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SPORTUL

IN ÎNTÎMPINAREA CELUI ȘEDINȚA PLENARA A COMITETULUI CENTRAL

DE AL X-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI

SUPREM
de Victor EFTIMIU

tre echipe. Omul cel mai... 
pașnic se avintă in tainițele 
munților și aîe pădurilor, in 
urmărirea mistrețului sau a 
cocoșului sălbatic, Învățat să 
adulmece vînatul in foșnetele 
misterioase ale frunzișului, 
pîndește rechinul viclean și 
primejdios.

spiritului

Trăim era acelui mare 
triumf pe care l-a înre
gistrat pină astăzi spiri

tul omenesc: escaladarea 
Lunii.

Fenomen cosmic, fenomen 
științific, saltul acesta uriaș nu 
e mai puțin un fenomen spor
tiv. Face și el parte din ac
țiunile care cer 
încordarea omu
lui la maximum, 
în menirea lui de 
a birui forțele 
naturii, prin mo
bilizarea totală a 
și a trupului.

Și dacă cel ce șade liniștit 
pe marginea unei ape șl medi
tează cu undita în mină e un 
sportiv, cum să numim pe cei 
trei cosmonauți, care au pără- 
:sit Pămîntul, îmbarcați pe o 
rachetă, riseîndu-și viața în 
orice moment, primind scurta 
ospitalitate a acelui astru 
mort, în care i-au amenințat 
toate primejdiile.

Ce temeritate mal mare pu
tem pretinde unor semeni ai 
noștri, unor frați ai noștri, a 
căror ascensiune a fost urmă
rită cu dragoste de milioane 
de pămînteni, cu răsuflarea 
sugrumată de emoție ?

Aruncătorii de disc din an
tichitate, alergătorii de la Ma
rathon, luptătorii și gimnaștii 
din circuri, conducătorii de 
care, lansatorii de suliță, lup
tătorii din stadioane, s-au 
gîndit vreodată că alții, mai 
voinici decît ei, vor înfrunta, 
o dată, în zbor, catapeteazma 
acelei Selene mitologice, plu
titoare mai presus de zei și 
pe care nici zeii, de la mica 
lor înălțimp olimpiană, n-au 
îndrăznit s-o revendice ?

Frații mai mici ai cosmonau- 
ților, sportivii planetei Terra, 
se pot făli că din rîndurile 
lor au răsărit cavalerii fără 
prihană, călări pe balauri de 
foc, învingători ai depărtări
lor, ai pericolelor în care o 
singură clipă de neatenție îi 
putea cufunda 
imensă și eternă a Cosmosu
lui, brăzdată de miliarde de 
luceferi

O nouă rază de glorie au
reolează pe bravii noștri spor
tivi, risipitori de avînt și de 
energie, care în cei douăzeci 
și cinci de ani de la noua în
tocmire a patriei românești, 
au adăugat un prestigiu proas
păt la ei acasă și pe toate me
ridianele globului.

înotători pe valurile văzdu
hului sau luptători în echipe 
disciplinat alcătuite și impe
tuos dezlănțuite, ei au de
monstrat aceleași virtuți, ace
lași curaj, aceeași tenacitate 
ca și oamenii care au fost în 
cer și au coborît în mijlocul 
nostru, aclamați de milioane 
de pămînteni. Au arătat aces
tor milioane de frați ai lor 
ce înseamnă a nu-ți fi frică, 
a-ți pune viața în slujba ma
rilor cauze ale umanității, de- 
monstrînd cum sacrificiul per
sonal poate sluji progresului 
omenirii.

Sportivii noștri sînt mulți 
și nu se recrutează numai din 
rîndurile unui tineret antre
nat, specializat în luptele din-

înfruntă leul din 
junglă și condo
rul Anzilor, rezol
vă, la o masă li
niștită, complicate 
probleme de șah. 
Mihail Sadovea- 
era un iscusit 

vînător de imagini și nă
vodar al celor mai frumoase 
cuvinte pe care le-a născocit 
poporul nostru, avea aceste 
daruri. Privirea măruntă, ce 
iscodea capra neagră sau co
coșul sălbatec al Carpaților. 
fiind, fn același timp, a unui 
redutabil jucător de șah.

Și ca eL multi oameni de 
seamă, paralel eu activitatea 
lor obștească, prin care sînt 
cunoscuți și apreciați de toată 
suflarea tării, iți consacră 
sportului orele libere, atit de 
folositoare odihnei lor și acu
mulării de 
îndeplinirea 
dului.

forte noi întru 
mesajului parti-

în noaptea

A
In semn ae cinstire

Cele dcuă m-i erenmenfe 
din viața poporului vostru, de 
care ne mai despart doar pu
ține zile, Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român ți 
aniversarea a 25 de ant de la 
Eliberarea țării, rin; fautmpn- 
nate eu adinei însuflețire ți de 
către toți cei ce compun miș
carea noastrd sportivi. Acestor 
evenimente le rin; consacrate 
cele mat importante competiții 
interne ți internaționale care 
au loc in perioada actuali pe 
intreg cuprinsul țârii, le Unt 
dedicate succesele ți perfor
manțele cele mai de seamă re
alitate In intreeer-Je de pe ttd- 
dioane Si drii să'ue de sport, 
in cinstea lor se crgaweatâ, 
in toate județele, felurite mc- 
mfesti-i cu eo-.țT-.ut sportiv sen 
cultunri-rport;r.

Pentru jucătorii ncțt-i de 
tenis a constituit, astfel, un 
motrr de justificată mindma 
posibilitatea de a dedica apro
piatului Congres al partidu?--. 
recentele u frumoasele lor suc
cese d» .Cupa Doris" ji .Cupa 
Golea", după cum, ea sceeeri 
deplini satisfacție ți bucurie, 
etlețâ ți gt~.-.c4t:i cu consacrat 
acestui măreț eveniment victo
riile lor la campionatele inter
naționale de Ie București și, 
respectiv, Balcaniada de la So
fia.

Printre competițiile eu ca
racter internațional găzduite de 
țara noastră și puse — in semn

clallste, a colaborării cu toate 
statele indiferent de orinduirea 
lor socială, de solidaritate acti
vă eu toate forțele care luptă 
împotriva imperialismului, pen
tru progres social și pace in 
lume.

Plenara a adoptat in unani
mitate proiectul Directivelor 
privind planul cincinal pe anii 
1971-1975 și liniile directoare 
ale dezvoltării economiei națio
nale pe perioada 1976—1986 și a 
hotirit să fie supus dezbaterii 
și aprobării Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român.

Plenara a analizat, la al doi
lea punct al ordinii de zi, pro
punerile Comitetului Executiv 
al CC. al P.CJL privind îmbu
nătățirea unor prevederi ale 
Statutului Partidului Comunist 
Român. Plenara a aprobat in 
unanimitate propunerile făcute 
si a hotărit să le supună dez
baterii și aprobării Congresului 
ai X-lea al Partidului Comunist 
Rcmân.

Plenara a examinat unele 
probleme legate de pregătirea 
Congresului al X-lea al parti
dului si a adoptat hotăriri co
respunzătoare. Plenara a decis 
ea lucrările Congresului să in- 
eeapă in ziua de 6 august 1969.

La ultimul punct al ordinii

de zi plenara a ascultai Infor
marea tovarășului Paul Nicu- 
lescu-Mizil cu privire la acti
vitatea de,legației Partidului Co
munist Român la Consfătuirea 
internațională a partidelor co
muniste 

la 
Și 
se 
încheierea lucrărilor ple-

șt muncitorești întru- 
Moscova în luna iunie 
a adoptat o hotărire 
dă publicității.

nite
a-c.
care

In 
nard a luat cnvîntul tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Arătînd că 
aceasta este ultima ședință ple
nară a Comitetului Central ales 
de Congresul al IX-lea, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat intensa și rodnica acti
vitate pe care a desfășurat-o 
acesta in perioada ultimilor pa
tru ani, faptul că el și-a în
deplinit cu cinste roiul condu
cător in întreaga activitate a 
partidului, a societății noastre 
intre cele două congrese. Secre
tarul general al partidului a 
mul/umit membrilor Comitetu
lui Central pentru activitatea 
depusă, exprimindu-șl convin
gerea că și în viitor vor acționa 
cu perseverență, Ia locui lor de 
muncă, 
c inilor 
că vor 
pentru
Congresului al X-lea.

pentru îndeplinirea sar- 
Incredințate de partid* 
lupta din toate puterile 
înfăptuirea hotărîrilor

PE MAGISTRALELE SOCIALISMULUI

GORJUL a demarat
pe spirala civilizației

GorjiA intra pe sub porțile 
lui 23 August 1944 In rînd cu 
cele mai sărace județe ale 
țării. Un ținut cu un peisaj 
de o frumusețe ciudată, cu o 
istorie densă și zvîrcolită, pes
te care timpul trecea aproape 
imperceptibil. Locuri populate 
de mici meseriași și de țărani 
cufundați în obidă, care In 
pofida unei hărnicii ereditare 
nu reușeau să întrerupă o e- 
xistență mizeră.

