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ÎN INTÎMPINAREA CELUI

Pe magistralele socialismului

DE AL X-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI

Traiectorii încrucișate
dii, realiza, pe stadion, cit ev a 
performanțe... Se chema, deci, 
după vreo două milenii și mai 
bine, că degenerasem. Și mulți 
se resemnaseră, ba chiar afir
mau că e inevitabil, că ține, 
vezi, doamne, de specializare— 

Dar iată că niște lunateci, 
pe nume Armstrong și Aldrin, 
ne-au reamintit că drumul 
spre cea mai înaltă tehnică 
trece prinnu e cu- sala de gimnastică. 

Înaintea lor, 
alt 
se 
mingway, dezbră
ca mănușa de box 
pentru a scrie O 

răsplătită cu pTe-

lunatec, 
numea

un 
ce 

He-

I SE SPUNE VICTORIA!...
• MÎNDRIA DE A FI CETĂȚENI Al PRIMULUI ORAȘ 

NOU APĂRUT PE HARTA ROMĂNIEI SOCIALISTE
• O MIȘCARE SPORTIVĂ CARE OBȚINE SUCCESE

REMARCABILE
• SPORTIVII DE IERI Șl OAMENII DE AZI

La numai cîteva zile de 
campionatele seniorilor — 
miercuri, pe apele lacului 
Snagov începe cea mai im
portantă competiție rezervată 
juniorilor. Cine vor fi noii 
campioni ?

Foto : A. NEAGU

Ieri a plecat la Leipzig 
un lot de tineri trăgători 
români care va participa la

Intr-o revistă apăruseră, 
cu ani în urmă, două 
imagini alăturate, sub 

titlul comun ; „Inversare". Cea 
dinții reprezenta un atlet pe 
stadion, iar dedesubt scria i 
„Acesta nu e cunoscutul cam
pion sportiv X, ci savantul Y 
într-un moment liber...". Cea
laltă arăta un cercetător în 
fața microscopului, legenda 
precizînd t „Acesta 
noscutul savant Y, 
ci campionul spor
tiv X, oare-și pre
gătește doctora
tul..." Inspirată a- 
lăturare, deși în 
ce mă privește, 
căutat un alt
ce „Inversare" ? De unde și 
ptnă unde sportul este „inver
sul" activității intelectuale ? E 
drept, pe vremea adolescenței 
subsemnatului, ceea ce, în tra
ducere, înseamnă acum vreo 
trei decenii, în ciuda lui „Menș 
sana in corpore sano“ — a- 
tirnat de zidul sălii de gim
nastică a mai tuturor școlilor 
—. cel ce se vgja intelectual 

, depozita osinză in spațiul des
tinat mușchilor, iar „brațul de 

fier' se fălea, în compensație, 
cu sărăcia intelectului. „Dacă 
știi să aplici un pumn la plex, 
ce-ți mai trebuie Shake
speare ?“

Or fi fost și excepții, dar, 
îndeobște, 10 la filozofie în
semna 3 la gimnastică și in
vers. Mai ales invers— Cum și 
cînd se ajunsese aci ? Pentru 
că ceva mai de mult, adică 
acum vreo două milenii și mai 
bine, filozoful care nu știa să 
arunce discul se chema că nu-i 
bun de nimic. Platon nu-șt 
știrbea bogăția ideilor slăvind 
frumusețea corpului atletic, 
iar Sofocle, între două trage-

nuvelă 
miul Nobel. Și înaintea lui, 
cel mai fragil dintre poeții 
prozei (așa ai fi spus citindu-l) 
mtnuia manșa de comandă a 
avionului, la fel de bine ca ți 
tocul cu care scrisese „Micul 
Prinț'. Excepții ?— Nu! Mai 
degrabă modele spre care, da
că nu mă înșel, ne îndreptăm 
vertiginos, cu toții.

Visam de pe vremea cînd {J 
devoram pe Jules Vene, la in
failibilul intelectual dotat eu 
nervi și mușchi de oțel, gata 
să. înfrunte marea aventură a 
veacului nostru. Ca de obicei, 
scriitorul a fost profetic. In 
ziua cînd deținătorul unui 
mare trofeu sportiv se va răs
plăti cu un concert de Bach, 
vom avea senzația că o ener
gie, poate mai puternică decit 
cea atomică, propulsează uma
nitatea. Nu-i departe, cred— 
Spre acea zi se îndreaptă, deo
potrivă, cei din arene și cei 
din biblioteci, pe traiectorii în
crucișate. Așa ar fi trebuit să 
se numească fotografiile din 
revistă—

Ionel HRISTEA

I n noiembrie 1954. pe har
ta României socialiste, la 
31 km de Făgăraș era 

trecut un craț nou : VICTO
RIA.

Și dacă, crescut fa jurul 
unui combinat chimic, el a 
primit acest nume, sînt ten
tat să afirm că altul nici 
nu i s-ar f: potrivit Pentru 
că apariția ltd simbolizează 
VICTORIA forțelor creatoare 
ale poporului, conduse ți în
drumate de partid. VICTO
RIA noului. VICTORIA so
cialismului !

ORAȘUL TINERET!!
în șiragul de crațe-perle. 

Victoria precede cronologic 
Orațul Gheorghe Ghecrghiu- 
Dej. fapt prin care, dacă-1 •- 
mințim, nu-i aducem un pre
judiciu. ci doar un ptue de 
maturitate.

Așa cum menționam, prin 
decretul 467'954 al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, 
este consfințită ființa nouă 
mlădița proaspătă a Româ
niei socialiste, orașul Victo
ria, a cărui piatră de teme
lie fusese pusă, fașă, cu 5 an* 
mai Înainte.

De atunci s-a scurs un In- ‘

terra! de timp neînsemnat In 
perspectiva istoriei, un inter
val de timp care nu acordă 
aureola majoratului, dar cîte 
realizări n-au fost obținute 
de cetățenii Victoriei I Da 
acești cetățeni care, cei ma’ 
mulți. nu s-au născut în p* 
rimetru! lui, dar care, prin 
munca lor înfrățită ți prin 
idealurile ce le-au fost im
bold. s-au atașat profund de 
aceste locuri.

Resortul care le-a dat im
puls este ce găsit atît în ti
nerețea lor (medie de vîrstă 
30 ani!) cît și In conștiința 
ți mîndria de a fi cetățenii 
orașului a! cărui nume cor» 
stituie el însuși un simbol. 
Iar. mai presus de toate. D 
găsim. desigur, ta atașa
mentul profund față de poli
tica partidului, o politică care 
răspunde celor mai înaripate 
năzuințe.

Aria orașului se întinde an 
de an. în întimpinarea măre
țelor evenimente — cel de 
al X-lea Congres al partidu
lui și a 25-a aniversare a 
Eliberării — constructorii

Niki Mihail BURILEANU
(Gontinuare în pag. a l-a}

UNIVERSITARII BLCUREȘTENI 
ÎNVINGĂTORI LA FLORETĂ

Luni dimineață. în 
sala Facultății de 

Drept, echipa de flore
tă bărbați a Universi
tății București a primit 
replica formației simi
lare a Universității din 
Meinz (RF. a Germa
niei). care întreprinde 
un turneu In țara noas- 
t-ă.

Mai insistent! In fa
zele de finalizare, uni
versitarii bucurețter.i 
au obținut o frumoasă 
victorie, cu scorul de 
9—7. Trăgătorii de ba
ză ai echipei au fost Tă- 
nase Muresanu. Petru 
Habala ți Gh. Budaha- 
ziu. toți realizatori a

3 vicierii. Cel de-a!cîte 
patrulea component al 
echipei. Chiț, n-a reușit 
să D-mcteze.

Oaspeții. în progres 
față de Intllnirea ante
rioară, care a avut loc la 
Meinz. în primăvară, 
și-au real izat cele 7 vic
torii prin Mtschke, 
Bentzig. Rasehke (cîte 
2) ți Schmeding.

Marți, tot la Drept, 
de la ora 9 se vor în- 
tîlni echipele de spadă 
ale celor două cluburi. 
Apoi după-amiază. de 
la ora 1«. va avea loc 
partida dintre formați
ile mixte.

f» CRITERIUL SPERANȚELOR OLIMPICE"
LA CANOTAJ

Ieri a părăsit Capitala Iotul national de juniori 
la canotaj cu destinația Berlin, pentru a parti
cipa la .Criteriul speranțelor olimpice*. Concursul 
va avea loo pe apele lacului Grunau Intre 25 și 
27 iulie.

un concurs, între 24 șl 27 
iulie, în cadrul Festivalului 
german de gimnastică și 
sport. Au făcut deplasarea 
Marina Vasiliu, Magda Bor- 
cea. Victoria Saiovi6i, N. 
Goliban, Șt. Safta, I. 9o- 
dreanu, M. Stan, D. Haraba- 
giu, I. Stanclu, <3. Ion, A, 
Tudorică și antrenorii 
Goreti și N. Prescura-

I

| Cum își pierd
! strălucirea laurii

I

I
I

I 
I
I 
I 
I
I 
I

criam în acest coif de pagină, 
despre felul în care laurii unor 
cununi obținute pe căi ilicite se 
transformă în spini. Repetăm 
(exercițiul, sperăm să fie de 
această dată util I) ceea ce se 

anterior : 
o să- 

afirmare,
P«

în materialul 
multe județe există 

nătoasă tendință de 
de realizare a unui progres pe 
scară națională. O asemenea dorință 
este însă lăudabilă numai atunci cînd 
nu se încearcă fabricarea performan
țelor prin birouri, cu ajutorul actelor 
false, prin ocolirea regulamentului. 
Căci, întrecerea sportivă, fără temelia 
certă a egalității regulamentare, este 
absurdă". Lucruri evidente, ce n-ar 
mai trebui nici măcar publicate, lucruri 
ce țin, în fond, de educația fiecăruia, 

Ide gradul de cinste pe care îl punem 
în ceea ce facem zilnic, șî a cărui 
masivă doză ne asigură, sub toate 
aspectele, o certă propășire. Cu toate 
acestea, s-au mai găsit amatori să 
poarte spinii unor victorii sportive arti
ficial edificate, a unor rezultate do vi
trină însușite fraudulos.

Mai grav apare, însă, faptul că în 
cazul de azi promotorul unor astfel 
de metode necinstite este chiar pre
ședintele unui consiliu județean spor
tiv, un om care, fiind și antrenor (de 
ce oare ?) și a permis să abuzeze de 
funcția sa și să măsluiasco carnete de 
legitimare, să treacă sportivi (citiți 
bine : ELEVI !) de fa o ecnipă la alta, 
fără aprobări și ilegal, procedînd de 
parcă activitatea sportivă județeană ar 
fi un domeniu ce-i aparține și în ca
drul căruia își poate permite orice. 
Regulamente ? Respectul legii și al 
adevărului ? Cinste, la urma urmelor ? 
Noțiuni, după cum se vede, străine 
pentru Mihai Moldovan, președintele 
Consiliului județean pentru educație 
fizică și sport Suceava și antrenor a! 
echipei masculine de handbal a Li
ceului nr. 2 Suceava.

Vînturînd ideea unei selecționate șco
lare a municipiului Suceava, care să 
activeze la Liceul nr. 2 (curioasă coinci
dentă !; tocmai la liceul la a cărui 
echipă de handbal este M. Moldovan 
antrenor..), președintele consiliului ju
dețean, promițînd oerformanfe de pres
tigiu, a găsit solicitudine pe la alte 
organe locale, unde regulamentele 

sînt mai puțin cunoscute, 
e‘ a trecut

spunea 
gș*«.in

I
I

I
I

Premianții Criteriului ziarului „Sportul" se intilnesc Phonix Essen I

24-14 la handbal I
disputat, | 
handbal |I

I
I
I

I
I
I
I
I

(amănunte în pag, a 4-a)

a Criteriului ziarului 
încheiat duminică. Ea

Prokop 
învingătoare 

200 m la pen- 
olimpic

Japonezul Sawaki 
fruntea unui pluton 
alergători pe 5 000

^Sportul- 
continuă 
rîndunle

care au

Austriaca 
termină 
cursa de 
tatlonul

Die IANCU > 
eoresp. principal |

Independența Sibiu

Intiii pămîntem pe Luna

Acad. ELIE CARAFOLI, președintele Federației Internaționale de AstronautiCă îorbește ziarului „SPORTUL

„Fantastica aventură
a devenit o glorioasă faptă"

Prima ediție 
la ciclism s-a 
însă să fie comentată favorabil în 
școlarilor, părinților șl specialiștilor federației.

Epilogul acestei competiții va avea loc astăzi. 
Cei 4 premlanți al .Criteriului" — Florin Cris
tian, Dorin Bulmovici, Fănel țuică și Eugen 
Iencec — slnt invitați la amiază la redacție. La 
aceeași oră (14) vor fi prezențl la sediul zia
rului .Sportul" din str. Vasile Conta 1S (etaj 
TV) șl Marin N'lculescu șl Gabriel Moiceanu. 
După vizita la redacție, premianții competiției 
încheiată duminică în bd. Leontln Sâlăjan vor 
participa la dejunul oferit de Marin Niculescu

șl Gabriel Moleeanu la restaurantul Ambasa
dor. Desigur, cel mal important lucru va fi 
acela că viitorii cicliști vor face cunoștință cu 
idolii lor sportivi, vor asculta povestea dru
mului lor spre piscurile măiestriei, vor primi 
utile sfaturi pentru viitor. Cei doi ași al ci
clismului românesc vor răspunde întrebărilor 
celor patru școlari, le vor satisface curiozitatea 
des*ăinuindu-le cîte ceva din secretele ciclis
mului de performanță. Va fi pentru micii con- 
curer.ți o întOnire memorabilă, o întflnire care 
are toate șansele să influențeze în bine viitorul 
lor sportiv.

E '£

La Sibiu, s-a C 
ieri, partida de 
dintre independența Sibiu, 
care activează în categoria 
B, și formația Phonix Essen 
(RJ". a Germaniei). C <2- 

au obținut victoria cu 
24—14 (15—9). în continua
rea turneului, handbaliș- 
tii din Essen vor juca cu 
Textila Cisnădie.

Alifii RENUMIT! 
PRINTRE PARTICIPANT!! 
IA CAMPIONATELE
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Om de înaltă creație, teh

nică, savant cuprins în apo
geul aerodinamicii mon
diale. academicianul Elie 
Carafoli, a scris și a vorbit 
deseori și pentru tineretul 
sportiv, reievînd imensele va
lențe educative ale sporturilor 
aviatice, opiniile sale fiind 
continue îndemnuri construc
tive.

Nu de mult, a vorbit citi
torilor ziarului SPORTUL a- 
rătînd uriașele atribute ale 
aeromodelismului și racheto- 
modelismului, ca poartă de 
intrare spre marele miracol 
al cuceririlor tehnice din do
meniul yăzduh^Jui și al spa
tului cosmic,

Intr-o delegație românească 
a avut prilejul să fie oaspetele 
oficial al N.A.S.A., vizitînd 
centrul aerospațial de la Cape 
Kennedy, după cum, ca pre
ședinte ales al Federației In
ternaționale de Astronautică, 
a urmărit îndeaproape, nu 
numai ca om de știință, dar și 
ca plenipotențiar-conducător 
al forului mondial aerospa- 
țial, toate Incursiunile sovie
tice și americane pentru cuce
rirea Cosmosului.

Am socotit util să-i solici
tăm un interviu pentru ziarul 
Sportul, acum, cînd încer
cările omului au izbutit să 
deschidă o eră nouă în istoria 
Civilizației neastra. •—

- Ce-am mai putea adăuga 
noi, ne-a răspuns acad. Elie 
Carafoli, cei rămași pe pă- 
mînt, decit să-i aclamăm cu 
tot entuziasmul unei admirații 
sincere pe cei ce-au realizat 
fantastica faptă ?

