un post fix este pre
ferabilă. In ceea ce mă pri
vește, sint convins că apdrtulî 
meu pe un post fix, atît în «- 
chipa națională, cît Și în cea 
de club, ar fi mai mare.

Un jucător poate da un ran
dament bun în echipa sa de 
club dacă își coordonează ac
țiunile cu Un coechipier care 
să-i cunoască în orice clipă in
tențiile. Ideal este să ai ți în 
echipa națională un asemenea 
coechipier, dar acest lucru este 
posibil numai dacă sînt men
ținuți jucătorii respectivi. 
„Cuplul" se poate forma după 
multe antrenamente și meciuri 
in comun",.

I

Steagul roșu Brașov.
Retrogradează în campionatul diviziei C echipele C.F.R. 

Pașcani și Electronica Obor București

natul diviziei B, au test stabilite urtrAtoarele clasamente:

SERIA I
I. Steagul roșu Brasov 36 17 7 6 48—24 41

Petitehniea Galați 39 15 S 16 38—25 35
X Metalul București 39 14 8 16 st—e 34
4. Flacăra .Moroni 39 14 « 16 35—34 34
X Ceahlăul Piatra Neamț 39 13 7 16 S9—33 33
X Poiana Cimpina 39 13 7 16 31—36 S3
9. Portul Constanța 39 13 6 11 53—31 32
X Progresul Brăila 39 11 19 9 31—36 32
X Otelul Galați 39 11 8 11 37—34 36

IX Chimia Suceava 39 It 7 12 35—34 23
ÎL Foli'ihoirs Bueurr ; ti 39 19 8 12 36—45 28
li. Dunărea Giurgiu 39 11 4 15 23—36 26
11 Gloria B«rted 36 16 6 14 36—50 26
IA Metrom Brașov 39 16 5 15 35—41 25
IX C.FJi. Pașcani 39 19 3 17 39-48 23
IX Electronica Obor București 30 7 5 18 32—51 19

Protnovează tn campionatul diviiiei naționale A ecr.ipa

SERI A a Ha
1. C.F.R. Cluj 30 16 8 6 57—31 40
2. CAM. Reșița 36 16 3 11 46—30 35
3. Olimpia Oradea 30 14 5 II 46—41 33
4. Metalul Hunedoara 30 15 2 13 41—29 32
5. C.F.R.-I.R.T.A. Arad 30 13 6 11 43—36 32
6. Politehnica Timișoara 39 12 8 10 42—35 32
7. Electroputere Craiova 30 14 4 12 41—47 32
X CAM. Sibiu 30 14 13 47—41 31
X Metalul Tr. Severin 30 14 3 13 41—48 31

10. Gaz metan Mediaș 30 11 8 11 34—31 30
IL C.F.R. Timișoara 30 10 9 11 41—36 29
12. A. S. Cugir 30 11 7 12 28—36 29
IX Minerul Baia Mare 30 11 4 15 24—27 26
ÎL Chimia Rm. Vilcea 30 9 8 13 23—44 26
15. Medicina Cluj 30 7 8 15 39—56 22
IX Industria sirmei C. Turzii 30 6 8 16 32-57 20

Promovează în camtrionatul diviziei naționale A echipa
C.F.R. Cluj.

Retrogradează în campionatul diviziei C echipele■ Medicina

diviziei C,
Cluj șl Ind. sirmei C. Turzii.

D) în urma omologării jocurilor din campionatul 
fost stabilite următoarele clasamente tau

L
2.
X
4.
5
6.
7.
8. 
#.

SERIA I
Știința Bacău 
Foresta Fălticeni 
Nieolina lași 
Victoria Roman 
Minerul Gura Humorului 
Textila Botoșani
Minobrad Vatra Dornei 
Textila Buh uși
Petrolul Moinești

30 
3* 
M 
N

30
30 
30
,0

30

20
19
13
10
14
I I
13
13
II

7
7

11
4
7
6
7
C
8

3
4
I

10
9

10
10
11
13

61—14
63—23
56—35
53—35
44—30
53—42
41—37
49—36
51—44

47
45
37
36
35
34
33
■
28

SERIA
1. Metalul Tirgoviște 30 22 6 2 83—26 50
9 Carpați Sinaia 30 17 7 6 41—27 41
X Comerțul Alexandria 30 15 7 8 49—32 37
4. Prahova Ploiești 30 15 6 9 53—30 36
X Caraiman Bușteni 30 14 8 8 48—31 36
& Tehnometal București 30 15 5 19 51—37 35
7. Progresul Corabia 30 14 5 11 38—32 33
& LUA. Cimpina 30 13 6 11 44—27 32
X Chimia Tr. Măgurele 30 li 8 11 34—42 30

IX Voința București 30 12 5 13 62—45 29
11. Muscelul Cîmpulung 30 9 6 15 23—50 24
12. Progresul Baiș 30 10 4 16 32—68 24
IX Masini-unelle București 30 8 7 15 40—43 23
IA Unirea Drăgășani 30 8 6 16 23—50 22
13 Minerul Cîmpulung 30 3 8 19 20—56 14
16. CJ.L. Rm. VTlcea 30 5 4 21 18—63 14

Echipa Metalul Tîrgoviște a cîștigat dreptul de a parti-
cipa la jocurile de baraj pentru promovarea in campionatul 
diviziei B.

Retrogradează în campionatele județene respective echipele 
Minerul Cîmpulung și CÎ.L, Rm. Vîlcea.

SERIA
L
2.
X
4.
X
6.
7.
&
9. 

10. 
11. 
IX
13.
14. 
IX 
16.