Ultimii 25 de ani au fost

pentru județul Gorj o epocă 
de accelerare a istoriei. Pă- 
mînturile acelea de la vtrful 
Parîngului pină la șesul Me
trului s-au trezit dintr-o 
lungă agonie feudală, la care 
citeva decenii de expansiune 
capitalistă adăugaseră numai 
o fabrică de confecții, una de 
țigarete și o exploatare m.- 
nieră redusă. Am trecut de 
curfnd prin citeva dintre așe
zările acestui ținut pes:e care 
socialismul și-a pus amprer.ta 
lui de avînt economic, de in-

d'JStrializare. de cultură și ci
vilizație.

1. Țiclenii nu figurau plnă 
acum două decenii pe harta 
zonelor petrolifere ale țării. 
Dar de prin anul *52 sondele 
au Început să urce pantele a- 
celor locuri In căutarea au
rului negru. Și l-au găsit trep
tat, la adlndmi din ce In ce

Romulus BALABAN

(Continuare tn pag. a 2-a)

FEDERAȚIA FRANCEZA DE FOTBAL PROPUNE

LA 10 OCTOMBRIE 1971,

ROMÂNIA FRANȚA
LA BUCUREȘTI

Pe adresa F. R. Fotbal a sosit de la Paris o 
telegramă, prin care federația de 
eeză propune un meci amical 
FRANȚA, revanșă a eelor două 
de echipa noastră reprezentativă

Partida a fost propusă pentru 
tombrie 1971.

specialitate fran- 
ROMANIA — 
jocuri susținute 
la Paris.
data de 10 oe-

europeana Ia 
— simplistă 
titlul. Suma

Specialitatea arădence- 
lor in proba de dubiu a 
fost pe deplin confirmată 
și la această ediție a na
ționalelor. Deși oarecum 
improvizat, echipajul nea
na Nemeth — campioană 

4+1 visle — și Elisabeta Lazăr 
reputată — a ciștigat detașat 
valorilor și-a spus cuvîntul... 

Foto : THEO MACARSCHI

STÂTU-QUO IN FINALELE SCHIFISTELOR
Cltlți în pag. a 2-a, amănunte de la 

întrecerile decisive pentru titlurile de 
campioane republicane Ia canotaj femi
nin, desfășurate ieri pe lacul Snagov.

I Pentru primii pași
i
I

I
DUPĂ CAMPION AȚELE INTERNATIONALE DE ATLETISM

I
I
I
I
I

Adrian I(Continuare En pap a 4-a)

autohton. 
de naștere
IONESCU

I

• Pentru bucurețteni, reluarea unei
trad if ii

• 5 noi recorduri ale C.I. fi 3 egalate

decisiv
pentru

baschetbalistele
noastre

ca și tot lotul, de altfel, 
un nou examen, în urma 
antrenorii prof. Gr. Cos-

cestea, 
să dea 
căruia ___  __  .
tescu și prof. Teodora Predescu 
să poată lua măsurile necesare 
obținerii unor performanțe cores
punzătoare. Să nu uităm că în a 
treia decadă a lunii august va 
avea loe campionatul balcanic, 
iar anul viitor campionatul euro
pean, competiții la care România 
trebuie să-și mențină prestigiul 
cucerit în ultimul deceniu. Deo- 
cws&U, in lotul romla au a

în „zbor"

întâmplarea face ca cea de a 
VUI-a ediție a „Cupei Mării Ne
gre", competiție feminină ae bas
chet care începe miine la Con
stanța, să fie prima întrecere or
ganizată în tara noastră după
ultimele modificări aduse regula
mentului de joc (despre care am 
amintit în citeva rînduri în co
loanele ziarului nostru). Deci, un 
plus de interes, de atractivitate 
față de această dispută, în care 
sînt angrenate echipele Ceho
slovaciei, Poloniei șl României. In 
același timp, o nouă verificare a 
reprezentativei țării noastre, îna
poiată luni dimineață din Italia, 
unde unele dintre jucătoare au 
o comportare neconcludentă. Ur- 
«OA&zâ țp Șa»a Sporturilor a-

spre coț
Foto : P. ROMOȘAN

Intervenit decit o completare : 
Cornelia Petric. un nou produs 
al prof. Gh. Roșu din Brașov, a 
fost promovată, cu speranța că 
evoluția ei va duce la întărirea 
capacității ofensive a echipei. 
Celelalte componente ale selecțio
natei sînt : Anca Racoviță, Cor
nelia Taflan, Ecaterina Savu, Ga
briela Ciocan, Bogdana Diaco- 
nescu, Ileana Ghiță. Maria Ne- 
delea. Olimpia Păcuraru, Irina 
Vajllescu, Suzsma Sz»b«d9( șl 
F‘SMÎB Xllâăft&b

Ediția a XVIII-a un succes î
i

Pornite la drum în 
toamna lui 1948, campio
natele internaționale ale 
României și-au cucerit un 
solid prestigiu, devenind 
în destul de scurt timp una 
din cele mai importante 
competiții continentale. Ca
drul organizatoric perfect, 
ambianța plăcută și încu
rajările unui public bun 
cunoscător, pista rapidă — 
toate au contribuit la atra
gerea, an de an la Bucu
rești, a unor performeri de 
mare valoare din Europa 
și din alte părți ale lumii.

Iar spectacolul oferit de 
aceștia aducea zeci de mii 
de spectatori, care umpleau 
pină la refuz băncile sta
dionului din Dealul Spini.

Din păcate, după ediția a 
XVI-a. din 1963, șirul .In
ternaționalelor* s-a între
rupt. pista — excelentă 
altădată — a început să 
se degradeze^iar gustul pu
blicului bucureștean pen
tru atletism s-a diluat... 
încercarea unei reinnodări 
a tradiției, în 1967, nu a 
dat rezultatul dorit, și de- 
abia anul trecut s-a putut

disputa cea de-a XVII-a e- 
diție a Campionatelor in
ternaționale ale României, 
dar pe stadionul de altitu
dine din Poiana Brașov.

în sfîrșit, simbăta trecu
tă a venit și ziua mult aș
teptată. Iubitorii atletismu
lui din Capitală (chiar dacă 
nu tot atit de numeroși ca 
pe vremea cînd concurau 
Bob Gutowski, Parry O’ 
Brien. Igor Kaskarov, sau 
Iolanda Balaș) s-au îndrep
tat din nou spre vechiul 
punct de întilnire. Stadio
nul î-a primit în straie de 
sărbătoare, noi, „Made in 
Rumania" i pista din el- 
bitex, tartanul

Certificatul

I
II

ai copiilor în sport

E
I
I
I

HA MAĂQAIU

xisfâ unele activități în care 
primii pași nu sînt condiționați 
de vîrstă. Există, însă, altele 
în care obținerea unei virtuo
zități, și deci afirmarea, sînt 
condiționate de însușirea ele

mentelor specifice la o vîrstă foarte 
apropiată de aceea a copilăriei. Este 
bine cunoscut faptul că putem învăța 
șahul și mult timp după ce adolescența 
a rămas undeva în trecut, dar că ia 
această epocă nu se mai pot face 
primii pași în fotbal, natafie, patinaj 
și în alte sporturi. Această problemă 
— a virstei la care se pot’ face primii 
pași pe calea însușirii unei discipline 
sportive — este intim legată de aceea 
a creării unor spații in care marea 
masă a copiilor să poatâ găsi posibi
litatea de a lua cunoștință cu sportul. 

Parcurgerea străzilor unor vechi sau 
noi orașe de pe harta țării, oferă pri
lejul constatării că aceste atît de utile 
amenajări sînt extrem de puține, iar în 
multe locuri ele strălucesc prin absentă. 
Consecința acestei carențe ? Copiilor 
nu le rămîne alt loc de a ' ‘ "
pași în sport, decît strada, 
circulația ei tot mai intensă, 
pe zi ce trece devine un 
mai mare.

Este, credem, de la sine ...,__ , „
aceste rînduri nu vor fi o pledoarie 
pentru construcții de stadioane afectate 
numai copiilor. Că odată și odată se 
va ajunge și la atari realizări, nu ne 
îndoim, și ritmul de dezvoltare a Ro
mâniei socialiste pledează în acest sens. 
Dar, la ora actuală, a cere asemenea 
înfăptuiri ar friza, poate, utopia.