Trei oameni au pornit spre 
Lună și doi i-au pășit pragul.

Să nu uităm insă că aceas
tă epocală izbutire, care des
chide o eră nouă omenirii, 
este rodul unei munci colec
tive, la care cooperează sa
vant!, ingineri, astronaut) ți 
tehnicieni, de ani și ani, și că

v. F1ROIU

(Gontinuare In pag. a 4-a)

sportive
O dată grațiile cucerite, 
febril |a treabă, dornic să se împău
neze cu galoane poleite de munca al
tora. în fata refuzului unui profesor 
de la Liceul nr. 1 Suceava de a da 
dezlegare la patru elevi, M. Moldovan 
n-a stat pe gînduri și le-a întocmii 
carnete false de legitimare (cu nu
merele vechi), încropind astfel o for
mație cu care s-a prezentat la etapa 
de calificare.

Pare greu de înțeles cum conducă
torul unui organ sportiv, adică acel 
activist a cărui muncă trebuie să aibă 
la bază tocmai respectarea legilor 
sportive, a procedat în fe'ul acesta. 
Dar, ancheta întreprinsă recent de 
federația de handbal a scos la lu
mina crudă a realității această faptă 
incredibilă. Cît privește consecințele 
de ordin educativ, pentru edificarea 
tuturor, inclusiv a C.N.E.F.S., de la 
care așteptăm măsuri drastice, retran- 
scriem o Darte din scrisoarea unor 
eLevi din Suceava : „Toate aceste fal
suri le-a făcut antrenorul echipei din 
Suceava, care este și președintele spor
tului pe județ, pe nume Moldovan 
Mihai. Noi vă rugăm să nu-i dați scri
soarea aceasta că ne temem să nu ne 
prindă (comparînd scrisul cu cel din ca> 
ietele de teză)".

Ce părere aveți, tov. Moldovan ? 
Elevii 
teză a cinstei merită ... _______
antrenor ? Cît despre funcția de pre
ședinte, vor aprecia, sperăm, alții I

Călin ANTONESCU
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.................I 

dat spontan această I 
merită un astfel de I

I

J

COR1OLAN POP, PREȘEDINTELE DE ONOARE AL RIPENSIEI:

Sperăm să aducem echipa în compania marilor 
formații românești, U. T. A., Dinamo, Rapid, Steaua."
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Veste mare f Au fost desemnați campionii

Mă putețț invidia. 
Chiar acum am 

terminat de citit „O- 
limpicele" lui Henry 
de Montherlant, pen
tru prima oară tra
duse integral în ro
mânește.

185 de foi dactilo
grafiate la două rin
duri m-au purtat pe 
valul lor de superbii 
și îneîntări intr-o 
lectură ca un înot re
laxat și dulce. Ca a- 
tunci cind apa albas
tră, imperceptibilă 
pentru că are tem
peratura trupului, o 
mingii cu brațe fi pi
cioare din care parcă 
s-au topit oasele... Ca 
atunci cind înaintezi 
inefabil prin ferme
cata masă lichidă, 
numai „din aluneca
re", urmărind cu 0- 
chii larg deschiși 
spectacolul de cristal 
voalat de pe fundul 
bazinului.

Un asemenea spec
tacol mi-a oferit car
tea pe care v-o ves
tesc, scenă sublimă 
cu personajele rotin- 
du-se statuar in zeci 
șt zeci de ipostaze ale 
relației gînd-mișcare, 
ale raportului sănă- 
tate-frumusețe-ethos. 
...Mi-au rămas, astfel, 
profilul melancolic — 
sever, de rigoare ca- 
milpetresciană, al in
terului - comentator

Henry, statura de se
mizeu cu crampoane 
a Iul Peyrony, puș
tiul - căpltan-de-echi
pă, burghezul obraz 
al mamei sale, silue
ta de ciută a junei a- 
lergătoare „pe 300", 
sculptura mișcătoare 
alcătuită de cei doi 
boxeri din marele 
poem și, de aseme
nea, o galerie de cam
pioni absoluți ai tu-

c£t« s-au ferit vreo
dată despre sport.

...Montherlant, aus
terul cavaler «I „Re
ginei moarte", excla
mă prin glasul unuia 
din eroii „Qlimpice- 
lor"i „Omul! cel mai 
nobil dintre toți înge
rii căliți tn foc!" — 
și întreaga carte nu 
este decît o piesă 
simfonică cu infinite 
variații pe această te-

rlndu-ml, vă Invidiez 
de pe acum pe toți — 
sportivi și dascăli, 
oameni de carte sau 
simpli suporteri — 
pentru clipa cind veți 
purcede la superba 
lectură.

Petre DRAGU

republicani de navomodele

MODIFICĂRILE 
REGULAMENTULUI

turor timpurilor, răs- 
punzînd la numele de 
Platon ți Aristotel 
Seneca și Rousseau, 
Goethe și... Gavroche.

O, nu am ambiția 
unei cronici „avant la 
lettre’ pe marginea 
„Olimpicelor" tn ver
siunea românească. 
Am numai scuzabila 
trufie ea, în modali
tatea justificată de 
titlul acestei rubrici, 
să fiu eu cel dinții ca
re vă vestește bucu
ria curîndei întilniri, 
cu poate cea mai 
frumoasă carte din

mă primordială. A 
căuta fi descifra a- 
ceste variații de la o 
pagină la alta, de la 
un rind la altul al 
cărții, va fi pentru 
cititor un prilej de 
nobilă bucurie, cu a 
cărei Inttie vestire, 
aici, autorul acestor 
rinduri nu va obosi 
niciodată să se min- 
drească.

Așadar, mă puteți 
invidia : am citit, în 
manuscris, cea din
ții traducere integra
lă tn românește a 
„Olimpicelor". La

P. S. Traducătorul 
priceput, inspirat fi... 
sufletist al cărții pe 
care v-o vestesc, este 
Haralmb Grămescu, 
poetul „Elegiilor și 
eglogelor" de curtnd 
apărute. Căruia-i 
mulțumesc pentru 
prietenosul gest de a 
mă fi lăsat să gust 
cu un ceas mai de
vreme frumusețile vi
itoarei cărți, ca fi pe 
acelea cuprinse în co
respondenta traducă
torului cu d-sa, dl. 
Henry de Monther
lant, fost atlet și bo
xer, aficionado și țin- 
taș și, mai cu seamă, 
fotbalist.

P. P. S. Erată la 
„Gestul frumos" —în 
loc de comori antice 
se va citi t coruri an
tice și fn loc de per
sonal colectiv, bine
înțeles : personaj co
lectiv.

I

P. D.

I SE SPUNE
(Urmare din pag. 1)

au șiși-au încordat forțele 
dat în folosință apartamente
le planificate pentru întreg 
anul, urmînd ca pînă la des
chiderea lucrărilor Congresu
lui încă 20 de apartamente 
să-și primească locatarii.

Principalele obiective in
dustriale ale orașului t COM
BINATUL CHIMIC, FABRI
CA DE MOBILE, FABRICA 
DE PANIFICAȚIE și COM
PLEXUL MEȘTEȘUGĂRESC, 
marchează toate, de la zi la 
zi, pași înainte pe drumul 
dezvoltării.

SPORTUL SPUME PREZENT

La un singur an de Ia pu
nerea pietrei de temelie a 
orașului, a luat ființă (în 
1950) și asociația sportivă, de
numită CHIMIA. O dată cu 
dezvoltarea orașului și miș
carea sportivă capătă am
ploare, uneori depășind chiar 
ritmurile citadelei. Dovadă 
concludentă t încă în 1953 
(deci cu un an înainte de 
semnarea certificatului de 
naștere a orașului) baza spor
tivă putea să-i primească pe 
cei ce îndrăgeau sportul.

Și acum, revenind la aso
ciația sportivă Chimia, se cu
vine menționată prezența ei

în trei ramuri de activitate 
de performanță i

FOTBAL! cu' o echipă în 
campionatul diviziei 
echipă de juniori în 
natul județean ;

HANDBAL ÎN 7 i 
chipă feminină care 
activitatea în seria 
viziei B (unde a ocupat locul 
II, după ce, cu un an înainte, 
se afirmase, cîștigînd cam
pionatul republican de ju
nioare)

ȘAH: o secție care numă
ră de pe acum 6 jucători de 
categoria I.

Dar, obiectiv important și 
permanent pentru asociație 
este educarea și 
sportivilor pentru a 
elemente de valoare 
socială. Rezultatele 
munci ?

Din numeroasele i 
vom cita doar cîteva. Dțn 
rîndurile vechilor sportivi, pe 
Tompa Arpad, maistru meca
nic, președintele secției de te
nis de masă și arbitru de 
fotbal, Emerich Cristof, mais
tru în cadrul combinatului 
chimic, arbitru de fotbal de 
cat. I, component al consiliu
lui asociației sportive, Vaier 
Bianu și Radu Molnar, foști 
juniori în echipa de fotbal, 
azi ingineri apreciați, Vasile 
Puia, fost fotbalist, între anii 
1949—1951, azi inginer șef al

C și o 
campio-

cu o e-
Iși duce 
I a di-

formarea 
deveni 

In viața 
acestei

exemple

Noi recorduri

tehnice: pistol

Cu ocazia concursului de tir 
dotat cu „Cupa Olimpia11, des
fășurat pe poligonul Tunari, 
au fost înregistrate o serie de 
rezultate remarcabile. Astfel, 
la proba de pistol calibru 
mare (revolver), Lucian Gîuț- 
că (Construcții București) a 
realizat un nou record repu
blican : 590 p (v.r. 588 p), iar 
la armă cu aer comprimat 
40 f juniori, Petre Soporeanu 
(Arhitectura București) a în
scris 358 p — nou record al 
țării (v.r. 357 p). De aseme
nea, la armă cu aer compri
mat 40 f poz. în picioare se
niori, Petre Șandor (Steaua) 
a stabilit recordul național la 
371 p.

Rezultate
viteză 60 f : 1. Șt. Popa (Con
strucții) 588 p, 2. A. Gereda 
(Steaua) 585 p, 3. M. Dumitriu 
(Steaua) 583 p ; armă liberă 
cal. redus 3X40 f: 1. Gh. Va- 
silescu (Olimpia) 1137 p, 2. 
T. Ciulu (Steaua) 1125 p, 3. 
M. Marin (Steaua) 1122 p ; 
armă liberă cal. redus 40 f 
poz. culcat : 1. M. Marin 392 
p, 2. I. Codreanu (Steaua) 392 
p, 3. Gh. Vasilescu 391 p ; 
armă liberă cal. redus 40 f 
poz. în picioare : 1. P. Șandor 
366 p, 2. Gh. Vasilescu 362 p, 
3. T. Ciulu 359 p ; armă liberă 
cal. redus 40 f poz. genunchi: 
1. M. Marin 386 p, 2. Gh. 
Vasilescu 384 p, 3. I. Codrea
nu 382 p ; armă standard 
3X20 f seniori: 1. M. Marin 
562 p, 2. Gh. Vasilescu 555 
p, 3. T. Coldea (Steaua) 553 
p ; armă standard 60 f culcat 
femei: 1. Aritina Bițică
(Steaua) 577 p, 2. Mariana An
tonescu (Arhitectura) 577 p, 
3. Cristina Lungu (CPMB) 571 
p ; junioare: 1. Anișoara Pe- 
trache (Olimpia) 571 p, 2. A- 
driana Nuțiu (centrul de tir 
Brașov) 567 p, 3. Rodica Cio- 
banu (centrul de tir Brașov) 
566 p; juniori: 1. P. Sopo
reanu 587 p, 2. St. Safta (cen
trul de tir 
Magda 
576 p ; 
niori:
torul) 548 p, 2. M. Dumitriu 
547 p, 3. L. Giușcă 541 p ; 
juniori: 1. A. Tudorică (Di
namo) 513 p, 2. N. Ene (Di
namo) 498 p, 3. D. Harabagiu 
(Steaua) 491 p; pistol stan
dard : 1. L. Giușcă 553 p, 2. 
V. Atanasiu (Steaua) 547 p, 
3. D. luga (Dinamo) 547 p: armă 
standard 3X20 f senioare : 1. 
Aritina Bițică 565 p, 2, Ma
riana Antonescu 558 p, 3. E- 
milia Popa (centrul de tir 
Arad) 549 p, junioare: 1.
Magda Borcea 557 p, z. Adria
na Nuțiu 533 p, 3, Ana Buțu

(Steaua) 530 p; juniori: 1, 
A. Nițulescu (Olimpia) 548 p, 
2. St. Safta 544 p, 3. I. Trăs- 
căveanu (Steaua) 541 p ; pis
tol calibru mare : 1. L. Giuș- 
că 590 p, 2. D. luga 587 p, 3. 
M. Dumitriu 587 p ; pistol 
sport: 1. I. Stanciu (Steaua) 
554 p, 2. M. Stan (Olimpia) 
552 p, 3. Gh. Neacșu (Dinamo) 
550 p ; armă cu aer compri
mat 40 f picioare senioare:
1. Mariana Antonescu 351 p,
2. Aritina Bițică 343 p. 3. E- 
milia Popa 336 p ; seniori: 1. 
P. Șandor 371 p, 2. T. Ciulu 
368 p, 3. L. Cristescu (Steaua) 
367 p ; junioare : 1. P. Sopo- 
reanu 358 p, 2. Magda Borcea 
348 p, 3. I. Trăscăveanu 330 
p ; armă liberă cal. mare poz. 
culcat 40 f: 1. Șandor 391 p,
2. L. Cristescu 388 p, 3. Gh. 
Sicorschi (Dinamo) 387 p ; 
poz. genunchi: 1. L. Cristes
cu 380 p, 2. P. Șandor 380 p,
3. T. Ciulu 371 p: poz. picioare:
1. P. Șandor 364 p, 2. T. Ciulu 
359 p, 3. T. Coldea 358 p ; 
3X40 f : 1. P. Șandor 1135 p,
2. L. Cristescu 1115 p, 3. T. 
Ciulu 1 115 p.

4

Arad) 581 p, 3.
Borcea (Arhitectura) 

; pistol liber 60 f se- 
1. N. Bratu (Construc-

între 10 șl 13 Iulie a.c., la
cul Veriga din Giurgiu a găz
duit întrecerile finale ale 
campionatului republican de 
navomodelism ediția a XIII-a. 
Cei 102 concurenți (din 11 ju
dețe) au prezentat în concurs 
129 de navomodele. Iată cam
pionii naționali pe anul 1969 i 
SENIORI: Francisc 
(Aeronautica Buc.) la 
ria machete nave fără 
„CI", machete cu 
„C 2“ și miniaturi „C 4“, 
cian Popescu (Aeronautica 
Buc.) la instalații navale „C 3", 
Dan Voiculescu (Aeronautica 
Buc.) la veliere seniori cl. 
„M“, Vasile Șerbănescu (Uzi
nele 1 Mai Ploiești) ia clasa 
„10", Ovidiu Datcu (Avîntul 
Reghin) la clasa „X“, Gheor- 
ghe Angheî (Politehnica Ga
lați) la propulsate seniori,— - — Te_ 

(Avîn- 
Gheor-

Jelnici 
catego- 
mașini 
mașini

Lu-

clasa „C“. JUNIORI 
liere : Ion Alexandru 
tul Reghin) clasa ..M“, 
ghe Sik (Avîntul Reghin) cla
sa „10", Carol Polen (Avîntul 
Reghin) clasa „X", Teodor Cu- 
cerzan (Avîntul Reghin) clasa 
„K“, Mihai Chirteș (Avîntul 
Reghin) clasa „J“ și Cristian 
Rozescu (Cutezătorii Buc.) la 
propulsate clasa „C“.

