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PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL ILIE NĂSTASE învinge 
pe Manuel Santana!

ROMÂNIA
BULGARIA

AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
La 28 iulie a. c., a avut loc, 

eub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Plenara 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

La primul punct al ordinei 
de zi, tovarășul Dumitru Pe
trescu, vicepreședinte al Con- 
siliW ji Național al Frontului 
UBiurfțb Socialiste a prezentat 
o informare în legătură cu 
desfășurarea dezbaterilor în 
adunările organizate de Fron
tul Unității Socialiste, a Te
zelor Comitetului Central și a 
proiectului de Directive pen
tru cel de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Pe marginea acestor docu
mente, s-au purtat discuții 
largi. în consiliile Județene, 
municipale, orășenești și co
munale ale Frontului Unității 
Socialiste, în organizațiile de 
masă și obștești și în plenare 
ale conducerilor acestora, în 
cadrul consiliilor oamenilor 
muncii ale naționalităților 
conlocuitoare. La aceste dez
bateri au participat milioane 
de muncitori, țărani și intelec
tuali, tineri și vîrstnici, ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități care, într-o 
impresionantă unanimitate, 
și-au manifestat adeziunea de
plină față de politica internă 
și externă a partidului, față de 
Tezele Comitetului Central și 
proiectul de Directive care 
constituie programul dezvol
tării pe viitor a societății noa
stre socialiste. Ei și-au expri
mat hotărirea de a participa 
cu toată priceperea și energia 
la înfăptuirea acestei politici 
care exprimă interesele lor vi
tale, voința supremă a între
gului popor. în cadrul adună
rilor s-au făcut, de asemenea, 
propuneri, sugestii și observa
ții constructive, în scopul de
finitivării proiectului de Di
rective precum și cu privire 
la îmbunătățirea activității 
unor organe de stat centrale 
și locale.

în cadrul plenarei Consiliu
lui Național al Frontului Uni
tății Socialiste care a dezbă
tut documentele pentru cel de 
al X-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, au luat 
cuvîntul tovarășii: Ion Cotoț, 
secretar al Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România ; acad. 
Ștefan Peterfl, președintele 
Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară din 
România; Aurelia Dănilă, pre
ședinta Comitetului Județean 
Cluj al femeilor: Miu Do- 

brescu, președintele Consiliu
lui județean Iași al Frontului 
Unității Socialiste; Traian 
Ștefănescu, președintele Con
siliului Uniunii Asociațiilor 
Studențești din România ;

Eduard Eisenburger, președin
tele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate ger
mană din România: Toma 
Spiridon, maistru mecanic la 
Uzinele 1 Mai din Ploiești ; 
acad. Horia Hulubei, preșe
dintele Comitetului pentru 
Energia Nucleară; Teodor 
Ștefănescu. președintele Uni
unii Județene Buzău a Coope
rativelor agricole de producție 
și Ascanio Damian, vicepre
ședinte al Uniunii Arhitecți- 
lor.

Vorbitorii, exprimînd voin
ța organizațiilor pe care le re
prezintă. au dat o înaltă apre
ciere activității laborioase teo
retice și practice, desfășurate 
de partid, de Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru so
luționarea problemelor com
plexe ce le ridică evoluția so
cietății noastre, pentru promo
varea neabătută a intereselor 
poporului român, a cauzei pă
cii și socialismului în lume. 
Ei au exprimat totodată ade
ziunea totală față de docu
mentele pentru cel de al X-lea 
Congres, hotărirea muncitori
lor, țăranilor, intelectualilor, 
indiferent de naționalitate, de 
a înfăptui neabătut sarcinile 
ce vor fi stabilite de Congre
sul al X-lea.

a

s euvintul 
oglindește

Campionul de tenis al României
de la Conina (Spania) cu

MADRID, 28. — Turneul in
ternațional de tenis desfășurat 
în localitatea La Coruna (Spa
nia) s-a încheiat cu un remar
cabil succes pentru campionul 
României, llie Năstase. în finala 
probei de simplu, care s-a dis-' 
pvtat duminică seara la lumina 
reflectoarelor. Năstase l-a ir- 
vîns oe marele as soanicl. 
nuel Santana, după patru seturi 
de lupta : 4—6, 6—4, 6—2, 
11—9.

Victoria lui Hie Năstase asu-

a
o

încheiat turneul internațional
sp'endidă victorie

(juniori) 5-5
LA LUPTE

a ales in Biroul 
al Consiliului Na- 
Frontului Unității 
pe tovarășii: llie

pentru continua 
României socia-

adoptat o hotă-a
care Consiliul Na- 
Frontului Unității 

alăturîndu-se intre-

propășire 
liste.

Plenara 
rire prin 
tional al 
Socialiste,
gului nostru popor, aprobă in 
unanimitate documentele pen
tru cel de al X-lea Congres al 
partidului.

Cu profundă satisfacție, par
ticipanta la Plenară si-au în
sușit și au susținut entuziast 
propunerea organizațiilor ju
dețene de partid ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iu
bit fiu al poporului nostru, 
conducător marxist-leninist 
călit în lupta revoluționară, 
strîns legat de mase, să fie 
reales în funcția de secretar 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român.

La cel de-al doilea punct al 
ordinei de zi Plenara a exa
minat proiectul' de Regula
ment al Frontului Unității So
cialiste, pe care cu unele mo
dificări propuse de membri ai 
Consiliului Național l-a adop
tat in unanimitate.

In continuare au fost adop
tate unele măsuri organizato
rice.

Plenara a aprobat cererea 
Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate ucraineană 
din Județul Maramureș de a 
adera la Frontul Unității So
cialiste.

Uniunii 
din

Totodată au fost cooptați in 
Consiliu! National al Frontu
lui Unității Socialiste: Con
stantin Băbălâu. președintele 
Consiliului județean Dolj a! 
Frontului Unității Socialiste, 
llie Cișu. președintele Consi
liului județean Prahova al 
Frontului Unității Socialiste. 
Ludovic Fazekas. președintele 
Consiliului județean Harghita 
al Frontului Unității S.xia- 
liste. Gheorghe Năstase, pre
ședintele Consiliului județean 
Argeș al Frontului Unității 
Socialiste. Gheorghe Tănase. 
președintele Consiliului jude
țean Vaslui al frontului Uni
tății Socialiste. Richard Win
ter. președintele Consiliului 
județean Sibiu al Frontului 
Unității Socialiste. Traian Ste- 
fănescu, președintele Uniunii 
Asociațiilor Studențești din 
România, care au fost aleși in 
aceste funcții după constitui
rea Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste.

Plenara 
Executiv 
tional al 
Socialiste
Alexe, președinte al Uniunii 
Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești, Constantin 
Mateescu. președinte al Uniu
nii Centrale a Cooperativelor 
de Consum, și Traian Ștefă
nescu. președinte al
Asociațiilor Studențești 
România.

în încheiere, primit cu 
aplauze, a luat cuvîntul 
târâșul Nicolae 
care a spus:

Plenara Consiliului National 
al Frontului Unității Socia
liste a dezbătut și aprobat in 
unanimitate documentele ce 
urmează a fi supuse Congresu
lui al X-lea al partidului. Ace
ste documente dau orientarea 
de perspectivă asupra dezvol
tării economice și sociale a pa
triei noastre, trasează liniile 
generale ale politicii interne și 
externe, a României socialiste 
în anii următori.

Dezbațterile publice care 
avut lot în întreaga țară 
demonstrat unanimitatea 
care poporul nostru înfăptu
iește programul partidului, au 
relevat hotărirea tuturor oa
menilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, de a ac
ționa uniți și în viitor pentru 
a asigura progresul continuu 
al României socialiste, reali
zarea politicii ei de pace și co
laborare internațională.

Faptul că organizațiile care 
compun Frontul Unității So
cialiste au dezbătut și apro
bat aceste documente în șe
dințele comitetelor lor de con
ducere, relevă încă o dată pro
fundul democratism al orin- 
duirii noastre, contribuția ac
tivă pe care organizațiile de 
masă și obștești o aduc la ela
borarea politicii interne și ex
terne a partidului nostru, la

vii 
to- 

C eaușescu 
- ___  • .

au 
au 
cu

edificarea orinduirii noi. so
cialiste.

Organizațiile componente ale 
Frontului Unității Socialiste și 
Consiliul Național al Frontu
lui și-au exprimat părerea și 
in legătură cu funcția de se
cretar general al Partidului 
Comunist Român. Desigur, a- 
ceasta este o problemă care 
urmează să fie hotărita de 
Congresul partidului. Faptul 
că atit conferințele județene 
de partid, cit ți organizațiile 
din cadrul Frontului Unității 
Socialiste si-au 
in aceasta privi
de asemenea, felul nou. demo
cratic in care partidul ințele- 
ge să se consulte cu masa lar
gă a comuniștilor, cu organi
zațiile obștești — cărora le re
vine un ro! important in viata 
societății noastre. — asupra în
tregii sale activități. Doresc să 
exprim cele mai vii mulțumiri 
tuturor organizațiilor de masă 
ți obștești, precum și Consi
liului Național al Frontului 
Unității Socialiste pentru spri
jinul acordat, propunerii con
ferințelor județene de partid, 
ți să le asigur că in munca ce 
mi se va incredinta de partid 
ți de stat voi face totul pen
tru a îndreptați încrederea, 
pentru a contribui la dezvolta
rea pe mai departe a patriei 
noastre socialiste, pentru a 
servi eu credință poporul, cau
za partidului, a socialismului 
și păcii.

Hotăririle Congresului al 
X-lea al partidului vor deschi
de patriei noastre mărețe pers
pective de viitor. Aceste bo- 
tăriri vor pune sarcini mari 
in fata tuturor organizațiilor 
de partid, a organizațiilor de 
masă ți obștești, deci ți in 
fata Consiliului Național a! 
Frontului Unității Socialiste, a 
consiliilor județene, orășenești 
și comunale. îmi exprim con
vingerea că toate organizațiile 
componente ale Frontului Uni
tății Socialiste vor acționa tu 
toată hotărirea pentru înfăp
tuirea programului ce va fi a- 
doptat de Congresul al X-lea 
în vederea dezvoltării multi
laterale a socialismului in pa
tria noastră, a desfășurării in 
continuare a politicii de cola
borare și prietenie cu țările 
socialiste, de conlucrare paș
nică cu toate țările lumii.

în încheiere, doresc să urez 
conducerilor tuturor organiza
țiilor din cadrul Frontului 
Unității Socialiste succese tot 
mai mari in activitatea lor. iar 
membrilor Consiliului Natio
nal multă sănătate ți fericire.

Cuvîntul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniat in 
repetate rinduri cu vii și pu
ternice aplauze.

ci
O

fn f
. N*

niflri ale Ungariei și Ro
mâniei. Si de data aceas
ta selecționata noastră a 
câștigai întrecerea cu a- 
ceîaș. scor : 6—5. Au legit 
inv-.r.gători Ion Adam 
fcaî 54 kg). Gh. Ciechi- 
eă 07 kg). Cornel Hoduț 
(W kg). Sandu Mihaleea 
<o3L500 kg>. Florin Ștetan

kg) și Dumitru Ze- 
l kg). De la 
-au plăcut Pe 
(43 kg). Janos

51 kg) și Vihnos 
Arbitrajul 
— Olanda, 
în ambele

(67 
linca (—81 
oaspeți n 
ut Gluk
Ferstek (
Jakab (75 kg).
iu: Jean Krom

ÎNTRE 1 Șl 3 AUGUST

Competiția ciclistă 
internațională 

„Cupa Buciireștiului 
se va d sputa la...

Constanța

44

ci-

CRITERIUL SPERANȚELOR OLIMPICE LA VOLEI

tchipa noastră a evoluat sub așteptări:
ROMÂNIA — U.R.S.S. 1-3

A IX-a ediție a competiție: 
elite internaționale „CUPA 
BUCUREȘTTULUI" se va desfă
șura in zilele de 1. 2 și 3 august. 
Ed ia din acest an a tradiționalei 
co ..petiții prezintă un aspect ine
dit : teatrul disputei ii constituie, 
de data aceasta, șoselele dobro
gene și Străzile orașului Con
stanța. Deci, un interesant „nu
măr- din bogatul program spor
tiv estival de pe litoral.

întrecerea cuprinde următoarele 
trei etape : 1 august, Constanța 
Tuicea, 2 august. Tuleea — Con
stanța și 3 august, un circuit pe 
străzile orașului Constanța.

La startul cursei se vor prezenta 
cicliști din Italia, Franța, Bel
gia, Ungaria și Bulgaria. Aceștia 
vor primi replica următorilor D 
sportivi romi ai : G. Moieeanu, 
Rusu. Al. Sotronie. Șl Cernea. V. 
Silejan. T. Puterity, A. Suclu. 
David. I. A -ieanu, C. Ciocan.
C umeli. v. Burlacu, S. Suditu șl 
Șl. Sueiu.

PIATRA NEAMȚ. 28 (prin 
telefon, de la trimisul nos
tru). După ce conducătorii tu
turor delegațiilor prezente la 
Criteriul .speranțelor olimpice 
au fost primiți de către tov. 
Vasile Gherasim, prim secre
tar al Comitetului municipal 
de partid, primarul munici
piului, complexul sportiv 
„Ceahlău?* din localitate a re
unit în fața fileului, pentru 
ultima dată, echipele compe
titoare. Tn jocul decisiv pentru 
stabilirea ciștigătoarei actualei 
ediții a ^Criteriului s-au în- 
tilnit echipele ROMÂNIEI și 
U.R.S.S

cubanezi cu scorul 
(13, 11, 6). Juniorii

baliștilor
de 3—0
noștri s-au comportat bine, 
reușind să opună o dîrză re
zistență. dar lipsa experien
ței și-a spus cuvîntul. 
trajul cuplului

Arbi-
N. Mateescu

E.

N. 
N.

„CUPA MĂRII NEGRE” LA BASCHET:

f. eciul România-Cehoslovacia,

o revanșă
VIII-a ediție a 

n_ r__ __ Negre**, competi
ție cu o frumoasă tradiție in 
baschetul feminin european, va 
reuni, in Sala Sporturilor din 
Constanța, alături de repre
zentativa țării noastre, două 
dintre cele mai valoroase e- 
chipe de pe continent : Ceho- 
lovacia și Polonia. Ultima, au
reolată cu medaliile de bronz 
ale campionatului european 1968, 
ia parte pentru a treia oară 
la competiția de pe litoralul 
nostru, primele evoluții avînd 
loc in 1964 (clasament : 1. Ro
mânia, 2. Polonia, 3. R. D. Ger
mană, 4. Iugoslavia) și în 1966 
(clasament : 1. România A, 2. 
Polonia, 3. R.S.S. Moldoveneas
că 4. România B).