Cunoaștem, însă, foarte bine că exis
tă posibilități de a înzestra orașele — 
și sectoarele acestora — cu terenuri 
care nu cer o dotare deosebită, pe 
care copiii să poată efectua primii pași 
în sport. Că aceste terenuri pot fi ușor 
incluse în spațiile verzi. Că atît con
strucția, cît și înzestrarea lor cu porti 
de fotbal și handbal (acestea din urmă 
pot avea, pentru cei mici, o dublă în
trebuințare), cu unul sau două panouri 
pentru baschet șl doi stîlpi pentru plosa 
de volei, s-ar putea realiza cu un mini
mum de investiții.

Soluționarea acestei probleme, de 
mult timp așteptată, nu ar întîrzia să-și 
evidențieze roadele printr-o lărgire con
siderabilă a rîndurilor celor care în 
viitor vor bate la porțile consacrării pe 
planul sportului de performanță. Se 
cere, însă, ca edilii orașelor să pără
sească actuala inerție și să dea co
piilor patriei posibilitatea de a păși la 
timpul polrivit pe „cîmpiile elizee" ale 
sportului.

face primii 
Strada, cu 
strada care 
pericol tot

înjeles, că

Niki Mihail BURILEANU
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ÎN iNTlMPINAREA CELUI i 
DE AL X-LEA CONGRES' 

AL PARTIDULUI j

TURNEE
BâSCHEIBAEISliCE
IWERNA1I0NAEE

RECENZIE

CIFRE ALE PREZENTULUI
PENTRU 0 STATISTICĂ

A VIITORULUI
în țintuiturile Vxancei și Te- 

curiuiuiA ca peste tot, prin 
grija pa.rtidului, prin strădu
ința oamenilor, au fost ame
najate în acest an diferite 
construcții sportive menite să 
asigure o largă dezvoltare a 
sportului. Cifrele notate pe 
carnetul reporterului, trecut 
de curînd pe aici, pot consti
tui puncte'.de reper pentru o 
retrospectivă, ca și pentru o 
cunoaștere a .obiectivelor 
sportive viitoare.
• t 642 200 lei pientru ame

najări sportive și 200 000 lei 
pentru echipament a alocat 
U.G.S.R. județului Vrancea. 
Drept urmare se vor construi 
3 terenuri de fotbal, 4 arene 
de popice, cite 2 terenuri pen
tru volei și handbal, 3 piste 
de atletism și se vor reame- 
naja stadioanele din Focșani 
și Mătășești.

9 La Soveja se va amena
ja o nouă stațiune balneocli
materică. Să amintim că ama
torii de sport vor avea la dis
poziție : o sală de sport, te
renuri de minigolf, terenuri 
pentru volei, tenis de cimp; 
baschet, o sală de popice, 
pîrtii de schi iluminate și do
tate cu telesclii, pîrtii de bob 
și săniuțe.

9 90 000 lei au economisit 
sportivii asociației Foresta 
C.I.L. Gugești prin munca vo
luntară prestată la construirea 
unei popicarii modeme, cu 
două piste.

9 Importante sume au eco
nomisit și pasionați! sportu
lui de la asociația „Uriireă" 
Viriexpbrt Focșani, construin- 
du-și cu forțe proprii, un te
ren de volei (bitumînat), o 
pistă de popice și un portic 
pentru gimnastică.

9 325 000 lei a acordat 
C.N.E.F.S. pentru amenajarea 
la Tecuci a unei piste de atle
tism acoperite și a trei te
renuri de bitum pentru hand
bal șt baschet.

9 42 000 lei s-au acordat 
municipiului Tecuci pentru 
reperarea sălii de lupte.

9 26 000 mp vă ocupa baza 
sportivă a asociației Întreprin
derii de reparații auto Tecuci 
și care se va compune din 2 
terenuri de fotbal, un teren 
de volei, altul de baschet', un 
sector de aruncări și o pistă 
pentru atletism.

★

Sportul șoolar a căpătat noi 
și multiple valențe. Școlilor, 
pepinieră inepuizabilă a spor
tului, le-au fost asigurate con
diții optime de pregătire și 
desfășurare a orelor de‘edu
cație fizică și antrenamente
lor diferitelor formații școla
re. Cifrele culese sînt și aici 
edificatoare.

FOCȘANI:
|

® La Liceul „Unirea" exis
tă un teren de baschet cu bi
tum, 2 terenuri cu zgură pen
tru baschet și volei și un sec
tor pentru sărituri.

9 Liceul „Alexandru loan 
Cuza" dispune de un teren cu 
bitum pentru baschet, hand
bal și volei și de 6 sală de 
gimnastică cu încălzire.
• La Școala generală nr. 10 

există un teren cu bitum pen
tru handbal și volei, construit 
cu forțe proprii.
9 Centrul școlar agricol dis

pune de un teren cu zgură —

cu instalație pentru jocuri în 
nocturnă — de handbal șt vo
lei. A fost reparată, totodată, 
sala de gimnastică.

9 Școala generală din co
muna Cîmpineanca și-a ame
najat. prin străduința profe
sorilor și elevilor, cite un te
ren de fotbal și volei, altul 
de baschet, o pistă circulară 
pentru atletism, sectoare de 
sărituri și aruncări.

TECUCI:

9 S-au acordat 20 000 lei 
de către Ministerul învăță- 
mîntului pentru procurarea de 
echipament sportiv.

9 Cele 10 școli generale ale 
orașului beneficiază de 
baze sportive simple (terenuri 
de handbal și volei, sectoare 
de sărituri și aruncări etc.).

9 Eiceul nr. 1 are în in
ventar 2 terenuri cu zgură 
pentru handbal și un teren de 
baschet, 2 gropi de sărituri.

9 Liceul nr. 2 dispune de 
cite 2 terenuri de baschet și 
handbal.

9 Liceul agricol : un teren 
de fotbal și o pistă de atle
tism de 400 m.

★
înșiruirea ar putea să con

tinue. Ne oprim însă aici. Ci
frele sînt elocvente, ele ilus- 
trînd grija permanentă a 
partidului pentru dezvoltarea 
mișcării de educație fizică și 
sport în toate regiunile țării. 
Pentru că pretutindeni oame
nii trebuie să se poată bu
cura de multitudinea binefa
cerilor exercițiilor fizice și 
sportului.

Valentin IOAN

ționarea fotbalului nu este 
rezultatul unei simple omi
siuni. Anumite particularități 
ale dispunerii întreprinderii 
îngreuiază concentrarea jucă
torilor necesari unei echipe de 
fotbal în perimetrul orășelu
lui. Așa că deocamdată se în
clină spre soluția renunțării 
la echipa de fotbal, prezentă 
în campionatul județean, cu 
toată decepția mărturisită de 
cei pentru care meciurile a- 
cesteia erau punctul de spri
jin ăl unui program dumini
cal mult așteptat. E dificil 
să exprimăm un punct de ve
dere în legătură cu intenția 
citată. N-am sugera decît încă 
o perioadă de reflecție înainte 
de promulgarea hotărîrii.

2. Mai de mult, pe cîmpiâ 
de lâ Rovinari, unde stratul 
de cărbune ajungea pînă sub 
tălpile călătorului, se vedeau 
căruțe și roabe în care oa
menii aruncau lignitul cu lo
pată. Era desigur modalitatea 
cea mai primitivă de a sa
tisface niște necesități infime, 
dezolantă dacă o confruntai 
mental cu reprezentarea unei 
exploatări moderne. Au trecut 
ani, bazinul de lignit de ta 
Rovinari a început să fie scor
monit cu intensitatea proprie 
mineritului mecanizat, iar din 
1967 zona sus-numită avea să 
devină cea mai importantă 
exploatare carboniferă la su
prafață, din țara noastră. Știți 
cîți oameni făc să plece acum

în semn de cinstire
(Urmare!din pag. I)

1 T • •august, la Tg. Mu neț), campio
natul republican ie -notație de
schis copiilor (7—10 august, la 
București), „Cupa ziarului Mun
ca” la marș (TI august la Bucu
rești) aîtefe. De asemenea, 
intre 16—19 august se vor des
fășura la București finalele 
uneia dintre cele mai impor
tante competiții sportive de 
masă — „Cupa tineretului Ia 
rute", in organizarea U.T.C.

tn afara competițiilor Închi
se fn calendar, fri toate Jude
țele se cor organiza, tn mod 
special, întreceri sportive do
tate cu capa „A XXV-s aniver
sare a Eliberării patriei". Aceste 
întreceri se vor disputa între 
asociații sportive, între selec
ționate de localități sau între 
echipe din județe apropiate. In 
județele limitrofe granițelor 
fdrii vor acea loc in zilele de 
23 și 24 august concursuri in
ternaționale eu participarea u- 
nor echipe sau sportivi din ță
rile vecine. In aceleași zile se 
vor organiza, pe întreg r cuprin
sul țării, demonstrații sportive 
la locurile de agrement, in ca
drul festivalurilor cultural- 
sportive șt serbărilor eîmpe- 
nești.