Sportivilor cu cele mai fru
moase rezultate obținute la 
proba machete, federația de 
specialitate le-a acordat un 
număr de 9 medalii de aur. 
Cîțiva dintre medaliați: Ion 
Costel și Mircea Busuioc (Ce
tatea Giurgiu), Marcel Fita și 
Francisc 1 Jelenici (Aeronau
tica Buc.), Gheorghe Anghel 
și Eugen Postolache (Politeh-

nica Galați), Cristian Crăcin- 
noiu (Cutezătorii Buc.).

întrecerile din cadrul aces
tei finale s-au bucurat de un 
bun arbitraj. El a fost condus 
de inginerii Petru Tăcu și Sil
viu Morariu din București.

★
în luna septembrie, la Ma

maia, vor avea loc întrecerile 
pentru titlurile de campioni 
republicani Ia grupa a Il-a 
glisoare viteză, grupa a III-a 
propulsate și grupa a IV-a te
leghidate.

★
La 25 iulie, Lotul național de 

navomodele — compus din 
Gheorghe Anghel (Politehnica 
Galați), Andrei Ghițescu și 
Francisc Jelenlcl (Aeronauti
ca București), Leontin Ciortan 
(Jiul Petroșani), Ion Polen 
(Avîntul Reghin), Helmund 
Orban (Politehnica Timișoara), 
Anatpli Delinsky 
București), Mircea 
(Cetatea Giurgiu) și Silviu 
Morariu (București) — vor în
cepe pregătirile finale pentru 
Campionatul european care va 
avea loc între 4—10 august în 
Bulgaria.

Reprezentanții noștri vor 
evolua cu 25 de navomodele, 
machete, veliere, propulsate 
civile și militare, telecoman
date, viteză etc.

TRAIAN BARBALATA, 
coresp. principal

(Flacăra 
Busuioc

VICTORIA!...
combinatului și membru în 
consiliul asociației sportive.

Sportivi în actualitate, cum 
sint Vasile Popa, Aurel Hal- 
maghi, Ion Enache și Vasile 
Rață, din echipa de fotbal, 
li găsim în rîndul fruntașilor 
în producție, ca și pe Lucia 
Ștefănescu, handbalistă.

PERSPECTIVE
PENTRU VIITORUL APROPIAT

In cinstea celui de al X-lea 
Congres și a celei de a 25-a 
aniversări a Eliberării, orașul 
Victoria — în unanimitatea 
locuitorilor săi — se pregă
tește să realizeze i

* 20 de apartamente pes
te plan, care vor fi date în 
folosință cu 15 zile înaintea 
termenului angajamentului 
luat.
• O largă acțiune de în

frumusețare a orașului, la 
care participarea entuziastă 
a populației a permis — pină 
acum — obținerea unor eco
nomii de peste 1 000 000 lei.

9 1000 000 lei economii 
(Pînă la 1 august) la Combi
natul chimie.

SPORTIV, 
notabil al 
sub tribu- 
va realiza

• PE PLAN 
prin același aport 
muncii patriotice, 
na stadionului se 
o popicărie modernă, se lu
crează intens la amenajarea 
terenului de volei, a terenu-' 
rilor de tenis de cimp și a 
terenului de fotbal pentru an
trenament.

De asemenea, vor fi orga
nizate trei duminici cultural- 
sportive ; „CUPA CONGRE
SULUI ȘI A CELEI DE A 
25-A ANIVERSARI A ELI
BERĂRII" la fotbal, 
șah și natație, un 
de tir vinătoresc șl 
curs de pescuit.

★
Iată prezentată pe

activitate pe care centre cu 
mai vechi tradiții ar putea-o, 
poate, invidia. Oamenii din 
orașul Victoria țin să nu 
dezmintă numele orașului lor, 
țin ca prin munca de zi cu 
zi să-și manifeste atașamen
tul față de obiectivele pe 
care Partidul Comunist Ro
mân le propune spre a fi 
transpuse în viață.

volei, 
concurs 
un con-

scurt o

IN ATENȚIA ARBITRILOR
Lulnd-o puțin Înainte» antreno

rii — prin articolul prof. M. Ne- 
def — și-au spus cuvîntul în pri
vința implicațiilor tehnico-tactice 
pe care le vor aduce modificările 
aduse regulamentului jocului de 
baschet la Congresul de la Me
xico (1968). In cele ce urmează, 
ne vom ocupa șl noi de această 
problemă, dar din punctul de 
vedere al arbitrajului, deci al jus
tificării modificărilor, al interpre
tării lor și al modalităților de 
aplicare cit mai corectă.

Prin modificarea articolelor 4 ți 
5, constatăm că ne Întoarcem la 
situația dinainte de 1960, cind 
terenul era împărțit in două» prin 
linia de centru, șl era in vigoare 
regula celor 10 secunde» durată 
tn care echipa aflată tn posesia 
mingii era obligată să treacă min
gea în terenul de atac. Această 
împărțire s-a făcut acum pentru 
aplicarea noului articol 88, care 
a reactualizat regula celor 10 se
cunde, dar numai pentru ultimele 
3 minute ale jocului șl pentru e- 
ventualele prelungiri. Trebuie să 
menționăm In mod deosebit că 
linia de centru (lată de S cm)» ca 
șl celelalte din teren, face parte 
din terenul din spate (de apărare) 
șl deci, atingerea el face ca jucă
torul respectiv să fie considerat 
tn această parte a terenului.

Prin reducerea lungimii plasei 
coșului de la 60 cm la 40 cm» 
mingea va fi reținută mal puțin 
la trecerea ei prin coș, iar posi
bilitatea atingerii el de Către ju
cători, tn timpul luptei sub pa
nou, va fi» de asemenea, mult 
micșorată.

Art. 24 permite» ca» prin acor
dul ambelor echipe, pauza de 10 
minute dintre reprize să fie mă
rită la ÎS minute. S-a considerat

SOSIREA

N-A MAI AVUT LOC...
Două zile înainte și în tim

pul concursului a plouat fără 
încetare Ia Brăila, dar gazdele 
primei etape a campionatu
lui de viteză pe șosea — 
C.J.E.F.S. și Consiliul popular 
municipal — n-au stat cu 
mîiniie în sîn, ci au pus la 
punct toate amănuntele orga
nizatorice. Dar și majorita
tea celor peste 70 de alergă
tori din București, Ploiești, 
Reșița, Oradea și alte centre 
ale țării și-au onorat ospita
lierele lor gazde, printr-o dis
pută la înaltă tensiune. Su
fragiile publicului le-au întru
nit reprezentanții cluburilor 
Steaua și Metalul din Bucu
rești, C.S.M. Reșița, Locomo
tiva Ploiești și I.R.A. Satu 
Mare, care — conburînd pe 
motociclete bine pregătite 
pentru șoseaua umedă — au 
fost principalii animatori ai 
curselor la cele 7 clase din 
program.

Bilanțul ar fi fost pozitiv 
pentru „toată lumea11, dacă 
conducerile tuturor secțiilor 
abordau cu seriozitate trebu
rile legate de participarea e- 
chipajelor lor Ia etapa Inau
gurală a campionatului. Do-

POATE FI CONSIDERAT PROMIȚĂTOR
NIVELUL FINALELOR DIN ACEST AN?

a- 
la

înainte de a intra în miezul 
semnului de întrebare pus mai 
sus, să precizăm că gimnastica 
artistică a primit denumirea de 
gimnastică modernă, deși ter
menul este Impropriu, avind în 
sfera sa, în special, nota con
temporaneității și nu experien
ța acumulată in timp. Dar ori
ce obiecție devine inutilă cind 
botezul e dat de lumea specia
liștilor.

Așadar, gimnastica noastră 
modernă și-a etalat cele mai 
bune elemente, la diferite ca
tegorii, cu prilejul finalei cam
pionatului republican din 
cest an, care a avut loc
Constanța. Nu vom face o a- 
naliză a rezultatelor. Ele 
cunosc și în mod obișnuit sint 
acerb discutate, pe motivul de
formării lor de optica arbitra
jului. Mult mai importantă 
este concluzia generală privind 
saltul calitativ artistic al dis
ciplinei gimnasticii moderne.

Se poate afirma că. deși cam
pionatul republican a întrunit 
numai un număr de 121 gim
naste de la categoria copii pină 
la maestre (in număr de 14) și 
deși postamentul de masă al 
acestei discipline este, de fapt, 
o „fata morgana", prin pasiu
nea antrenoarelor, gimnastelor 
și pianiștilor, s -au relevat to
tuși elemente valoroase care,

se

Mai multe sancțiuni, 
mai puține abaterii.

din ajun, vre-După urgia 
mea a ocrotit reuniunea de du
minică, în timp ce, din neferi
cire, regularitatea curselor a 
ocolit-o !...

Cu toate măsurile luate de 
către direcțiunea hipodromului 
și, uneori, de arbitrii alergări
lor, frecvența performanțelor 
dubioase n-a scăzut, așa cum 
era de scontat. In atari condi
ții, antidotul situației rămfne 
tot în fermitatea cu care tre
buie să acționeze cei în drept, 
chiar dacă la următoarele re
uniuni 
minați 
grajd ! 
rile cu sancțiunile 
rind sau mai tirziu, o cotitură 
in această direcție tot va tre
bui să se producă !

Din ansamblul performanțe
lor este de relevat întreitul 
succes al antrenorului Mircea 
Ștefănescu, un element foarte 
înzestrat, dar care, din păcate, 
își mercantilizează prea mult 
talentul. El a ciștigat dezinvolt 
cu Halvița, Bănică i-a com
pletat docțl eventul cu Străjac, 
iar Supapa a fost, oe-i drept. 
Învingătoare prin recomanda- 
ția performanțelor precedente- 
Ștefănescu a mai ciștigat și cu 
Harpa, al cărei anturaj făcuse 
figurație în două probe, după 
fi .victorie ratată la plecare

caii ar trebui să fie 
de către băieții de 

Mergind paralel abate- 
mai cu-

(despre care am scris la tim
pul cuvenit). Cu o formație 
modestă, Oană a reușit prin 
două victorii — cam trase de 
păr ! - să-și mai amelioreze 
situația in clasament, predind 
lanterna roșie lui G. Solcan 
care, cu un lot incomparabil 
mai valoros, se comportă totuși 
lamentabil. Continuind pe a- 
ceastă cale, publicul se întrea
bă pe bună dreptate dacă În
crederea pe oare i-a acordat-o 
direcția hipodromului nu este 
oarecum nejustificată. în sfîr- 
șit, Hirșovița și-a confirmat 
succesul din reuniunea prece
dentă, ceea ce dovedește că un 
cal în formă, minat corect, își 
demonstrează valoarea, oricine 
ar fi cel care-1 conduce. In în
cheiere să așteptăm Derbyul 
de duminică !...

Rezultate tehnice : 1. Fibula 
(Ion Nicolae), Flori can, Ron
da 48,8 ( 2. Olănița (G. Avram), 
Ina, Tanța 39.7 : 3. Halvița (M. 
Ștefănescu), Jirlău. Karat 31.9; 
4. Străjac (I. Bănică). Maldăr. 
Reveria 32,8 ; 5. Hirșovița (S. 
Onache), Obraznic, Frunzar 
32,8 ; 6. Supapa (D Torluță), 
Orbita. Mizantrop 30 : 7. Harpa 
(M. Ștefănescu). Rodnica. Ka
ma 30,2 ; 8. Front (1. Oană) 
Abazia, Roșioru 52,6.

Niddy DUMITRESCU

continuind asiduu munca, ar 
putea să ne reprezinte onora
bil țara la Campionatele mon
diale de la Varna, atît la pro
bele individuale cit și la an
samblu.

înainte de a analiza exerci
țiile maestrelor, să le felicităm 
pe fetițele de la cat. a IV-a și 
de la celelalte categorii care 
s-au evidențiat, exprimindu-ne 
speranța că acestea reprezintă 
viitorul promițător al gimnas
ticii noastre moderne.

Apropierea importantului e- 
xamen de la Varna ne deter
mină să ne îndreptăm concen
trat și scrutător atenția asupra 
muncii noastre, verificind a- 
tent în ce măsură ne încadrăm 
in cerințele gimnasticii moder
ne mondiale la probele de la 
individual.

Pe baza experienței vizuale 
acumulată la ultimul campio
nat mondial și a altor con
cursuri internaționale de gim
nastică modernă, ca și in urma 
unor discuții cu specialistele 
noasțre, considerăm că cerin
țele de bază ale gimnasticii 
moderne se pot formula astfel : 
compoziții originale intr-un a- 
companiament muzical desă- 
virșit, viteză și amplitudine in 
virtuozitatea tehnicii corporale 
și a minuirii obiectelor porta
tive, cu elemente de dificul
tate și surpriză.

In ce măsură exercițiile can
didatelor noastre de lot răs
pund cerințelor enunțate mai 
sus ? în mod cert, din punct 
de vedere compozițional și al 
mariajului muzical s-a făcut un 
pas înainte, viteza de execuție 
a crescut și ea. Dar nu sufi
cient. In schimb, răminem Încă 
datoare tehnicii corporale, mi
nuirii obiectelor portative și, 
fn special, elementelor de di
ficultate, sub aspectul surprin
zător al riscului și al inedi
tului.

Lipsa elementelor de dificul
tate din exercițiile liber alese 
iși găsește, din nefericire, o 
explicație : problema aceasta 
nu a format obiectul de pre
ocupare științifică a catedrei de 
specialitate din I.EF.S. ; ba, 
mai mult, elementele de difi
cultate primite prin regula
mentul campionatelor mondiale 
nu au fost difuzate in țară, iar 
in Capitală doar sporadic, prin 
comisia de gimnastică moder
nă. De aceea, nu e de mirare 
că la finale au lipsit aruncările 
de coardă și cele ample de cerc, 
cu barem de combinații vari
ate. mișcările cu accent pe e- 
chilibru, turațiile, liniile de să
rituri cu grad sporit de dificul
tate. Inexistența acestor ele
mente la unele exerciții da 
maestre și nepenalizarea lor în 
concursuri la arbitrajul bare
mului de dificultate, au dus la 
permanentizarea unei situații 
necorespunzătoai e. S-a remar
cat, de asemenea, o dinamizare 
crescută a exercițiijor la maes
tre în special, dar se cere mă
rită viteza de execuție. Îndeo
sebi la coardă, precum și unele 
minuiri legate da cerc, știind
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că viteza, îmbinată perfect cu 
tehnica, reprezintă un atu im
portant al măiestriei.

Tempo-ul accelerat pe a- 
proape întreg parcursul exer
cițiului cu coarda, observat la 
gimnastele bulgare Ghigova, 
Robe va și Stefanova cu prile
jul întâlnirii amicale internațio
nale desfășurată în București, 
răstoarnă aproape total teoria 
clasică privind curba dinamis
mului gradat spre crescendo, 
în acest sens, în timpul scurt 
rămas pină la mondiale, va 
trebui să se acorde o atenție 
sporită dezvoltării rezistenței 
generale și specifice la gim
nastele noastre.

De asemenea, din calitățile 
fizice de bază detenta solicită 
un procentaj mărit de atenție 
în viitor. Să nu uităm că la 
concursul internațional Roma
nia—Ungaria, de la Oradea, Pa- 
tocska a impresionat tocmai 
prin dezinvoltura detentei, dind 
amploare și dinamism exer- 
cițiilor sale bine construite.