Sportivele cehoslovace sînt 
prezente pentru a doua oară 
la „Cupa Mării Negre”. Debu-

Această a 
„Cupei Mării

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag a 4-a)

La ora cînd apar aceste rtn- 
duri. automcbiliștil rcmln: 
participant! la a Vl-a ediție a 
Raliului Dunării — Castre*. 
s-au reîntors 1a Fraga. de 
unde vor lua startul joi seara 
cu direcția Brașov. In peste 
40 de ore de conducere (două 
zile și două nepți). ei vor 
traversa Cehoslovacia. Aus
tria. Ungaria și Romanța, 
tuind parte la M probe spe
ciale de viteză. Traseul ra
liului însumează 2 7S2 km. î.' ă 
dacă avem în vedere antrena
mentele și recunoașterea în
tregului parcurs, cifra înre
gistrată la bordul mâți mior 
Renault 8 Gordini. pe care 
concurează reprezentanții noș
tri, se ridică ia aproape 
12 000 km !

înainte de plecarea spre ca
pitala Cehoslovaciei, am a-.u:

NOU iNVIHGirORl
tnHlntri reprezentanții 
noștri au fost răsplătiți 
cu multe aplauze.

Eug. LAZAR 
arbitru de box

„Cupa Ardealul" 
la tenis

Cu începere de azi, 
pe cele șase terenuri de 
tenis din parcul orașu
lui Ciuj. se vor desfă
șura întrecerile compe
tiției dotată cu „Cupa 
Ardealul*. Vor fi pre- 
zenți peste 50 de jucă
tori și jucătoare, re- 
prezentînd diferite cen
tre din țară.

FINALELE LA CANOTAJ FEMININ
Lacul Snagov găzdu

iește astăzi dimineață 
finalele campionatului 
republican de canotaj 
academic feminin. Par 
ticipă cele mai bune 
vîslașe și ramere din 
centrele nautice Bucu
rești, Timișoara și A-

rad. Pe programul con
cursului care începe la 
ora 10 (cu starturi din 
15 în
rează cele 5 probe cla
sice :
dublu, 4-j-l rame, 4+1 
vîsle și 0+1.
—,--------------------- ——

15 minute) figu-

schif simplu,

MECI AMICAL DE TENIS

SPXRUK SUIOIIȚĂ - POLIHHMCX CLUJ 9-6
în cadrul unei intîl- 

niri amicaie de tenis 
susținută la Subotița 
(Iugoslavia). echipa 
gazdă Spartak a dis-

pus de Politehnica Cluj 
cu 9—6. Revanșa me
ciului va avea loc pe 
Ia jumătatea lunii au
gust, la Cluj. ,

RALIUL DINARII-CASTROL

ii. csre ne-a spus : 
m acest an a Raliu - 

__ __________   dintre 
cele ma; grele de pinâ acum. 
Mediile orare foarte ridicate 

penalizările severe pentru 
intirzierile la punctele de con
trol transformă proba de re
gularitate în probă definitivă 
a competiției. După părerea 
mea. se va alerga permanent 
in «criză de timp", sub pre
siunea acelor de ceasornic. 
Vor fi favorizați acei concu- 
renți care dispun de mașini 
puternice : austriacul Poltin- 
ger (Porsche 911 T), belgianul 
Staepelaere (Ford 20 MRS) 
etc. Echipajele noastre ofi
ciale formate din Graef — 
Pescaru (nr. de concurs 36), 
Popescu — Marin (37), Ionescu

una

Cristea — Rotaru (38) șl Du
rr., tr eseu — Vezeanu (39) au o 
misiune amplificată în dificul
tăți. deoarece clasa la care 
concurează (l 300 cmc) este 
cea mai bogată in participare: 
13 echipaje, din care 11 pe 
automobile R 8 Gordini. Avînd 
în vedere caracterul din acest 
an al competiției, am stabilit 
în comun. încă de la Bucu
rești, o tactică de concurs po
trivit căreia piloții noștri să 
acorde maximum de atenție 
probei de regularitate, astfel 
incit ei să încheie cursa cu 
cît mai puține (sau chiar fără) 
penalizări. Automobiliștii ro
mâni vor lua startul deciși să 
se comporte onorabil, deși 
posedă sub capotă mai puțini 
cai putere decît adversarii lor 
direcții *•.

La Tîrnăveni, pe 
stadionul „23 Au
gust", a avut loc 
intilnirea revanșă 
dintre selecționa
tele de juniori ale 
României și Bul
gariei la lupte li
bere. De data a- 
ceasta. partida s-a 
încheiat la egali
tate : 5—5 (primul 
meci s-a terminal 
la 8*/2-1Vi .în fa
voarea echipei ro
mâne), 
zultate 
cat. 48 
Harapu 
I. Ștefanov 
52 kg 
sile p.p. M. Jelev, 
56 kg. - M. Ma
rin p.p. A. Pav
lov, 60 kg-P. An- 
drone b.p. T. Hris- 
tov, 65 kg — Gh. 
Paraschiv b.p. G. 
Iordanov, 70 kg — 
Em. Cristian egal 
I. Abilov, 75 kg— 
I. Dumitru b.p. C. 
Petrov, 81 kg — 
V. Mihâilă b.p. D. 
Murakov, 87 kg—
L, Cyorgy
p. tuș C. Constan- 
tinov, +87 kg -
M. Vodă egal I. 
Vladimirov.

AL. GANEA 
corespondent

Iată re- 
tehnice : 

kg — I. 
(R) p. tuș

(B), 
Gh. Va-

«MIRACOLUL
I
i
i

I
I

SPORTIV
I
i
iM area performanță — în ori

care sport — prin virtuozita
tea care o creează, se înveci
nează și se înrudește, pe pla
nul superior al posibilităților 
omului, cu orice formă de 

I creație, de arfă. Marea performanță 
I înseamnă perfecțiune : o îmbinare 

ideală de frumos, spiritualitate conden
sată, echilibru și originalitate a mișcă- 

Irii corpului.
Marile personalități sportive sînt ar

tiști ai mișcării*, care descoperă, pentru 
Inoi, grația și eleganța ca formă de ex

primare a mișcării, la o tensiune ridi
cată, apropiată sau depășind chiar gra- 

I nițele cunoscute ale posibilităților omu
lui. Victoria sportivă nu este victoria 
asupra adversarului, ci este, în primul 

Irînd, victoria omului asupra sa, rodul 
răbdării și trudei, fructul voinței speci
fice omului.

I Multi se înșeală crezînd că sportul, 
performanța sportivă, este rezultatul 
unei monoculturi, dezvoltarea mușchi-

Ilor împinsă pînă la desăvîrșirea biolo
gică. Multi cred că sportul este o spe
cializare îngustă, fizică, abrutizantă, a 

I unui «animal de rasă" destinat exclu- 
| siv gladiatului modern — competi

ția. Cit de departe sînt de adevăr.
Performanța sportivă este tot atît 

| de spirituală ca orice formă de crea
ție, căci sportul este arta mișcării. Per- 

Iformanța înseamnă curiozitate și stu
diu. înseamnă cunoaștere și metodă, în
seamnă tenacitate și frămîntare, în- 

I seamnă eșec, înseamnă reușită. Nu 
I există mari sportivi și mari performan

țe fără înalte calități sufletești, spiri- 
I tuale, prin care văd mai adine și mai 
I bine realitățile din sfera preocupări

lor lor.
Sportul nu este destindere la nive- 

I Iul performanței ridicate, ci o formă a 
activității omenești la fel de laborioasă 
(dacă nu mai mult) ca oricare alta; 
înrădăcinată în traefitie, legată de pei
saj, de dorința omuiui de întrecere și 
autodepășire, de natură, pe care omul 
o redescoperă fără încetare cu ochii 
uimiți, cu minte și suflet avid. Sportul 
este un mijloc de cultură. El ne învață 
să vedem, să visăm, în sensul percepe
rii frumosului, să voim, să perseverăm, 
să învingem. Sportul cultivă în noi ge
nerozitatea, prietenia, dragostea de na
tură și respectul față de om, cultivă 
munca și sensibilitatea. Ceea ce se
duce în marea performanță este îm
pletirea fericită, alternanța între înțe
lepciunea, bunul simț dobîndit dîntr-o 
îndelungată confruntare cu adversarul, 
cu natura și cu sine însuși, fără concesii 
și gustul de cunoaștere neliniștit de 
autodepășire, de curiozitatea spiritului 
omenesc ; atracția necunoscutului, a 
riscului moderat, Înțelept pentru dobîn- 
direa limitelor. Ceea ce este cel mai 
frumos Tn sport este purificarea, trans
figurarea săvîrșită în om prin apropie
rea de zonele superioare ale sensibili
tății, este conștiința răspunderilor că
pătate după realizarea unor fapte de
osebite, este eroismul său cotidian.

Marea performanță nu este agre
ment, ci un angajament total, pasionant 
și conștient al omului spre a deveni 
mai bun, mai puternic și mai frumos 
sufletește și fizic.

lată de ce marea performanță trece 
invariabil prin muncă asiduă; studiu 
pentru luminarea minții și exercițiu pen
tru fortificarea trupului. Numai așa pu
tem concepe vechiul dicton : .Mens 
săna in corpore sano". Ruperea echili
brului dintre aceste coordonate majore 
înseamnă nereușită pe planul rezulta
telor, dar, în primul rînd, și ceea ce 
poate fi mai grav, înseamnă, cred, o 
infirmitate permanentă a omului, con
trară spiritului și idealului sportului.
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atractiva

Dimineața s-a desfășurat 
partida Cuba—România (j), 
încheiată cu victoria volei-

Dan VASILIU

Mihai BIRA

Probă de viteză pe circuit, la București, in cadrul unfia din edițiile precedente ale Raliului Dunării

tul l-au făcut în 1963, cind au 
cucerit locul I, fiind urmate de 
România, Bulgaria și Franța. 
Selecționata Cehoslovaciei vine 
la Constanța după o serie de 
prestigioase victorii obținute în 
turneele de la Messina, Ra- 
gusa și San Remo, unde a cu
cerit. de fiecare dată locul I 
în compania echipelor Fran
ței, României și Italiei și a su
ferit o singură înfrîngere în fa
ta baschetbalistelor noastre (50- 
54, la San Remo). în perspec
tivă, o revanșă așteptată cu de
osebit interes. Despre Cehoslo
vacia mai trebuie spus că are 
un palmares impresionant, sin
tetizat în faptul că din "nul 
1950 și pînă în 1966 a fost per
manent printre premiatele cu 
argint sau bronz ale campio
natelor europene.

-A,.. ..
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In IntImpinarea celui
DE AL X-LEA CONGRES!.;^:™

- _ __ .. ____ _ _ _ I campionatuluiAL PARTIDULUI

Un nou IN CAMPIONATUL ȘCOLILOR SPORTIVE

I. Miclăuș 57,7 — 100 m și 2:08,7 — 200 m liber

I

Am COMPE TITIONALA
PITEȘTI

în întîmpinarea celui de al 
X-lea Congres al partidului 
și a zilei de 23 August, Con
siliul județean pentru educa
ție fizică și sport Argeș, în 
colaborare cu Consiliul jude
țean al sindicatelor, Comite
tul județean al U.T.C. și zia
rul „Secera și Ciocanul", a 
organizat numeroase competi
ții sportive de masă. Astfel, 
în aceste zile se desfășoară 
fazele decisive ale unor între
ceri de fotbal, handbal, halte
re, popice, șah, tenis de masă, 
volei, orientare turistică, ci
clism (turul județului Argeș) 
și lupte greco-romane. Con
cursurile, la majoritatea 
murilor sportive, au un 
racter interjudețean.

O altă acțiune este și 
a turiștilor și alpiniștilor
Pitești, Curtea de Argeș și 
Cîmpulung, care, în cinstea 
celei de a 25-a aniversări a 
Eliberării, vor fixa plăci co
memorative pe cele mai înalte 
cote din județ.

L FEȚEANU, 
coresp. principal

can. Formația locală a cîști- 
gat partida cu 25—10.

I. ANDKEI — coresp.

TIMISOARA

ra- 
ca-

cea 
din

COMANEȘTI

Strada principală a pito
rescului orășel minier de pe 
Valea Trotușului va cunoaște 
duminică o animație deosebi
tă. Această arteră va fi tra
seul unui interesant concurs 
de biciclete și motorete, or
ganizat de către Comitetul 
orășenesc U.T.C. Comănești în 
cinstea Congresului partidu
lui.

CISNĂDIE

Asociația sportivă Textila, 
în colaborare cu comitetul 
U.T.C. al Uzinelor textile, or
ganizează în aceste zile o 
amplă competiție polisportivă. 
Pînă în prezent, peste 800 de 
fete și bâieți din secțiile fi
latură. țesătorie covoare per
sane, apret ș.a., s-au întrecut 
la volei, tenis, atletism, fot
bal și handbal. A avut loc 
și un meci de handbal băieți 
între Textila Cisnădie și 
Chimia Tr. Măgurele, echipă 
promovată recent în divizia 
B a campionatului republi-

Timp de trei zile, baza 
sportivă Progresul din orașul 
nostru a găzduit întrecerile 
fazei de zonă a „Cupei eli
berării" la box, competiție or
ganizată de U.G.S.R. La cele 
trei reuniuni au participat 
reprezentative din patru ju
dețe : Timiș, Caraș-Severin, 
Dolj și Cluj. Iată rezultatele 
înregistrate in ultima reuniu
ne (în ordinea categoriilor): 
Ursulescu (C—S) b.p. G. Hoca
(C) , St Molnar (T) b.p. C. 
Angliei (C—S), M. Grigore 
(T) b.p. St. Indricău (C—S). 
P. Nedelcea (C—S) b.p. I. Ot- 
vos (C), I. Costin (1a| b.p. 
Gh. Roșea (C), M. Goanțâ
(D) b.p. D. Trandafir (C—S), 
M. Morărescu (C—S) b.ab. II 
L Stan (D), M. Deheleanu (C-S) 
b.p. I. Chivu (T), C. Bălănes- 
cu (T) b.p. I. Matei (D), M. 
Luca (T) b K.o. H. C. Stoi- 
nică (C—S), G. Schubert (T) 
Luca (T) b k.o. H. C. Stoi- 
versarului (I. Sănătescu (D) 
s-a accidentat). Clasamentul 
final al zonei de la Timișoa
ra : 1. Timiș 35 p, 2. Caraș- 
Severin 32 p. 3. Dolj 24 p. 4. 
Cluj 14 p.

P. ARCAN, 
coresp. principal

SIGHETUL MARMAȚIEI
Recent, A.S. Constructorul 

din localitate a organizat un 
concurs de orientare turistică, 
ia care au luat startul spor
tivi din mai multe județe. 
Proba masculină (traseu de 11 
km, cu o diferență de nivel 
de 592 m) a fost cîștigată de 
L. Ferenț de la A.S. Metalul 
roșu Cluj. Pe locurile urmă
toare s-au clasat: Z. Szekely 
(Clujeana), Șt. Susa (Voința 
Cluj), A. Deak (Tipo Oradea). 
La femei (traseu de 7620 m, 
cu o diferență de nivel de 
342 m) a terminat învingătoa
re Paraschiva Sabo de la Me
talul Cluj. învingătoarea a 
fost urmată în clasament de 
Clara Sabo și Rozalia Gers- 
tenmayer (ambele de la Con
structorul Sighet) ș.a.