Minerul Anina 
Minerul Lupeni 
U. M. Timișoara 
Victoria Caransebeș 
Voința Lugoj 
Minerul Bocșa 
Minerul Motru 
Metalul Topleț 
Progresul Strehaia 
Furnirul Deta 
Victoria Tg. Jiu 
Steagul roșu Plen Ița 
Dunărea Calafat 
Energetica Tr. Severin 
Autorapid Craiova 
Șoimii Timișoara

Echipa Minerul Anina a cîștigat dreptul 
jocurile de baraj pentru promovatea în campionatul diviziei

Retrogradează în campionatele județene respective echipele 
Autorapid " "

a V-a
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

18 
17 
15
13
11
14
12
II
11
13
11
12
12
12

8
8

7
9
9

10
13

5
4
6
7
3
2 14
6
1
7
2
5
3
2
2
9
8

de

62—12
58—26
63—32
33—29
41—37
48—52
37—48
47-62
31— 49
39—48
46—42
35—38
43—59
37—56
32— 46
27—43

12
15
12
15
14
15
16
16
13
14
a participa

41
38
36
33
31
30
30
29 
29
28
27
27
26
26
25
24
la
B.

Craiova și Șoimii Timișoara.
VI-»SERIA a

L Știința Petroșani 30 15 8 7 46—22 38
X Aurul Zlatna 30 16 5 9 53—32 37
3. Metalul Copșa Mică 30 13 8 9 53—41 34
4. Aurul Brad 30 15 3 12 37—43 33
X Victoria Cfilan 30 15 2 13 47—44 32
6. Mureșul Deva 30 13 5 12 39-35 31
7. Arieștii Turda 30 13 4 13 47—33 30
8. AJS.Â. Sibiu 30 12 6 12 39—37 30
9. Soda Ocna Mureș 30 12 5 13 50—50 29

10. Minerul Ghelar 30 14 1 15 41—46 29
11. Tehnofrig Cluj 30 12 3 15 37—36 27
12. Minerul Baia de Arieș 30 11 5 14 39—55 27
13. Arieșul Cîmpia Turzii 30 10 6 14 34—37 26
14. Metalul Aiud 30 11 4 15 40—45 26
15. Progresul Sibiu 30 11 ■1 15 29—45 26
IA Mureșul Luduș 30 0 7 14 31—61 25

cîștigat dreptul da a parti-Echipa Știința Petroșani a C,/„ _ r_..l
cipa la jocurile de baraj pentru promovarea în campionatul 
diviziei B.

Retrogradează în campionatele Județene respective echipele 
Progresul Sibiu și Mureșul Luduș.

SERIA a
Olimpia Satu Mare 
Victoria Cărei 
Unirea Dej 
Gloria Bistrița 
C.I.L. Gherla 
Unirea Oradea 
Someșul Satu Mare 
C.I.L. Sighetul Marmației 
Constructorul Baia Mare 
Dacia Oradea 
Metalul Salonta 
Bihoreana Marghita 
Dinamo Oradea 
Topitorii! Baia Mare 
Bradul Vișeal de sus 
Minerul Baia Sprie

Echipa Olimpia Satu Mare a 
cipa la jocurile de baraj pentru 
diviziei B.

Retrogradează în campionatele 
Bradul Vișeul de sus și Minerul

Vll-a
1.
2.

dreptul

10. Letca Bacău 30 11 5 14 32—46 27 3.
11. Penicilina Iași 30 10 • 14 34—36 26 4.
12. Rarăul Cîmpulung 30 10 6 14 34—48 26 5.
IX Fulgerul Dorohoi 30 11 4 15 42—62 26 6.
14. Foresta Ciurea 30 11 3 16 36—48 25 7.
IX Cimentul Bicaz 30 9 4 17 36—63 22 X
16. Unirea Negrești 30 0 1 29 9—95 1 9.

de laa particip'iEchipa Știința Bacău a cîștigat 
jocurile de baraj pentru promovarea în campionatul diviziei B.

Retrogradează in campionatele județene respective echipele 
Cimentul Bicaz și Unirea Negrești.

UN NOU CLUB DE FOTBAL LA BUCUREȘTI

„SPORTUL STUDENȚESC"
După ani și ani de 

încercări pentru a 
promova în prima di
vizie rub diferite nu
me — cind „Știința”, 
cind „Politehnica" — 
teamul studenților bu- 
cureștenl ți-a găsit, 
în sfîrșlt, denumirea 
care-i stă cel mai 
bine : miercuri, 16 iu
lie, a avut loc adu
narea de constituirea 
clubului de fotbal 
„Sportul studențesc".

Acest club, care re
prezintă pe cei peste 
40 000 de tineri uni
versitari din Capitală 
și are o tradiția (ates
tată .....................
eial) 
prin 
cum 
nu cu intenția utopi
că de a sări de-oda- 
tă spre virful pira
midei soccerului no
stru, el cu dorința 
realistă și îndifjirea 
modestă de a reorga
niza activitatea tutu
ror studenților fotba
liști din cel mai ina- 
fe centru universitar 
al țării, de a crea 
condiții moderne de 
pregătire sportivă și 
profesională și, numai

scriptic și oti
ce datează de 
1916, pornește a- 
la un nou drum,

apoi — cu timpul și la 
timpul potrivit — de 
a ridica premisele u- 
nei comportări valo
rice a primei forma
ții, astfel incit acea
sta să poată să bată 
cu șanse reale la 
poarta A-16.

Noua grupare care 
se vrea un centru 
fotbalistic, pe cale să 
devină o școală în 
dfsciplina-rege, va a- 
vea nu mai puțin de 
4 echipe de seniori, 
două de juniori și un 
centru de copii. Adi
că :

1. „Sportul studen
țesc” — formația din 
divizia B. care pină 
acurri a evoluat sub 
numele de Politehni
ca. Antrenori : Ion 
Voica și Ștefan Mak- 
sai.

2. „Sportul -’uden- 
țesc-A“, echipa Agro
nomiei care activea
ză în categoria „Onoa
re". Antrenor : Mihai 
Tătărăscu.

3. „Sportul stndcn- 
țesc-ĂI”, echipa Me- 
dicinfii. Antrenor : 
Daniel Lă2ărescu.

4. „Sportul studen-

țesc-C”, echipa Insti
tutului de construcții. 
Antrenor : Liviu Ră- 
ducanu.

5. Centrul de ju
niori și copii. care va 
funcționa atit la sta
dionul Politehnica 
(C.A.M.) cit și la Ba
za Tei. Antrenor pro
babil : Gh. Dragomir.