In ce privește pregătirea lo
tului reprezentativ de gimnas
tică, răminem descoperite la 
exercițiul impus cu mingea și 
la ansamblul cu mingi. în a- 
tari condiții, ne întrebăm : de 
ce oare din programul tehnic 
al campionatului republican de 
gimnastică a fost eliminat e- 
xerclțiul impus cu mingea ? 
Regretăm, dar vina aparține 
din nou Institutului de profil, 
deoarece antrenoarea Mihaela 
Solomonov a ținut timp înde
lungat descrierea exercițiului, 
fără a organiza predarea prac
tică a acestuia.

Ansamblul cu mingi în ve
derea mondialelor, conturat în 
concursul cu premii din 9 mar
tie, a dat ciștig de cauză sem
natarei acestor rinduri. în com
petiție fiind, din păcate, numai 
două ansambluri (al doilea con
dus de Livia Grama). Ne între
băm, totuși, de ce I.E.F.S., care 
dispune de gimnaste bune și 
de antrenoare cu Înaltă califi
care, nu și-a adus aportul la 
această întrecere ? în plus, 
chiar in această situație pre
cară, pregătirile pentru ansam
blu au început tirziu și s-au 
desfășurat sporadic, pentru că 
unele dintre specialistele în a- 
ceastă ramură sportivă au con
siderat că vor găsi elemente 
mai potrivite pentru concepția 
unui nou ansamblu. Din păcate, 
in realitate lucrurile nu s-au 
petrecut așa.

Dar nici acum, in ceasul al 
12-lea, nu ne demobilizăm. Con
tinuăm să sperăm in unirea for
țelor celor mai bune specialis
te, continuăm să sperăm că se 
vor găsi puteri de a se renun
ța la ambi le deșarte care în
tunecă interesul suprem de re
prezentare onorabilă a gimnas
ticii moderne romanești la 
campionatele mondiale de la 
Varna.

vada cea mai elocventă că u< 
nil antrenori ți instructori nu 
s-au preocupat din vreme de 
elevii lor (și îndeosebi de sta
rea motoarelor pe care in
tenționau să le folosească Ia 
Brăila) o constituie numărul 
mare de abandonuri și res
pingeri la revizia tehnică. Dar, 
mai bine să dăm cuvîntul ci
frelor. 3 concurenți la moto
retele Carpați, 2 la clasa 125 
cmc, 5 la 175 cmc, 4 la 250 
cmc, 1 la 350 cmc și 2 cupluri 
la ataș au fost nevoiți să se 
oprească în toiul întrecerilor. 
Zadarnic au încercat aceștia 
să înlăture defecțiunile meca
nice survenite pe traseu.

O situație mai surprinzătoa
re, asemănătoare celor care 
pleacă la vînătoare fără puș
că, am întîlnit la revizia teh
nică. De necrezut, dar nici 
mai mult nici mai puțin de
cît 50 de motociclete au fost 
respinse ca necorespunzătoare. 
Amintindu-ne că federația de 
specialitate a instruit sec
țiile, dotîndu-le cu materia
lele necesare, nu poți să înțe
legi de ce tehnicienii asocia
țiilor Energia Cîmpina, Rapid 
Pitești, Motorul Galați, Me- 
trom Brașov, Vagonul Arad, 
Muscelul Cîmpulung Muscel 
șa. au prezentat mașini cu 
piese nereglementare. Astfel, 
multe motociclete aveau in
complete manetele de coman
dă, deficiență care putea pro
voca accidente grave. Altele 
erau prevăzute la roți cu 
aripi mai scurte, ceea ce, pe' 
un timp ploios cum a fost cel 
de la prima etapă, era foarte 
periculos, apa fiind aruncată 
în față și redueîndu-se consi
derabil vizibilitatea.

In sfirșit, izolația sumară â 
aprinderii și carburației, pre
cum și forma și mărimea ne
regulamentară a numerelor de 
concurs au constituit alte mo
tive pentru care oficialii nu 
și-au dat avizul favorabil ad
miterii unor motociclete.

După cum se poate vedea, 
o serie de sportivi au luat 
startul dar n-au mai sosit din 
cauza erorilor mecanice iar 
alții, venind cu mașini insu
ficient pregătite, au făcut dru
mul la Brăila ca simpli tu
riști. Prin urmare, bani iro
siți pe transport și cazare, 
nervi provocați de stingerea 
motoarelor după numai cîteva 
ture de la plecare. Toate a- 
ceste neajunsuri impun mă
suri urgente, pentru preîntâm
pinarea lor în viitoarele etape 
ale campionatului.

Tr. IOANIȚESCU

CALIFICATE
IN DIVIZIA B

LA VOLEI
desfășurării tur-In urma

neuluî final, echipele Aurora 
București și Viitorul Săvi- 
nești au obținut drept de 
participare în campionatul 
diviziei B la volei masculin.

necesară această îngăduință a 
regulamentului, față da prelun
girea duratei efectiva a jocului.

Modificarea art. 30, privitor la 
intervenția la minge în apărare» 
n-a schimbat cu nimic principiul 
bine stabilit al Interdicției apără
torului de a atinge mingea după 
o aruncare la coș din joc sau 
din aruncare liberă» cind ea se 
află in coborîre spre coș șl este 
deasupra lui» aceasta pînă ce ea 
a atins inelul sau panoul, sau 
este vizibil că nu le va atinge, 
sancțiunea Cind valabilitatea co
șului.

Prin noul art. S7, tara ara B 
importanță deosebită, se stabileș
te un nou regim al mingii in joc. 
Față de trecut, acest articol de
vansează momentul mingii gata 
de joc, făcindu-se o netă deose
bire Intre acest moment și cel 
al mingii In Joc, așa-zlse vil, și 
de pornire a cronometrului (art. 
38 șl 44). Efectele asupra jocului 
vor fi considerabile, deoarece se 
scurtează perioadele de minge 
moartă, tn care încadrarea aba
terilor și greșelilor tntîmplnă u- 
nele dificultăți, dar sa scurtează 
și perioadele in care se pot face 
cereri de schimbare de jucători 
sau minut de Întrerupere, după 
cum Întărește șl adaosul da la 
art. 41. Din partea scorerulul se 
cere, deci, o atenție sporită, pen
tru a determina precis aceste 
momente, Iar arbitrilor le aduce 
obligația de a arunca o privire 
spre masa oficială înainte de a 
lua pozițiile indicate In acest ar
ticol, care fac ca mingea să fie 
gata de joc. Printr-o colaborare 
mal strînsă, se vor evita situațiile 
neplăcute tn care semnalul sco
rerulul anunță schimbări sau mi
nut de Întrerupere după ce min
gea este gata de joc, conform art. 
37.

Prin modificarea adusă art. 40, 
care reglementează timpul mort, 
cronometrai nu va mal fl oprit 
numai In cazurile prevăzute pină 
acum de regulament» cl și la 
semnalizarea oricărei abateri. A- 
ceastă Inovație determină o pre
lungire Însemnată a duratei cro
nologice a jocului» deoarece pînă 
In prezent, din momentul sanc
ționării unei abateri și pînă 
la repunerea mingii In joc; cro
nometrai mergea. Sarcina crono- 
metrorulul șl atenția sa vor tre
bui să fie mult mărite pentru 
buna minulre a cronometrului. 
La jocurile unde timpul va fl ți
nut pe ceas, din lipsa cronome
trului, se fixează următoarele ' 
rate de joc : o repriză e 40 
nute, ultimele 3 • • - -
nute, și fiecare prelungire 
cite 8 minute.

Noua redactare
<J precizare in privința pornirii 
cronometrului după o 
liberă nereușită, cînd ___
după ce a atins Inelul coșului, a 
recăzut in teren. Vechea preve
dere, imprecisă șl interpretabilă,' 
a fost Înlocuită prin aceea ca 
cronometrai să fie pornit în cli
pa precisă cînd mingea a atins 
un jucător în teren.

In materie de schimbare de ju
cători, modificările aduse art. 46, 
prevăd că ele se pot efectua nu 
numai in situațiile de pină In 
prezent, ci și la semnalizarea 
unei abateri, de către echipa care 
are posesia mingii pentru repu
nerea ei în joc. Dreptul de a cere 

, schimbare aparține, deci, acestei 
echipe, pentru a nu o priva de 
posibilitatea desfășurării unui 
atac. Dar, dacă echipa în pose
sia mingii a cerut schimbare, 
cealaltă echipă dobindește și ea 
dreptul Ia schimbare.

Art. 81 reduce de la 8 la 3 mi
nute perioada In care orice gre
șeală este sancționată cu două • 
aruncări libere, regim aplicabil 
și eventualelor prelungiri de joc. 
Textul aduce, Insă, o importantă 
inovație, prin aceea că dă echi
pei beneficiare posibilitatea 
aruncărilor libere șă renunțe la 
ele, cu dreptul de a păstra pose
sia mingii pentru a o repune in 
joc din dreptul liniei de centra. 
Renunțarea la cele două aruncări 
libere poate avea loc și pentru o 
greșeală tehnică a unui jucător 
din teren. Decizia aSupra celor 
două alternative, in a executa a- 
runcările libere sau a renunța la 
ele aparține in mod exclusiv că
pitanului echipei, care va trebui 
să fie consultat de arbitru.

Noul articol 88 reînvie, dar nu
mai pentru ultimele 3 minute ale 
partidei șl pentru eventualele 
prelungiri, vechea obligație a e- 
chipel în atac de a trece mingea 
In terenul său de atac In limi
ta a 10 secunde din momentul în 
care a intrat In posesia el In te
ren. Textul este foarte clar, el 
aplicîndu-se In toate situațiile : 
repunerile în joc ale mingii din 
afara limitelor terenului, voleibo- 
lările, intercepțiile, exceptlndu-se 
doar la angajarea mingii Intre doi 
la centrul terenului și la repu
nerea mingii din dreptul liniei de 
centru, ca urmare la renunțarea 
la cele două aruncări libere per
misă de art. 87.

Prezentele modificări, care au 
fost comunicate colegiilor de ar
bitri județene și orășenești, se 
aplică cu Începere de la 1 iulie 
1969. Toate competițiile organiza
te după această dată se vor dis
puta după noile reguli, deoarece 
acestea vor fl aplicate și pe plan 
internațional (campionatele euro
pene și balcanice). In completarea 
acestor lămuriri, se vor difuza, 
imediat ce va fl posibil, conclu
ziile stagiului arbitrilor interna
ționali organizat de F.I.B.A.

înainte de începerea campiona
telor 1969—1970, atît pe plan local, 
cit șl la consfătuirea pe țară a 
arbitrilor din octombrie 1969, se 
va face o seminarizare teoretică 
și examinare practică a arbitri
lor, după care se va stabili 
posibilitatea utilizării lor, în 
funcție de cunoștințele arătate. 
Colegiile județene și orășenești au 
obligația de a asigura si urmări 
însușirea teoretică șl practică a 
modificărilor, indiferent de cate
goria de clasificare a arbitrilor. 
De asemenea, arbitrii și colegiile 
de arbitri sînt stăruitor rugați de 
a semnala Colegiului central de 
arbitri orice nedumeriri, pentru 
ca, prin lămurirea lor, să se 
poată asigura o linie unitară în 
arbitraj, condiție Indispensabilă 
aplicării cu succes a noilor re
guli de joc.

dr. Dan CHIRIAC 
C. I. ODOBESCU

minute ț 5

a art.

pro f. Gineta STOENESCU 
șefă de lucrări la 
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LOTO-PRONOSPORT

Xt

în atenția participanților de 
la concursul Pronosport nr. 
29 din 20 iulie 1969.

Rezultatul meciului 
C.F.R. Arad — Furnirul Deta
este 2—1 pronostic 1 și nu 1— 
1 pronostic X cum din eroare 
s-a publicat.

Tragerea excepțională 
LOTO cu atribuire de aparta
mente și excursii de astăzi va 
avea loc la București în sala 
clubului Finanțe Bănci din 
strada Doamnei nr. 2 cu în
cepere de la ora 18.45. Trage
rea va fi radiodifuzată.

Depunerea biletelor cîștigă- 
toare se va face pînă sîmbă- 
tă 26 iulie 1969, ora 13 în 
orașele de reședință județea
nă și pînă vineri 25 iulie 1969, 
ora 13 în celelalte localități.

Omologarea premiilor va 
avea loc joi 31 iulie 1969.

Plata premiilor se va face 
astfel :

In Capitală, 
marți 5 august 
sieriile proprii 
nosport j

în țară, începînd de vineri 
8 august 1969, prin casieriile 
proprii Loto — Pronosport și 
mandate poștale.

<8 Reamintim participa'ți- 
lor că astăzi este ULTIMA 
ZI în care vă mai puteți pro
cura biletele pentru concursul 
Pronoexpres de miercuri 23 
iulie 1969.

Tragerea concursului Pro
noexpres va avea loc la Bucu
rești în sala Clubului Finanțe 
Bănci din strada Doamnei 
2 cu începere de la ora 
Ea va fi radiodifuzată.

PRONOEXPRES 
Premiile concursului nr. 

din 16 iulie 1969

nr. 
Fs.

29

începînd de 
1969, prin ca- 
Loto — Pro-

Extragerea I : Categoria I i 
3 variante a 46 706 lei; a 
II-a : 233 a 601 lei ; a III-a : 
3277,5 a 42 lei.

Extragerea a II-a: Cate
goria A: 2 variante 50% a 
57 551 lei ; categoria B : 213 
a 540 leij categorial C i .4018,3

28 left*. •



Transferul
i

NOI FOTBALIȘTI
STUDENȚI

Dinamo Bacău TURNEUL ECHIPEI C.S.H. REȘIȚA

o loterie?
Perioada transferărilor a 

debutat prin flashurl care a- 
nunțau, mai mult sau mai pu
țin oficial, dorințe, intenții, ce
reri și oferte. Este drept, cer
titudini mult mai puține întru- 
cît cunascînd înclinația deose
bită a cluburilor noastre pen
tru pertractări îndelungate, 
sigur nu era decît termenul de 
închidere a transferurilor : 21 
iulie.

Această situație avea și o 
rațiune 1 contractul încheiat 
intre club și jucător înaintea 
acestui campionat, va avea o 
valabilitate de trei ani, ast
fel incit viitorul trebuia bine 
scrutat pentru a se evita orice 
motiv de divorț in acest inter
val.

Citeva aspecte se impun a 
tenției. Dintre jucătorii incluși 
in lotul reprezentativ pentru 
sezonul internațional ce ur
mează, doar Deleanu și-a 
schimbat clubul, de la Politeh
nica Iași la Dinamo București. 
Aceasta Insă, din motive te
meinice : bucureștean fiind, 
el s-a reîntors acasă după 
absolvirea facultății la Iași. 
Un fapt interesant deci și, du
pă părerea noastră, grăitori 
jucător de valoare, serios, a- 
flat în plenitudinea forțelor și 
care a cunoscut consacrarea 
la un club, nu aleargă după 
himere. El este, pe bună drep
tate, adept al stabilității și 
doar cazurile de forță majoră 
îl determină să-și părăsească 
coechipierii. Iată-l de pildă, 
pe Dembrovschi. Jucător H- 
năr și aflat tn plină ascensiu
ne, el a rămas la Bacău deși 
un eventual transfer în Capi
tală, așa cum se auzise la un 
moment dat, l-ar fi adus fn 
centrul opiniei publice sau, 
cum se spune, mai aproape de 
ochii selecționerilor. De ce a 
rămas la clubul unde s-a con
sacrat ? „Pentru că nu-mi pot 
părăsi coechipierii tocmai a- 
cum, cind are loc „schimba
rea la față® (conducere nouă, 
antrenor nou, debut într-o 
competiție internațională) și, 
în plus, aci la Bacău am în
ceput școala de maiștri și tot 
aci trebuie s-o termin. Nu-mi 
place să las treaba făcută pe 
jumătate® — ne-a spus Dem- 
bravschi.