Consiliile județene pentru e- 
ducație fizică și sport, tn cola
borare cu instituțiile de țtăt fi 
celelalte organizații obștești, 
vor organiza la casele de cul
tură, căminele culturale, clubu
rile din întreprinderi, expuneri 
pe teme sportive, gale de filme 
sportive, întîlniri cu sportivi 
fruntași.

Prin grija Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică Și 
Sport au fost realizate două

expoziții pe panoun volante 
euprinzind fotografii cu tema 
.Spo’lirH români meialiați la 
Jocurile Olimpice din Mexic”, 
l’na din ele urmează tn aceste 
zile itinerariul Botoșani—Su
ceava—Vailui, iar alta a popo
sit pe litoral. Alte două expo
ziții volante cu temele „Mișca
rea sportivă din Românie în 
plin arini’ și „Citim, altius, 
fortius" vor parcurge și ele 
un arcuit incluzind majoritatea 
județelor țării.

Editura C.N.E.F.S. ra scoate 
chiar zilele acestea de sub ti
par lucrarea .Anii de aur ai 
sportului românesc", al cărei 
titlu nu mai face necesari nici 
o altă recomandare.

Prin intermediul unei întregi 
panoplii de trofee, medalii ți 
sugestive imagini foto, la a că
rei prezentare într-un sector 
șpecial se lucrează tn aceste 
zile, vizitatorii Expoziției Rea
lizărilor Economiei Raționale 
tși vor reaminti de cele mai 
frumoase succese ale sportului 
românesc din ultimul sfert de 
veac.

In sfîrșit, participarea spor
tivilor la demonstrațiile oame
nilor muncii cu prilejul Zilei de 
23 August va avea o amploare 
fără precedent. In Capitală, 
tradiționala paradi sportivj Va 
aduce o nota de inedit, prin 
desfășurarea ei pe ramuri de 
sport, fiecare federație fiind re
prezentată de cei mai buni per
formeri, tn frunte cu campionii 
olimpici, mondiali, europeni și 
Dalcanict.

Prin toate aceste acțiuni și 
manifestări, mișcarea sportivi 
întîmpină, în mod sărbătoresc, 
cele două mari evenimente din 
viața poporului nostru.

3. Cîți dintre noi n-au a- 
preciăt cu gîndul în timpul 
zilelor de arșiță virtuțile fri
giderului Frâm ? Dar, cîți 
dintre cei ce scot din acest 
„dreptunghi de iarnă" perso
nală sticlele bruimate știu unde 
se fabrică Frarriul românesc ? 
Locul său de naștere este în
treprinderea mecanică Sadu, 
cea mai veche Uhităte indus
trială din județul Gorj, ex
tinsă paralel cu succesul co
mercial înregistrat de produ
sele sale.

Inginerul șef-âdjunct Costin 
Nicolae ne-a vorbit aici des
pre ceea ce este specific at
mosferei din uzina, acum in 
preajma congresului al X-Iea. 
Se lucrează la finisarea unui 
bou tip de frigider, Fram 70, 
aflat acUm în faza de omolo
gare. Ceva mai mic decît pre
cedentul, dar superior prin 
eleganța liniei ca și prin pa
rametrii săi tehnici, Fram cel 
tîhăr va avea, precum cred 
cei ce prospectează gustul pu
blic, Un mare Succes. O serie 
de angajamente suplimentare 
(economii sporite, creșterea 
productivității muncii și a be
neficiilor peste estimațiile e- 
xistente) demonstrează modul 
în cară adeziunea, atașamen
tul fierbinte și încrederea de
plină față de politica parti
dului capătă și aici aspecte 
concrete.

Pe tărîm sportiv, cei de la 
Sâdu au trăit de curînd emoții 
intense. Echipa lor intrase cu 
un picior în divizia C, dar a

GORJUL a demarat 
pe spira ta civilizației

(Urmare din pag. 1)

mai mari, acolo, ca și în zo
nele adiacente, Țiclenii tin- 
zînd să devină centrul unei 
suprafețe cu mari resurse pe
trolifere. Absorbind mii de 
brațe de murică din satele li
mitrofe, destinul oamenilor 
dimprejur s-a schimbat struc
tural. în clipa contactului cu 
nervul industriei. Un sătuc 
vegetant se metamorfozează 
treptat intr-un oraș de petro
liști, unde viața începe să se 
desfășoare pe coordonate mo
derne. Dintre ele vom men
ționa cîteva ce țin de dome
niul sportului, expresie cu 
drepturi aproximativ egale în 
evantaiul celor ce definesc 
conturul civilizației noastre. 
Petroliștii din Țicleni și-au 
construit din resurse proprii 
un stadion, cu teren de fotbal 
și pistă de atletism, pe care 
o pădure îl privește de aproa
pe, ocrotindu-1 și potopind dea
supra lui aerul trecut prin 
uriașul ei filtru vegetal, Ală- 
tifri, un bazin de înot vine 
să întregească aria necesității, 
împreună cu un lac pentru 
agrement și pescuit situat 
ceva mai departe. Inginerul 
șef, Victor Morea, președintele 
asociației sportive, ne-a măr
turisit că oamenii din așeza
rea ȚiclenilOr fac sport cu o 
evidentă consecvență, în spe
cial natație, volei, ciclism,atle
tism, popice și șah. Nemen-

zilnic din gâră Rovinari cîte- 
vă trenuri încărcate de căr
bune 1 Poate zece, poate nici 
atît. Vreo 3—4 lucrează de
parte, la aproximativ 2 km, 
în fața malului de cărbune, 
din care înfulecă un excava
tor înalt cit un bloc cu 4 etaje. 
Brațele gigantului aruncă lig
nitul pe o bandă rulantă con
cavă ca un pat moale, care 
aleargă peste ponoare cu o 
viteză de peste 4 m pe se
cundă și aruncă jetul gros de 
cărbune direct în vagoane. 
'Automatizarea â desființat 
vechile imagini despre munca 
într-o mină de suprafață. Oa
menii nu fac altceva decît 
supraveghează un tablou de 
comandă, sincronizirtdu-se (cei 
de la excavator — cu cei ce 
declanșează alunecarea ban
dei rulante) prin convorbiri 
telefonice, iar randamentul 
activității lor semnifică uriașa 
spirală ascendentă care leagă 
IERI de VREMEA SOCIALIS
MULUI.

Cu inginerul șef Ionel Boz- 
dog am discutat la Rovinari 
și despre sport. Este preșe
dintele asociației și existența 
sa cuprinde numeroase crlm- 
peie de activitate sportivă (fost 
jucător de rugby și de volei). 
Ni s-a vorbit în ordine des
pre echipa de fotbal (locul 3 
în campionatul județean), des
pre echipele de popice, de 
handbal, despre numărul și 
pasiunea celor ce practică te
nisul de masă și, în general, 
despre faptul că salariații în
treprinderii încep din ce în 
ce mai mult să guste sportul, 
refugii ndu-se frecvent in lu
mea sa reggofortantă.

pierdut la baraj. E o decepție, 
care pe la noi alungă deseori 
pentru un timp entuziasmul, 
însă aici se speră ca momen
tul critic va fi depășit. Nu de 
altceva, dar terenul de fotbal 
al coloniei are pînă și insta
lație de nocturnă, fapt eloc
vent pentru dimensiunea pa
siunii celor din partea locu
lui. Popicele, tirul, tenisul de 
masă, turismul, Sfat alte ra
muri de sport aflate în grația 
oâBjenilor, datorită unei men
talități sănătoase și a condi
țiilor existente. Interlocutorul 
nostru de mai înainte, investit 
și cu funcția de președinte al 
asociației, ne-a mărturisit că 
a solicitat ih repetate rinduri 
forurilor sportive cdntrâle Un 
antrehor de fotbal și altul de 
box. doi tehnicieni care ar fi 
găsit aici un excelent mediu 
de lucrU. N-au sosit nici an
trenorii, n-a venit nici măcar 
un răspuns și inginerul Costin 
Nicolae era mirat de aceas'ă 
atitudine. Dacă ea va persista 
și după Semnalul ziarului (în 
prezent âr fi necesar numai 
un antrenor de box, la fotbal 
fiind cineva angajat de cu- 
rind) sugerăm celor de la 
Sadu să-și confecționeze un 
antrenor-robot. Oricum, pare 
o soluție mai simplă.

4. Tirgu Jiu, așe2are po
menită în hrisoave încă de la 
1406, poartă în memoria locu
rilor, zidurilor Și străzilor sale 
urmele unei existențe zbuciu
mate. El va ajunge treptat O 
unitate urbână după o evo
luție lentă ca mistuirea unei 
luminări, iar dezvoltarea sa 
va ti comutată pe ritmuri mo-

derne abia în ultimele două 
decern. Astăzi orașul âre o 
vitalitate conferită de forța 
celor 11 întreprinderi indus
triale, dintre care 8 de in
teres republican, de căile fe
rate construite în anii socia
lismului, care l-au ihtrodus 
în circuite economice febrile, 
de prefacerile urbanistice a- 
ducătoâre de confort și de fru
mos, precUm și datorită ca
pacității sale de ășâZdre tu
ristică, conferită atît de pei
saj, cit și de cele trei capo
dopere ale lui Brâncuși, în 
stare singure, printr-o popu
larizare inteligent condusă, să 
cheme turiști de pretutindeni.