După cum s-a mai 
anunțat, director teh
nic al dubuhși este 
antrenorul Ion Bâlă- 
nescu, însărcinat să 
coordoneze activitatea 
tuturor specialiștilor 
și echipelor Aportu
lui studențesc**.

Fostul antrenor 
Ștefan Mlu, a cărui 
activitate îndelungată 
la echipă a fi^t a- 
preciată în cuvinte de 
laudă, va funcționa 
in postul-cheie de se
cretat al noului club, 
avînd in principal a- 
tribuții metodice.

Biroul de condu
cere al Aportului stu
dențesc” are in frun
tea sa pe profesorul 
universitar Nica Nire- 
lescu. secretar general 
in Ministerul învăță- 
mintului (președinte

de onoare al clubului) 
și pe Nicolae Irimie, 
președinte al asocia
țiilor studențești din 
București (ca preșe
dinte).

Optimismul celor 
care s-au angajat ia 
aceste zile să tradu
că în fapt niște idei 
foarte vechi și niște 
speranțe des înșelate 
se bazează pe faptul 
că pornesc, totuși, de 
la 1 nu de la zero 
(ceea ce este ceva) 
și pe credința că pur
tătorii tricourilor alb- 
negre (însemnele
mondiale studențești) 
se vor bucura și in 
Capitala de simpatia 
eu care sint inaooju
rați la Cluj și in Bă
nie, pe Dealul Copo- 
ului sau 
Galați, 
BacăJ.

Nu ne 
cit să 
lungă și plină de suc
ces acestui nou 
ton al armatei 
sire fotbalistice.
„Vivat Sportul 
dențesc" l

pe Bega. la 
Petrofar.i și

rămine de- 
urărri*- viață

plu- 
noa- 
Deci, 
stu-

C. RAZVAN

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

30 20 9 1 61—14 49
30 19 8 3 74—18 46
30 15 5 10 G9—32 35
30 14 6 10 57—29 34
30 13 3 14 38—38 29
30 12 5 13 27—40 29
30 11 6 13 46—46 28
30 11 6 13 33—49 28
30 10 7 13 81—49 27
30 11 4 15 38—45 26
30 11 4 15 31—42 26
30 10 6 14 18—45 26
30 10 5 15 28—30 25
30 10 5 15 35—63 25
30 10 4 16 27—51 24
30 10 3 17 39—64 23

cîștigat dreptul de a parti- 
promovarea în campionatul

județene respective echipele 
Baia Sprie

SERIA a VIH-a
1. Chimia Făgăraș 30 20 3 7 69—28 432. Tractorul Brașov 30 16 8 6 63-21 403. Oltul Sf. Gheorghe 30 16 8 6 61—30 404. Lemnarul Odorheiul Secuiesc 30 16 4 10 58—38 365. Chimica Tirnăveni 30 15 3 12 55—39 33X Torpedo Zărnești 30 12 7 11 42—40 31
7. Avîntul Reghin 30 13 3 14 44—60 298. Unirea Cristurul Secuiesc 30 11 5 14 43—49 279. Carpați Brașov 30 10 7 13 39—47 2710. Colorom Cudlea 30 10 6 14 34—45 2611. Medicina Tg. Mureș 30 9 8 13 37—50 2612. Vitrometan Mediaș 30 10 6 14 35—55 2613. Chimia Oraș Victoria 30 9 7 14 34—60 2514. Minerul Bălan 30 9 6 15 40—51 2415. Voința Tirnăveni 30 10 4 16 33—57 2416. C-F.R. Sighișoara 30 9 5 16 39—56 23
Lchipa Chimia Făgăraș a cîștigat dreptul de a participa 

la jocurile de baraj pentru promovarea în campionatul 
diviziei B.

Retrogradează în campionatele județene respective echipele 
Voința Tirnăveni și C.F.R. Sighișoara.

E) Se declară cîștigătoare a Cupei României, ediția 1968— 
1969. echipa Steaua București.

F) Se declară campioană republicană de juniori pe anul 
1969, echipa Clubului Universitatea Cluj.

G) în urma omologării rezultatelor jocurilor de baraj, au 
promovat în campionatul diviziei B, următoarele echipe i 
Metalul Tîrgoviște, Știință Bacău, Olimpia Satu Mare si Mi
nerul Anina.

H) In uima omologării rezultatelor jocurilor de baraj, au 
promovat în campionatul diviziei C următoarele echipe : 
jMinerul Comănești, Constructorul Piatra Neamț, Locomotiva . 
Adjud, Laromet București, I.C.A.B. Arcuda, Metalul Pitești, 
C.F.R. Caransebeș, Unirea Orșova, Electromotor Timișoara, 
Chimistul Baia Mare, Foresta Năsâud Viitontl Gheorg’hieni, 
Independența Sibiu, Dunărea Brăila, Petrolul Tîrgoviște și 
Minerul Teliuc,
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MECIUL

PETRE LUPAN

DE ATLETISM
Prima ocazie
a Ilenei Silai

LA
ATENA 17 (prin telefon).

Pe stadionul Karaiskakis, gaz
da viitoarelor campionate eu
ropene din luna septembrie, 
a început meciul de atletism 
dintre echipele de juniori ale 
Greciei și României. După pri
ma zi scorul este favorabil 
tinerilor noștri reprezentanți 
cu 59—47 p. Din cele 10 probe 
desfășurate miercuri atleții 
români au cîștigat 6. Cel mai 
bun rezultat l-a înregistrat 
Petre Lupan în proba de 
1 500 m obstacole 4:07,4 — cea 
mai bună performanță mon
dială de juțiori a sezonului 
1969. In cursa de 100 m Tamas 
Szabo a alergat 10,5 s, rezultat 
cu care egalează recordul re
publican de juniori.