Jucător tînăr, dar cu o ju
decată matură și o mentali
tate sănătoasă.

Un alt fapt care merită sub
liniat : echipele noastre frun
tașe Dlnamo București, Steaua 
ji Rapid au deschis larg por
țile tineretului, primele două 
acordind, în sfirșit, creditul 
principal propriilor pepiniere, 
ceea ce U.T.A., actuala cam
pioană națională, o face mai 
de mult. Iar dacă Datcu, Popa, 
Naghi, Constantin, Jenei, D. 
Popescu, Sorin Avram și Mo- 
troc, jucători cu mare expe
riență competițională, au ple
cat, n-au mai fost trimiși e- 
misari In cele patru vînturi 
pentru a le căuta înlocuitori. 
Ci, mult mai simplu, mai loial 
și mai eficace, au fost promo
vați în prima echipă jucători 
tineri și talentați din propriul 
club, care așteptau doar ora 
debutului cu gîndul la anii 
consacrării. Credem că aceas
tă oră a sosit pentru Ștefâ- 
nescu, Iordănescu, Cristache 
(Steaua), Crăciunescu, Doru

Popesou, Moldovan (Dinamo), 
M. Stelian, Mușat și Strat 
(Rapid).

Și să nu uităm că mult dis
cutatul campionat de tineret 
rezerve nu și-a epuizat, nici 
pe departe, filonul de tinere
țe și talent!

Evident însă că nu putem 
fi adepții fixismului, absolu- 
tizînd principiul pepinierei 
proprii. în fond, orice echipă 
care se respectă și mai ales 
cea care și-a croit un făgaș 
propriu pe drumul performan
ței, 
lot, 
lor

Le recenta sesiune de exa
mene de admitere In Invățâ- 
mîntul superior s-au prezen
tat și o serie de fotbaliști. 
După cum sîntem informați, 
la facultățile din Bjcureșu 
au fost admiși, printre alții 
următorii : Ion Vasile (de Ia 
F. C. Argeș) la Academia de 
studii economice. Argeșeanu 
(Ceahlăul P. Neamț), Măță- 
oană (F.G. Argeș), 
Vasilache (Giurgiu) 
(Vagonul Arad) la 
de educație fizic* 
Dragnea (Dinamo
—tineret) la Politehnici Aceș
tia și-au manifestat dorința 
de a continua activitatea fot
balistici la nona echipă bu- 
curețteenă Sportul studențesc-

la Gioagiu-băi
In locosura

are anumite necesități de 
conform țelului ei, a idei- 
care-i călăuzesc pregăti-

Balaban. 
5! Jurcă 
Institutul 
Si sport 
București

Începînd cu 21 Iulie dina- 
moviștii băcăuani Ișl continuă 
pregătirile la Gioagiu-băi. Au 
făcut deplasarea următorii ju
cători 1 Ghiță, Kis, David, Du- 
țan, Velicu, Daniel Ene, Dem- 
brovschi, Rugiubei, Vătafu, 
Băluță, Cemat Maghiar, Co- 
măr.escu, Sinăuteanu, Volmer, 
Naumcef, Fugaciu, Traian Po
pescu. Verțanschl, Tănăsache, 
Nedelcu, Panait și Hrițcu. 
Rină acum au lipsit "nemoti
vat de la antrenamente! Mun- 
teanu, Simionaș, Mioc și Nun- 
weiLer IV. Ultimii doi au 
anunțat că se vor prezenta 
rilsle acestea la antrenamen
te. Totodată, am aflat de la 
conducerea clubului că nici

un jucător de Ia Dlnamo Ba
cău nu va primi dezlegare. 
Programul meciurilor amica
le 1 24 Iulie, la Deva, cu Mu
reșul (div. C); 26 și 27 iulie 
participare la „Cupa Cugir®, 
alături de CS.M. Sibiu și o 
echipă din Arad ; la 31 Iulie 
— cu Metalul Hunedoara ; la 
3 august— cu C.S.M. Sibiu, 
iar la 9 august — cu Petrolul, 
la Ploiești.

ILIE ȚANCU — 
coresp, principal

Echipa de fotbal G.S-M. 
Reșița se află de două săp- 
tămîni în Iugoslavia, unde se 
pregătește împreună cu echipa 
de divizia B, F. G. Vrșeț. în 
acest interval, reșițenii au 
susținut 3 partide 1 în orașul 
Biserica Albă, cu echipa cu 
același nume, scor 0—0 | la 
Alibunar, cu selecționata ju
dețului Vojvodina, scor 1—1 
și la Vrșeț, cu Dokomotiva, 
scor 8—2.

P. BOCȘANU — coresp.

JOI, IN CIULEȘTI

transferărilor

RAPID-C. F. R. CLUJ

Fotba
Joi, de la ora 17,30 pe sta

dionul Giuiești. va avea loc 
o no>J întflnire amicală. De 
data aceasta. Rapidul va evo
lua In cocipan’a noii promo
vate în divizia A. C.F.R Cluj, 
în formația clujeană vor Juca 
și foștii rapidiști Costea și

Adam, împrumutați echipei 
CT.R. pentru o perioadă de 
un an.

GABROVO (R. P. Bulgaria)

H EVILH 14 GU.AII

Șirea 
rolul 
joace 
cepția 
lotul.

Din 
puține 
pildă,

formarea. Ad, evident, 
principal trebuie să-1 
antrenorul, 
căruia se

după con- 
alcătuiețt*

cunoaștem 
cazuri. De

păcate insă 
asemenea

Deleanu, un fundaș o- 
fensiv, rapid, cu o bună pre
gătire tehnică, răspunde efec
tiv concepției actuale de con
strucție a echipei dinamovis- 
te, integrindu-se organic nu
cleului de cinci tineri inter
naționali ai echipei din Ște
fan cel Mare. Ștefănescu. (fost 
la Politehnica Iași), un jucător 
cu o bună viziune asupra mij
locului terenului, asup-a orga
nizării jocului, este o ach-ziție 
de care F.C. Argeș avea in
tr-adevăr netote. Dup* cum 
petroliștii ploieșteni, eu im «- 
tac complet deficitar in cam
pionatul trecut, și-au îndrep
tat atenția, fn ezciusrvitate, 
asupra acestui com part-.menz. 
cind au solicitat transferările 
unor jucători, toți insă tineri 
fi aflați fn formare, conform 
consecvenței cu ea-e acest dub 
promovează tineretul.

Majoritatea transferărilor 
însă, continuă să se efectueze 
In virtutea hazardului. a lote
riei : „îl luăm și vedem ?e-o 
ieși !*, nevoia acoperirii unor 
posturi conducted la rezoiviri 
formale, apelîndu-se la nume 
care au spus ceva cîndva, !a 
promisiuni fără scadențe. 
Specialistă fn acest sens este 
secția de fotbal a clubului 
Farul care, printr-o ciudată 
amnezie n-a reținut acum 
vreo 2—3 ani „amănuntul" că 
echipa sa de juniori dobindise 
titlul de campioană și care 
continuă să caute, ca șl alte 
cluburi de altfel (vezi Progre
sul cu Dumbravă, Rakși și 
Pavlovich..), niscaiva jucători 
cu cărți de vizită neonorate 
cam de multișor.

Am așternut aci citeva glo
duri legate de recent încheia
ta perioadă a transferărilor la 
care, cum e și firesc concluzii
le se vor putea trage doar la 
sfirșltul 
tru că, 
„toamna

am

campionatului. Pen- 
vorba proverbului, 
se numără bobocii"...I

Paul SLAVESCU

«t p-ori-er.lor ss Ministerul Î3- 
vițâmfnttil-Ă în ee.aborare 
cu FJLF„ desfășurată după 
. .. ~ ’ :• fo*M
jurtsese in faza final*. Dup* 
221 de meciuri din ceie 40 de 
echipe reprezentatwe de județ 
ma: rămăseseră fn cursă doar 
4 : Albe, Galați, Mureș și Pra
hova.

La .bursa® pariurCor !pe 
ciocolată, napolitane $i sac 3 
cea mai ridicată cotă o aveau 
găzarii®, datorită Jocului lor 
tehnic, cu înclinație *pre spec
tacol, ce își trage seva — așa 
cum îi pjăcea profesorului 
V. Băltâțeanu să spună — de 
la școala fraților Munteanu. 
Dar, stupoare, mini-fotbaliștii 
din Alba, adepți ai fotbalului 
realist (joacă cu libero!), au 
răsturnat toate pronosticurile 
cîștigînd partida cu 2—1. în 
cealaltă semifinală, Galați— 
Mureș, ambele echipe au ur
mărit în primul rind specta
colul. Gălățenil, cu un mini- 
Niky Dumitriu, alias Niky 
Boghici, au cucerit „tribune
le®, dar și dreptul de a juca 
în finală, prin victoria obți
nută, e drept, la limită — 1—0 
— asupra mureșenilor.

Nici nu se uscaseră lacrimi
le de pe obrajii învinșilor și, 
datorită norilor negri care a- 
menințau să se transforme 
oricînd în ploaie, cele patru

echipe au fost chemate din 
nou pe terenuri pentru a-ri 
disputa locurile 1 si. respec- 
C», «X»

h> jurul terenului nr. I — 
locul ce desfășurare a finalei 
— s-a sirius toată suflarea ta
bere^ ce la portar pină la bu- 
.âtăreasă. și chiar amatorii de 
fotnai din sat Șc — ca crire 
fnal* care te respectă — sae- 
aul a debuta: cu o lovitură 
de teatru. Arbitrul IntUnirii, 
prof Den Mate: (cat. a II-a D, 
a sancționat un r.enț cu pe
nalty I—0 pentru Galați.
Jucătorii cin Alba au strins 
den dinți, nu au protestat (de 
altfel, după cu- am fost In
formați, de-a lungul Intreg-j- 
hti turneu nu s-a înregistrai 
năd un protest la deciziile 
arbitrilor !I) și nici nu »-»u 
descurajat. Knă la pauză ei au 
reoșit sâ egaleze, pentru ca du
pă reluare să mai înscrie două 
goluri și să clștige partida cu 
3—L Să dăm maț jos nume
le partiepanților la această 
finală, care ne-a convins că 
nu va fi departe timpul dnd 
și tribunele stadionului 23 
August din Capitală se vor 
umple la o finală a campiona
tului național școlar. ALBA 
(prof. Oliviu Bendea): P. LU
CA, A. STAICU, A. BRATU, 
FR DOBAY, M. PATRAN, 
ȘT. CIUPE, A. BOGDAN. GA
LAȚI (prof. C. Panciu): M. 
Nicunță, I. Teodoru, b. Subți
rică, V. Ionescu, N. Pirvu, N. 
Boghici, C. Robea. In celălalt 
meci, pentru ocuparea locu
lui 3, Prahova a învins pe 
Mureș cu 2—0 (l—0).

A doua zi, tn jurul tradițio-

teh-

naiului foc pionieresc a avut 
loc festiYitalea de închidere a 
taberei. In aplauzeie ceicr 
600 de pionieri ț: școlari veniți 
la E-cșca-â. eca.pa ciștigâ- 
toare — ALBA — a primit 
din partea F.R.F. o frumoasă 
ctipi-challange, «Lp'.onw^ it>- 
a z.-.e și mingi. Apon au mai 
primit preot;:, diplome și in» 
sigre 1 Ion Aoușoaie: -fȘc. 
gen. nr. 2 P Neamț) — golge- 
terul competiției (25 de go
luri): \zkji Boghici (Șc. gen. 
nr. 25 Galați) — ce! mai
r.ic I_ :âtcr: Cresta-.;3 — cea 
mai tehnici echipă; Dîmbovi
ța — cea rea; tînăr* echipă ; 
Chtj — echipa eu cea mai 
bcr.ă pregă: re fizică ; Bacău 
— echipa cu cea mai sportivă 
comportare.

Oltenii, dacă la fotbal nu 
a-au prea făcut remarcați, nu 
au scăpat, totdii, ocazia de a 
se întoarce acasă eu do«jă pre- 
nui. Reprezentativa județului 
Mehedinți a fost premiată 
pentru cel mai frumos... echi
pament, iar Gh. Subțire'u-Bi- 
loi (Șc. gen. nr. 8 Tr. Severin) 
a obținut diploma de cel mai 
bun_ pescar, în urma con
cursului de pescuit organizat 
de comandantul taberei.

De altfel. In afară de fotbal, 
celor prezenți la Bucșoaia li 
s-au oferit și alte activități 
cultural-artistice și recreativei 
excursii la mănăstirea Voro- 
neț și în împrejurimi, focuri 
de tabără, concursuri de pes
cuit, vizionări de filme și 
programe la televizor, diferi
te activități la club etc.

Dan VLAD

COR/OLAN POP, PREȘEDINTE DE ONOARE AL RIPENSIEI
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MICROSTATISTICA

Ca urmare a amînării tur
neului echipei Hapoel Ierusa
lim. Oțelul Galați a perfec
tat un meci amical cu forma
ția Gabrovo din R. P. Bul
garia. Partida se va disputa 
in ziua de 27 iulie.

Asociația fotoreporterilor și 
Asociația presei sportive de 
pe lingă Uniunea Ziariștilor 
din Republica Socialistă Ro
mânia anunț* că miercuri. Ia 
ora 12, Ia Casa Ziariștilor 
(Calea Victoriei nr. 163), va 
avea loc vernisajul expoziției 
personale de fotografii „Fot
bal în imagini — Campionatul 
1968—1969, România®, reali
zat* de S. Brașoveanu, foto
reporter la revista „Fotbal®.

Ieri, tn ultima zi a 
perioadei de transfe
rări, la Federația ro
mână de fotbal au mai 
depus, printre alții, ce
reri de transferare ur
mătorii jucători 1
• Adam și Costea 

(Rapid Buc.), Tîmpăna- 
ru (A.S.A. Tg. Mureș), 
Soo (Steaua Buc.), Ivan- 
suc (Ind. sîrmei) pentru 
C.F.R, Cluj.
• Arnoczkl (Vagonul 

Arad), Nagy (Metalul 
Hunedoara) pentru Cri- 
șul;
• Petre, Caramihai, 

Mihalache, Lazăr (toți 
de la Electronica Ob®r), 
Petrică (Gaz 
pentru Dinamo 
rești;

Jamaischi
Buc.), Drăgoi (Chimia 
Făgăraș), Penzeș (Me- 
trom Brașov), Tarcu 
(Medicina Cluj) pen
tru Steagul roșu ;

@ Popescu (Minerul 
Lupeni), Florea (Pro
gresul Buc.) pentru 
Jiul;

@ Naghi (Dinamo 
Buc.), Trăznea (Gloria 
Birlad), Colnic (Victo
ria Roman) pentru 
A.S.A. Tg. Mureș ;

0 Doboș (Minerul 
Baia Mare), Duminică 
(Metalul Hunedoara), 
Ștefănescu (Politehnica 
Ia?i) pentru F. G Ar
geș :

@ Enache (Electroni
ca Obor) pentru Steaua;

O Stânescu („U“ Cra
iova), Cotigă (Dinamo 
Buc.), Ciucu (Politehni
ca Buc.), Mitroi (Rapid 
Buc.) pentru Petrolul 
Ploiești ;
• Moldoveanu (Pe

trolul Ploiești), Alecu 
(Steagul roșu Brașov) 
pentru Politehnica Iași.