V. M1HALI — coresp.

(II)

o

ANOTIMPULi
iB U C U R I E I i

de Aurel

strinsîntreg poporul român 
unit în jurul Partidului, al 
celui mai iubit și mai respec
tat fiu al Patriei socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vibrează de emoția celor două 
mari evenimente < 
stesc zilele lunii 
al zecelea Congres 
tidului, a douăzeci 
cea aniversare a 
rii României de sub jugul 
fascist. Sînt încredințat 
sportivii țării noastre trăiesc 
plenar emoția clipei, sub im
pulsul tinereții lor fericite și 
biruitoare. Iar sentimentele 
lor firești sînt cu atît mai în
drituite cu cît această tinere
țe a lor de care 
fost cruțata, prin 
grija partidului, 
de toate ofensele 
la care a fost 
obligată tinerețea 
noastră.

Mă gîndesc astfel — ce 
vreți, nu mă pot elibera de 
povara amintirilor — ce a în
semnat sportul pe aceste me
leaguri, pînă la al doilea răz
boi mondial. Sau apanajul 
unei minorități de fii ai fami
liilor avute, practicant! snobi 
ai disciplinelor spectaculoase: 
tenisul sau cursele de auto
mobil, sau un cumul de vi
suri trădate. într-o țară în
zestrată cu talente autentice 
și care nu așteptau decît con
diții — dacă nu optime, mă
car convenabile, — pentru va
lorificarea unor aptitudini na
turale exemplare, se practica 
un fotbal orfan, lăsat la che
remul cîtorva „mecenati" ca- 
pricioși care întrețineau clu
burile cu generozitatea cu ca
re își plăteau metresele. Iar 
dincolo de asta. în indiferen
ta unor dregători obtuzi și puși 
pe chiverniseală, 
duită irosire de 
tul de acum un 
veac începea pe 
sfîrșea în abandonul celor ca
re ar fi putut aduce culorilor

care cin- 
August: 

; al Par- 
și cin- 
eliberă-

că

vorbesc a

I

o deznădăj- 
forțe. Spor- 
pătrar de 
maidane și

rganizația Sportului Popular, creată la 15 septembrie 
dului Comunist Român, a avut de rezolvat, încă c 

tentei sale, t ■ • ■ ..................-
paralel, activau o serie de organe sportive 
caracter de castă, că O.S.P. i _ ---------- ;------r------- ------------------ - f...........____________

muncitorești, nou create. Se resimțea acut lipsa cadrelor organizatorice și tehnice de specialitate.
In aceste condiții, O.S.P. a primit un sprijin neprețuit din partea sindicatelor. în cadrul 

CONFEDERAȚIEI GENERALE A MUNCII s-a înființat o COMISIE CENTRALĂ SPORTIVA, al 
cărei secretar general a fost numit tovarășul VASILE SECARA, un excelent polisportiv (jucător 
de rugby, înotător, șahist), om de entuziasm, dar și de acțiune.

l-am revăzut recent, și tovarășul Vasile Secară și-o depănat amintirile unei perioade care 
coincide cu anii de tinerețe ai noului sport românesc.

! 1944, din inițiativa Parti- 
u “«ui cb reicuvar, încă din primele zile ale exis- 

sarcini deosebit de dificile. Lucrurile erau complicate de faptul că, în 
• _ , vechi, cluburi profesioniste sau cu

nu dispunea de experiența necesară, ca și nucleele sportive

Marele aliat
D

BARANGA I

e la început voi cere 
îngăduința cititorilor 
dacă amintirile mele 
nu vor respecta o 
cronologie absolut ri

guroasă. Sînt peste 20 de ani 
de atunci, nu mi-arn făcut 
fișe, singura „documentare" 
fiindu-mi memoria. Aștern, 
deci, pe hîrtie gînduri ale tre
cutului, crîmpeie din viața și 
munca mea, așa cum le re
găsesc.

Sindicatele au fost, in
tr-adevăr, unul dintre aliații 
cei mai fideli ai tinerei orga
nizații sportive democrate, 
care luase ființă în România. 
Și nici nu putea fi altfel. în
sumând in rîndurile sale o 
masă uriașă de oameni ai 
muncii fizice și intelectuale, 
urmând cu hotărîre cuvîntul 
partidului, sindicatele — reu
nite ' atunci în Confederația 
Generală a Muncii — au a- 
cordat problemei educației fi
zice o însemnătate majoră, au 
plasat-o printre preocupăn'e 
de seamă. Comisia centrală 
sportivă, din cadrul C.G.M.. a 
trecut energic la treabă, pe 
mai multe planuri, toate VÎ- 
zînd, însă, același țel: 

—tztC.l.Cta SPOR- 
' In TRAIN BVN AL 
ce muncesc:

de la sfîrșitul anului 
întemeiază numeroa.se 

_ sportive sindicale 
care capătă fonduri, terenuri, 
echipament. Urmează, în 1945, 
o perioadă hotăritoare, de 
consolidare organizatorică, 
trecută cu succes, dar nu fără 
grele eforturi. Prinde rădă
cini, din ce în ce mai ferme, 
ideea SPORTULUI DE MA
SĂ, A EXERCIȚIULUI FIZIG 
COTIDIAN. Oamenii simt ne
cesitatea să facă sport, dar nu 
prea știu cum și nu sînt chiar 
itît de mulți cei care ar pu
tea să-i învețe. Era nevoie de 
-.adre.

în perioada mai—iulie 1946, 
C.G.M. organizează prima 
tcoală de instructori sportivi 
nndicali, primind un sprijin

TRANSFORMAREA
TULUI
CELOR

încă
1944 se
grupări

larg din partea A.N.E.F.-ului. 
Cursurile sînt predate de pro
fesorii Virgil Roșală, Victor 
Tibacu, Eugen Bran, Livia 
Thomas și se încheie la 22 iu
lie printr-o mare serbare pe 
actualul stadion al Republicii. 
Sportul muncitoresc din Ro
mânia primește un eșalon 
prețios de tineri care adaugă 
entuziasmului 
teoretice și 
riența.

Mergînd pe 
consolidării 
Secția centrală de educație fi
zică și sport a C.G.M. inițiază 
o școală de organizatori spor
tivi, pe care o conduce vechiul 
meu amic și coleg Ion Balaș.

Cam în același timp, la Di- 
ham, își ține cursurile o școa
lă asemănătoare sub auspiciile 
U.T.C., directorul ei fiind Ale
xandru Șiperco, pe atunci 
membru în Biroul executiv al 
C.C. U.T.C.

în colaborare cu O.S.P., la 
București, se organizează pri
ma școală de instructori de 
box, în bănci luînd loc glorii 
ale ringului românesc ca Ion 
Chiriac, Ion Popa, Petre Bră- 
tescu, Titu 
Stoianovici.

Sindicatele își dau întregul 
sprijin inițiativei ziarului 
„Sportul popular" de a orga
niza îniîiul Tur Ciclist al Ro
mâniei democrate, fiind pri
mele pe lista de subscripție 
deschisă în acest scop. (Da, 
să nu se mire tinerii sportivi, 
pe LISTA DE SUBSCRIPȚIE). 
Și, cu toate că 1946 fusese un 
an de secetă teribilă, Turul a 
adunat fondurile necesare des
fășurării sale, înregistrînd un 
uriaș succes. Pe șoselele Ro
mâniei au alergat cicliști ce
lebri ai vremii: iugoslavul 
Prosinek (care a și cîștigat în
trecerea), francezii Watter- 
schoot și Barbaroux, Nae 
Chicomban (clasat al treilea), 
Constantin Șandru și alții

în august, la Brașov, cu prl-

lor cunoștințe 
practice, expe-

aceeași linie, a 
organizatorice,

Sărbătoare, Ion

lejul Congresului național al 
tineretului democrat, sportivii 
grupărilor sindicale organi
zează două ștafete simbolice, 
unice prin anvergura lor, pe 
o distanță de 310 km și cursa 
cicliști București — Brașov, 
care avea să fie preluată mai 
tîrziu de ziarul „Scînteia", 
zidindu-și o frumoasă tradi
ție. Din partea O.S.P. se 
prezintă un referat cu un 
motto semnificativ: 
tul înseamnă mișcare, mișca
rea este sănătate, iar 
tea unui popor este cel mai 
mare lucru cîștigat în folosul 
omenirii, umanității și al ci
vilizației".

Memorabilă va rămîne 
toamna lui 1946. Luni 28 oc
tombrie, în sala din str. Ca- 
lomfirescu, s-a deschis prima 
CONFERINȚA PE ȚARĂ A 
RESPONSABILILOR SPOR
TIVI DIN SINDICATE. Tova
rășul CHIVU STOICA a adus 
salutul C.G.M. și a ținut un 
amplu discurs in care se ară
tau sarcinile sindicatelor în 
domeniul educației fizice a 
maselor.

în 1948 (la 17 și 18 ianuarie) 
a avut loc a doua Conferință 
a responsabililor sportivi din 
comisiile sindicale județene 
care a beneficiat de un cald 
salut din partea tovarășului 
GHEORGHE APOSTOL, pre
ședintele Confederației Ge
nerale a Muncii.

Se face bilanțul a trei ani 
de activitate, din ianuarie 
1945.

Mișcarea sportivă sindicală 
număra la acea dată aproape 
540 de grupări muncitorești 
cu 1400 de secții și peste 
40 000 de sportivi legitimați !

Sportul românesc abordează 
ora marilor competiții de ma
să. pe care le deschide uria
șul cros „Să întîmpinăm 1 
Mai". Apoi au venit altele și 
altele. Dar, despre toate aces
tea intr-o altă secvență.

„Spor-

sănăta-

Vasile SECARA

naționale, în toate discipline
le, atitea glorii. Intr-o viață 
ca asta a mea, care începe 
să nu mai fie scurtă, am trăit 
alături de atiția deziluzionați, 
că insăși rememorarea lor în
cepe să devină o dificultate. 
Sper să mă întorc la lumina 
zilei de astăzi, sărbătorească 
și pură în strălucirea ei, lu
mină ce scaldă milioane de 
chipuri de sportivi, la dispo
ziția cărora stau stadioanele 
moderne, piscinele îmbietoa
re, echipamentele rîvnite de 
ochii noștri de odinioară, hip
notizați in fața vitrinelor lui 
„Dilău", sprijinul de toate na
turile dat unei vieți sportive 
plurale, condusă științific, și 

care — în pofida 
atitor insatisfacții 
cite putem trăi cu 
un prilej sau al
tul — a înregis
trat, totuși, în
de secol succesetr-un sfert 

trainice, bucurii altădată de 
nesperat.

Evident, mai sint multe de 
făcut în sport. Fără îndoială, 
mai avem destule amintiri ale 
trecutului de lichidat, dintre 
care spiritul de grup, veleită
țile vedetistice sau meschine
le interese locale sînt numai 
o parte, dar nu și cea mai 
neglijabilă. își vor trăi, sînt 
încredințat, scadența. Fiindcă, 
iată, cerul e limpede și lumi
na ce ne învăluie, curată.

O bucurie simplă, egală, 
stăruie în inimile noastre.

Întreg poporul își întîmpină 
sărbătorile. In fruntea noas 
tră, cirmaci neobosit e Parti
dul, și în fruntea lui cel mai 
iubit și mai respectat fiu al 
patriei socialiste: tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.
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verificare in vederea 
i european de ju

niori de la Viena. La sfîrșitul 
acestei săptămîni (1—3 august) va 
avea loc în orașul Seesen ani 
Harz întîlnirea amicală dintre re
prezentativele de copii ale K.F. a 
Germaniei șl României. Anul a- 
cesta, organizatorii concursului au 
introdus în program probe pa
ralele la două categorii de vîrstă, 
12—13 ani șl 14—15 ani, urmînd ca 
cele două selecționate să alinieze 
cîte un concurent în întrecerile 
primei categorii și, respectiv, cîte 
doi la cea de a doua.

In vederea acestui concurs, 
echipa țării noastre a părăsit Ca
pitala în cursul zilei de ieri. Din 
delegație fac parte, printre alții, 
Liviu Copcealău, Anca Georges
cu, zeno Oprițescu, Anca Groza, 
Gheorghe Lupu, Anca Mihăescu, 
Siegrid Slecian, Rodîca Pătruică, 
Teodor Nicolae ș.a. Ei sînt înso
țiți de antrenorii Cr. ’ Vlăduță, M. 
Negrea și O. Mladin.

Concursul de la Seesen am 
Harz și campionatul național al 
copiilor programat săptămîna vi
itoare vor constitui ultimele probe 
de selecție în vederea alcătuirii 
lotului care ne va reprezenta în 
acest an la campionatul euro
pean. Prin prisma rezultatelor în
registrate în primele 7 luni ale 
anului și-au cucerit pînă în pre
zent dreptul de participare clu
jeanul Z. Oprițescu și dinamo- 
viștii L. Copcealău, Anca Geor
gescu și Arica Groza. Lista can- 
didaților rămîne însă In conti
nuare deschisă.

REȘIȚA, 28 (prin telefon) 
Timp de trei zile, piscina des
coperită din localitate a găz
duit întrecerile finale ale cam
pionatului școlilor sportive. 
Competiția s-a bucurat de un 
deosebit interes, fiecare reu
niune fiind urmărită de peste 
1 500 spectatori.

Reprezentanții Școlii spor
tive din Reșița au dominat ca
tegoric, cîștigînâ 28 din cele 
43 de probe ale concursului.

Dintre performanțele ce me
rită a fi reținute se desprind 
cele realizate de Ion Miclăuș 
și Dietmar Wetterneck, Sibia- 
nul, cu 57.7 la 100 m liber și 
2:08,7 la 200 m liber, a obținut 
doua promițătoare recorduri 
personale, anunțîndu-se ca un 
nou candidat la ștafetele 
ționale de 4 x 100 și 4 x 
m liber. Mult aplaudate 
fost șl cele 5 victorii ale 
Dietmar Wetterneck, unul
marii favoriți ai apropiatelor 
întreceri ale campionatului 
național de copii. Alți trei 
reprezentanți ai Școlii sportive 
din Reșița, Rodica Pătruică, 
Ioana Sporea și Mircea Bîcle-

na-
200 
au 
lui 
din

șan, s-au impus net în probele 
respectivelor categorii de vlr* 
stă. Iată și cele mai impor
tante rezultate tehnice i

JUNIORI : 100 m liber (m) I 
' I. Miclăuș (Sibiu) 57,7 ; 100 HI 

bras (m): E. Hempel (Bucu
rești) 1:15,3; 100 m liber (f) l 
Anca Andrei (Reșița) 67,2 ; 
200, m liber (m) i I. Miclăuș 
2:08,7.

COPII i 100 m liber (m) i 
D. Wetterneck (Reșița) 66.5 ; 
100 m 1 liber (f) t Siegrid Sle- 
cian (Reșița) 1:10,0; 100 m 
bras (m): A. Kuhn (Timișoa
ra) 1:22,5100 m bras (f) i 
Rodi ca 
1:25.3 ; 400 
Wetterneck 
fin (m) : 
1:12,8 ; 200 
Fătruică 
delfin _____
(Reșița) 34,0 ; 50 m spate (m) î 
M, Bjcleșan 36,1 ; 50 m del
fin (f) : Ioana Sporea (Reșița) 
36,4 ; 50 m liber (f) : I. Spo
rea 33,0 ; 50 m spate (f); I. 
Sporea 38,1.