Iată acum rezultatele i

Amsterdam-runda a ll-a:
GHEORGHIU CEDEAZĂ 

LUI PORTISCH
AMSTERDAM 17 (Agerpres). — 

In runda a doua a turneului In
ternațional masculin de șah de 
la Amsterdam, Portisch (Unga
ria) a cîștigat la Gheorghiu (Ro
mânia). Llberson (U.R.S.S.) a ob
ținut victoria la Bee (Olanda) șl 
conduce acum fn clasament cu 
2 puncte, fiind urmat de Portisch 
(Ungaria), Stein (U.R.S.S.), Da- 
mlanovlci (Iugoslavia) șl Vaslu- " 
kov (U.R.S.S.) cu cîte 11/2 punc
te.
• După 5 runde. In turneul 

Internațional de șali „dr. Lajos 
Asztalos", care se desfășoară la 

. Budapesta, în fruntea clasamen
tului se află Bilek (Ungaria) cu 
31/2 puncte. In runda a 5-a Bi
lek a remizat cu Honfl.

Sportivii din U.R.S.S. 
și Bulgaria au dominat 
C.M. de lupte (juniori) 
NEW YORK 17

Campionatele mondiale 
lupte greco-romane rezervate 
juniorilor, care au avut loc la 
Boulder (Colorado), au fost do
minate de sportivii din

■ U.R.S.S. și Bulgaria. Luptăto
rii sovietici au cîștigat 7 ti
tluri din cele 10 i Kostov / 
(52 kg), Balrmon (60 kg), Ka
rapetian (70 kg), Stativka (75 
kg), Tisenko (81 kg), Meladze 
(87 kg) și Morciladze (peste 
87 kg). Trei titluri au fost cu
cerite de luptătorii bulgari i 
Soizupov (48 kg), Ștefanov 
(56 kg) și Leudenov (65 kg).

(Agerpres). 
de

Sub titlul ;,TURNEELE 
OLIMPICE DE BOX 
TREBUIE SIMPLI
FICATE", Buletinul 
de informații al Co
mitetului olimpic bul

gar publică în numărul său din 
luna mai, un interesant articol 
datorat arbitrului internațional 
EMIL JECEV care propune un 
nou sistem de desfășurare a 
turneului olimpic de box. Ar
bitrul bulgar înfățișează în 
prealabil inconvenientele actua
lului sistem :

„în primul rînd, numărul me
ciurilor crește și turneul se 
transformă într-un penibil ma
raton pugilistic în cursul că
ruia ar fi foarte greu să se a- 
sigure procesul de refacere.

în al doilea rînd, pentru a-și 
păstra categoria, boxerii trebuie 
să sporească severitatea regi
mului alimentar. Aceasta este 
pentru ei o perioadă de mari 
privații și de încercări psiho- 
fizice care influențează în mod 
inevitabil asupra combativității 
Și sănătății sportivilor.

Mărind numărul meciurilor 
crește și numărul zilelor de 
menținere a greutății ceea ce 
generează riscul traumatisme
lor șl alte consecințe nefaste.

Cum putem evita acest ne
ajuns ?

Se știe că în vederea aclima
tizării, cei mal mulți sportivi 
sînt trimiși la turneele olimpice 
cu 15 zile înainte de începerea 
lor. In timpul acestei perioade 
se organizează meciuri de an
trenament care, dacă n-ar fi e- 
fectuate cu o cască protectoa
re, n-ar diferi de loc de me
ciurile oficiale. De ce nu s-ar 
organiza, atunci, un trial pre-

FINALA ZONEI EWfNE B A „CUPEI DAVIS
Ileana Silai, medaliată cu argint 

la J.O. din 1968, deține în acest an 
cel mai bun rezultat mondial pe 
800 m (2 :03, ) cîștigînd toate con
cursurile la care a participat. Recent, 
la Poiană Brașov, pe un timp total 
nefavorabil, atleta clujeană a obți
nut un nou succes internațional în 
meciul dintre echipele României și 
Cehoslovaciei. Ea s-a clasat prima 
la 800 m (2 : 07.0) și a contribuit la 
noul record al ștafetei 4 x 400 m 
(3:46,2). Referitor la această ultimă 
probă trebuie arătat că Ileana Silai 
a parcurs turul de stadion, este drept 
lansată, în 53,6 s, cu aproape o se
cundă sub recordul său pe 400 m.

Ăm întrebat-o pe campioana re
publicană căreia dintre aceste probe 
îi va dedica în viitorul apropiat cea 
mai mare atenție. Ne-a răspuns: 
„Voi pune accentul pe cursa de 800 m 
în care sper să obțin rezultate bune. 
Doresc să realizez cifre superioare 
recordului meu pe această distanță 
(2:01,8—1968), gîridindu-mă foarte se
rios'Ia cele 2:00,5 ale recordului lu
mii. Simt că-mi stă în puteri acest 
record mondial, la care mă gindesc 
nu numai ziua ci și noaptea. O primă 
ocazie mi-o oferă campionatele in
ternaționale de la sfîrșitul săptăminii 
viitoare. Nu vreau s-o scap, mai ales 
dacă pista și vremea vor fi bune".

1 Ileana Silai conduce plutonul
in cursa de 800 m

ATLETISM GRECIA—ROMÂNIA (juniori)

MAI BUN PERFORMER MONDIAL
1500 m OBSTACOLE
100 m: 1. Szabo (R) 10,5, 
2. Serafim (G) 10,7, 4. Darvaș 
(R) 10,9, ; HC. Păsulă 10,8, 
Stoenescu 10,9 ; 400 m : 1. Ne
meș (R) 48,7, 2. Gedeon (R) 
48,9 ; 1 500 m : 1. Zaharopoulos 
(G) 3:56,8, 2. Mathes (R)
3:59,6, 3. C. Dima (R) 4:00,5 ; 
110 mg : 1. Serafim (G) 15,2, 
2. Biro (R) 15,3, 3. Horjan (R) 
16,2 ; 1 500 m obst.: 1. Lupan 
(R) 4:07,4, 2. Dumitrache (R) 

•4:17,0; 4x100 m: 1. Româ
nia (Darvaș, Păsulă, Stoenescu, 
Dulgheru) 41,8, 2. Grecia 43,1 ; 
lungime: 1. Ionescu (R) 7,05,
2. Christopoulos (G) 7,00,
3. Georgian (R) 6,96; înălți
me : 1. Chira (R) 1,91, 2. Sca- 
feș (R) 1,91 ; greutate : 1. Den- 
drinos (G) 13,98, 2. Suha (R) 
13,95, 4. Bogdan (R) 11,58 ; 
suliță: 1. Telomis (G) 61,16, 3.