Federația română de 
fotbal va lua în consi
derație și cererile tri
mise prin poștă, care 
vor purta ca dată de 
înregistrare ziua de 21 
iulie a c.

metan) 
Bucu-

(Rapid

„CUPA ORAȘULUI BISTRIȚA"
BISTRIȚA (prin telefon). — 

Competiția fotbalistică, disputa
tă în localitate, dotată cu „Cupa 
orașului Bistrița® a luat sfir- 
șit cu victoria echipei 
Cluj. în etapa a Il-a, 
Cluj a terminat 
eu G.S.M. Sibiu : 
Golurile au fost 
Pripici x(min. 44)
(min. 70) pentru »U“, Chiran 
(min. 52) și Unguroiu (min. 
54)- în aceeași etapă, Gloria

,U“
.u® 

la egalitate 
2—2 (1—0). 
marcate de 
și Bungău

Bistrița a dispus de V.ȘK. 
Debrețin (R. P. Ungară) cu 
scorul de 2—1 (1—1). Au în
scris 1 Ciocan (min. 12 și 89), 
respectiv Mezei (min. 35).

în etapa a III-a. s-au înre
gistrat următoarele rezultate 1 
C.SM. Sibiu — V.S.K. De
brețin 1—1 (1—1) și Gloria 
Bistrița — ,U“ @luj 1—5 
(0-3).

ION TOMA — coresp.

O veste, adusă zilele tre
cute, anunța 1 RIPENSIA— 
REDIVIVA. Amatorii de fot
bal din Timișoara și nu numai 
de aci, s-au bucurat din ini
mă și au aprobat hotărirea 
luată de organele locale timi
șorene de a stringe la un loc 
forțele fotbalistice, pentru a 
încerca să readucă Timișoarei 
acea faimă fotbalistică de care 
s-a bucurat în trecut. Banatul 
și în special Timișoara au fost 
ani îndelungați centre puter
nice în acest sport iar cartie
rul „Mehala“ din Timișoara — 
o adevărată pepinieră a fot
baliștilor talentați. Rezultatele 
obținute, calitatea fotbalului 
practicat aici, pasiunea și dă
ruirea jucătorilor constituie 
și acum prilej de amintire, 
dar și de mîndrie pentru a- 
matorii de sport din Timi
șoara.

Și nu este, de aceea, de mi
rare, că în ceasul cind se în
cearcă reînvierea soccerului 
timișorean, cei în drept se 
gindesc și ei la acea echipă 
mare și au hotărît să dea nou
lui club timișorean numele 
echipei care ani de-a rîndul 
i-a reprezentat strălucit în 
mari competiții interne și in
ternaționale.

L-am rugat pe tov. CORIO
LAN POP, prim secretar al 
Comitetului municipal 
mișoara al P.C.R. și 
ședințele de onoare al 
bului Ripensia, să ne 
amănunte în plus, despre 
acest important eveniment din 
viața sportivă a Timișoarei.

„Ne-am gîndit la acest nu
me acum — relata tov. Co
riolan Pop — în primul rind 
datorită faimei, rezultatelor 
sportive excepționale pentru 
acea vreme, obținute cu ani în 
urmă de Ripensia. Am avut 
în vedere faptul că Ripensia 
a făcut cunoscut fotbalul ro
mânesc de-r. lungul și de-a 
latul Europei, prin calitatea 
jocului ce-1 presta. Și, de ce

nu, sperăm că sub această de
numire tradițională să readu
cem fotbalul bănățean bogat 
în talente in societatea echi
pelor mari cum sînt Dinamo. 
U.T.A., Rapid, Steaua sau al
tele. Ripensia constituie un 
imbold pentru tinerii fotba
liști care au auzit de ea“.

indica— Ne puteți 
citeva din măsurile luate 7

I

Ți- 
pre- 
clu- 

ofere

— De 
vorbea 
această 
țelor.

mult timp 
la Timișoara 
unificare a

se 
de 

for-

dată 
mai

— Da, dar de fiecare 
au învins considerentele 
mult sentimentale legate de 
actualele cluburi C.F.R. și 
Politehnica. Noi ne dădeam 
seama că această amînare nu 
era bună. Măcinarea forțelor 
în două echipe, ambele stră
lucind prin mediocritate, ri
valitatea de multe ori rău în
țeleasă de conducerile celor 
două secții de fotbal, nu ne 
apropiau de scopul propus de 
toți factorii de răspundere, 
readucerea fotbalului timișo
rean în prima divizie. Iar 
cind am văzut că în campio
natul trecut „nu înfloresc 
trandafirii" nici la C.F.R., nici 
la „Poli", cei cărora ne este 
drag acest sport și nu ne este 
indiferent cum se dezvoltă, 
am luat hotărirea colectivă de 
a trece la acțiune. Am comu
nicat la timp celor două clu
buri, că pe lingă cel mai bine 
reprezentat dintre ele la sfîr- 
șitul campionatului trecut se 
va înființa Ripensia care va 
concentra jucătorii cei mai 
buni ai ambelor echipe.

— De la C.F.R. au trecut Ia 
Ripensia cei mai buni fotba
liști : Mafa, Panici, Secelea- 
nu, Calinin ș.a. Am propus și 
s-a ales o conducere a secției 
din 105 membri și un birou 
format din 19 membri. Sînt 
reprezentați toți factorii de 
răspundere din oraș ce pot 
contribui la bunul mers al 
secției. Fiecare are sarcini 
precise. Vom asigura condiții 
optime pentru desfășurarea 
instruirii sportive, 
didactice 
pregătirea fotbaliștilor 
denți. Vom urmări jocurile 
echipelor din județ pentru de
pistarea talentelor și aducerea 
lor in „laboratoarele" Ripen
siei. Vom stimula sportul șco
lar și studențesc, care are o 
tradiție bogată la 
Ripensia va avea 
echipe de pitici și 
care se vor îngriji 
buni pedagogi etc.

Colective 
se vor îngriji de 

stu-

Timișoara 
mai multe 
juniori de 
instructori,

— Ați amintit de labo
ratoarele Ripensiei...

-»• Vedeți Ripensia, la 
anul, în divizia A ?

— Noi am luat și vom lua 
în continuare toate măsurile 
pentru îmbunătățirea radicală 
a situației. La anul Ripensia 
nu se va mai zbate în anoni
mat. Este primul lucru pe 
care-1 dorim. ___ ._______

— Avem de pe-acum două 
echipe de juniori de care se 
îngrijește antrenorul V. De- 
heleanu. îl știți bine. El și 
Bindea, ca antrenori, au adus 
Timișoarei în 1948 primul titlu 
de campion național la 
bal. Tot cu Ripensia 
U.T.M. juniori. Poate să 
baliștii cei mai mari de 
vor 
mici

în 
fost 
al Ripensiei U.T.M. campioană 
națională în ’48 la juniori, 
i-am mulțumit tovarășului 
Coriolan Pop pentru interviul 
acordat intr-una din aceste 
file de început ale noii echi
pe Ripensia.

lua exemplu 
de ieri...
încheiere, în 

„mic de ieri®

de la

fot-

fot- 
azi.
cei

calitate de 
component

_ Gh. GLIS1CI
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Echlpe participante : divi
zia B-2 ; divizia C—4 ; cam
pionatul județean de seniori 
— 16 ; campionatul județean 
promote — 40 ; campionatul 
municipal seniori — 12 ; cam
pionatul municipal juniori I- 
16 ; campionatul municipal ju
niori II-8 ; campionatul mu
nicipal copil — 24.

Secții afiliate F.R.F.—85.
Jucători legitimați — 3754 din 

care 2019 activi.
Numărul terenurilor omolo

gate — 93 ; neomologate — 52.
Antrenori : 72, din care trei 

cu norm* întreagă.
De această dată, pe itinera- 

riul fotbalistic al județului Ti
miș, tn care luminișurile par a 
dispare in mijlocul hățișurilor 
fără de ieșire, ghid ne-a fost 
o.„ comisie 1 Acest ghid colec
tiv (format din Fr. Printz, A- 
Cerghi, A. Damșa, G. Talianu. 
I. Stan, E. Szekely- Gh. Teo- 
dorescu, sub conducerea lec
torului universitar Nicolae 
Godeanu, fost antrenor al 
divizionarelor timișorene Po
litehnica și C-F-R.) a dovedit o 
cunoaștere temeinică a traseu
lui, busolă fiindu-i un sondaj e- 
fectuat tn mijlocul a 112 per
soane ce au tangență cu fotba
lul (antrenori, jucători, condu
cători de cluburi, spectatori). Și 
concluziile acestei anchete, ce 
ne-au fost furnizate de lecto
rul N. Godeanu, constituie sub
stanța prezentului articol.

tatea copiilor și juniorilor. De 
altfel, 99,10 la sută din cei in- 
vestigați au subscris acestui ca
lificativ. Cum putea fi altfel, 
dacă școala — cîndva pepiniera 
nr. 1 a fotbalului timișorean — 
a încetat de mai produce fotba
liști, spontan și în proporție de 
masă, sporadicele și sezonierele 
competiții organizate de Ins
pectoratul școlar, Consiliile 
municipale ale pionierilor și 
U.T.C.-ului, nereușind să nască, 
să stimuleze și să Întrețină fo
cul pasiunii pentru balonul ro
tund. Să mai mire atunci pe ci-

vizionare Politehnica Si C.F.R. 
era de 33 la sută, in timp ce la 
U.T.A. era de 50 Ia sută. Intre 
timp acest procent a suferit la 
echipele timișorene un nou pro
ces de eroziune, iar la U.T.A. el 
a crescut pe baza promovării 
in prima echipă a unui contin
gent de jucători din propria 
pepinieră (echipa de juniori, 
campioană națională în anul 
trecut și echipa de tineret-re- 
zerve). Bilanțul cel mai recent ? 
U.T.A.-campioană națională, iar 
cele două echipe timișorene au 
terminat campionatul diviziei

ARIA DE INVESTIGAȚIE

Sondajul a pornit de la o con
statare, aflată de altfel, la in- 
demina oricărui iubitor al jo
cului cu balonul rotund : fotba
lul timișorean, care are o mare 
și veche tradiție, traversează de 
o bună bucată de vreme o pe
rioadă de declin.

Iată de altfel un tablou eloc
vent : in 1955 erau două echipe 
timișorene in divizia A ; in 1957 
una in A și una in B ; in 1953 
două in B ; in I960 una in A și 
una in B; in 1965 — două in B; 
în 1967 — una in A și una in B- 
iar in 1969 — două în B-

Și pentru a constata, mai pro
fund, cauzele care au generat 
această stare de lucruri nesatis
făcătoare, sondajului efectuat i 
s-au adăugat observarea proce
sului de antrenament și joc la 
echipele Furnirul Dcta, Unirea 
Jimbolia, Școala sportivă. Poli
tehnica și C.F.R. din Timișoara 
și la citeva echipe din campio
natul județean și municipal, ca 

Iși cercetarea posibilităților ma
teriale și umane de care dispu
ne fotbalul județean (număr de I terenuri, instalații de lucru, ca
dre tehnice, număr de jucători, 
antrenori și arbitri) etc. Cu alte I cuvinte, o privire exhaustiv"
supra potențialului actual, 
oortat la exigențele sporite

I
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I
I
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cuvinte, o privire exhaustivă a- 
„___,l_l ' ' ' ’, ra

portat la exigențele sporite ale 
performanței dar și ale răspin- 
dirii sportului cu balonul ro
tund în mijlocul copiilor și ti
neretului.

Și nu întîmplător concluziile 
anchetei efectuate ridică drept 
cauză principală a regresului in 
timp a fotbalului timișorean, 
slaba preocupare față de activi-

ANCHETA NOASTRA

IN MARILE CENTRE
SPORTIVE

sportul

dițiile de lucru ne dau toate 
motivele să fim optimiști la 
acest începui de drum. Pe a- 
ceasta ne bazăm atunci eînd do
rim (și vă rog să treceți acest 
obiectiv in paranteze) să dăm 
doj juniori lotului național și 
patru tineri jucători apți de pro
movare in divizia C“.

Acest nucleu valoros nu ne 
poate face să uităm că lipsa u- 
nei îndrumări calificate la co
pii și juniori este o realitate pe 
care sondajul întreprins în ju
dețul Timiș a scos-o la iveală 
cu pregnanță. Astfel, dintr-un 
total de 59 de echipe, 48 nu dis
pun de cadre tehnice de spe
cialitate, 13 echipe de ju
niori din campionatul municipal 
și 22 de echipe de copii n-au 
antrenori calificați.

Și pentru că ne aflăm în do
meniul cifrelor, să mai poposim 
puțin în compania lor, pe mar» 
ginea aceleiași lipse acute de 
antrenori. In timp ce județul 
Timiș numără 85 de secții afi
liate la F.R.F., are la dispoziție 
doar 72 de antrenori, din care 
angajați cu normă întreagă sînt 
doar trei !

UN NOU CAPITOL?

î
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LA TIMIȘOARA
• Un sondaj printre 112 iubitori ai fotbalului ® Școala 
n-a mai produs fotbaliști ® La Timișoara — injumătățirea 

numărului terenurilor și 33<fo jucători localnici la Politeh
nica și C.F.R. • în sfirșit, un centru de copii și juniori!
• Ripensia — cea mai proaspătă filă din istoria de decenii

a fotbalului timișorean

neva faptul că dintre cei 16-642 
elevi din Timișoara, doar 4003 
(24 la sută) au fost cuprinși in 
anul 1968 in diferite competiții? 
Iar dacă ar trebui să ne referim 
ți la cei care au rămas intr-un 
fel sau intr-altul, în vreo formă 
organizată de practicare a fot
balului, cifra s-ar micșora și 
maj mult, relevînd o mentali
tate greșită, îngustă, de cam
panie, din partea celor chemați 
sâ impulsioneze sportul in mij
locul celor mai mici sportivi.

Și corelînd acest aspect cu 
un altul înrudit — cel al tere
nurilor de joacă pentru copii, 
complet deficitar, ca de altfel 
și cel al terenurilor amenajate 
in Timișoara (din cele 20 exis
tente în anii din urmă au rămas 
în prezent doar... 10 !) — putem 
găsi lesne și explicația unei al
te deficiențe pe care_ ancheta a 
scos-o la iveală : scăderea ela
nului și a interesului pentru joc 
in rindurilo tinerilor jucători ti
mișoreni (79,46 la sută din cei 
anchetați au răspuns afirmativ 
asupra acestui fenomen).

CORELAȚII

secunde intr-un deplin anoni
mat !

La fel de grăitor ca și cifrele 
de mai sus este și faptul, greu 
de crezut, că la Timișoara, unul 
dintre leagănele fotbalului ro
mânesc, n-a existat pină in pre
zent nici un centru de copii 
și juniori 1 Acum, după lungi 
tergiversări, a luat ființă un a- 
semenea centru pe lingă A. S. 
Progresul.

Că aci, la Timișoara, pe un 
teren care ‘ ‘ 
mănos în 
după ani de secetă, recolta era 
foarte firavă, un asemenea cen
tru poate da curînd roade bo
gate. rezultă și din aprecierea 
lui Tiberiu Itinianțu, antrenor 
coordonator al centrului de co
pii și juniori, Progresul : „Nu
mai in prima lună de activitate 
am selecționat și reținut un nu
măr de 70 de viitori fotbaliști 
care vin cu regularitate la an
trenamente. Atmosfera și con-

cîndva fusese atit de 
talente, dar acum,

Pe acest fundal s-a putut 
lesne depista lipsa unui climat 
de muncă serioasă, exigentă și 
perseverentă, la nivelul secți
ilor de performanță. Numai ast
fel se poate explica de ce la 
Politehnica antrenorii s-au 
schimbat intr-un deceniu de 29 
de ori, iar la C.F.R. da 17 ori... 
Un adevărat carusel, după cum 
se vede, cauzele adevărate de 
fond, ale declinului fotbalului 
timișorean fiind eludate, încer- 
cindu-so rezolvări prin paleati
ve de moment. Și culmea este 
că nici măcar n-a fost, cum 
s-ar putea crede la prima ve
dere, o perindare a 46 de an
trenori, ci pur și simplu o per
mutare matematică: pleacă X 
vine Y, pleacă Y vine Z, pleacă 
Z vine X etc- etc.