Una din marile întreprin
deri ale orașului este Combi
natul de prelucrare a lemnu
lui, construit la Tg. Jiu pen
tru valorificarea mărilor re
surse forestiere ale zOnei. Am 
vizitat aici hale cu utilaj com
plet automatizat. Unde lemnul 
devine placaj, PAL său mo
bilă curbată, produse din care 
peste 45 la șută iau calea ex
portului, fiind bine cotate de 
către cumpărătorii străini. Am 
aflat și aici despre perfor
manțe de producție realizate 
in cinstea Congresului, pre
cum și despre proiectș de ex
pansiune a întreprinderii, con
cepute in timpul dezbaterii 
proiectului de Directive.

Tirgoi Jiu ca și întregul ju
deț Gorj n-au un trecut Spor
tiv, pe care timpul Să-l fi 
transformat în tradiție. Iar 
cind pornești in această direc
ție de la 0, acumulările sînt 
foarte anevoioase. Acest lucru 
îl recunoștea și Mihai Blaj, 
președintele Consiliului jude
țean pentru educație fizică și 
sport, care ne mărturisea că 
acum cițiva ani nu existau în 
perimetrul Gorjului decît cî- 
teva echipe. Activau doar 
două-trei formații în compe
tiția regională și un număr 
redus de sportivi legitimați. 
.Astăzi, dezvoltarea este evi
dentă. Cinci campionate jude
țene : la fotbal, atletism, hand
bal, volei și popice, care în
sumează 38 de echipe, com
petiții municipale pentru ju
niori și copii în special, 8 e- 
chipe în diviziile școlare și 
peste 300 de sportivi clasifi
cați reușesc să dea activității 
sportive din județ o dimen
siune apreciabilă. Ce âr tre
bui să se înțeleagă este că în 
această parte a țării sporltii 
se găsește in fază de difuziu
ne. de expansiune în menta
litatea oamenilor, fa faza lui 
de masă. Ar fi gratuit Să se 
pretindă acestui județ spor
tivi superior clasificați pentru 
loturi, deoarece capacitatea 
lui sportivă nu poate fi Încă 
apreciată identic ctl cea a u- 
nor locuri unde sportul se în
temeiază pe un trecut cu fai
mă și s-ar perturba actuala 
ofensivă purtată pentru gene
ralizarea atitudinii pro-sport, 
în legătură cu imperativele 
sociale ale educației fizice.

★
Vizitînd în aceste zile locuri 

și întreprinderi din județul 
Gorj sau din Orașul Tirgu Jiu, 
înregistrezi acei filon de ener
gii interioare obținut prin 
identificarea năzuinței oame
nilor cu modul fa care parti
dul conduce și desâvirșeîte 
societatea noastră socialistă. 
Gorjenii au demarat pe trep
tele cincinalelor spre civili
zație și bunăstare, iar per
spectivele județului Idr animă 
toate resursele morale și spi
rituale ale acestor oameni câre 
merit# tot respectul.
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Cu prilejul îm
plinirii a 10 ani 
de la înființarea 
Școlii sportive din 
Tg. Mureș, în lo
calitate s-a desfă
șurat un turneu internațional 
de baschet la care au luat 
parte echipe de la Școala spor
tivă Lublin (Polonia), Ionak 
Riahovo (Bulgaria), Jednota 
Trencln (Cehoslovacia), Școa
la sportivă și Liceul ..Bolyai" 
din Tg. Mureș. Meciurile au 
fost foarte disputate și de un 
nivel tehnic satisfăcător. Iată 
ordinea primelor trei clasa
te : băieți : 1. Ionak Riahovo, 
2« Școala sportivă Tg. Mureș, 
3. Liceul „Bolyai" Tg. Mu
reș ; fete: 1. Licfeu! Bolyai" 
Tg. Mureș, 2. Jednota Tren- 
cin, 3. Școala sportivă Tg. 
MureȘ. (S. ALBU, coresp)

★
în cadrul manifestațiilor 

sportive organizate de clubul 
sportiv Rapid pentru sărbă
torirea a 100 de ani de la 
înființarea căilor ferate ro
mâne, în zilele de 2, 3 și 4 
august se va disputa, în sala 
Ciulești, un turneu la care 
vor lua parte formațiile mas
culine Ciaciak (Iugoslavia), 
Rapid și Progresul București, 
precum și selecționata fero
viară a Belgiei.

★
La Sibiu, într-o dublă în- 

tilnire amicală, echipa femi
nină a Școlii sportive a dis
pus de C.K.D. Slăny (Ceho
slovacia) cu 46—36 și cu 
60—54. (ILIE IONESCU, co
resp. principal)

In mare, literatura sportivă 
însumează trei mari categorii 
de cărți: beletristică sportivă 
— ilustrată de recunoscute 
valori literare — memoriile 
unor iluștri competitori și în 
fine, cartea tehnică. Delimita
rea este, poate, arbitrară, de
oarece între aceste trei cate
gorii există interferențe, după 
cum o demonstrează și cartea 
recent apărută a publicistului 
Virgil Ludu.

Consultind vasta bibliogra
fie de la sfîrșitul cărții, am 
avea impresia că ne aflăm în 
fața unui rigid tratat de spe
cialitate, dacă autorul însuși 
nu ne-ar contrazice in capi
tolul final „Maeștrii îndemî- 
nării", în care creionează cu 
mult aplomb și finețe citeva 
„profiluri" ale unor virtuoși 
ai îndemtnării, sportivi care 
au adus, pină nu de mvdt, 
glorie tricolorului românesc.

Materialul lucrării este or
donat în patru secțiuni, care 
la un loc formează un tot ar
monios, bine proporționat.

După succintul preambul 
teoretic, în care Virgil Ludu 
fixează citeva coordonate ale 
noțiunii de îndemînare in ac
cepțiunea sportivă a termenu
lui, cum ar fi: „Factorii de 
care depinde îndemînarea", 
ori „Clasificarea sporturilor 
de îndemînare" ș.a., urmează 
un capitol de exemplificări poe
tice referitoare la îndemînare. 
Este vorba de cîteva exerciții 
relatate pe larg ?i cu compe
tență, exerciții de gîndire, de

coordonare, de echilibru ți su« 
piețe.

Capitolul al treilea al lu
crării conține principiile an
trenamentului sportiv, precum 
și unele noțiuni de metodică 
a pregătirii sportivului și a 
dozării efortului, utile antre
norilor și profesorilor de tJț. 
ducație fizică.

Deosebit de atractivă este 
partea finală a lucrării — 
despre care aminteam la înce- . 
putui rindurilor de față — 
care conține cîteva portrete 
reușite ale unor vechi perfor
meri ai noștri: Floriciolu, C. 
Socol, Constantin, E. Leuș- 
tean, Czaka, Dan Ionescu, Tă
băraș, adunate sub sugestivul 
subtitlu t „Maeștrii îndemînS- 
rii". t

Lucrarea întrunește, așadar, 
toate atributele unei cărți 
bune. i

Primele Jocuri de tenis 
in „cupa Ardealul"

CLUJ, 29 (prin telefon). Aici 
au început meciurile tradițio
nalei competiții de tenis do
tată cu „Cupa Ardealul". Par
ticipă sportivi din zece orașe 
printre care București, Brașov, 
Tg. Mureș, Hunedoara, Ora
dea. Sînt prezenți 46 de ju
cători și 14 jucătoare.

Iată primele rezultate din

proba de simplu bărbați, tu
rul I1 Don (Cîmpia Turzii) — 
S. Negru (Cluj) 6—0, 6—2, lo
ri eseu (București) — Miiha- 
sam (Cluj) 7—5, 6—3, Crișan 
(Arad) — Dazarov (Timișoara) 
6—4, 6—3, Dancea (Cluj) — 
Nemeth (București) 6—4, 7—5.

Concursul continuă.
P. RADVANI — coresp.

S-AU ÎNCHEIAT SEMIFINALELE
Săptămîna trecută, au luat 

sfîrșit semifinalele campio
natului republican individual 
feminin pe anul în curs. Iată 
cum arată clasamentele fi
nale fa cele patru grupe (sub
liniate, jucătoarele calificate 
pentru finală) ;

BUCUREȘTI : 1. Ana A- 
pottolâscu 6''» p ; 2. Sodica 
Reicher S’zi p ; 3. Elena Ră
dăcină 5 p; 4. Stana Nicc- 
lici 4*/s p; 5. Domnița Suti- 
man 4 p; 6—7. Georgiana 
Alexăndresqu și Rodica Dră- 
găn 3 p; 8—9. Doina Pascu 
și Aurelia Solomonovici 2*/» p.