„OA DAVIS" (grupa A)

SCOR [GAL LA BRISTOL
Cealaltă finală a zonei europene 

din ;,Cupa Davls" (grupa A) a 
început joi după-amlază la Bris
tol. Se întîlnesc reprezentativele 
de tenis ale Angliei șl Republicii 
Sud-Afrlcane. După prima parti
dă de simplu, englezii conduceau 
cu 1—0 prin Mark Cox, care l-a 
învins în cinci seturi pe Robert 
Maud : 3—6, 6—3, 6—4, 3—6, 
Sud-afrlcanil au egalat prin 
Hewitt, învingător cu 7—9, 
3—6, 6—2, 6—3 asupra Iul 
Stilwell :

Moș (R) 58,54, 4. Bogdan (R) 
54,10.

După cum se vede, rezulta
tele tinerilor noștri atleți sînt, 
în general, mulțumitoare, cei 
mai mulți dintre ei realizîn- 
du-și cu acest prilej recordu
rile personale. Din păcate însă 
doar puțini au fost cei care 
au reușit să se acomodeze cu 
pista de tartan pe care concu
rează pentru prima oară.

Nicolao MARAȘE5CU

(Urmare din pag. 1) 
seturi", fiind 
tigarea a trei 
semnarea învingătorului, 
pa ciștigătoare a întregii intil- 
niri va fi cea care își adjudecă 
trei din totalul celor cinci me
ciuri.

întilnirea este condusă de un

nevoie de ciș- 
seturi pentru de- 

Echi-

arbitru principal, de cite un 
arbitru de scaun pentru fiecare 
meci și 
de linie.
meciului 
este dr. 
tria), iar 
se de : Fl. Marinescu, M. Con- 
stantinescu, M. Poenaru Bor- 
dea, R. Handoca.

de o serie de arbitri 
Arbitrul principal al 

Români^ — U.R.S.S.
Otto Heydrich (Aus- 
jocurile vor fi condu-

ION ȚÎRJAC

ILIE NĂSTASE
împlinește 23 ani. mîine 19 

iulie ; 1.82 m : 75 kg : mem
bru al clubului Steaua Bucu
rești.

De două ori campion națio
nal la simplu (1967—68).

In * ‘
pioană balcanică 
greb), 
butează 
1966.

Locul 
ționale 
(1967 /
dras, New Delhi, Baranquilla 
(1969) : multiplu cîștigător la 
dublu masculin»(cu I. Țiriac) 
și mixt. La Roland Garros (cu 
I. Țiriac) in finală — 1966 ; 
in semifinală 1967, 1968, 1969.

Maestru al sportului.

ALEKSANDR METREVELI

echipa României, cam-, 
1967 (Za- 

(București) ; de- 
„Cupa Davis“ în 

turneele inte/na- 
la Travemunde j 

Gauhati, Ma- .

1968 
in

I ln 
de 

șl 1969).

24 ani : 1,77 m : 74 kg :
membru al clubului Dinamo 
Tbilisi ; student al Unlversi 
tățil gruzine, la facultatea dg 
ziaristică.

De 3 ori campion de simply 
al U.R.S.S. ; multiplu cam
pion unional de dublu mas
culin și dublu mixt.

1966 locul I la Baastad 
(finală cu Santana).

1967 — locul I la Alx en 
Provence (II — Năstase) ; lo
cul I la Calcutta.

1968 — locul I la Bangalore 
(II — Țiriac) ; finală de du
blu mixt (cu Olga Morozova) 
la Wimbledon.

..CRITERIUL EUROPEAN DE JUNIORI" LA TENIS DE MASĂ

GHEORGHE NAFTALI
OBERTRAUM, 17 (prin tele

fon). înaintea începerii primelor 
meciuri ale probelor individua
le, au loc finalele probelor pe e- 
chipe. Aici s-a înregistrat o 
mare surpriză : formația femi
nină a U.R.S.S. a dispus de re
prezentativa Cehoslovaciei cu 
3—1. De notat că din echipa 
învinsă a făcut parte campioa
na europeană la senioare, Ilo
na Vostova. Rezultate ; Vol
kova—Voștova 2—1 (18,—18,14), 
Gedraitite—Grofova 2—0 (9,15), 
Volkova Gedraitite — Vostova, 
Grofova 0—2 (—20,—19), Ge
draitite—Vostova 2—0 (10,12).

Finala masculină a revenit 
echipei Cehoslovaciei învingă
toare cu 5-2 asupra celei a 
Ungariei : Dvoracek—Benak
2—0, Orlowski—Klampar 0-2, 
Turai—Gergely 2—0, Dvoracek- 
Klampar 1-2, Tural-Benak

DIN C.E. DE BASCHET - MASCULIN
NEAPOLE, 17 (Agerpres).— 

După cum s-a mai anunțat, 
'la 27 septembrie vor începe 
la Neapole și Caserta între
cerile campionatelor europene 
de baschet, rezervate echipe
lor masculine. Din grupa 
preliminară A fac parte echi
pele Italiei, Spaniei, Israelu
lui, Poloniei, Cehoslovaciei și 
României. In cursul zilei de 
ieri a fost alcătuit progra- 
mpl meciurilor pe zile. La 
27 septembrie, echipa Româ
niei va juca cu reprezenta-

tiva Cehoslovaciei. Baschet- 
baliștii români vor întîlni 
apoi echipa Italiei la 28 sep
tembrie, la 29 septembrie vor 
juca cu selecționata Israelu
lui, la 1 octombrie cu Spa
nia, iar la 2 octombrie 
Polonia.

Din grupa B (jocurile 
avea loc la Caserta) fac
te formațiile Iugoslaviei, Gre
ciei, Ungariei, U.R.S.S., Bul
gariei și Suediei. Turneul fi
nal este programat la Nea
pole.