De curînd ființează la Timi
șoara clubul Ripensia. Nume 
prestigios din fotbalul româ
nesc, cunoscut la timpul său nu 
numai în țara noastră ei și 
peste hotare. Născut dintr-o 
simbioză, de mult dorită, dar 
mereu amînată, a celor mai 
bune forțe de la Politehnica și 
C.F.R. și activînd pe lingă pri
mul club, noua echipă își pune 
serios candidatura pentru reve
nirea în primul eșalon al fot
balului românesc. Clădindu-și 
o temelie solidă prin angrena
rea și colaborarea tuturor for
țelor locale, prin crearea unei 
largi pepiniere proprii (copii și 
juniori) din rindul marii mase 
de tineret 
resc aflată 
lui Begăi, 
trebuie să 
unui nou capitol în 
decenii a fotbalului

studios și muncito- 
in urbea de pe ma- 
RIPENSIA poate și 

insemne începutul 
istoria de 
bănățean.

Petre ARCAN

Intr-un număr viitor:
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în 1967, constată comparativ 
comisia de sondaj, procentul ju
cătorilor localnici la echipele di- la Brașov



ATLEȚI DENUMIȚI Un centru montan

la internaționalele României
de medicină sportivă

Pentru a doua oară în Isto
ria „internaționalelor11 Româ
niei, „Țara soarelui răsare' va 
fi reprezentată în întrecerile 
atletice. De data aceasta atle
tismul nipon va avea un sin
gur sol, pe alergătorul de 
fond Keisuke Sawaki, un nu
me binecunoscut în concernul 
internațional. El deține re
cordurile Japoniei la 1500 m
— 3:44,5, 3000 m — 7:56,5,
5000 m — 13:33,0 și 10 000 m
— 28:35,2. Anul acesta Sawaki 
are un rezultat de 13:38,0 pe 
5000 m care-1 recomandă 
favorit pentru cursa de 
sfîrșitul săptămînii.

Din partea cealaltă a glo
bului, din Jamaica va veni la 
București sprinterul Lawston 
care a obținut în acest sezon 
un rezultat de 10,3 pe 100 m. 
Principalul său adversar — 
pînă la această oră — pare 
a fi elvețianul Wiedmar 
Hansruedi cronometrat, anul 
trecut, cu 10,2 s.

In afara Anitei Rottmiiller, 
alergătoare pe 800 m,

ca 
la

R.F. a Germaniei și-au mai 
anunțat sosirea ’ _
aruncătorul de 
Fahsl (69,36 m 
aruncătoarea de
Koloskâ, cea care a cîștigat 
recent un concurs în Poiana 
Brașov cu 55,18 m, dar pe o 
pistă complet desfundată de 
ploaie.

Federația franceză de atle
tism a anunțat ca certă par
ticiparea sportivilor săi, dar 
n-a comunicat încă numele a- 
cestora așteptînd desfășurarea 
campionatelor naționale. A- 
cestea au avut loc la sfîrșitul 
săptămînii trecute așa că din
tr-o zi în alta vom fi în po
sesia listei atleților francezi.

Din Finlanda vor veni trei 
atleți de marcă i săritorul cu 
prăjina Aaro Alarotu (4,20 
m), aruncătorul de greutate 
Seppo Simila (18,51 m) și a- 
lergătorul pe 1500 
Vasalo (3:41,4).

O probă care se 
ternică va fi cea 
kilometri marș. In afara ce
lor mai valoroși mărșăluitori

la București 
ciocan Hans 
în 1969) și 
suliță Ameli

m Pekka

anunță pu- 
de 20 de

români, care-și vor disputa cu 
acest prilej titlul național pe 
1969, vor fi prezenți la start 
și o serie de redutabili con- 
curenți, ca italienii Vișini șl 
Mancini, luxemburghezul 
Charles Sowa etc.

Federația de specialitate 
din R.D. Germană a înscris 
pentru întrecerile de sîmbătă 
și duminică pe următorii 
atleți i Peter Goller (3:43.9— 
1500 m), Wolfgang Hiibner 
(2,10 m — înălțime), Hans 
Giinter Schenk (16,17 m — 
triplu ; anul trecut 16,62 m), 
Gabriele
— disc),
— disc) 
(66,16 m 
în 1963).

Trei atlete austriece vor 
evolua la București. Este vor
ba de Liesl Prokop, pentatlo- 
nistă de renume mondial, 
medaliată cu argint la J.O. 
din Mexic, Sykora la 400 m 
și Krem la 100 m. Este pro
babil ca Prokop să participe 
la 100 mg, lungime și înăl
țime.

Hinzmann (56,54 m 
Anitta Otto (56,14 m 
și Manfred Losch 
— ciocan ; 69,10 m

în orășelul de 
kadzore, din Armenia, a luat 
ființă un centru de medicină 
sportivă, care dispune de sec
ții de fizioterapie, băi ter
male, chirurgie, stomatologie, 
radiologie ș.a.

Intr-o convorbire cu repre
zentanți ai presei, medicul 
principal al centrului, S. KA
RAPETIAN, a declarat:

..Sarcinile principale ale 
centrului de medicină sporti
vă constau în controlul per
manent al stării sănătății 
sportivilor, reglementarea re
gimului antrenamentelor, crea
rea condițiilor pentru reface
rea forțelor după concursuri. 
Centrul de medicină sportivă 
desfășoară și o intensă acti
vitate de cercetare științifică. 
Supravegherea medicală pre
lungită și cercetările efectuate 
arată că antrenamentele des
fășurate în condiții de altitu
dine crescută duc la îmbună
tățirea stării generale a orga
nismului și a activității sis
temului muscular, la îmbună
tățirea formei sportivilor, iar 
procesul aclimatizării are loc 
mai rapid dacă se mențin an
trenamentele active.

munte Tah-

CAMPIONATELE MONDIALE

DE LUPTE LIBERE (juniori)
NEW YORK 21 (Agerpres). 

— La Boulder (Colorado) au 
luat sfîrșit întrecerile primei 
ediții a campionatelor mon
diale de lupte libere rezervate 
juniorilor. Iată lista învingă
torilor : cat. 48 kg : Fedoseev 
(U.R.S.S.); cat. 52 kg : Martin 
(S.U.A.); cat. 56 kg : Morgan 
(S.U.A.); cat. 60 kg 
(Japonia) ; cat. 65 kg 
(Japonia) ; cat. 70 kg : 
vili (U.R.S.S.); cat. 
Binelk (S.U.A.); cat. 
Bragg (S.U.A.); cat. 
Brundagș (S.U.A.); cat. peste 
87 kg : Andiev (U.R.S.S.).

: Saito 
: Wada 
Kokaș-
75 kg:
81 kg:
87 kg:

„CUPA DAVIS'-

Brazilia, calificată

PE PISTELE DE ATLETISM

înaintea semifinalelor inter-zone
//

Meciul de tenis dintre echi
pele Braziliei și Mexicului, 
contînd pentru finala ameri
cană a „Cupei Davis11, a con
tinuat la Sao Paulo cu dispu
tarea partidei de dublu. Cu
plul brazilian Edison Manda- 
rino — Tomas Koch a învins 
cu 19—17, 6—3, 6—4 perechea 
mexican|. Joaquim Loyo 
Mayo — Luis Garcia. Condu
cing cu scorul de 3—0, selec
ționata Braziliei s-a calificat 
pentru semifinalele inter-zo- 
nale în care va întîlni la Lon
dra formația Angliei.

£ Intîlnirea atletică dintre 
echipele masculine ale Unga
riei și R. F. a Germaniei s-a 
terminat cu scorul de 120,5— 
91,5 în favoarea oaspeților. 
Dintre rezultatele înregistrate 
în ziua a doua de concurs se 
remarcă victoria maghiarului 
Kulcsar în proba de arunca
rea suliței cu 83,30 m și a 
vest-germanului Girke crono
metrat în cursa de 5 000 m. cu 
timpul de 14:04,4. Proba de 
ștafetă 4 X 400 m a revenit 
formației R. F. a Germaniei 
în 3:07,4.

0 Iată principalele rezul
tate înregistrate în ziua a 
doua a „Meciului celor șase 
națiuni11 de la Madrid : înăl
țime — Garriga (Spania) 2,12 
m. ; triplusalt — De Cenți 
(Spania) 15.36 m.; 10 000 m.; 
— Kristensen (Danemarca) 
31:05,0 ; greutate — Hubacher 
(Elveția) 18,48 m ; ștafeta 
4 X 400 m — Belgia 3:06,8 
(nou record belgian).
• Sportivul finlandez Pauli 

Nevala a realizat în proba de 
aruncarea suliței — 91,40 m. 
Rezultatul lui Nevala repre
zintă cea de-a patra perfor
manță mondială 
timpurile.
• Atletul Dick 

centul învingător 
Clarke în cursa de 10 000 m, 
a eșuat în tentativa sa de do- 
borîre a recordului englez în 
proba de 3 mile. In concursul

de la Wolverhampton, Taylor 
a fost cronometrat cu timpul 
de 13:13,4. Recordul aparține 
lui Mc Cafferty cu 13:06,4.

• Tradiționalul maraton de 
la Manchester, la startul că
ruia s-au aliniat 200 de con- 
curenți, a fost cîștigat de en
glezul Ron Hill, cronometrat 
pe clasica distanță de 42,195 
km cu timpul de 2 h 13:42,0.

din toate

Taylor, re
al lui Ron

AU MAI RAMAS PATRU!
Se cunosc toate cele patru e- 

chipe campioane ale zonelor 
«Cupei Davis“ 1969. Indiei, pri
ma calificată, î s-au adăugat 
sîmbătă. România și Anglia, 
cîștigătoarele celor două 
zone europene, ca ieri di
mineață, ultimul loc liber 
pe tabelul semifinalelor in
ter-zone să fie completat 1 
Brazilia. Din 54 de repre
zentative de țări aflate la 
startul celei de a 58-a ediții 
din cea mai importantă 
competiție de tenis din lume, 
au rămas în cursă doar pa
tru. Adăugind și echipa 

S.U.A., deținătoarea trofeu
lui, care are privilegiul de 
a juca direct în „Challenge 
round11, iată deci că pe în
treg globul mai sint doar 
cinci echipe care aspiră la 
cucerirea salatierei de ar
gint. Printre acestea și echipa 
țării noastre.

O campioană de tenis a 
Europei, propriu-zis, nu exi
stă- Ar fi urmat finala Ro
mânia—Anglia, dar regula
mentul «Cupei Davis', mo
dificat acum trei ani, prevede 
împărțirea zonei continentu
lui nostru în două grupe. 
Aceasta din cauza extremei a- 
glomerări a turneului euro
pean. Nu mai puțin de 34 de 
echipe au fost primite anul 
acesta în zona cea mai soli
citată, 9 dintre ele prove
nind de pe alte continente. 
Pentru o mai echitabilă re
partiție de forțe, s-a stabilit 
ca în Europq să fie desem
nate două echipe campioane, 
care merg mai departe în 
confruntările cu reprezentan
tele Asiei și ale celor două 
Americi. Deci, în semifinale
V

nalistă a „Cupei Davis", iar 
acum și cea a Uniunii Sovie
tice, care pentru a doua 
oară a disputat finala conti
nentală.

Meciul România — U-R.S.S. 
va rămîne pentru multă vre
me în amintirea iubitorilor 
de sport din țara noastră. Un 
rezultat strălucit pentru spor
tivii români, la care s-a adău
gat vizionarea unui spectacol 
excelent, au fost tot atîtea 
motive de satisfacție pentru 
pasionați! tenisului. Infrîntă 
a rămas echipa care de la 
debutul ei în „Cupa Davis", 
în anul 1962, a cules o serie 
întreagă de succese prestigi
oase : 5—0 cu Olanda (1962) î 
4—1 cu Chile, 5—0 cu Fin
landa (1963); 3—2 cu R. F. 
a Germaniei, 5—0 cu Chile 
(1967); 4—1 cu Grecia, (5—0 
cu Iugoslavia (1968); 4—1 cu 
Grecia și Canada, 5—0 cu 
Italia (1969). Iată elemente de 
comparație care urcă șl mai 
mult cota acestei victorii ro
mânești, obținută la scor ca
tegoric : 4—1.

Aleksandr Metreveli, To
mas Lejus și Serghei Liha- 
dov părăsesc învinși terenu
rile bucureștene, dominați net 
de rachetele lui Ion Țiriac și 
Ilie Năstase, superioritatea 
reieșind mai evident în întîl- 
nirile de simplu, în care de 
două ori tenismanii 'români 
au cîștigat consecutiv cu 3 
seturi la 0. Este o confirmare 
a valorii primilor noștri ju
cători, care de data aceasta 
au impresionat și prin con
stanță, fruct al unej maturități 
și stăpînirj perfecte a ioiului. 
Vom acorda prioritate, in ca
drul aprecienlor noastre, a-

Echipa de tenis a României Iți continuă zborul tn constelația 
„Cupei Davis" (de la stingă: Țiriac, Năstase, Dron ți Măr- 

mureanu)

Desen de AL. CLENGIU

Intiii pămînteni pe Lună

’’T:

(Urmare din pag. 1)

disciplina în muncă, punctua
litatea în execuția programu
lui de pregătire și de zbor, 
inițiativele și curajul, susți
nute de excepționale resurse 
fizice, au fost 
tori — rod al 
sportive și al 
viață cu totul

- Fiind vorba de o com
petiție cu factori dintr-o 
geometrie gigantică, de viteză 
și de acte de remarcabilă bra
vură, nu apreciați că perfor
manța Pămînt—Lună are și 
atribute sportive ?

— Evident, ne răspunde 
președintele Federației Inter
naționale de Astronautică, 
performanța în cauză stator
nicește și recorduri mondiale 
de altitudine, viteză și dura
tă, care aduc omenirii noi a- 
tribute pe calea supremației 
extraterestre.

Devoțiunea în studiu, abne-

factorii hotărî- 
unei educații 
unui regim de 
special.

gația în pregătire, disciplina 
în execuție a întregului pro
gram de antrenament Ia sol 
și în zbor, ca și de mane
vrare a vehiculului aerospa- 
țial. modestia în comportare, 
coeziunea echipajului printr-o 
susținută muncă colectivă și 
curajul ridicat la simbol de 
bravură trebuie să fie o pildă 
pentru noi, toți pămîntenii, și, 
desigur, pentru tineretul spor
tiv de pretutindeni.

Iar sportivilor din patria 
noastră le aduc îndemn 
lupte cu avint pentru a 
duce mereu contribuții 
promovarea valorii, în era 
care Omul a scris o fantasti
că pagină de istorie — a în
cheiat acad. Elie C'arafoli.

In calitatea sa de președin
te al Federației Internaționa
le' de Astronautică, acad. 
Elie Carafoli a făcut ieri de
clarații solicitate de reprezen
tanți ai presei americane, co- 
mentînd epocalul eveniment

Americanul Marty Liquori 
finișînd victorios tn cursa de 
1500 m, tn recentul meci tri
unghiular de la Los Angeles

Telefoto i A.P.-AGERPRES

YACHTUL LUI GUILLOU

să 
a- 
la 
în

STOCKHOLM 21 (Agerpres). 
— La Sandhamn (Suedia) se 
desfășoară în prezent întrece
rile campionatului mondial de 
yachting pentru clasa 5,50 m. 
Cea de-a doua probă a reve
nit sportivului francez J. Guil- 
lou, care a concurat pe am
barcațiunea „Cybele".