BRAȘOV : 1. Margareta
Juncu J*/i p; 2. Rodica Cră
ciun 7 p; 3. Ecaterina Ra
dovici 6 p ; 4. Irinâ Feienczi 
5*/i p ; 5. Rodica Vizdei 4'/a 
p ; 6—8. Maria Lungu, Ro
zalia Bokis și Adriana Popa 
3'/j p ; 9. Rozălia NÎăr 2 p ; 
10 Măria Horeângă 1 p.

CRAIOVA: 1—2. Măria
Pogotevici și Veturia Simu 
7'/i p; 3. Ioana Miroslăv 7 
p ; '4. Hilda Petri 6l/s p ; 5. 
Eugenia Popescu 5 p ; 6. Ni- 
cOliță Popescu 4 p ; 7. Ma-

REZULTATEIE
RALIULUI
COVASNA

Duminică ă âvut loc, pe un 
parcurg de 150 km, prima 
ediție a Raliului județului 
Covasnâ. Toate cele 18 echi
paje prezente lâ Start au în
cheiat competiția cit bine, lată 
ciștigătorii primelor trei 
locuri : clasa pină la 850 omci 
1. O. Rizescu — E. Stroiescu 
(Fiat 850) ; 2. I. Finichiu — 
F. Aczei (Fiat 850) ; 3. Z. 
Szentpâly — I. Hârmaghi 
(Skoda) ; clasa peste 1000 cmc: 
1. Aurel Puiu — Hilde Puiu 
(R 10) ; 2. M. llioaea — E. 
Popescu (Dâciâ 1100) ; 3. £. 
Covaci — Gh. Drăgol (R 10) ; 
echipe : 1. Auto Service Bra
șov î : .2. Auto Service Bra
șov 11 ; 3. Dâciâ.

GH. BRIOTA — coresp.

4 METRI...
Echipa polone

ză de polo Ani- 
laHa Lodz între
prinde un turneu 
în țara noastră. 
La Timișoara, ea

a fost învinsă de formația lo
cală Industria lînei cu sco
rul de 10—8 (4—2, 1—3, 2—1, 
3—2), iar la Lugoj, oaspeții 
au Întrecut echipa Timișul cu 
6—3 (2—2, 1—0, 2—1, 1—0).

C. CREȚIU și 
G. IGNEA — coresp.

• începind de joi, Ștrah- 
dul Tineretului din Capitală 
va găzdui întrecerile turneu
lui final al campionatului na
țional pentru juniorii mici. 
Programul competiției nu a 
fost încă alcătuit, deoarece 
pină lâ această oră nu se cu
noaște numărul formațiilor 
participante.

• în această săptămînă 
Sînt așteptate selecționatele de 
junibri și seniori ale R.F. ă 
Germaniei, cară intre 1 și 10 
august vor susține mai multe 
meciuri amicale cu reprezen
tativele jimitare ale României.

riana Sarnide 21/» p ; 8, Jea- 
nine Foril 2 p; 9. Manuela 
Ionescu și Mariana Rusu 
1’ » p.

încă nu ne-au parvenit re
zultatele grupei de la Baia 
Mare, unde urmează să se 
califice alte două finaliste.

Finala va cuprinde 14 ju- 
că'oâre, calificate direct fiind 
Margareta Teodorescu — 
campioana țării, Alexandra 
Nicolau, Elisabeta Polihro- 
niade, Margareta Perevozntc, 
Gertrude Raumstark și Su- 
zăna Makai.

P. NICOARA — coresp.

AVANPREMIERA gM 
CAMPIONATELOR

BALCANICE
Concursul hipic internațio

nal pe care Federația româ
nă de călărie îl organizează la 
Craiova, în zilele 1—3 august, 
în colaborare cu C.J.E.F.S. 
Craiova, va întruni protago
niștii viitoarelor campionate 
balcanice de lâ Sofia.

La startul celor șase probe 
de obstacole vor fi prezente 
echipele Turciei, Bulgariei, 
Iugoslaviei (cu două echipe — 
Belgrad șl Novi Sad) și 15 că
lăreți români. S-au înscris uri 
număr de 53 de cai.

Probele atl fost dotate ca 
premii în bani șl în obiecte 
oferite de Loto-Pronosport și 
instituțiile locale.

Din echipa României fae 
parte 1 O. Recer, C. Vlad, 
A. Ionescu, D. Velea, A. Stoi
ca, C. Ilie, D. Mîhăilescu, E. 
Ionescu, D. Roșea, A. Bozan, 
C; Comanenco, I. Wermescher, 
P. Ciobanu, E. Silivestru și 
R. Tiniș. Călăreții turci de
plasează la Craiova, printre 
alții, pe Engin Mirel, Tune 
Capa și M. Aksel, călăreți de 
o certă valoare. De asemenea, 
se remarcă participarea călă
reților iugoslavi Duțanka și 
Miroslav Jokic, Rajko Dokic, 
ca și a celor bulgari D. Gue- 
nov, B. Pavlov șl alții.

Prezența călăreților turci la 
un concurs hipic în țara noas
tră siiSciță un interes deosebit 
și cunoscîndu-le valoarea sînt 
de așteptat întreceri spectacu
loase.

Călăreții noștri vor trebui 
să efectueze parcursuri de 6 
foarte bună câlitate pentru a 
Se impune în față unor adver
sari valoroși.

Felix ȚOPESCU 
președintele Colegiului 

central de călărie

STATU-OUO-
ÎN FINALELE FEMININE

*
Nu sînt adeptul Surprizelor 

Cu orice chip, dâr in con
fruntarea sportivă mă aștept, 
de fiecare dată, măcar la o 
singură situație care să învio
reze blazarea ierarhiilor pre
stabilite. Dorință cred legi
timă, îhsă rămasă la Stadiul 
de... dorință și ieri, pe Sna- 
gov, cu ocazia finalelor cam
pionatului republican de ca
notaj feminin, cind nici o 
victorie n-a fost pusă o cli
pă Iii cumpănă, sosirile con
sfințind supremații vechi, aș 
Zică senatoriale, justificate de 
pregătirea superioară a celor 
care le-au realizat — în ma
rea lor majoritate componen
tele reprezentativei țării. Am 
putut înregistra, de aceea, di
ferențe exagerate intre ciș- 
tigătoare și celelalte compe
titoare, diferențe chiar de 20 
de secunde, cum â fost cazul 
la .,4 visle". Și astfel, câ de 
obicei, lâ ultimele ediții ale 
naționalelor, Clubul nautic 
universitar București (care 
oricum merită felicitări) și-a 
luat „partea leului" prin 2 
titluri, 2 locuri II și utț loc 
III, iar Dinamo București, 
U. T. Arad Și Voința Timi
șoara au primit alte medalii 
de aur in probe cu care s-au 
căm familiarizat.

O altă constantă a acestui 
stâtu-quo competiționăl: fira
vul număr de echipaje din 
finală. Dacă cu ani în urmă 
carența se manifesta la ,.4 
visle" și „8", acum ea s-a 
transferat lâ „4 rame", de 
pildă, ceea ce nu face plă
cere nimănui, cu ătit mai pu
țin unor secții Sau antrenori 
ctl... musca pe Căciulă. Or
ganizatorii au avut buna in
tenție a unor calificări pen
tru finale, dar în fața penu
rie! de echipaje n-a rezistat 
decît proba de simplu. Și a- 
ceasta în Scopul eliminării 
unei singure vîslașe ! Doar 
trei centre nautice și-âu cîn- 
tărit posibilitățile — Bucu
rești, Arad ți Timișoara. Dar 
cine înlocuiește cetățile pă
răsite ale canotajului femi
nin — Tg. Mureș, și Cluj ? 
Poate că, la anul, Bacăul sau 
Piatra Neamț, un^e federația 
de specialitate se străduiește 
să statornicească o activitate 
de performanță, vor repopula 
starturile. Poate...