Pătruică (Reșița) 
m liber (m): D. 
5:03,4 ; 100 m del- 

D. Wetterneck 
m mixt (f) i R. 

2:50,3 ;
(m); ăi

50 m
Bicleșan

ANDREI RUDEANU-coresp.

vulcan o promisiunei
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Și iată că, în sfirșit, marea 
performanță, promovarea în 
prima divizie a țării a fost 
realizată. Peste puțin timp, e- 
levii antrenorului Ștefan Con
stantinescu. vor face primul 
pas in marea întrecere.

Evenimentul merită atenția 
cuvenită, intrucit el vine să 
răsplătească pasiunea meta- 
lurgiștilor bucureșteni pen
tru rugby. Secția de rugby a 
asociației sportive Vulcan a 
constituit o importantă pepi
nieră pentru rugbyul Bucu- 

.reștean. Sub îndrumarea meș
terului Dragoș Tenescu și-au 
făcut ucenicia jucători ca Tu- 
țuianu, Dăiciulescu, Preda, 
Dragomir, Popa, Soare, Băr- 
bălău, Băltărețu și mulți al
ții, care, apoi, au cunoscut de
plina consacrare în cadrul di
vizionarelor bucureștene Di
namo. Steaua sau Gloria. Din
tre aceștia Tuțuianu, Preda, 
Dragomir. Dăiciulescu, Băltă
rețu și Popa au obținut înalta 
calificare devenind maeștri ai

EDIȚIE11969-1970

• Nici o schimbare in 
O Vineri, tragerea la 
transferări

>
sistemul de disputare 

sorți • Perioada de

sportului sau componenți ai 
echipei naționale.

Dintre performanțele Vul
canului — cîștigarea campio
natului național de juniori, in 
1958 și o dată finalistă a „Cu
pei României".

Revenind la prezent, după 
ce a cîștigat „calificările", 
detașindu-se net ca număr de 
puncte, dar și ca manieră de 
joc de restul competitoarelor, 
Vulcan s-a prezentat la exa
menul de promovare în prima 
divizie a țării, barajul, de care 
a trecut fără să cunoască în- 
frîngerea și făcînd astfel do
vada îndreptățitelor pretenții 
de a juca alături de cele mai 
bune echipe ale țării. Perfor
manța s-a bazat pe un joc 
bun, temeinic gîndit, cu vă
dite tendințe spre modern, pe 
care l-au practicat înaintașii, 
bine coordonați de Preda și 
permanent animați de Fugigi ; 
la fel, pe un compartiment 
omogen și sincronizat al des
chiderii realizat de cuplul Du- 
mitru-Briceag. Datorită jocu
lui acestor compartimente, li
niilor dinapoi le-au revenit 
sarcini mai ușoare, atacurile 
ei fiind în general, bine pre
gătite de către înaintași. Da 
crearea acestui stil corect și 
foarte eficace și-a adus din 
plin contribuția antrenorul e-

arbitrul internaționalchipei, _ ..... ...... ......
Ștelan Constantinescu. Nu tre
buie trecute cu vederea spriji
nul substanțial al consiliului 
asociației, care a pus la dis
poziția echipei baza materială 
necesară precum și aportul 
grupului de suporteri din ca
drul uzinei, însoțitor perma
nent al echipei la toate întîl- 
nirile.

Rămîne acum ca acest loc 
sub soare, odată cîștigat, să 
fie menținut și onorat Pentru 
aceasta dorim să credem că 
conducerea tehnică a echipei 
va continua să-i imprime ace
lași stil modern, eficace, plă
cut și atractiv. Ținînd cont 
de posibilitățile materiale 
existente precum și de rezerva 
umană ce poate fi oferită de 
școala profesională afiliată u- 
zinei este de datoria asocia
ției Vulcan să ființeze o secție 
puternică de juniori. In acest 
mod proaspetei promovate i se 
poate prevede un viitor mar
cat de o continuă ascendență 
valorică, în așa fel încît să 
contribuie la dezvoltarea rug- 
byului și să satisfacă în ace
lași timp exigențele publicului 
spectator pe care o dată cu 
apropiatul campionat, îl do
rim cît mai numeros.

Pau) CIOBĂNEL

9 Biroul F. R. Baschet a 
stabilit ca turul ediției 1969— 
1970 a diviziilor A, B, școlară 
și de juniori să se desfășoare 
la următoarele date : DIVIZIA 
A MASCL’LIN : 26 octombrie 
— 28 decembrie, cu participa
rea următoarelor echipe : Di
namo. Steaua, Politehnica, 
Rapid. I.E.F.S., I.C.H.F., Vo
ința București, Universitatea 
Cluj, Politehnica Galați, Uni
versitatea Timișoara, Comer
țul Tg. Mureș, Politehnica 
Brașov. Sistemul de desfășu
rare este identic cu cel al edi
ției precedente.

DIVIZIA A FEMININ: 26 
octombrie — 21 decembrie, cu 
participarea echipelor Rapid, 
Politehnica, I.E.F.S., Progresul 
din București, Crișul Oradea. 
Universitatea și A.S.A. Cluj, 
Voința Brașov, Mureșul Tg. 
Mureș. A zecea echipă va fi 
desemnată de meciul de ba
raj dintre formațiile Construc
torul București și Universi
tatea Iași care se va disputa, 
în zilele de 4 și 5 octombrie, 
într-un oraș neutru ce va fi 
desemnat de federație.

DIVIZIA B MASCULIN : 
26 octombrie — 21 decembrie. 
Participă în SERIA I : Crișul 
Oradea, Steagul roșu Brașov, 
Politehnica Cluj, Știința Pe
troșani, Constructorul Arad, 
Universitatea Craiova, Medi
cina Timișoara. Constructorul 
Hunedoara. Utilajul Timișoa
ra. Știința Sf. Gheorghe ; SE
RIA A II-A : Farul Constanța, 
Politehnica Iași, Progresul 
București, Universitatea Bucu
rești, A.S.A. Bacău. I.E.F.S. II 
București, Petrolul Ploiești, 
Constructorul Iași. Academia 
militară București, Rapid 
Buzău.

DIVIZIA B FEMININ i 
16 noiembrie — 11 ianuarie. 
Participă în SERIA I : Voința 
Tg. Mureș. Metalul Salonta, 
Mondiala Satu Mare. Foresta 
Arad, Universitatea Timișoa
ra, Medicina Timișoara, Voin
ța Oradea, A.S.A. II Cluj,

f
La Bicaz:

| FESTIVAL AL SPORTULUI 
NOSTRU NAȚIONAL

Ajunsă la cea de 
a doua ediție, 
„Cupa U.G.S.R." 
cîștigă tot mai mult 
teren în fabrici și 
întreprinderi. Ur
mătoarele echipe 
sindicale, care s-au

pregătit cu seriozitate, își vor 
disputa întîietatea în finala com
petiției (Bicaz, 31 iulie — 3 au
gust) : Chimia Tr. Măgurele, Tor
pedo Tohan, Siderurgistul Galați, 
Rulmentul Bîrlad. Petrolul Urlați, 
Minerul B. Mare, I.C.F. Tg. Lă- 
puș, C.F.R. Sibiu, Metalul Coli- 
bași. Minerul Sotînga (jud. Dîm
bovița), Avîntul Frasin, C.P. 
București și F.C.M.E. București. 
Organizatorii au invitat și trei 
formații departamentale : Agro
nomia Cluj, Dinamo București și 
Biruința Gherăiești (jud. Neamț), 
în total 16 echipe, număr record 
de participare la acțul final al 
vreunei competiții de oină desfă
șurate pînă în prezent.

întrecerile vor avea loc în pa
tru serii alcătuite pe criterii va
lorice. Primele clasate se califică 
în turneul final, iar celelalte 
echipe vor juca într-un turneu 
eliminatoriu de consolare.

i
I
I
I
I 
I
I
I
I

Tg. Mureș. Voința Si-I.M.F.
biu ; SERIA A II-a : Voința 
București. Arhitectura Bucu
rești. Universitatea Iași sau 
Constructorul București, Olim
pia București. Universitatea 
București. Pedagogic Constan
ța. I.E.F.S. II București, Rapid
11 București, Politehnica II 
București, Politehnica Brașov.

DIVIZIA ȘCOLARA ȘI DE 
JUNIORI : la fete și la băieți 
cite 6 serii a 8 echipe, între
12 octombrie — 23 ianuarie.

© Tragerea Ia sorți a pro
gramului diviziei va avea loc 
vineri I august, ora 18,30, la 
sediul F. R. Baschet.

9 Perioada de transferări 
a fost stabilită Intre 1—30 
septembrie 1969.

Ș Comisiile județene sînt 
obligate să încunoștințeze fe
derația, pînă la 5 august, de 
numele cîștigătoarelor fazei de 
jtideț a „Cupei României" și 
confirmarea de participare la 
etapa superioară a acestei 
competiții.

Rezultatele etapei a Il-a 
a campionatului de viteza

Timp frumos, 
traseu bine ales și 
întreceri viu dis
putate — iată atri
butele 
doua a 
tului

etapei a 
campiona- 
republican 

de viteză pe șosea, desfășura
tă duminică la Arad.

REZULTATELE 
motoreta Carpați ; 
carie (Met. Buc.), 
(Metrom Brașov), 
chenstein 
125 cmc : 1. M. Pop 
2. T. Popa (Met. Buc.), 
Miron (Constructorul Oradea); 
175 cmc : 1. St. Florian (Loc. Plo
iești), 2. C. Baboiescu (C.S.M. 
Reșița), 3. N. Brînză (Rapid Pi
tești) ; 25o cmc. 1. A. Io
nescu (Steaua). 2. V. Hirschva- 
gel (C.S.M. Reșița), 3. I. Lă- 
zărescu (Vagonul 

350 cmc : 1. A. Ionescu (Stea
ua), 2. V. Szabo (Steaua), 3.

1.
2.
3.

(C.S.M.

TEHNICE : 
Tr. Ma- 

A. Oprea 
G. Fen- 
Rcșița) ; 
(Steaua), 

3. A.

Arad) ;

I

(C.S.M. Reșița)',
Gh. Ion (Steaua),

Bejan
cmc î l.

L. Szabo (Steaua) ; ataș
M. “Dănescu—N. Dițescu

2. St. Csorbasi—I.

FI.
500
2.
1.
(Steaua),
Csorbasi (I.R.A. Tg. Mureș), 
3. R. Ionescu-M. Rădulescu 
(Rapid Pitești).
St. lacob — coresp. principal
„CUPA VOINȚA" LA DIRT— 

TRACK
Pista special amenajată pe 

stadionul Voința din Sibiu a 
găzduit duminică al doilea 
concurs al sezonului, la care 
au participat alergători de la 
Steaua, Metalul București și 
de Ia asociațiile din localitate.

CLASAMENTUL : 1. I. Bo- 
bîlneanu (Voința Sibiu) 12 p, 
2. A. Șinca (Steaua) 11 p, 3. 
I. Voiculescu (Steaua) 8 p.
Ilic Ionescu — coresp. principal

O;i

mai multe arqumenl 
pledează 

pentru un televizor
MIRAJ

"'■Ș

e

Se

Tehnică modernă, receptor cu 12 canale ;
Ecran mare — diagonală 59 cjn ;
Elegantă casetă furniruită cu o linie asimetrică modernă; 
Strălucirea imaginii permite o vizionare excepțională ; 
Reproducerea de bună calitate a sunetului prin difuzor 
dinamic de 3 W ;
Șasiu rabatabil cu posibilitatea unei întrețineri și depanări ușoare 
Tensiunea de alimentare 220 V—50 Hz.

permanent

poate cumpăra și cu plata în 12—18 rate lunare, eu un aconto de numai 
765 Iei.

numeroa.se
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PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI B, EDI ȚI A 1969-1970 - SERIA I

Meciuri de pregătire

U. T. A.
la Moneasa...

De la analiza activității, di
rect la teren — iată startul 
sui generis al ecljipei caenpioa- 
ne, U.T.A., pentru noul se
zon. Să fi fost, pur și simplu, 
un capriciu publicitar pe ca
re și-l ofereau, ca distracție, 
sobrii arădeni după ce dobîn- 
diseră titlul așteptat 15 ani ? 
Nu cred, ci mai degrabă un 
semn al seriozității maxime 
cu care ei abordează noul se
zon, conștienți de minusurile 
și limitele pe care le-au avut 
în campionatul trecut și pe 
care, din păcate, le mai au și 
acum, în preajma debutului 
lor în C.C.E.

Pentru că nici chiar în cadrul
festiv al ședinței de analiză 
nu au fost ocolite niște ade
văruri, pentru că N. Dumitres
cu și I. Reinhardt, apreciind 
lucid situația, au afirmat răs
picat că actualul lot este prea 
restrîns și insuficient ca va
lori individuale, de nivel in
ternațional, de perspectivă. 
Și n-au spus aceasta pentru 
a-i demobiliza pe cei chemați 
să reprezinte fotbalul nostru 
în cea mai importantă com
petiție a cluburilor europene 
sau pentru a avea asigurată 
retragerea în cazul unor e-

Duminică, multe divizionare 
A,B și C au susținut meciuri 
amicale în cadrul pregătirilor 
pentru noul campionat. Iată 
scurte relatări transmise de 
corespondenții noștri:

PETROLUL PLOIEȘTI — DI
NAMO BUCUREȘTI 

2—2 (2—0)

Joc plăcut. Petroliștii au do
minat în prima parte, iar 
bucureștenii în a doua. Golu
rile au fost marcate de Grozea 
(miml4) și Cotigă (min. 40) 
pentru Petrolul, Dumitrache 
(min. 54 și 75) pentru Dinamo. 
(I. Constantinoaie, coresp.)

MINERUL BAIA MARE — 
OLIMPIA SATU MARE 

0—2 (0—1)

Victorie meritată a oaspe
ților, care însă au fost îndis- 
ciplinați. Arbitrul Aurel Man 
— Baia Mare, care a condus 
bine, a eliminat pe doi jucă
tori de la Olimpia : Both (min. 
30) și Bocșa (min. 51). A în
scris : Borota (min. 24 și 75) 
(V. Săsăranu, coresp.)

„CUPA MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI4

în zilele de 9 și 10 august, 
va avea Ioc ediția a III-a a 
„Cupei municipiului Bucu
rești", la fotbal, organizată în 
cinstea aniversării a 25 de 
ani de la Eliberare. La aceas
tă ediție vor participa echi
pele bucureștene Steaua, Di
namo, Rapid și Progresul.

Meciurile se vor disputa pe 
stadionul Republicii.

C.S.M REȘIȚA — MINERUL 
ANINA 3—3 (2—1)

Noua promovată în „B“. Mi
nerul ,a dat o replică dîrză
C. S.M.-ulut In formații au 
apărut nume noi: Mihoc. lies 
(C5.M.), Munteanu și Vișan 
(Minerul). Au marcat: Spălă- 
țelu II (autogol), Mihoc, Nes- 
torovici pentru CS.M, Ar- 
năutu (autogol), Copăceanu II 
și Bîtea pentru Minerul (P. 
Bocșanu. coresp.)