CU

vor
par-

antrenament fn Împrejurimile Moscovei, Înaintea unei tmpor- 
Foto i TASS

Cai de rasa Orlov, la 
tante competiții hipice

Pilii

in primii opt la copii
2—0, Orlowski—Gergely 
Turai—Klampar 2-0.

Dintre rezultatele probelor 
individuale sînt de menționat 
următoarele : dublu băieți, tu
rul II : Doboși, Teodor-Kosto- 
poulos, Kolimbatis 2—1, turul 
III : Dvoracek, Suchpor—Dobo
și, Teodor 2—0 ; categoria pînă 
la 18 ani, simplu fete, turul 
II : Crișan—Kneipp 2—0, Poia- 
kova—Hariga 2—0, turul III : 
Crișan—Guntsch 2-0 ; simplu 
băieți, turul II: Doboși—Wol- 
Inik 2—0, Teodor—Franczig 2—0; 
categoria pină la 14 ani, simplu 
băieți, turul I : Naftali-B8hm 
2—0, turul II ; Naftali—Melin 
2—0, turul III : Owkarik-Naf- 
tali 2—0. Jucătorul român 
Gheorghe Naftali s-a clasat prin
tre primii opt concurenți la a- 
ceastă categorie de vîrstă.

Competiția se încheie vineri.

olimpic cu 10 zile înainte de 
începerea programului oficial 
în care nu vor mai fi admiși 
decît 16 boxeri la fiecare cate
gorie ? In timpul acestor me
ciuri de trial s-ar putea auto
riza folosirea căștii protectoare 
pentru a-i feri pe boxeri de e- 
ventuale traumatisme. Acest 
trial ar trebui să îndeplinească 
următoarele condiții:

rea competiției în două faze 
(prima fiind trialul de 2-3 zile 
și a doua, turneul oficial olim
pic de 8—9 zile) cu un interval 
de 10 zile între ele elimină in
tr-o mare măsură inconvenien
tele produse de participarea 
masivă la turneele olimpice de 
box ;

2. în cazul prezenței a 40 de 
boxeri de categorie, trialul nu

calitățile arbitrilor. Cu alte cu
vinte să se facă și un trial al 
arbitrilor și judecătorilor eli- 
minîndu-i pe cei care nu sînt 
în formă.

In cursul celei de a doua faze 
care constituie turneul oficial, 
cel 16 boxeri își pot disputa 
medaliile olimpice în mal mul
te feluri : a) în 10 zile, cu două 
zile de repaus. Numărul de me-

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Un nou sistem de organizare
a turneului olimpic de box

PROPUNEREA UNUI ARBITRU DE BOX BULGAR

1. Să se desfășoare pe 2 sau 
3 ringuri în același timp cu toți 
concurenții unei categorii. In 
felul acesta se va reduce nu
mărul zilelor în care trebuie 
păstrat regimul de greutate, 
s-ar accelera desfășurarea pro
gramului preolimpic și ar crește 
numărul de zile necesare refa
cerii boxerilor calificați în op
timile de finală ale turneului 
olimpic oficial. Pauza de 10 zile 
între trial (în cursul căruia bo
xerul va susține unul sau două 
meciuri) și turneul olimpic t- 
ficial va permite concurenților 
să își refacă forțele. Astfel, 
participanții se vor prezenta în 
mai bune condiții în meciurile 
turneului olimpic. Diferenție-

con- 
mal 
dis- 
zile.

ar dura mai mult de două zile. 
De asemenea în felul acesta nu 
se va contraveni prea mult 
principiilor care stau la baza 
regulilor existente, căci toți 
curenții rămași printre cei 
buni 16 vor continua să-și 
pute întîietatea după 10
Menționăm că trialul a 40 de 
boxeri de categorie în decurs 
de 2 zile nu este posibil decît 
pe minimum 3 ringuri. în acest 
caz echipele trebuie să aibă 
fiecare cel puțin cite doi an
trenori iar ringurile să tie si
tuate aproape 
sau, dacă se 
aceeași sală.

3. în cursul 
putea verifica

unul de celălalt 
poate, chiar în

trialului se vor 
de asemenea,

ciuri ar fi de 20-24 în fiecare 
zi ; b) în 9 zile cu o zi de re
paus înaintea finalei ; c) în 8 
zile cu o zi de_ repaus înaintea 
finalei ; d) în 
zi de repaus.

Pentru a nu 
într-o situație 
să respecte un sever regim de 
greutate, meciurile se pot dis
puta pînă la epuizarea a 3—4 
categorii de greutate sau pro- 
gramînd mai intîi categoriile 
cu soț șl, apoi, categoriile fără 
soț.

Se poate prevedea de aseme
nea o eventuală mărire a greu
tății cu 500 grame a boxerilor 
care participă în semifinale și 
în finale.

7 sau 6 zile fără

îl pune pe boxeri 
grea obligîndu-i

I

30 ani ; 1,85 m : 83 kg ; ab
solvent al I.E.F.S. București.

8 titluri de campion națio
nal (1959—66) ; de 5 ori triplu 
campion.

Campion mondial universi
tar (Budapesta, 1965) : în e- 
chipa României, campioană 

balcanică — 1962. 1964, 1967.
1968 : campion internațional 
al Poloniei (Kattowice, ‘ 
Cehoslovaciei (Bratislava 1965), 
Elveției (1965 și 1968). 
trie! (Poertscnach 1966). 
diei de est (Calcutta, 1968).

Sferturi de finală la Roland 
Garros. 1968 ; optimi de fina
lă la Wimbledon 1967 : finală 
dublu bărbați (cu I. Năstase) 
la Roland Garros, 1966

Maestru emerit al sportului.

TOMAS LEJUS

1963),

AUS- 
in-

28 ani ; 1,79 m ; 73 kg :
membru al clubului Dinamo 
Tallin ; student al Institutu
lui pedagogic al R.S.S. Estone.