Sâ pare că acest campio
nat al canotoarelor — spor
tive care âu cucerit cîteva 
cufiufii de lauri pe pistele 
internaționale — se ghidează 
după preceptul „non multa, 
eed multum",

dacă nu ne putem lăudă deo
camdată cu prea multe vîs- 
lașe sau ramere, avem in 
schimb satisfacția de â con
stata gradul ridicat de pre
gătire, Torță de concură â ce
lor mai multe dintre schifis- 
tele fruntașe, acum în preaj
ma europenelor de la Kiangâ- 
furt. Și asta, în ciuda faptu
lui că in toate cazurile — 
câ urmare a firescului inte
res de club — ele nu au con
curat în formațiile obișnuite 
ale reprezentativelor țării. 
Cîștigâtoarele de la dublu, de 
exemplti, provin dintr-o bar
că de 44-1 visle și altă de 
simplu... Mai evidențiem pre
zența în proporție remarcabi
lă a junioarelor, locul onora
bil ocupat de ele printre co
legele cu state mai vebhi de 
serviciu printre balize. O 
demonstrație de ceea ce se 
poate face și îndrăzni : „8“-ul 
Școlii sportive nr. 1 din Ca
pitală — format 100% din ju
nioare — a cucerit medalia 
de bronz. Multe dintre aceste 
tinere schifiste/alături de al
tele mâi experimentate, și-au 
disputat șansele cu multă e- 
nergie, spectaculos, ca lâ 
schif 4-|-l visle, unde locu
rile II—III au fost despărțite 
numai de o zecime de se
cundă, sau ca la 84-1, cind 
trei echipaje au foit depar
tajate doar de 3/10 I Cu alte 
cuvinte, ele sînt acelea care 
au presărat sare și piper 
peste aceste finale, lipsite dâ 
emancipările mult așteptate..

Neagoe MARDAN '
l

Rezultate 441 RAME : 1. C.N.U. 
(Doina Bălașa, Stela Tudor, Hor
tensia Jucotinschi, Eveline Ștefâ- 
nescu+Marlana Stoicescu) 3:41.0,
2. Politehnica Timișoara (Z. Solo
mon, G. Funariu, V. Kimmel, A. 
Burcă4I. Szep) 3:54,1. 3. Metalul 
Buc. 4:10,7: SCHIF SIMPLU : 1. 
Ioana Tudoran (Dinamo Buc.) 
3:56,6, 2. Crista Kloos (C.N.U.) 
4:01,0, 3. Mariana Panalogea (Ra
pid Buc.) 4:11,9, 4. Tatiana Maxi- 
menco (Dinamo) 4:17,5. 5. Filito- nia Toii ----- -- ■ • — - * -
VISLE :
(Georgeta _________ ,
Urian, Mitana Botez. Doina Bâr- 
daș+Ana Sieburg) 3:23.9. 2. Olim
pia Buc. (L. Ion. E. Gawluk, F. 
Petcu, C. ~ -
3. C.N.U. 
5. Voință
X. U.Ț.A. ______ ______
beta Lazăt) 3:39,5, 2. C.N.U.” 
Boeriu, S. Speteanu) r — 
Voința Arad (F. Petrescu? 
Chiorean) 3:48,1, 4. Rapid '__ _
3:54,8. 5. Metalul BUC. 4:05.5. e

■Hm. 4:13,8; 8+1: 1. C.N.U. 
(M. Slngiorzan, M. Moeioacă, E. 
Dragpmlr, V Crtțu, T. Untaru, E. *eeula, M. Mureșan, G. Cantemir 
+B. Glurct) 3:15,9, 2. C.N U 
S:20,3, 3. Șc. ip. 1 3:20,7, L Voința 

L.FoUt«bnica Tlm. 
li 4 1M ,poruve'

., . —— - —igo-
(U.T.A.) 4:20.2; f+l

1. Voința Timișoara 
H tjst e a, Elisabeta

SoăreTE. Covâci) 3:13.9, 
3:44.0, 4. U.T.A. 3 33.3. 
Arad 4:05.7: 2 VISLE s 
(Urana Nemeth. Hisa-

3:45,3, 3. 
----- , E.

Buc.
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SCURT DIALOG CU MINORUL
ETAPA I.

17 AUGUST

U.I.l
# Lotul A - Metalul miercuri 

la București ț) „Absențe" și 

■„reveniri" • Olimpicii, din nou 

in prim plan • Sarajevo

primul adversar de peste hotare?

Alaltăieri țî-a reluat activi
tatea — după o scurtă, dar 
binemeritată vacanță — an
trenorul echipei naționale de 
fotbal, prof. Angelo Niculescu. 
Odihnit, arborîhd acum o mi
nă mai Veselă, A. Niculescu 
a fost oricum mai ușor abor
dabil, comparativ cu începu
tul sezonului precedent. Și 
astfel, dialogul s-a desfășurat 
curgător, ca într-o partidă de 
fotbal In care ambele comba
tante iși orientează jocul di
rect, spre poărtă, fără plato
nicele pase trimise spre la
teral...

Federația de fotbal din Austria a desemnat pe cei trei 
arbitri care vor conduce, la 17 septembrie, la Arad, meciul 
dintrt U.T.A și Legia Varșovia, din cadrul primului tur ai 
C.C.E. Arbitrul de centru este Schiller, iar cei de linie, Niesner 
și Bauer.

ZOL1“ IVANSUC REVINE PE GAZON • ••

— Cînd va avea loc pro
xima acțiune a lotului ?

— Săptămîna viitoare, marți 
ți miercuri, l-am convocat pe 
băieți pentru uri joc școală pe 
care tl vom efectua, probabil, 
In compania echipei bucureș- 
tene Metalul.

— Pe cine ați convocat ?

— Pe GHITĂ șl RĂDUCA- 
NU — portari, SĂTMA- 
P^âNU, LUPESCU, DU Mi
ll RU NICOLAE. BARBU, 
DINU, DAN, DELEANU — 
fundași. GHERGHELI, ANCA, 
RADU NUNWEILLER — mij
locași, DEMBROVSCHI, TU- 
FAN. DUMITRACHE. DOMI- 
DE. LUCESCU, CREINICEA- 
NU — înaintași.

L-am chemat la 
un riguros control 
pe Năsturescu, în
de față indisponibil, și căruia 
se pare ci nu i s-a precizat 
tncă diagnosticul.

— Se spune, și se pare 
că așa stau lucrurile, că 
Benfica ă avut un final de 
sezon ca în zilele ei de 
glorie, determinlnd 
Otto Gloria să refacă echi
pa națională pe scheletul 
formației campioane. Veți 
urmări din timp jocurile 
viitorilor noștri adversari ?

— Firește. Ne-am gtndit ca 
la 17 septembrie, cînd Rapi
dul va face deplasarea la Se- 
tubal, un observator român să 
însoțească formația feroviară 
și să mai rămînă cîteva zile 
pe pămint portughez; va fi 
urmărit, de asemenea, și jo
cul Grecia — Elveția, care se 
va desfășura la Atena in ziua 
de 15 octombrie.
.Așa Incit, după cum se ob

servă, pentru a nu se 
lificârea în i 
campionatului mondial, nu se 
pierde nimic din vedere.

G. NICOLAESCU

pe

a nu se țața ca- 
turneul final al

lot pentru 
medical și 
momentul

— Să remarcăm cîteva 
„absențe" — Boc. Hălmă- 
geanu — și cîteva ..reve
niri” — Dumitru 
Bârbu._

•i« Nicolae,

ZoAZ lui
(primul,

— Intr-adevăr, fn 
Boc și Hălmăgeantt 
suspendat ptnă la clarificarea 
cazului petrecut nu de mult, 
ce-l de-al doilea, Operat re
cent de apendicită) îi Vom fo
losi pe Barbu și D. Nicolae, 
doi foști tricolori cu mari șan
se de reușită de a fi din nou 
inN.Usi tn echipa rtdționAlă. 
De altfel, aș Vrea să mă folo
sesc de acest prilej pentrii a 
spune că porțile lotului re
prezentativ rămîn în conti
nuare deschise și pentru atți 
jticători care, prin pregătire 
și comportare la cluburi, vor 
demonstra că-și merită locul 
alături de actualii tricOlorE

— Dacă ne amintim bi
ne, pentru aceeași perioa
dă, 6—7 august, eră prevă
zută și o verificare a lo
tului B 7

— La care, deocamdată, s-â 
renunțat, tntrucît acum apare 
necesară alcătuirea unui lot 
olimpic.

— A fost alcătuit acest 
lot ?

— Nu l-am dat încă forma 
definitivă. Ne gîndim ta o se
rie de jucători tineri, printre 
care Gohiea, Pe.ra, Vlâd, Vigu, 
Dumitru, Oblemdnca...

— A intervenit, vreo mo
dificare . îri calendarul 
comphtițional Sxtărn ăl lo
tului A, întocmit lâ 
ierea sezonului de 
vară ?

îtlche- 
priinâ-

unble 
că pri
de joc 
Sărâje-

— Sînt posibile 
Schimbări, th sensul 
mul nostru partener 
— formația iugoslavă 
vo — solicitat pentru un meci 
la 3 septembrie, la București, 
dorește să susțină două parti
de cu noi: primp, la Saraje
vo, miercuri 3 Septembrie, cea 
de a doua, la București, ia 24 
septembrie, dată la care in 
intenția noastră este să ne ve
rificăm stadiul pregătirilor în 
compania unei echipe de club 
italiene.