CHIMIA SUCEAVA — PO
LITEHNICA LAȘI

2—1 (•—0)

Joc frumos, cu multe faze 
de poartă. Golurile au fost 
realizate de Danileț (min. 65 
din 11 ml Nlcolau (min. 831 
respectiv, Manca (min. 851 
(C. Alexa, coresp. principal)

Jocuri amicale
OȚELUL GALAȚI — GA
BROVO (BULGARIA) 2—1 

(0—0)

Joe viu disputat Cele trei 
goluri au fost marcate în ul
timele 10 minute: Itanov 
(min. 81) pentru Gabrovo, 
Bruștiuc (min. 87) și Ionescu 
(min. 89) pentru Oțelul 
(V. Ștefănescu coresp.)

OLIMPLA ORADEA —
D. V.S.C. DEBREȚIN (UNGA-

RIA) 5—2 0—1)

Orădenii au jucat bine ta 
repriza a Ii-a. Au înscris: 
Petrică 2, David 2 (unul din 
penaltiX Bacoș, respectiv Ra- 
ksi 2. (V. Sere, coresp.)

MINERUL BALAN — PRO
GRESUL BRAILA 

4—2 (0—2)
Meciul a avut loc la Sîn- 

dominic și au asistat 2 500 de 
spectatori. Au înscris i Pal 
(min. 60 din 11 m, min. 69 și 
73), Marinescu (min. 79) pen
tru Minerul, Udroaica (min. 
15) și Pareșcura (min. 20) 
pentru Progresul. (R. Bortoș. 
coresp.)
UNIVERSITATEA CRAIOVA 

— FLACARA MORENI 
1-1 (0—0)

Partida a avut loc la Pu
cioasa, ta cadrul unei manifes
tări cultural-sportive. Craio- 
venii au dominat mai mult, 
tasă adversarii lor s-au apă
rat organizat Scorul a fost 
deschis de Strimbeanu, ta 
min. 60. Egalarea s-a produs 
ta minutul 80, prin Constan
tin.

șecuri. Ci, din contră, pentru 
a preveni o stare de automul- 
țumire, opinia conform căreia 
obiectivul nr. 1 — titlul de
campion, fiind atins, restul 
vine de la sine. Și chezășia 
unei bune comportări nu 
poate veni decît prin muncă.

De aceea arădenii au pornit 
cu îndîrjire la treabă. In sta
țiunea balneară Moneasa, 
înarmați cu toată aparatura 
auxiliară pentru pregătirea fi
zică, cei 18 jucători (din care 
însă, scăzînd pe Regep și Mo- 
ricz, încă nelegitimați, și pe 
Dobai și Kiss, proaspăt pro
movați, rămîn doar 14 vechi 
combatanți...) au reluat pre
gătirile cu o intensitate pu
țin obișnuită. Iată cîteva e- 
xemple în acest sens. Progra
mul zilnic de antrenament 
este comunicat și explicat în 
amănunțime în prealabil ju
cătorilor, astfel încît orele 
prevăzute sînt folosite inte
gral. în primul ciclu săptă
mânal, jucătorii de la U.T.A. 
au efectuat 15 ore și jumătate 
de antrenament, completate 
zilnic cu 20—25 de minute 
înviorare, dimineața (efectua
tă de jucătorii înșiși, nesupra- 
vegheați !) și cu 30—60 minute 
înot la bazin, după fiecare 
antrenament. Ei au parcurs în 
acest interval de timp aproape 
30 de km! Deci un efort deo
sebit de susținut, primit însă 
de jucători cu o voință de lu
cru remarcabilă și cu o ex
celentă stare de spirit. Orele 
de odihnă sînt, de asemenea, 
respectate cu rigurozitate.

Din păcate însă, în afara 
acestor considerente generale 
și de suprafață asupra stării 
jucătorilor, altceva nu putem 
comunica întrucît medicul e- 
chipei a fost prezent o singură 
zi la Moneasa (ca de altfel și 
masorul echipei). Așa încît 
în afara unor controale suma
re, aflate la îndemîna celor 
doi antrenori, nu se știe cu 
exactitate cum suportă jucă
torii volumul și intensitatea 
sporite peste obișnuitul unei 
asemenea perioade de pregă
tire.

în primele zile, cînd lucrul 
cu balonul a cuprins exerciții 
pe spații mici (majoritatea a- 
xate pe jocul cu capul), totul 
a fost în regulă, dar ulterior, 
antrenamentele au început să 
sufere din lipsa unui teren 
corespunzător, nu numai din 
punct de vedere al amenajării 
minime (la Moneasa nu exis
tă teren de fotbal) cit și din 
cel al spațiului adecvat lucru
lui cu 18 jucători. Totul se 
face înghesuit, pe un teren 
de minifotbal. Din această 
cauză procedeele tehnice sînt 
rupte de faza de joc, antrena
mentul nu poate avea și un 
conținut tactic. Este o caren
ță esențială a pregătirii efec
tuate de textiliști și conduce
rea echipei trebuia să se gîn- 
deascâ la aceasta înainte de a 
opta pentru Moneasa, așa cum 
ar fi trebuit să se îngrijească 
și de prezența permanentă la 
pregătiri a medicului și ma
sorului. ■

Și, în încheiere, o relatare 
din Arad : lucrările de rea- 
menajare a stadionului U.T.A. 
și, în special, regazonarea te
renului, sînt in plină desfășu
rare. Deși, după cum se pare, 
echipa noastră campioană va 
inaugura noul gazon abia la 
debutul său în C.C.E., cu Le- 
gia Varșovia, este un început 
demn de subliniat și pe care-1 
dorim terminat grabnic, cu 
rezultate de calitate.

C. BRAUN-8OGDAN

F. C. Argeș iși încheie 
pregătirile la munte

internaționale
UNIREA DEJ — BEKESCSA- 

BA ELOKE (UNGARIA) 
2-2 (0-2) 

Aproximativ 3000 de spec
tatori au asistat Ia un joc fru
mos. Golurile au fost realizate 
de Coșeriu. Calată pentru U- 
-..rea. Varga și Dobi pentru 
Bekescsaba (T. Prodan co
resp)
ȘCOALA SPORTIVA SIBIU 

— CKD. SLANT 
(CEHOSLOVACIA)

1—2 a—•)
Juniorii oaspeți au ciști- 

gat prin golurile înscrise de 
Belen și Dulcea (autogol). Pen
tru școala sportivă a marcat 
Ilie Nicolae.

Miercuri, la Sibiu, are Ioc 
partida revanșă (Gh. Topircea- 
nu. coresp.)
CLL. GHERLA — STRAS- 
SGANG GRAZ (AL STRIA) 

6-0 (4-9)
Joc la discreția gazdelor. 

Au marcat: Oștean : (min. 4, 
42 și 83). Butura II (min. 17), 
Florian (min. 19) și Căpilnaș 
(min. 89) (D. Vatău, coresp.)

ETAPA 1

17 AUGUST

Metalul Buc. — Progr. Brâi’.a 
Politeh. Galați — Glor. Bîriad 
Poiana Cîm. — Metrom B-aț. 
Portul Const — Ceah. P. N.
FI. Morenî — Dunărea Giur. 
Chim. Suceava — Sp. stiud. 
Buc.
Met Tîrgoviște — O:-:’.. Gaîați 
Știința Bacău — Progresul 
Buc.

ETAPA A n-A
24 AUGUST

Metrom — Flacăra
Oțelul — Metalul Buc.
Gloria — Metalul TîrgovTște 
Sport Stud. — Pertu’.
Ceahlăul — Politehr.ica
Progresul Buc. — Poiana 
Progresul Brăila — Știința 
Dunărea — Chimia

ETAPA A m-A
31 AUGUST

Dunărea — Oțelul
Preana — Știința 
Metalul Boc. — Mc truca
Gloria — Flacăra

- — C c < iiruic
Potițeh, — Progresul Brăiia

ETAPA A B’-A
7 SEPTEMBRIE

Știința — Ceahlăul
Metr» — Gloria
Progresul Buc. — Oțelul 
Citim La — Portul
Sportul stud. — Metalul Buc. 
Metal. Tirg. — Progresul Br. 
Flacăra — Poiana
Politehnica — Dunărea

ETAPA A V-A
14 SEPTEMBRIE

Sportul studențesc — Politeh. 
Dunărea — Metalul TirgoTiște 
Progresul Brăila — Poiana 
Flacăra — Metalul București 
Portul — Știința
Ceahlăul — Metrom
Gloria — Progresul București 
Oțe’.ul — Chimia

ETAPA A VI-A,
21 SEPTEMBRIE

Poiana — Gloria
Metrom — Sportul studențesc 
Oțelul — Portul
Dunărea — Progresul Brăila 
Progresul București — Chi
mia Suceava
Știința — Politehnica
Metalul Tîrgoviște — Flacăra
Metalul București — Ceahlăul

ETAPA A Vn-A,
28 SEPTEMBRIE

Progresul Brăila — Progresul 
București
Gloria — Oțelul
Spcrtul studențesc — Știința

: .-.ca — Poiana
Flacăra — Ceahlăul
Metalul Tîrgoviște — Metalul 
București
Portal — Dunărea
Chimia — Metrom

ETAPA A Vni-A,
5 OCTOMBRIE

Metrom — Metalul Tîrgoviște 
Poiana — Chimia
Gloria — Portul
Progresul București — Sportul 
studențesc
Ce-h‘ă-1 — Progresul Brăila 
Oței-i — Politehnica
Metalul București — Dunărea 
Știința — Flacăra

ETAPA A IX-A.
19 OCTOMBRIE

Portul — Flacăra
Progresul București — Me- 
trocn
Chimia — Politehnica
Poiana — Metalul București 
Oțelul — Știința
Metalul Tîrgoviște — Cea
hlăul
Progresul Brăila — Gloria 
E -r ărea — Sportul studențesc

ETAPA A X-A,
26 OCTOMBRIE

Dunărea — Metrom 
Progresul Brăila — Portal 
Metalul București — Gloria 
Flacăra — Oțelul
Ceahlăul — Progresul Bucu
rești
Politehnica — Metalul Tîrgo
viște
Sportul studențesc — Poiaaa 
Știința — Chimia

ETAPA A XI-A,
2 NOIEMBRIE

Chimia — Progresul Brăila 
Oțelul — Sportul studențesc 
Poiana — Ceahlăul
Știința — Metalul București 
Metrom — Politehnica
Progresul București — Fla
căra
Metalul Tîrgoviște — PertaJ 
Gloria — Dunărea

ETAPA A XII-A,
9 NOIEMBRIE

Portul — Politehnica 
Ceahlăul — Chimia
Metalul București — Progre
sul București
Poiana — Dunărea
Sportul studențesc — Metalul 
Tîrgoviște
Oțelul — Metrom
Gloria — Știința
Flacăra — Progresul Brăila.

ETAPA A XIII-A,
16 NOIEMBRIE

Dunărea — Ceahlăul
Flacăra — Sportul studențesc 
Chimia — Gloria
Politehnica — Progresul
București
Progresul Brăila — Oțelul
Metalul Tîrgoviște — Poiana 
Metalul București — portul 
Metrom — Știința

ETAPA A XIV-A,
23 NOIEMBRIE

Chimia — Metalul București 
Poiana — Oțelul
Metrom — Portul
Sportul studențesc — Progre
sul Brăila
Știința — Metalul Tîrgoviște 
Politehnica — Flacăra
Progresul București — Dună
rea
Ceahlăul — Gloria

ETAPA A XV-A,
30 NOIEMBRIE

Oțelul — Ceahlăul
Gloria — Sportul studențesc 
Dunărea — Știința
Metalul Tîrgoviște — Progre
sul București
Portul — Poiana
Progresul Brăila — Metrom 
Metalul București —• Politeh
nica ”(
Flacăra — Chimia

Echpa piteșteană F.C. Ar
geș va susține azi, la Brașov, 
un meci amical ta compania 
formației locale Tractorul. 
Miercuri, antrenorul C. Teaș- 
că va conduce ultima ședință 
de pregătire la cabana Cheia, 
după care întregul lot se va 
înapoia la Pitești.

„CUPA R8MANHP' 
ediția 1969-1970

Populara competiție fotba
listică dotată cu „Cupa Ro
mâniei", ediția 1969—1970, se 
află în plină desfășurare. In 
actuala ediție, echipele parti
cipante în campionatul divi
ziei C vor intra în întrecere 
în ziua de 1.0 august. In aceas
tă etapă, divizionarele C vor 
întîlni cele 128 de echipe ca
lificate din fazele disputate 
ta județe.

în programul echipei T.gu- 
rează antrenamente ta zilele 
de joi și vineri, la Pitești. 
Duminică. 3 august pe stadio
nul 1 Mai, de la ora 17,30. 
F.C. Argeș va tatilni formația 
belgiană F.C. Beringen.

Astăzi, la Bistrița
Astăzi se dispută pe tere

nul Progresul din Bistrița 
partida internațională de 
fotbal dintre echipa locală 
GLORIA și formația aus
triacă STRASSG.ANG GRAZ. 
în deschidere se va desfă
șura un meci de verificare 
între jucătorii lotului na
țional de juniori, care se 
pregătesc ta vederea partidei 
cu reprezentativa R.P.D. Co
reene.

I. TOMA — coresp.

Azi: Progresul — 

Flacăra roșie
Astăzi, tacepînd de la orele 

17, pe terenul Flacăra roșie, 
Progresul va întîlni Intr-un 
meci de verificare echipa de 
divizia C, Flacăra roșie Bucu
rești. Antrenorul Victor Stăn- 
culescu va folosi cu această 
ocazie și noile „achiziții".

Zoltan David 
antrenor la Tecuci

In viitorul campionat divi
zionara C, Flamura roșie Te
cuci, va evolua sub conduce
rea unui nou antrenor. Este 
vorba de fostul jucător bra
șovean David, care a și înce
put pregătirile cu noua sa 
echipă. In lot au fost promo
vați o serie de juniori și ele
mente de la echipe din județ. 
Tecucenii sint hotărîți ca 
anul acesta să obțină mult 
dorita promovare ta divizia 
B.

C. FILIȚA — coresp.

„Cupa de vară"
• Petrolul Boldești — Șoimii 

Buzău 3—0 (neprezentare)
• Mureșul Deva — Aurul 

Zlatna 1—1 (0—C)
• C.F.R. Timișoara — C.F.FL 

Arad 4—2 (2—1)
• Metalul Copșa Mică — 

OS.M. Sibiu 2—1 (2—0)
• Furnirul Deta — U. M 

Timișoara 0—3 (0—2)
• Soda Ocna Mureș — Glo

ria Bistrița 1—1 (1—1)
• A S A. Sibiu — Gaz me

tan Mediaș 0—1 (0—0)
• Progresul Strehaia — 

Electroputere Craiova 
11—0 (8—0)

• Constructorul Baia Mare 
— Topitorul Baia Mare 
4—1 (3—1)

N. ALEXANDRU (Crișul) 
operat de menise 

înaintașul centra] al Crișu- 
lui Oradea, N. Alexandru a 
fost operat de menise. După 
cum statem informați, ope
rația a reușit perfect și N. 
Alexandru își va relua ta cu- 
rînd antrenamentele.