Multiplu campion al U.R.S.S., 
ultima oară, la simplu, în 
1968 (II — Metreveli) ; cam
pion unional de dublu mas
culin (cu S. Llhaclov) șl dublu 
mixt (cu Gallna Bakșeeva).

Membru ăl echipei repre
zentative a U.R.S.S. din anul 
1962, de la debutul tenismani- 
lor sovietici ln „Cupa Davis".

într-un meci de tenis, anu
mite îndatoriri revin nu numai 
jucătorilor și arbitrilor, ci și 
spectatorilor din tribune. Regu
lamentul „Cupei Davis” cere 
textual publicului spectator să 
păstreze o liniște desăvîrșită în 
timpul jucării mingii. Orice 
vociferări sau chiar mișcări in 
tribune în timpul jocului sînt 
absolut interzise. Deci, o reco
mandare pentru cei care vor 
veni la Progresul : 
ora de începere și 
locurile din timp.
încurajări adresate sportivilor 
se pot face, dar numai după 
încheierea schimbului de mingi, 
cind arbitrul a consemnat punc
tul. Și incă d6uă citate din re
gulament : „Arbitrul principal 
poate schimba atît decizia ar
bitrului de scaun cit și a ar
bitrului de linie...*, „Arbitrul 
de scaun poate modifica deci-

să respecte 
să-și ocupe 
Aplauze și

zia arbitrului de linie numai cu 
asentimentul arbitrului princi
pal..."

Toate aceste prevederi regu
lamentare își au rostul lor pen
tru reușita unei reuniuni. Dar, 
rolul principal revine desigur 
jucătorilor pe care ii dorim pe 
deplin apți să ne ofere un fru
mos spectacol de tenis. Spe
răm ca mai cu seamă Ion Ti
riac și Ilie Năstase să joace la 
valoarea lor, cu relaxarea pe 
care trebuie sâ 
timentul realei 
lăți.

Fără îndoială 
rii noștri nu trebuie în nici un 
caz desconsiderați. Ei sînt pen
tru a doua oară în finalele eu
ropene ale „Cupei Davis" 
1967, la Barcelona: 1—4 
Spania). în timp ce echipa Ro
mâniei își face azi debutul. II 
dorim încununat de succes.

le-o dea sen
ior superiori-

însă, adversa-

(în 
cu

A. ARDELEANU-antrenor

Gadochy este unul din
tre cel mal buni jucători 
ai echipei Legia Varșovia, 
campioana Poloniei, vi
itoarea adversară a echi
pei U.T.A. in C.C.E. Iată-1 
treclnd de Oslyszlo (un 

alt jucător internațional 
cunoscut, de la GornlK).

A ÎNCEPUT TURNEUL DE 
LA NEW YORK

NACIONAL MONTEVIDEO 
ÎNVINGĂTOARE LA BERLIN

In turneul internațional de 
la New York echipa brazilia
nă „Portuguesa Desportos" din 
Sao Paulo a dispus cu scorul 
de 1—0 (1—0) de echipa „New- 
York Greek Americans' iar 
Olympiakos Pireu a cîștigat 
cu 2—0 (1—0) în fața echipei 
MTK Budapesta.

Cunoscuta echipă Nacional 
(Uruguay) a evoluat la Ber
lin în compania unei selec
ționate a R.D. Germane. Uru- 
guayenii au obținut victoria 
cu scorul de l—0 (1—0). A 
marcat Celio în minutul 38.

ECHIPA GRECIEI A PLECAT 
IN AUSTRALIA

TURUL FRANȚEI: Hoban 
ciștigă din nou 

sprintul,,.
Pentru a doua oară consecutiv, 

linia de sosire ln „Marea Buclă* 
este trecută de același clștigător 
de etapă — englezul Barry Hoban. 
El a acoperit distanța dintre Li- 
boume șl Brlve (192,500 km) ln 
5h 30:37, fiind urmat la sprint 
de olandezul Dolman. Nici o 
schimbare notabilă in clasamentul 
general după această a XlX-a e- 
tapă. Conduce detașat Eddy 
Merckx, urmat de R. Pingeon la 
16:18, R. Poulidor Ia 20:43, F. Gl- 
mondl la 24:18 șl spaniolul Gan- 
darlos la 29:27.

Continuîndu-șl pregătirile 
pentru preliminariile C.M., 
echipa Greciei, în frunte cu 
antrenorul ei Dan Georgiadis, 
a plecat într-un turneu de o 
lună de zile în Australia. Lo
tul cuprinde 20 de (jucători 
care vor evolua la Sydney, 
Brisbane, Melbourne, Perth, 
în compania unor selecționate 
locale și a unor reprezentative 
australiene.

t
ITALIA — DANEMARCA 

2—2, LA... FEMININ

Peste 15 000 de spectatori 
au urmărit la Torino întîlni- 
rea feminină de fotbal dintre 
echipele Italiei și Danemar-

HANDBALIȘTII ROMÂNI 
S-AU ÎNTORS DIN SPANIA

MICROINTERVIU CU OPREA VLA5E

ceL Fotbalistele italience nu 
au putut obține victoria. Jocul 
încheindu-se la egalitate i, 
2—2 (fundașa Rossero a map* 
cat în minutul 74 în... pfa- 
pria poartă).