In clasamentul general con
duce Guillou cu 5,7 p, urmat 
de Shumvay (S.U.A.) pe „Ne
mesis11 — 6 p, Nathorst (Sue
dia) pe „Tomatoe11 — 14 p ete.

r
»!e(-JAPONIA

Finale
Zone 

-INDIA*"-

C U PA DA V I S 1969
semifinale 
inter-zone

Finala
[challenge-round]

INDIA
5-0

-ROMANȚA—| ROMÂNIA

— U.R.S.S-—’ 4*1

anglia -’-> ANc-LlA
- FUS.A —I 3 * 2

s. tu 
i

L

-MEXIC

-BRAZIL!.
iaJ .

S.U.A.
[dețihâtoĂhea cubei dSvsț

je întîlnesc : România—India 
și Anglia—Brazilia.

Tenismanii noștri se află 
acum în rîndurile elitei spor
tului alb. Cu excepția ra
chetelor profesioniste, care 
sint concentrate însă aproape 
cu exclusivitate în tenisul 
australian, prin urmare în- 
tr-o singură țară, în aceste 
etape superioare ale „Cupei 
Davis" evoluează tot ce aie 
mai bun la ora actuală a- 
ceastă 
Cariera 
ediția 
dreptul prodigioasă. Printre 
învinsele sale se află forma
ția Spaniei, de două ori fi-

celuiași Ion Țiriac care a con
tribuit în mod decisiv și la 
cîștigarea partidei de dublu

în cursul căreia a traversat^ 
momente deosebit de dificil*. 
Ilie Năstase, mai expus fluc
tuațiilor de randament, are 
totuși satisfacția majoră de a 
fi reușit să înfrîngă in con
fruntare directă pe amîndoi.. 
echipierii sovieteci : 3—6 cu 
Metreveli și 3—1 cu Lejus, 
campionul unional-

La aceste considerații 
marginea partidei abia 
cheiată ar fi adăugat 
sublinierea acelei 
fere festive care 
minat în tot timpul jocurilor. 
La aceasta a contribuit și ati
tudinea disciplinată a publi
cului, arbitrajele bune ca și 
sportivitatea jucătorilor. Am 
fi dorit totuși un plus de 
efort din partea organizato
rilor, în anumite amănunte 
nu lipsite de importanță. In 
primul rînd au îmbătrînit 
tabelele de marcaj de la Pro
gresul. Ar trebui puțin moder
nizate, dar mai ales mane
vrate cu mai multă atenție, 
ca să nu vedem pe jucători 
schimbînd terenul cînd tabela 
ghemurilor arată scor egal.. 
Apoi asigurarea tocurilor pen
tru ziariști la masa presei, 
unde au acces fel de fel de per
soane, mai puțin cei în drept. 
In sfîrșit, ar fi fost utilă și 
editarea unui program pentru 
cele trei zile de joc, cit de 
modest, dar cuprinzînd infor
mații strict necesare spectato
rilor.

Acum îi așteptăm pe oaspe
ții noștri din India, adversari 
de marcă, într-o nouă con
fruntare în fața fileului-

C. COMARNISCHI 
Radu VOIA
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În-

ȘÎ 
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Cind LKS împlinea 50 de ani, tn vara lui 1358, fotbaliștii 
au adus clubului lor drag un frumos cadou — titlul de 
campioni al țării. In fotografie, Infocațil suporteri ai echipei 
din Lodz poartă pe plancartă urarea : „LKS să ne trăiești 
100 de ani" 1
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NOTE DE DRUM
ÎN R. P. POLONĂ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !

disciplină sportivă, 
echipei României în 
prezentă este de-a

PARIS 21 (Agerpres). — Co- 
mentind succesul ciclistului 
belgian Eddy Merckx în cel 

al Fran- 
Agenției 
notează.

i de ani 
(ultimul

4^»

L. K. S
trei litere insemnind

dragoste de club

Echipa de fotbal Nacional 
Montevideo . a jucat la Lenin
grad cu' formația locală Zenit 
pe care a învins-o cu scorul 
de 4—0 (2—0). Golurile au 
fost mârcate de Silvera, Preto, 
Morales și Mamelin (autogol).

de-al 56-lea Tur 
ței, corespondentul 
France Presse. 
printre altele: ,.30 
după Syivere Maes 
belgian ciștigător al acestei 
curse), dar, cu un panaș ne
maivăzut, Merckx a întors o 
pagină nouă în istoria sportu
lui cu pedale. în trei săptâ- 
mîni, campionul belgian (la 
24 de ani neîmpliniți) a făcut 
să treacă pe planul doi o în
treagă generație de alergători 
pe care el însuși îi lua ca mo

LA SAN RE MO:

România a învins Cehoslovacia

del cu cîțlva ani în urmă. 
Clasa intrinsecă a lui Merckx 
nu s-a dezmințit nici de data 
aceasta : belgianul s-a afirmat 
ca un alergător complet cu 
egale calități de sprințer, că
țărător și rutier de cursă 
lungă. înalt de 1,82 m, cîntă- 
rind 73 kg, Merckx este tipul 
ciclistului modern, care acor
dă o importanță deosebită 
dezvoltării fizice și pregătirii 
minuțioase în toate dome
niile".

Campion mondial de ama
tori la Salanches în 1964, 
Merckx nu a strălucit Ia Jocu
rile Olimpice de la Tokio din 
același an, dar, începînd din 
1966, el a inaugurat cu victo
ria în „Cursa Milan — San 
Remo" o suită de prestigioase 
victorii care au culminat cu 
cîștigarea actualului tur al 
Franței.

Era !n anii grei ai războiului. 
Polonia întreagă stngera. Cotro
pitorii naziști tăiau răni adinei in 
trupul sfîrtecat al țării care în
drăznise, încă o dată, să ridice 
sus flamura libertății.

Sub zăngănitul armelor, muzele 
tăceau. Și acelea care inspiră 
activitățile tinerești pe stadioane 
și tn sălile de sport. Să fii spor
tiv polonez, in acea vreme, era 
sinonim cu a făptui un delict în 
fața legilor dictate de ocupant!.

tn Lodz, orașul fabricilor tex
tile, porțile stadioanelor stăteau 
zăvorite. Sub sigiliu stătea încu
iată și ușa deasupra căreia o pla
că micuță purta scrise cuvintele : 
„Ludowy Klub Sportowy". Intr-o 
dimineață a anului 1941, trecă
torii au fost surprinși văzîrid ace
eași ușă larg deschisă. Citeva 
ore mai tîrziu, o patrulă germană 
era postată în fața sediului 
L.K.S. Se făcea anchetă. A doua 
zi, gazeta locală, editată de na
ziști, afirma că ușă ar fi fost 
forțată de niște hoți. Curios, „ho
ții" lăsaseră neatinse toate obiec
tele adunate tn camera sigilată. 
Afară de unul singur : drapelul 
alb-roșu al clubului L.K.S.

Steagul clubului, cel mai vechi 
club sportiv din Lodz, s-a aflat 
din acea zi la loc sigur. II luase, 
riscindu-și viața, unul dintre en
tuziaștii membri al Iul L.K.S., 
atletul Andrzej Bobinskl. Infrun- 
ttnd toate pericolele, el a ținut

steag. Stătea 
unul din pe
al clubului 
muncitorilor

steagul ascuns acasă, pînă la ora 
însorită a eliberării.

★
Am văzut acest 

desfășurat larg pe 
reții noului sediu 
sportiv aparținînd
textiliști din Lodz. Nu poți să nu 
fii emoționat privind această 
mărturie a dragostei de club, a 
acelei legături sufletești existînd 
între oameni pe care-i unește no
bila pasiune pentru sport.

Localul în care își are astăzi 
sediul L.K.S. este departe de a 
fi somptuos. Cîteva camere mo
deste, la etajul unei clădiri din 
centrul comercial al orașului. Aci 
se află arhiva clubului și birou
rile, apoi un culoar duce la două 
încăperi mai mari, dintre care 
una are înșirate vreo două duzine 
de măsuțe. Este „terenul" unuia 
din sectoarele cele mai active în 
perioada serilor lungi da iarnă : 
secția de bridge. Tot aci își des
fășoară activitatea, cu puțin in
ferioară ca volum, șahiștii. O dată 
pe săptămînă lumina se stinge 
pentru a face loc proiecției unui 
film. De fapt, aceeași peliculă 
poate fi vizionată și la cinemato
grafele din oraș, dar membrii 
clubului preferă să vadă filmul 
la el „acasă". în aceeași sală, în 
fiecare sîmbătă, este programată 
o șezătoare, urmată de dans. Iar 
Anul Nou. ca și alte sărbători 
mai mari, 11 găsește pe toți reu
niți în jurul paharelor ue vin,

servite de gospodina sde tură" de 
la cochetul bar amenajat într-un 
colț al sălii.

L.K.S. numără în total 16 sec
ții pe ramuri de sport. Cea mai 
importantă, firește, este cea de 
fotbal, care deține șl o veche 
tradiție. Deși, la fondarea clubu
lui, în 1908, inițiativa aparținuse 
iubitorilor de turism și atletism. 
Azi, fotbaliștii sînt cei mai în 
față în ordinea preferințelor, deși 
situația lor în prima divizie a 
Poloniei (locuri codașe la ulti
mele două ediții) dă griji tuturor 
suporterilor. Dar mulți sînt dis
puși să le acorde scuze,, după

splendidul cadou pe care același 
l-au făcut Iul L.K.S., în 1958, dnd 
alb-roșil au cîștigat titlul de cam
pioni al țării, exact la jubileul de 
50 de ani al clubului.

In prima divizie activează și e- 
chipele L.K.S. de atletism, hochei 
și baschet feminin. Baschetbalis
tele din Lodz sînt cunoscute și 
dincolo de hotarele țării, echipa 
lor participînd la ultima ediție a 
^Cupei campionilor europeni". 
Remarcabilă este ascensiunea ho- 
cheiștilor, care — acum un an — 
debutau în campionatul primei 
categorii. De cînd orașul țesăto
rilor beneficiază de un admirabil 
patinoar acoperit (cu 8 000 locuri 
în tribune) hocheiul a luat aci 
un avînt deosebit. L.K.S. a reu
șit o serie de rezultate surprin
zătoare în fața senatorilor de 
drept din prima divizie de ho
chei și chiar în zilele cînd vizi
tam Lodzul, lumea era sub im
presia unei victorii cu 10—1 obți
nută la Varșovia, în fața echipei 
campioane, Legia.

Alte echipe purtînd inițialele 
L.K.S. pe tricouri activează în 
campionatele categoriilor secun
de. Așa sînt cele de baschet 
masculin, lupte, tenis de masă 
și handbal feminin. Interesant de 
menționat că aceasta din urmă 
deținuse încă înainte de război 
două titluri de campioană a țării. 
Cartea 
altfel, 
trecut 
mares 
mai bine de o jumătate de secol. 
In 1924, fotbalistul Cyll din Lodz 
făcea parte din echipa olimpică 
a Poloniei, participantă la J. O. 
de la Paris. Tot la Olimpiadă, în 
1936, sulițașa Krasniewska obți
nea medalia de bronz. După ulti
mul război, L.K.S. a dat repre
zentativelor Poloniei numeroși in
ternaționali, în special la fotbal* 
baschet, hochei și atletism.

Clubul numără astăzi 8 500 de 
membri. Din aceștia 1 400 sînt 
sportivi activi. Toți cotizează. 
Pentru investiții depășind volu
mul cotizațiilor, L.K.S. primește 
sprijin bănesc din partea insti
tuției care patronează clubul, a- 
nume fabrica de textile ,-,March- 
lewski", una din cele mai mari 
din Lodz. în club nu au acces 
numai muncitorii textiliști și fa
miliile lor, ci oricine se simte 
legat afectiv de acest club. Așa 
se explică și numărul mare de 
echipe purtînd culorile alb-roșu. 
Numai școala de sport pentru co
pii, organizată în cadrul clubului, 

de 
la 
de

de aur a clubului are, de 
numeroase referiri la un 
remarcabil, al cărui pal- 
se întinde pe distanța de

beneficiază de aportul a 24 
antrenori'. Sint 12 echipe LKS 
fotbal, 2 de hobhei, tot atîtea 
baschet.

60 de ani de sport. O viață60 de ani de sport. O viață da 
om. Dar nu numai longevitatea 
este lucrul de admirat in această 
grupare care reunește sub ini
țialele LKS atîția bravi iubitori 
ai sportului.

Vlad UDRIȘTE

TEUX-mix-mrxrajex
In turneul internațional de 
șah de la Zalagerszeg, după 
șapte runde în fruntea clasa
mentului se menține maestrul 
cubanez Cobo cu 5 p, urmat 
de Bilek, Flesch și Honfi cu 
cite 4 p. Tn runda a 7-a, Cobo 
a remizat cu Lengyel, rezultat 
consemnat și în partida Bilek- 
Jansa.

Grubb (S.U.A.).

la baschet feminin: 54-50!
SAN REMO (Agerpres). 

Turneul internațional femi
nin din localitate a debutat 
cu o surpriză de mari pro
porții. Cîștigătoarea turnee
lor precedente, disputate la

Messina și Ragusa, reprezen
tativa Cehoslovaciei, a fost 
învinsă de echipa României 
cu scorul de 54—50 1 In ce
lălalt meci, Franța a între
cut Italia cu 79—44.
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BAUMSTARK Șl RADZIKOWSKA ÎNVINGĂTOARE LA LUBLIN
fe
s-a

Turneul internațional 
minin de șah' de la Lublin 
încheiat cu victoria a două 
concurente Gertrude Baum- 
stark (România) și C. Radzi-

kowska (Polonia), care au to
talizat fiecare 8 puncte din 11 
posibile. A doua reprezentan
tă a României, Suzana Makai, 
a ocupat locul cinci cu 7 
puncte.

în turneul masculin primul 
loc a revenit polonezului Lewi 
cu 8 p, urmat de Gipslis 
(U.R.S.S.) — 7>/j p, Barczay 
(Ungaria) — 7 p.

Proba de simplu bărbați din 
cadrul turneului internațional 
de tenis de ia Eaestbourne a 
fost cîștigată de (jucătorul 
vest-german Kristian Kuhnke. 
In finală. Kuhnke l-a învins 
cu 6—4, 2—6, 9—7 pe spanio
lul Manue] Orantes. Turneul 
feminin s-a încheiat cu vic
toria tenismanei australience 
Karen Krantzke, învingătoare 
cu 6—0, 9—7 în fața Annei

Rezultatele înregistrate în 
competiția europeană de fot
bal „Cupa Inter-Toto": F. C.1 
Kaiserlautern — Olympique 
Marseille 6—0 (4—0); ZVb 
Jilina — Nec Nijmegen 2—1 
(0—1); Servette Geneva — 
Malmd 4—2 (1—1); Lugano — 
Szombierki 0—0 ; Fuerth — 
Zaglembie Sosnowiec 0—0.■
Turneul internațional de te
nis de la Aix en Provence s-a 
încheiat cu desfășurarea fi
nalei probei de simplu bărbați 
în care s-au întîlnit Roy 
Emerson (Australia) și H. El- 
senbroich (R. F. a Germa
nie,). Victoria a revenit jucă
torului australian cu ' 6—3, 
6—4, 8—6.
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