LOTO*PRONOSPORT
LA 3 AUGUST CONCURS 
EXCEPȚIONAL PRONOEX- 
PRES CU PREMII IN APAR
TAMENTE, AUTOTURISME 

ȘI EXCURSII

La 3 august a.c. A. S. I.oto- 
Pronosport organizează pri
mul concurs excepțional Pro- 
noexpres cu atribuire de a- 
partamente, autoturisme și 
excursii peste hotare.

Este pentru prima dată 
cînd la un concurs se atri
buie atît apartamente cit și 
autoturisme, în număr NELI
MITAT.

Pentru atribuirea acestor 
premii vor fi efectuate 5 ex
trageri, în două faze. In total 
vor fi extrase 35 de numere 
astfel ;

— faza I, formată din 3 ex
trageri a cite 7 numere din 45 
fiecare ;

— faza a II-a, formată din
2 extrageri a cite 7 numere 
diu 45 fiecare.

Se atribuie : apartamente cu
3 camere (confort gradul I) 
în număr NELIMITAT; a- 
parlamente cu 2 camere (con
fort gradul I) în număr NE
LIMITAT i autoturisme DA
CIA 1100 și SKODA 1000 
M.B. în număr NELIMITAT j

60 excursii In Ungaria și Ce
hoslovacia (cu o durată de 15 
zile) precum și premii în nu
merar de valoare fixă și va
riabilă..

Rețineți! Participînd pe 
bilete seria N de 30 lei aveți 
șanse mari de cîștig !
• Astăzi este ULTIMA ZI 

în care vă mai puteți procu
ra biletele pentru concursul 
Pronoexpres de mîirțe, a că
rui tragere va avea loc la 
București în sala din strada 
Doamnei nr. 2 cu începere 
de la ora 19. Tragerea va fi 
radiodifuzată.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 30 

DIN 23 IULIE

EXTRAGEREA I ! Catego
ria Ii 1,5 variante a 75 568 
lei ; categoria a Il-a i 127,5 
a 889 lei ; categoria a III-a s 
2715,5 a 41 lei.

EXTRAGEREA a H-a : Ca
tegoria A : 2 variante a 46 601 
lei ; categoria B i 292 a 319 
lei ; categoria C : 4150 a 22 
lei.

Premiul de 75 588 lei a re
venit participantului NEAC- 
ȘU PETRE din București.
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MICROSTATISTICĂ

ECHIPE : Seniori : J—B. S—C. 
I! — Județ, II JEumopiu. Ju
niori : n — județ. 1*. — 
aiop.p- Copii : M — Județ, 38 
— mimiripiu-

JUCATORI LEGITIMAȚI : 
tu (Jucătun actnQ

ANTRENORI : Î4 canal ra 
normi te trei fl 3

ARBITRI : ia (U 4: cate
goria D

TERENURI : un cadlee șl 
doua terenuri obișnuite ta •- 
rasul Baia Mare, 17 — tn X 
deț.

PERFORMANTE : Mineral
Baia Mare — finalistă in „Cw- 
pa României* (1»5M. Grupul 
școlar minier Baia Mare — 
campioană a școLIoc profe
sionale (ISC»

Anul trecut fotbalul bAmăreaa 
a tatpEnit ver.erabtta nrstă ce o 
jumătare de veac- De numele jxs- 
tnel ectape Ce fc’-ua: dm Ba a 
Mare. „Pttoclx*. se leagă 
mai plăcute amintiri ale =-cro- 
Mștiior. Acest ciut» ȘL 
doilea. «Tr.co’xjr* (strămoșul 
nerulu:* de azi), au creat 
da de g’.or.e a fotbalului 
rean. după care r.ndmesc șl aș- 
tăa taCăcârațH suporter, ai «M-- 
nerutii*. După IHA erttpa rm.-.e- 
răor din Ba a Mare s-a numărat 
ta pe. ajnență printre protagoa S- 
tele B. tar In a reu
șit să latre pe porțSe .înaltei 
societăți*.

★
O dată la A. Frtn fel de fel de 

mijloace au fes: aduse peste noap
te un felul de super-vedete. ce 
care se dispers— seră alte eciirpe 
din prima divizie. S-a renunțat, 
in scîtmb. la serv-.ctDe onest-.— 
ar.uenor Alea. Gallis, care reoșise 
să odlină mult rivnita promovare 
(deși tMte torurile locale H pro- 
m.seseră solemn că va fi lăsat la 
timona echipei și anul următor 
dacă va obține locul toții in d.- 
vizia secundă), apelindu-se la un 
antrenor — astăzi destul de apre
ciat — dar pe atunci lipsit de ex
periența necesară condircerJ tmet 
băiâiii atit de temerare. Reru’.- 
tatul este cunoscut .Păsările că
lătoare*, care nu au realizat ni
mic altceva decit biletele pentru 
reîntoarcerea in lumea fără nu â 
a celor din B. conform obiceiulm, 
și-au luat zborul.

Tentativele următoare de reve
nire’ in prima divizie au eșuat cu 
regularitate și, treptat-trepiat, re
dutabilul team băimărean a deve
nit o echipă fără pretenții in di
vizia secundă. Dacă pină mai a- 
cum cițiva ani cei din Baia Mare 
se obișnuiseră să aibă citeva nu
me noi In echipă la fiecare în
ceput de campionat de citeva se
zoane încoace jucătorii de valoa
re, crescuți la .Minerul*, au în
ceput să părăsească echipa. La 
început Bay, apoi Soo. Szilaghi, 
Fulfip șl, lovitură de trăznet, 
chiar Mircea Sasu, adulatul tri
bunelor. care, plictisit de peisa
jul montan n-a mai putut rezista 
„tentațiilor* marine șl a poposit 
la Farul. In aceste condiții a în
ceput in toamna lui ’68... campio
natul patimilor.

★
Forțată de situație, conducerea 

clubului „Minerul* a trebuit să-și 
arunce ochii și în grădina pro
prie. Au fost, astfel, promovați 
în echipă o serie de tineri de la 
care nu se putea aștepta in nici 
un caz locul întii în serie. Dar, 
ceea ce a urmat, băimărenii nu 
o să poată uita muițl ani. 
La un moment dat, „Mine
rul* se anunța candidată si
gură la un loc in divizia... 
C 1 Ședințele, la C.J.E.F.S., la 
întreprinderea Minieră, la toate 
instituțiile șl organizațiile din o- 
raș se țineau lanț ca și... înfrin- 
gerile fotbaliștilor. Abia cu citeva 
etape înainte de sfîrșit — mai 
mult prin „ajutorul* dat de .Me
dicina” Cluj și „Industria Sîrmei'- 
Cîmpia Turzii decît prin merite
le fotbaliștilor locali — maramu
reșenilor le-a venit inima la loc.

★
Am căutat să aflăm cauzele care

. au aruncat echipa „Minerul* peI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

categorii Inferioare. „Singurul la
cra care mă neliniștește, a ținut 
dinsul să precizeze, este exodul 
unor jucători talentați, crescuți de 
no4. Anul acesta ne-au mai pă
răsit doi tn care ne puneam mari 
speranțe : DOBOȘ (la F.C. Ar
geș) și MORITZ (la U.T.A.). Poa
te că dorința lor de a juca în- 
tr-o categorie superioară e ome
nească. Acest lucru ne învață, 
Insă, că va trebui să modelăm și 
mai multe talente decit pină acum, 
fiindcă numai așa ne va rămine 
și nonă un număr suficient de 
Făcători buni".

Pe Ungă Combinatul chimic 
Baia Mare funcționează de foarte 
mulți ani o echipă de fotbal, care 
activa pină în vara aceasta în 
campionatul județean. Fină nu de

pune de două echipe de Juniori 
(antrenor AIcx. Ardoș), de care 
sînt legate toate speranțele antre
norului Gallis de a promova, 
peste dol-trei ani, echipa in divi
zia B. iată, dar, cine are încre
dere în tineret nu poate pierde. 
In legătură cu iChimistule un 
singur lucru ne surprinde. Dacă 
echipa s-a născut din propri«-l 
cenușă, precum pasărea mitolo
gică, dacă își trage originile din 
primul club de fotbal bălmărean, 
atunci de ce să nu poarte denu
mirea de „PhSnlxi 1 Parcă ar 
suna șl mai frumos.

*

I
I
I
I
I

sportol
LA BAIA MARE

• Azi au rămas doar aminti
rile... © De la racolări la
exodul propriilor jucători ® Un

singur antrenor cu normă
întreagă: © 683 jucători
legitimați la o populație
de aproape 450 000 de locui

tori © Deocamdată o singură oază in deșert: Chimistul
© Cea mai stringentă problemă — lipsa terenurilor jg Un

bilanț actual ar fi jenant...

*

aștepta mal 
bâ. mirean.

mult de la fotbalul

★
vară a frâmintărilorIn această 

fotbalului băimârean lucrurile au 
fost pnvite cu o francheță ne
obișnuită pină acum, s-a luat, in 
sfîrșit, hotărârea de a se renun
ța pentru totdeauna la racolarea 
unor jucători. „Știm că pornim 
aproape de la zero — ne spu
nea tovarășul Ioan Pop, președin
tele CJ.E.F.S. Maramureș — dar 
nu vom mai da înapoi. Ne vom 
Îndrepta atenția spre munca de 
perspectivă. Ne-a fost satisfăcută, 
in fine, cu sprijinul F.R.F., o ve
che doleanță — înființarea unui 
centru de copii și juniori la Baia 
Mare. Avem un campionat de , ’ 
tici care se desfășoară cu regula
ritate. * — ‘ ■ — - - -•
găsesc 
talent, 
ță, in 
și noi 
Oradea. Dar, 
trebui, neapărat, să înființăm un 
club orășenesc sprijinit de toate 
forțele locale. Cea mai mare pie
dică o constituie, insă, lipsa te
renurilor. In 1945 existau in ora
șul nostru 10 terenuri de fotbal 
iar astăzi avem numai trei : (Oare 
forurile locale nu știu că deza
fectarea oricărei baze sportive im
plică obligația de a acorda alt te
ren disponibil șl fondurile nece
sare

La 
ului 
mea 
la lucru cu un entuziasm șl o 
botărire care nu pot rămîne fără 
rezultat. Și antrenorul Voroncovs- 
chi este hotă rit să continue dru
mul pe care a pornit cu un an in 
urmă. In viitorul sezon va pro 
mova ta echipă o nouă pleiadă 
de tineri din propria-! echipă de 
juniori sau de la alte echipe de

a r
In echipele de juniori se 
foarte mulți tineri de real 
Cu răbdare și perseveren- 
patru-cinci ani, vom avea 
o echipă cum are astăzi 

pentru aceasta, va

pentru reconstruirea ei ?) 
fel ca președintele C.J.E.F.S.- 
gîndește aproape toată lu- 
la Baia Mare. S-a pornit

I

mult aici Iși găseau un 
cald toți jucătorii la care 
.Minerul*. Dar, de vreo

culcuș 
renunța 

cițiva 
ani, cineva a pus piciorul în
prag șl a făcut curățenie. In lo
cul vedetelor In amurg au fost 
promovați, masiv, juniorii. La în
ceput lucrurile n-au mers tocmai 
bine. Dar, treptat-treptat, puștii 
au început să prindă curaj, să 
aducă... victorii după victorii. An
trenorul Alex. Gallis, cu o ade
vărată dragoste părintească, a 
reușit in cele din urmă să creeze 
o adevărată familie. Sprijinul în
treprinderii și muncitorilor 
s-a lăsat mult așteptat. In 
puțin de un an— cu investiții 
nlme, prin muncă voluntară
cu ajutorul neprecupețit al preșe
dintelui asociație! sportive, tova
rășul Constantin Știlea, director 
adjunct al Combinatului chimic 
— s-au realizat : un teren gazo- 
nat cu o tribună de 3 000 de 
locuri, pistă de atletism, vestiare, 
dușuri șl un teren cu zgură pen
tru antrenament Astăzi, ;,Chlmls- 
tul* are un centru de copil unde 
activează peste 100 de elevi din 
cartier sub supravegherea instruc
torului voluntar Iosif Weiss, 
asemenea, ^Chimistul” mai

Desigur, realizările de la sClil* 
mistui* și planurile de la «Mine
rul* sînt frumoase. Dar, numai cu 
două flori... Altfel, cum am putea 
aprecia faptul că la o populație 
de aproape 450 ooo de loouitori, 
cit are judelui Maramureș, numă
rul jucătorilor legitimați este de 
683 ?t Oare, nu le place maramu
reșenilor fotbalul 7 Nu t Pentru 
că faptele dovedesc contrariul. 
„Există în prezent 58 de echipe 
de fotbal sătești $1 ar exista mult 
mai multe — ne spune tovarășul 
Franclsc Săsăranu, șeful Secției 
sport șl pregătire militară a Co
mitetului județean U.T.C. Mara
mureș — dacă am avea terenuri 
suficiente. Pasiune există peste 
tot. Tinerii din Hideaga și-au 
cumpărat cu banii lor echipament 
și acest exemplu nu e singular. 
Fără un sprijin material orice 
pasiune, cit de mare ar fl, nu 
poate, insă, rezista. In ce privește 
Comitetul județean U.T.C., 
luat hotărîrea ca tacepînd

campionat sătesc, tur-retur, 
care să participe cele 58 
echipe Împărțite pe zone, pentru 
a ușura deplasările. Ctștigătoril 
zonelor se vor întîlni în finala 
Județeană a „Cupei tineretului la 
sate*, Iar echipele clasate In acest 
turneu final pe primele trei locuri 
vor participa ulterior la barajul 
pentru promovarea In campiona
tul Județean. Este o Inițiativă care 
s-a bucurat de o largă apreciere 
în rîndurile tineretului sătesc și 
care va contribui din plin la de
pistarea a numeroase clemente 
talentate. Știm că redresarea fot
balului din județul nostru nu se 
poate realiza peste noapte, dar, 
tot atît de bine știm, că tără te
renuri și cadre de specialitate 
suficiente această problemă nu 
va putea fi rezolvată niciodată. 
Nu pot să înțeleg ce au glndit 
arhitecțli noilor cartiere — și, din 
păcate, nu numai cei din Bala 
Mare — cînd nu au prevăzut ntci I 
măcar un teren de joacă pentru 
copii. Mai mult, chiar școlile nu 
dispun de terenuri pentru sport ! 
De aceea consider că este absolut 
necesar ca revttalizarea fotbalu
lui din Județul nostru să înceapă 
cu amenajarea unor terenuri I 
simple, care nu sînt de too costi
sitoare. Inițiative de acest gen 
sînt numeroase ta Baia Mare, ca i 
șl ta întreg județul, dar, lipsite | 
de sprijinul organelor locale de 
stat, ele, de cele mal multe ori, I 
se împotmolesc ta Jumătatea dru
mului».
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IN SITUAȚIA IN CARE SE GĂ
SEȘTE ASTAZI FOTBALUL DIN 
MARAMUREȘ AR FI APROAPE 
JENANT SA FACEM UN BILANȚ 
ANUAL. CIFRELE RELATATE 
MAI SUS SINT, INSA, DE-A 
DREPTUL ALARMANTE ȘI ELE 
TREBUIE SA PUNA IN STARE 
DE ALERTA PE CONDUCĂTORII 
ORGANELOR LOCALE. ȘI, TO
TUȘI, OAMENII CARE RĂSPUND 
ACTUALMENTE DE DESTINELE 
FOTBALULUI MARAMUREȘAN 
SE STRĂDUIESC DIN RĂSPU
TERI SA ÎNDREPTE ACEASTA 
SITUAȚIE. CALEA PE CARE AU 
PORNIT IN ULTIMUL TIMP 
ESTE CEA BUNA. SA AMINAM, 
DECI, PINA LA ANUL BILAN
ȚUL ACTIVITĂȚII FOTBALIS
TICE DIN JUDEȚUL MARAMU
REȘ.