LOTUL BRAZILIEI
IN CANTONAMENT

De la începutul acestei luni, 
Iotul Braziliei se află cantonat 
și se pregătește sub conduce
rea selecționerului Saldanha 
în vederea preliminariilor 
C.M. (cu Columbia, Venezue
la și Paraguay). Iată lotul i 
Portari — Felix (Fluminense), 
Claudio (Santos); Fundași — 
Carlos Alberto (Santos), Ze 
Maria (Portuguesa), Joel (San
tos), DJalma Dias (Santos), 
Brito (Vasco da Gama), Scala 
(International Porto Alegre), 
Rildo (Santos), Everaldo (Gre- 
mio Porto Alegre). Mijlocași 
— Gerson (Sao Paulo), Piazza 
(Cruzeiro), Clodoaldo (Santos), 
Rivelino (Corictians). înain
tași — Jairținho (Botafogo), , 
Paulo Borges (Sao Paulo), 
Pele (Santos), Dirceu (Cruzie- 
ro), Tostao (Cruziero), Toninho 
(Santos), Edu (Santos), Paulo 
Cesar (Botafogo),

Ca de obicei, la aeroportul Bâ- 
neasa multă animație. Sosirea 
handballștilor noștri era aștep
tată, in afara curioșilor ocazio
nal!, de un numeros public — 
care a ținut să-i felicite pe jucă
tori pentru frumoasa comportare 
avută la Madrid. La aterizarea 
cursei de Paris insă, surpriză 1 
Dintre pasagerii care coboară re
marc — In prim plan — pe Mar
gareta Pîslaru I în urma el. Gruia 
șl Oțelea purtind o Impunătoare 
cupă, Penu, Samungl, antrenorul 
Oprea Vlase șl... atit. Ce s-a m- 
tîmplat, unde slnt ceilalți t ' 
bll da întotdeauna, Oprea 
ne dă primele explicații.

— Datorită faptului că 
ceasta cursă nu erau disponibile 
decît 5 locuri, ne-am întors noi... 
Restul miine.

Odată lămurită această proble
mă l-am cerut cîteva amănunte 
despre voiajul spaniol al echipei 
noastre.

„In organizația Federației inter
naționale de handbal, In Spania, 
respectiv la Madrid, a avut loc 
un curs-Iecțle al arbitrilor Inter
naționali care se pregătesc în ve
derea campionatului mondial. Au 
participat arbitri cu renume din 
Europa, Africa șl Japonia. KȚara 
noastră a fost reprezentată de lng. 
Vaslle Sldea, V. Pelenghian șl C. 
Căpățînă. La aceste cursuri sar
cina prezentării regulamentului a 
revenit tov. Ion Kunst-Ghermă- 
nescu din Comisia tehnică a Fe
derației Internaționale, ale cărui 
prelegeri au fost unanim apre
ciate. Cu acest prilej, a avut loc 
șl un turneu de handbal la care 
au participat reprezentativele Spa
niei, Franței, Norvegiei șl țării 
noastre. După cum se știe, tur
neul a ’ fost cîștigat de handba- 
liștil noștri fără nici o înfrîngere. 
După o scurtă pauză, reprezen
tativa noastră a participat din 
nou la un turneu fulger cu ace
leași echipe, inclusiv formația de 
tineret a țării gazdă. Și acest 
turneu l-am cîștigat. La aceste 
jocuri, pregătitoare în vederea 
campionatului mondial, am cău-

Ami- 
VI ase

la a-

tat ln primul rînd să omogenizăm 
echipa șl ln al doilea rlnd să ve
rificăm evoluția elementelor tine
re din lot ca : Birtolom, Guneș, 
Dlncă, Klcsidt șl Coasă. Aceștia, 
alături de „veteranii* "
Gruia șl Penu s-au 
tat bine. Dintre 
ponențl, Moldovan 

s-au resimțit

Oțelea, 
compor- 

ceilalțl corn- 
șl Marines- 

după efortu- 
numal o săp

tămână ’ înainte în turneul din 
Iugoslavia, unde au lntîlnlt for
mații cu cărți de vizită binecu
noscute. In concluzie, consider că 
turneul șl-a atins scopul. Trebuie 
sâ precizez că attt Franța — ca 
țară organizatoare a viitorului 
campionat mondial — cit șl Spania 
șl, îndeosebi. Norvegia, au pre
zentat garnituri tinere ln plin 
progres. In Încheiere o mențiune: 
organizarea turneului și a cursu
lui de arbitri a fost Ireproșabilă*.

CU
rile depuse cu

Gheorghe RĂNGII

LA RAGUSÂ, 

CEHOSLOVACIA - ROMÂNIA 
65-44 LA BASCHET (f)

RAGUSA, 17 (prin telefon). 
In a doua zi a turneului din 
localitate, echipa Cehoslova
ciei a repurtat din nou o vic
torie netă, dispunînd de astă- 
dată de selecționata României. 
Partida a fost echilibrată apro
ximativ 15 minute, după care 
superioritatea sub panou a 
baschetbalistelor cehoslovace a 
devenit tot mai evidentă. Pînă 
la urmă, Cehoslovacia și-a ad
judecat victoria cu 65—44 
(35—24). Punctele formației 
române au fost înscrise de 
Diaconescu 3, Georgescu 4, 
Ciocan 14, Ghiță 6, Savu 9, 
Racoviță 2, Vasilescu 6.

în celălalt meci, Franța—Ita
lia 53—42. în ultimul joc al 
turneului, România întîlneșta 
Italia.

TELEXTELEXTELEXTELEX
Noul campion european Ia ca
tegoria semiușoară este boxe
rul vest-german Gerard Pias- 

, kowski. Ei l-a învins la punc
te după 15 reprize pe fostul 
deținător al centurii, italianul 
Remo Golfarinl.

Noel Augert care a realizat în 
cele două manșe timpul de 
2:50,0. Italianul Thoeni s-a cla
sat pe locul doi cu 2:52,1. Pro
ba feminină a revenit lui In
grid Lafforgue (Franța) in 
2:45,0.

La Moscova s-a disputat a doua 
întilnire Internațională de polo 
pe apă dintre echipele de tine
ret ale U.R.S.S. și României. 
Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 5-1.

■
Proba de slalom uriaș din ca
drul concursului internațional 
de schi de Ia Alpe d’Huez a 
fost ciștigată de francezul Jean

Pe stadionul olimpic din Hel
sinki are loc meciul atletic 
masculin dintre echipele Fin
landei și R. F. a Germaniei. 
După prima zi scorul este de 
54—52 în favoarea oaspeților. 
Cîteva rezultate : 400 m g. Hen- 
nlge (RFG) 54,0 ; disc Mon- 
tonen (Finlanda) 56,06 ; înălți
me Spielvogel (RFG) 2,10 m ; 
lungime Poussi (F) 7,65 m ; 100 
m Strempel (RFG) 10,7.

A