Dan VLAD

Sntr-un număr viitor:
sportKii LA PETROȘANI
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Trimisul nostru special la Leipzig, SEBASTIAN BONIFACIU, transmite:

TURNEUL DE SCRIMĂ AL ȚĂRILOR SOCIALISTE

MINSK: ÎNAINTEA PRIMELOR ASALTURI
STARIȘTII ROMANI 
CONDUC ÎN REGATA
DE LA SVINOUJSCIE

MINSK, 28 (prin telefon). 
Scrimerii români, toți trăgă
torii cei mai în formă (cu 
excepția maeștrilor emerții ai 
sportului Ionel Drîmbă și 
Olga Szabo, care n-au făcut 
deplasarea) sînt gata pentru 
turneul țărilor socialiste, com
petiție de tradiție — cea mai 
mare din actualul sezon, găz
duită anul acesta de federația 
de specialitate a Uniunii So
vietice.

Reprezentanții României 
și-au consacrat ziua de luni 
unor antrenamente ușoare de 
acomodare, paralel cu scri
merii celorlalte delegați? pre
zente la turneu. Dintre flore- 
tiști, cea mai bună dispoziție 
o manifestă Iuliu Falb și 
Mihai Țiu. Ambii vor, să 
treacă cu succes acest cqjloc- 
viu important, de fapt tulti- 
mul pînă la Campionatele 
mondiale de seniori din. Cuba 
(Havana, octombrie). jFlore- 
tistele, și ele au evoludt pro
mițător Ia antrenamente, în 
special Ileana Drîmbă,, Suza-

na Ardeleanu și Adriana Mo- 
roșan. Trăgătoarele noastre 
sint dornice — au promis de 
altfel că vor face toate efor
turile — pentru a suplini ab
sența celor două titulare ră
mase acasă din motive obiec
tive — Olga Szabo și Ecate- 
rina Iencic.

în cazul spadasinilor se re
marcă un plus de omogeni
tate. Echipa, in principiu, va 
fi alcătuită din Al. Istrate, 
Sepeșiu, Mironov și Moldan- 
schi. Ultimii doi vor schimba 
cu Pongraț, in unele meciuri. 
Pongraț — a dovedit-o și la 
antrenamente — rămîne unul 
dintre cei mai tehnici specia
liști ai probei, cu toate că nu 
manifestă o formă deosebită

în acest sezon (el vine după 
o sesiune grea — dar rodnică 
— de examene). Studentul în 
medicină din Tg. Mureș are 
insă capacitatea ’de a se con
centra la maximum în asal
turile dificile, in meciurile 
grele. în acest sens prezența 
sa poate fi foarte utilă.

Pentru sabie observația că 
Vintilă și Irimiciuc se des
prind net ca titulari, fiind ur
mați de Bădescu (și el după 
examene) și C. Nicolae. Ulti
mul se va schimba cu D. Po
pescu, de Ia caz la caz.

Iată doar citeva considera
tion! înaintea primelor asal
turi...

SVINOUJSCIE 28 (prin te
lefon). Stariștii români Mircea 
Dumitriu și Nicolae Iliescu sint 
prezenți in startul competiției 
internaționale de yahting „Eli
berarea Poloniei", ce se desfă
șoară pe Marea Baltică, pe un 
traseu olimpic măsurind 17 mi
le marine. Prima regată a re
venit echipajului României. In 
cea de a doua, desfășurată pe 
un vint de tăria 4, veliștii ro
mâni au condus toată cursa, 
cedind pe linia de sosire e- 
chipajului sovietic condus de 
Tiulman. După două regate cla
samentul general are urmă
toarea configurație : 1. M. Du
mitriu—N. Iliescu (România) ; 
2. Tolnay (Ungaria) ; 3. Sa- 
mowski (Polonia). La această 
competiție participă sportivi din 
patru țâri : România (o am
barcațiune), Ungaria 

U.R.S.S. (3), Polonia (11).

Ultimele rezultate din ca
drul celui de al V-lea Festi
val german de gimnastică și 
sport, unele dintre ele situîn- 
du-se pe diapazonul superior 
al performanțelor, au dat o 
notă sărbătorească în plus a- 
cestei importante manifestări 
sportive.

Pe pista stadionului din 
Leipzig, atleții și atletele din 
R. D. Germană au cucerit nu
meroase locuri întîi, în fața 
unor adversari reputați. în 
afara excelentei performanțe 
pc 100 m garduri (13.0), Ka
rin Balzer a cîștigat și proba 
de plat, cu 11,4. Tot atletele 
țării gazde au triumfat și în 
alte probe clasice: 400 m
— Birnbaum 54,9 ; înălțime
— Schmidt 1,86 ; greutate — 
Gummel 19.08 m.

Un excepțional record al 
țării, pe 1.500 m. a fost 
obținut de Matușchewski 
(R.D.G.), cronometrat cu 1:45,7. 
Compatriotul său Siebeck a

egalat recordul pe 110 m.g. — 
14.0. O luptă dîrză s-a dat în 
fața gropii de sărituri în lun
gime, cu rezultatele : î. I.epik 
(U.R.S.S.) 7,84 m; 2. Klaus 
(R.D.G.) 7,76 m ; 3. Pousi (Fin
landa) 7,58 m. Mai glosăm din 
lista învingătorilor : 100 m — 
Haase și Burde 10,2 ; 400 m 
— Miiller 47,0 ; greutate — 
Hoffman 20,15 m ; disc — 
Milde 62,02 m. în ultima pro
bă. sovieticul Liahov a fost și 
el foarte aproape de linia ce
lor 60 m (59.28).

întrecerile de tir pentru ju
niori, la care au participat și 
trăgătorii noștri, nu ne-au pu
tut furniza,'din păcate, satis
facția unor rezultate înalte. 
Au cîștigat cele mai multe 
locuri fruntașe echipierii R. D. 
Germane cu 117 p, urmați de 
Polonia 63 p, Ungaria 52 p, 
Cehoslovacia 48 p. Reprezen
tanții României ocupă locul 
ultim, cu numai 21 p.

Singurele întreceri în care

gazdele n-au încheiat cu un 
succes au fost cele de ciclism 
pe pistă, desfășurate în com
pania pistarzilor sovietici. Re
prezentativa U.R.S.S. întrece 
pe cea a R. D. Germane cu 
9.5—8,5. Impresionante au 
fost demonstrațiile de gimnas
tică (în care nu s-au făcut 
clasificări), unde am remarcat 
îndeosebi clasa înaltă a japo
nezului Savao Kato, campion 
olimpic, și a gimnastei din 
R. D. Germană, Karin Janz.

BALCANIADA BASCHETBALISTELOR JUNIOARE

Handbalistii brașoveni
9 5

BUDAPESTA, 28 (Ager
pres). — Turnata internațio
nal de handbal de la Gyor a 
fost cîștigat de echipa ora
șului Gyor care a totalizat 
9 p. Pe locurile următoare 
s-au clasat selecționata olim
pică a Ungariei — 7 p, echi
pa orașului Brașov și selec
ționata Slovaciei — cu cile 
6 p, echipa Piran (Iugoslavia) 
— 2 p și formația Mazavsze 
(Polonia) — Op.

în ultiriiele două meciuri, 
handbaliștii români au pier
dut cu 7—19 la selecționata 
Slovaciei și au învins cu 
8—7 selecționata olimpică a 
Ungariei.

NOȘTRI
UN LOC III

BERLIN, 28 (prin telefon). 
Timp de trei zile, pe apele 
lacului Griinau, s-au desfă
șurat întrecerile „speranțelor 
olițnțiice" la canotaj. Cei mai 
buni juniori din 7 țări și-au 
disputat întîietatea in cele
7 probe clasice.

Vîslașii și ramerii români, 
prezenți și ei la această com
petiție, au reușit să se cali
fice în 5 finale, și anume la 
schif simplu, dublu, 2 fără 
cîrmaci. 4 fără cirmaci și
8 + 1. O comportare merito
rie a avut-o echipajul nostru 
de schif 2 fără cîrmaci, for
mat din Dănilă Chiriac și 
Aurel Rehak (Dinamo), care 
a obținut locul III și medalia 
de bronz.

In clasamentul general 
țări primele trei locuri 
fost ocupate de: 1. R.
Germană I, 2. R. D. Germac 
nă II, 3. U.R.S.S.

SCHIFIȘTII

LA GRUNAU

fc»--------------

SEMIFINALA INTER-ZONE

LIUBLIANA 28 (Agerpres). 
In prima zi a Balcaniadei 
de baschet rezervată echipe-., 
lor de junioare, echipa Ro
mâniei a pierdut cu scorul de

66—95 (29—42) meciul susți
nut cu formația Bulgariei. în 
celălalt joc, Iugoslavia (A) a 
învins cu 75—60 (44—32) Iu
goslavia (B).

*

pe 
au
D.

Viorica UDRESCU
antrenoare

Primele contacte aete- 
nismanilor indieni CU 
centralul de la Progre
sul. In față. Jaideep 

Mukerjea

Foto: TH. MACARSCHI

AM JUCAT CU TIRIAC SI
7 1

CONSIDERAȚIE

de la Coruna, învingîndu-1, 
acasă, pe marele Manolo San
tana iar formația de tineret, 
cucerind zona belgiană, a 
ajuns în finala de „4“ a „Cu
pei Galea“. găzduită în zilele 
următoare la Vichy. Cele două 
ultime izbînzi ale jucătorilor 
noștri constituie un adevărat 
tonic în vederea asaltului pe 
care tandemul Țiriac — Năs- 
tase îl va avea de susținut 
la finele acestei săptămîni, la 
București, în compania redu
tabilei echipe a Indiei.

Primul eșalon al oaspeților 
a și sosit în Capitală. După 
căpitanul echipei, dl. Shams- 
her Singh, de sîmbătă se află 
printre noi și campionul In
diei, Premjit Lall, ca și al 
doilea jucător al țării' sale, 
Jaideep Mukerjea. Și, bine
înțeles, primul lor gînd a fost 
să facă cunoștință cu teatrul 
de operații, să se antreneze pe 
terenurile de la ~ 
Cum ne spunea 
„tenismanii noștri 
zilnic, dimineața 
amiaza, pînă vineri".

Ieri, înaintea antrenamen
tului de dimineață, am avut 
prilejul să schimbăm citeva 
părbri cu oaspeții noștri,

Premjit Lall care, la ulti
ma ediție a turneului de la 
Wimbledon a fost pe punctul 
de a înscrie o mare surpriză, 
ținîndu-1 în' șah pe faimosul 
Rod Laver, în fața, căruia a

Progresul 
dl. Singh, 
vor juca 
și după

CUPEI DAVIS": ROMANIA-INDIA

NĂSTASE SI AVEM MULTĂ
El

La fel și colegul de echipă 
al lui Lall, Jaideep Mukerjea, 
crede că partida va fi extrem 
de dificilă. „Dar pentru a 
putea face față cit mai bine, 
ne-a spus tinărul tenisman 
indian, am făcut, în ultima 
vreme, pregătiri intense în 
Europa. De altfel, aproape în
tregul sezon am jucat pe di
feritele terenuri de pe acest 
continent. De aceea, sîntem 
oarecum obișnuiți cu aseme
nea suprafețe de joc. Totuși, 
după primele contacte aici Ia 
Progresul, mi se pare că pe 
aceste terenuri, mingea cir
culă cu o viteză mai mică“.

Mulțumind oaspeților pen
tru amabilitatea cu care 
ne-au stat la dispoziție, am 
urmărit apoi, în compania 
antrenorului Gheorghe Cob
zuc, primele lor schimburi de 
mingi.

„Tenismanii indieni, a ți
nut să ne declare Gheorghe 
Cobzuc, sint excelenți tehni
cieni, în înțelesul jocului mo
dern. Ei au o mare siguranță 
în executarea loviturilor de 
servici, smeci și voie. Ei își 
bazează acțiunile pe dese de
plasări înainte, în spre fileu. 
Dacă 
însă 
seama 
dintre 
indieni, ca și de forma bună 
a lui Năstase și Țiriac, con
sider că echipa noastră por
nește favorită. Nu pot indica 
rezultatul, dar e posibil ca 
învingătoarea meciului să fie 
cunoscută chiar după primele 
două zile".

Indiferent de scor, este si
gur că publicul va asista la 
un nou și mare spectacol de 
tenis. Cărțile de vizită ale 
protagoniștilor intilnirii îl re
comandă din plin.

Milos Hradzira (Cehoslova
cia), încheie victorios cursa

Finiș în turul

declară campionul indian, Premjit Lall
•I Antrenorul Gheorghe Cobzuc este optimist

CAMPIONATELE BALCANICE DE GIMNASTICĂ

Rezultatele concursului pe aparate
Iată rezultatele tehnice ale 

concursului pe aparate din ca
drul primei ediții a campiona
telor balcanice de gimnastică: 
FEMININ : sărituri - 1. Va
nia Marinova (B) 18.55. 2. Ele
na Todorova (B) 18,80, 3. A- 
lina Goreac (R) 18.70, 4. Ro- 
dica Secoșan 18.40, 5 Ruja 
Skenderavid (I) 18,35. 6. Na
talia Slepița (I) 18.30 : para
lele - 1. Marinova 19.20. 2. A- 
nastasia .Mitova (B) 18.95, 3. 
Goreac 18,70, 4. Slepița 18.45,
5. Ianka Velikova (B) 18.40,
6. ‘ Mariana Gheciov (R) 17.30 :

AGENDA INTERNAȚIONALA
A MOTOCICLIȘTILCR ROMÂNI

August constituie pentru 
motocicliștii români o lună 
plină de 
nale.

întreceri internațio-

Paxino, E. Seiler,
Dovids, Cicerone Co
al ți motocrosiști se 

pregătesc inten“ în vederea 
selecționării în lotul care va 
participa Ia 15 august la con
cursul de la Essanatoglia 
(Italia).

• P.
Cristian 
man șj

• Specialiștii clasei 250 
cmc se află în fața ultimei 
etape a campionatului mon
dial de motocros, programată 
la 17 august la Leningrad. 
Sint vizați pentru această de
plasare Ștefan Chițu, Con
stantin Goran și Aurel Io- 
nescu.

• Cunoscutul arbitru in
ternațional Andrei Iliașcu, 
reîntors recent din Grecia, a 
adus o invitație din partea 
Federației elene,, în care fo
rul nostru de resort e rugat 
să trimită doi sportivi ro
mâni la concursul de viteză 
ce urmează să se desfășoare 
la 24 august pe insula Corfu. 
Biroul federal a dat curs in
vitației desemnînd pe Gheor
ghe Ion și Alexandru lones- 
cu să participe la acest con
curs.

biroă — 1. Goreac 19.15, 2. Ma- 
rinova 18.95, 3. Secoșan 13,90, 
4. Mia Variu (R) 13,75, 5. Sle- 
pița 18.60. 6. Claudia Pandeles- 
cu (R) 18.50 ; sol — 1. Mitova 
și Marinova 19.30, 3. Slepița 
19,00, 4. Ruja Skenderovici (I) 
18.95, 5. Goreac și Variu 18,90.

BĂIEȚI ; sol — 1. Gheorghe 
Păunescu * ~
Mihaiuc 
Zoev (B) 
dev (B) 
(R) 18,35,
(R) 18,25 ; cal — 1. Miloș Vrati 
(I) 18,95. 2. zoev 18,90, 3. Pău
nescu 18,70, 4. Radev 18,50, 5. 
G. Adamov (B) și Drago Ero
tici (D 18,35 ; inele — 1. Mi
haiuc. Zoev, Srotici 18,85, 4. 
Dan Grecu (R) și Coșariu 18,45, 
6. Radev 18.40: sărituri 
Adamov 
18..80, 3.
18.700, 
18.550, 
lele — 1. Mihaiuc 18,95. 2. Ada
mov 18.90. 3. Păunescu, Radev, 
Nicolaie Achim (R) 
Vratici 18.30 ; bară — 
nescu și Adamov 18,95 
tici 18.80. 4. Grecu șl 
18,70, 6. Zoev 18.65.

N-au trecut nici două săp- 
tămini de la victoria repre
zentativei României asupra 
echipei U.R.S..S. și califica
rea ei în semifinalele inter- 
zone ale „Cupei Davis“, și 
iată că tenismanii noștri au 
adăugat alte succese la pal
maresul lor și așa prestigios, 
Ilie Năstase a ciștigat turneul

ciștigat primele două seturi, 
este foarte cumpătat în de
clarații : „Noi îi apreciem pe 
Țiriac și Năstase printre cei 
mai buni tenismani europeni. 
Jaideep și cu mine am jucat 
deseori cu românii și le acor
dăm multă considerație. In 
consecință, nu-mi iau riscul 
nici unui pronostic".

KJJ

5.
6.

sint pasați, se găsesc 
în dificultate. Ținînd 
de bilanțul partidelor 
tenismanii români și

C. COMARNISCHI

Boemiei
'PRAGA, 28 (Agerpres). — 

Desfășurat în cinci etape, 
Turul ciclist al Boemiei s-a 
încheiat cu victoria rutieru
lui cehoslovac Milos Hradzi- 
ra, urmat la 11:23 de compa
triotul său J, Marek. în ul
tima etapă, românul Ștefan 
Cernea a ocupat locul 5, la 
10 sec. de învingător,' olande
zul Oosterhof. Iată locurile 
ocupate de români în clasa
mentul general i Ștefan Cer
nea (locul 19 — la 24:14): 
Francisc Gera (locul 29 — la 
circa 50 minute).

T

FRANULOVICI L-A ÎNVINS 
PE ASHE LA INDIANAPOLIS

Tenismanul iugoslav Zeliko 
Franulovici a cîștigat proba 
de simplu din cadrul turneu
lui internațional de tenis de 
la Indianapolis (S.U.A.). în 
finală, Franulovici l-a între-

6, 6—3, 6—4 pe a-cut cu 8- 
mericanul Arthur Ashe.

Turneul feminin a revenit 
jucătoarei 
ne Gail Sheriff-Chanfreau, în
vingătoare cu 6—2, 6—2 în 
fața Lindei Tuero (S.U.A.).

franco-australie-
I

(R) 19,10, 2. Petre 
(R) 18,75, 3. Ștefan
18.70, 4. Gueno Ra- 

18,55. Vasile Coșariu 
5. Mircea Gheorghiu

1.
18,975, 2. Păunescu

Zoev 18,780, 4. Radev
Nikolai Nikolov (B) 
Mihaiuc 18.50 ; para-

18,60, 6. 
1. Pău- 
3. Vra- 
Mihaiuc

EUROPENE
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A. C. MILAN
își stringe

/V

rindurile
Se apropie data ridicării 

tinei în sezonul de fotbal in ță
rile europene. Campionatul Italiei 
va sta din nou in centrul atenției 
iubitorilor sportului cu balonul 
rotund, nu numai din peninsulă, 
ci și de pe întreg continentul. 
A.C. Milan echipa care va_ln- 
trunta pe 
ta, în finala 
— este subiectul reportajului 
față, pe care ni-1

VIITOARELE
DE TENIS DE MASĂ: 1-8

APRILIE 1970, LA MOSCOVA
• Orașul Karlovac din Iu

goslavia va găzdui la 30 au
gust „Cupa Dunării” la mo 
tocros. Țara noastră va fi 
reprezentată de patru spor
tivi.

Federația sovietică de spe
cialitate a anunțat că ediția 
a Vil-a a campionatelor eu
ropene de tenis de masă care 
se 
va 
lie 
de

va desfășura la Moscova, 
avea loc între 1 și 8 apri- 
1970, în sala sporturilor 
Ia stadionul Lujniki.

CRITERIUL SPERANȚELOR OLIMPICE LA VOLEI
(Urmare din pag. t)

(România) — J. Koszycki (Po
lonia): bun., în partida pentru 
stabilirea ocupantelor locu
rilor 5—6 s-au întîlnit echi
pele Cehoslovaciei și Ungariei. 
După 140 de minute de joc, 
voleibaliștii cehoslovaci, cu 
un atac mai combinativ și mai 
bine organizați în linia a doua, 
au reușit să învingă cu 3—2 
(6, —11,9 —10,11) o forma
ție care a excelat la blocaj. 
S-au remarcat Necas, Sadrik, 
Fiala (Cehoslovacia) și Petre- 
kanik, D.evenyi, Bogar (Unga
ria). Au arbitrat: Pătru Zoe 
și D. Rădulescu (România).

Un joc disputat au oferit 
echipele R. D. Germane și 
Poloniei, în partida susținută 
pentru ocuparea locurilor 3—4 
în clasamentul final. Greșind 
mai puțin în atac și avînd o

apărarela fileu foarte promp
tă, voleibaliștii din R.D. Ger
mană au reușit să se impună 
în fața celor polonezi care, 
deși s-au comportat bine în 
apărare, au fost nevoiți să 
cedeze în final cu 3—0 (16, 5, 
8). S-au remarcat Hagen 
(R.D.G.) și Bronistav (Polonia). 
A arbitrat corect Raymond 
Ravanne (Franța) și I. Jelinek 
(Cehoslovacia).

Ne așteptam ca, după evo
luția bună din meciul cu Po
lonia, voleibaliștii români să 
se mobilizeze și mai mult în 
fața unei echipe care a făcut, 
în partidele anterioare, dova
da excepționalei sale pregă
tiri tehnico-tactice și a jocu
lui modem pe care-1 practică, 
să depășească puternicul său 
adversar prin combinații tac-

tice reușite, pe care de altfel 
le-au etalat în alte ocazii. 
Dar realitatea a fost cu totul 
alta. Ei au acționat tot tim
pul dezorganizat, doar rareori 
reușind să închege acțiuni 
clare cu care să pună în di
ficultate echipa sovietică. Este 
adevărat însă că formația so
vietică a jucat ireproșabil, 
trăgătorii ei jucîndu-se cu blo
cajul voleibaliștilor români, 
sau blocînd cu regularitate 
atacurile noastre. Scor final 
3—1, (9, 7, —9, 9) pentru
U.R.S.S., reflectă just dispro
porția de forțe existentă cel 
puțin în această partidă. A 
arbitrat cu scăpări Sele Deneș 
(Ungaria), ajutat 
Christian Giinther

corect
(R.D.G).

de

Tiparul l.P. ,,Iufurma|ia", sir. Brezoianu nr. 23—25, București

pe intreg continentul.

.lja a deschis „bombardierul" milanez Prati drumul spre victorie în C.C.E. mareînd vriraul 
gol in poarta lui Manchester United, in semifinala de pe San Siro

Estudiantes La Pla- 
intercontinentală 
t____  i de

_ , _________transmite co
respondentul nostru din Italia.

★
„Dacă am fi achiziționat pe 

Bulgarelli sau mai bine zis dacă 
Bologna ni J-ar fi cedat, cred că 
am fi avut jumătate din „scu- 
detto- in buzunar. Așa insă...-.

Cel care vorbește este Nereo 
Rocco, antrenorul campionilor eu
ropeni la echipe de club și foști
lor campioni ai Italiei. Foștilor, 
pentru că A.C. Milan — după 
cum se știe — a cedat sceptrul 
și titlul bătăioasei, vnvacei și 
proaspetei formații violete, Fio
rentina. In amărăciunea lui Roc
co este evidentă frămintarea care 
dă tîrcoale echipei roș-negrilor. 
Inegalabilă în confruntările de 
înalt și foarte Înalt nivel inter
național, dar mai de grabă opacă 
cînd este vorba de înfruntarea in 
campionat.

Milanui ediției 1968—1969 a cam
pionatului italian este, mai ales, 
îmbătrînit la mijlocul terenului, 
unde Lodetti nu mai este lucid ca 
odinioară, unde Trapattoni, deși 
pune în fiecare meci mult suflet 
și •• manifestă mult atașament față 
de culorile clubului, țopăie ca 
un ciclist pe punctul de a explo
da. A rămas să tragă la car nu
mai Rivera. Dar nu este un se
cret că în acea parte nevralgică 
a terenului de joc, care este par
tea centrală, un singur jucător, 
chiar de clasă excepțională cum 
este Rivera, nu poate duce singur 
povara unei echipe întregi pe tot 
parcursul campionatului.

lată de ce Rocco a făcut pe 
dracu în patru — și l-a obligat 
să facă acest lucru și președintele 
— numai ca să-și asigure un 
mijlocaș care să trudească în spa
tele lui Giannino. Bulgarelli a 
fost primul obiectiv asupra căruia 
au țintit tunurile încărcate cu 
sute de milioane de lire ale socie
tății „rossonera“. Prima țintă 
fiind ratată, tirul s-a îndreptat 
spre cel de al doilea obiectiv : 
Juliano de la Napoli. Dar și- de 
data asta operațiunea nu a dus 
la rezultatul dorit. Astfel. s-a 
ajuns la Fontana, un ..cărâtor de 
apă“ - • -
lîngă 
pt ea 
ani).
Iui Fontana, e logic să conside
răm că Milan nu a rezolvat sută 
la sută problema cea mai urgentă,

lacuna cea mai evidentă a cam
pionatului trecut.

Dar asta nu e totul. Trebuia să 
se dea și o mai mare forță de 
penetrație atacului, unde Hamrin 
era iremediabil îmbătrînit și unde 
Sormani a resimțit greutatea cam
pionatului 1967—1968 în care a tre
buit să încaseze o sumedenie de 
lovituri, fiind expus la tot felul 

.de durități din partea apărători
lor adverși. Aici Milan a operat 
cu înțelepciune și cu excepțional 
fler, achiziționînd cel mai intere
sant centru atacant actual
mente in activitate : franco-bra- 
zilianul Nestor Combin. Sosirea 
lui va avea un dublu scop tactic: 
înainte de toate va permite iui 
Rocco să alinieze pe Sormani pe 
postul tricoului cu nr. 7, în rolul 
în care brazilianul s-a relevat în 
Italia și — în al doilea rînd — 
vor fi create lui Prati acele spații 
necesare ca să poată finaliza ac
țiunile sale impetuoase.

Tn rest, Milan va conta încă — 
și mai ales — pe apărarea sa re
numită, a cărei organizare nu 
credem să aibă egal în nici o 
echipă din lume. Cudlfini, An- 
quilletti. Schnellinger. Rosato, 
Malatrasi, Trapattoni (sau Fogli) 
se cunosc foarte bine și nu poate 
să-i producă vreun motiv de în
grijorare lui Nereo Rocco.

Rămîne o singură întrebare : va 
reuși Cudicini, la 34 de ani împli
niți, să repete comportarea exce
lentă din sezonul trecut ? Dacă 
răspunsul va fi afirmativ. Nereo 
Rocco va putea să doarmă liniș
tit.

Acesta este. în esență. Milan 
1969'70: Cudicini, Anquillettl,
Schnellinger. Rosato, Malatrasi, 
Trapattoni (sau Fogli), Sormani, 
Lodetti. (sau Fontana), Combin, 
Rivera, Prati.

Cesare TRENTINI .

TELEX - TELEX- TELEX- TELEX
Roy Emerson a cîștigat finala 
campionatelor internaționale 
de tenis (open) ale Elveției, la 
Gstaad, învingînd pe Tom Ok- 
ker cu 6—1, 12-14, 6-4, 6-4. 
In finala feminină : Francoise 
Durr-Rosemary Casals 6-4 

4-6, 6—2.

ția Slavia Praga. într-un alt 
meci,
T.W.A.

formația 
a dispus

tn orașul La Paz s-a disputat 
meciul Bolivia—Argentina, con- 
tînd pentru preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal. 
Echipa Boliviei a obținut vic
toria cu scorul de 3—1 (1—1).

americană 
cu 107-74 

(57—32) de echipa iugoslavă 
Lokomotiv.
S
Turul ciclist al Scoției s-a în
cheiat cu victoria rutierul 4 
englez Brian Jolly, urmat de 
compatriotul său Horton - la 
36 sec., cehoslovacul Bartoni- 
cek — la 1:43, belgianul Pau- 
wels — la 2’24” etc. Pe echipe, 
primul loc a revenit Angliei.

La Malmoe (Suedia) s-a dis
putat meciul F.F. Malmoe— 
Olympique Marseille, oontînd 
pentru „Cupa Inter—Toto“ la 
fotbal. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 1—0 (1—0). 
în cadrul aceleiași competiții, 
la Aachen s-au întîlnit forma
țiile Ajax Amsterdam și Ale
mannia Aachen. Fotbaliștii olan
dezi au terminat învingători cu 
scorul de 2—1 (1-1).

în campionatele de natație ale 
Franței, Claude Mandonnaud a 
stabilit un nou record francez 
în proba feminină de 100 m 
liber, pe care a cîștigat-o cu 
timpul de 1:01,5. Un nou record 
al Franței a fost realizat și in 
proba masculină de 100 m bras, 
în care Philippe Menu a fost 
cronometrat în 1:08,5. Proba 
de 200 m -liber a revenit lui 
Alain Mosconi în 2:00,8.
IH
Intr-un meci amical de fotbal 
desfășurat la Belgrad, echipa 
braziliana F.C. Sao Paulo a în
vins cu scorul de 3-0 (0-0) 
formația locală Steaua Roșie.

1.
3.

CLASAMENT
U.R.S.S., 2.
R.D. Germană. 4. Polonia,
5. Cehoslovacia, 6. Ungaria, 7. 
Cuba.

FIN AL : 
România,

4.

de la Lanerossi Vicenza, pe 
toate acestea, nici nnAcar 
tinăr (a împlinit deja 26 de 
Dată fiind statura atletică a în cadrul turneului de baschet 

de la Messina, echipa italiană 
Simmenthal Milano a invins cu 
scorul de 86—77 (38—34) forma-

40365