Ripensia Tim. — Min. B. Mare 
C.F.R. Arad — CS.M Reșița 
Olimpia Oradea — AS. Cugir 
Min. Anina — Met Tr. Severin 
CS.M Sibiu — Ch. Rm Vilcea 
Ol. S. Mare — Electr. Craiova 
Met Hunedoara — Vag. Arad 
Gaz met Med. — C.F.R. Tim.

Gaz metan — Minerul Anina 
C.F.R. Timișoara — C.S.M. 
Reșița
C.S.M. Sibiu — Olimpia 
Mare

ETAPA A V1I-A,
28 SEPTEMBRIE

Satu

l

Me-

ETAPA A II-A.
24 AUGUST

Mai puțin spectaculoasă de- 
cît în alțl ani. recent încheiata 
perioadă de transferări a a- 
vut, totuși, cîteva capete de 
afiș, care au stimulat — tn 
coastă, parcă, interminabilă 
vacanță .estivală — pofta., de 
vorbă a „chibiților”. Cu sigu
ranță. trecerea lui Zoii Ivan- 
SUc, de la Industria slrmei 
Cimpia Turzii, la C.F.R. Cluj 
a constituit unul din capetele 
de afiș de care aminteam.

Discuția pe care am avut-o 
săptămîna trecută cu docto
rul 
era 
cu 
doi

— Știți, probabil, că Intre 
mine și antrenorul Titi Teașcă 
au existat 
gențe. Era 
lumea că 
mai putea

Ivansuc a pornit — cum 
firesc — de la „divorțul" 
,,U“ Cluj, pronunțat cu 
ani în urmă.

tot fe de diver-
clar tru toată

într-o zi nu vom 
lucra împreună și 

atunci unul dintre noi va 
nevoit să-și facă valiza și să 
plece. Și 
Pretextul 
lotul 
chiar 
ziind 
ment 
intimpla In toamna lui '67.

n
acela am fost eu. 
scoaterii mele din 
„U“ i 1-âm servit 
lui nea 1511, întîr-

lui
eu
o dată la un antrena- 
douâ minute. Asta re

— Cit âți jucat la Industria 
sî.-mei ?

— Două meciuri, după care, 
accidentindu-mă la picior, tfm 
abandonat activitatea compe- 
tițională.

— Ce v-a determinat să re
veniți pe gazon ?

— După plecarea de la Cluj 
a lui nea Tîti (pe care vreau 
să-l asigur cu acest prilej de 
stima și respectul pe care i le 
port) conducerea clubului uni
versitar mi-a propus să revin 
în mijlocul foștilor mei coechi
pieri. Pină la urmă, cei 
care-mi avansaseră propune
rea s-au răzgîndit Eu mă re- 
îndrăgostisem de minge — 
intre timp îmi reluasem an
trenamentele — și iată-mă din 
nou la Cluj, dar la C.F.R.

— Credeți că vă mai as
cultă mingea ?

— In general, mie nu prea 
îmi plac vorbele. A face, mi 
se pare cea mai bună manieră 
de a spune.

— In afirșit, o ultimă în
trebare t clți ani aveți ?

— Am împlinit 28. 
fost scos din lotul 
auj_

Vagonul — Olimpia Oradea 
Chimia — Gaz metan
Mia. B. Mare — Mia. Anina 
C.F.R. Tim. — Ol. S. Mare 
Metalul Tr Sev. — Met Had.
C&M Reșița — Ripensia 
AS. Cugir — CS.M. Sibiu 
Electrop’Jtere — C.F.R. Arad

Olimpia Satu Mare 
talul Tr. Severin
Minerul Baia Mare — C.F.R. 
Timișoara
CS.M. Sibiu — Gaz metan 
Ripensia — Olimpia Oradea 
Minerul Anina — Chimia 
AS. Cugir — Electroputere 
C.F.R. Arad — Metalul Hune
doara
CSM. Reșița — Vagonul

A.S. Cugir — Metalul Tr. Se
verin
C.F.R. Timișoara — Chimia 
Gaz metan — C.F.R. Arad 
Vagonul — Minerul Anina
C.S.M. Sibiu — Olimpia Ora
dea
Olițnpia Satu Mare — Mine
rul Baia Mare
Electroputere — G.S.M. Reșița

ETAPA A XII-A,
9 NOIEMBRIE

ETAPA A III-A.
31 AUGUST

Met Hnd. — AS. Cugir
Min. Anina — Ol. S. Măre
Ripensia — CF.R. Arad
Met Tr. Sev. — CS.M. Reșița
Ol. Oradea — C.F.R. Tim. 
Vagonul — C.S.M. Sibiu 
Chimia — Eloctroputere
Gaz metan — Min. B. Mare

ETAPA A IV-A,

7 SEPTEMBRIE

CF.R. Arad — Chimia
Min. B. Mare — Ol. Oradea
CS.M. Reșița — Met Hnd. 
C.F.R. Tim. — Vagonul
CS.M. Sibiu — Min. Anina
Ol. S. Mare — Gaz metan
A S. Cugir — Ripensia 
Electroputere — Met. Tr. Se
verin

ETAPA A V-A

ETAPA A VIII-A,
5 OCTOMBRIE

Chimia — Olimpia Oradea 
Minerul Anina — CS.M. Re
șița
C F.R. Arad — Vagonul
Metalul Hunedoara — C.S.M. 
Sibiu
Ripensia — C.F.R. Timișoara 
Metalul Tr. Severin — Mine
rul Baia Mare
AS. Cugir — Olimpia Satu 
Mare
Gaz metan — Electroputere

C.F.R. Arad — Olimpia Sat» 
Mare
Olimpia Oradea —
Anina
A.S. Cugir — Vagonul 
Electroputere — C.S.M. Sibiu 
C.S.M. Reșița — Chimia 
Ripensia — Gaz metan 
Metalul Tr. Severin — C.F.R. 
Timișoara
Metalul Hunedoara — Mine
rul Baia Mare

MiaeraJ

ETAPA A XIII-A,
16 NOIEMBRIE

ETAPA A IX-A,
19 OCTOMBRIE

— Gaz metan
Baia Mare — C.S.M.

Tr. Severin — Chi-

Oradea C.F.R.

C.F.R. Timișoara — Minerul 
Anina 
Vagonul 
Minerul
Sibiu 
Metalul 
mia
Olimpia 
Arad
C.Ș.M. Reșița — A.S. Cugir 
Electroputere — Metalul Hu
nedoara
Olimpia Satu Mare — Ripen
sia

cînd am 
lui .U*

14 SEPTEMBRIE

C.F.R. Timișoara
Hunedoara
C.S.M. Sibiu —
Severin
Chimia — Ripensia 
Gaz metan
Minerul
Minerul
Reșița
Vagonul
Olimpia 
pia Oradea

Metalul

Metalul Tr.

A.S. Cugir
Anina — C.F.R. Arad 
Baia Mare — C.S.M.

— Electroputere 1 
Satu Mare — Ol im-

ETAPA A XIV-A,
23 NOIEMBRIE

VIȘANDumitru

PROGRESUL-FLACĂRA ROȘIE 2-0 (0-0)
Elevii lui V. Stăneulescu au 

dominat cea mai mare parte 
a primei reprize, fără 
Să-$i creeze însă aproape 
nici o fază de gol. La reluare, 
antrenorul Progresului a efec
tuat mai multe schimbări. In
troducerea lui Beldeânu și, 
mai ales, Pavlovici, spo
resc clarviziunea acțiunilor 
alb-albaștrilor. în min. 62 Cu- 
coneâ e faultat în careu de 
Dumbravă și arbitrul Leahe- 
vici — care a condus excelent 
Întreagă partidă — acordă fără 
ezitare penalty. Dănescu trage
însă slab și Manta respinge. 
După ce Adrian Constanti- 
nescu zguduiă bara transver-

sală cu un șut puternic din 
afara câreului,
Neaeșu reușește să deschidă 
scorul. Cu 3 minute inainte 
de sfirșitul partidei, Beldeânu 
înscrie un nou gol, la o cen
trare a lui Radu Ionescu: 2—0. 

în repriza secundă, elevii 
lui Victor Stăneulescu au evo
luat remarcabil. O surpriză 
plăcută a constituit-o și Fla
căra roșie. Cu un lot mult în
tinerit, această echipă este 
un partener ideal, acum, in 
perioada de pregătire, pentru 
orice echipă chiar și din divi
zia A.

PROGRESUL: Zamfir (Man
ta)—V. Popescu (Ad. Con-

în min. J0

ț

SÎMBĂTĂ, LA GALAȚI

Oțelul-Dinamo București
în continuarea partidelor de 

verificare pentru noul cam
pionat, Oțelul Galați a perfec
tat un meci cu Dinamo Bucu
rești. Intîlnirea va avea loc 
sîmbătă, de la ora 17,30 
stadionul Portul roșu.

In deschidere, de la

15,30, echipa de tineret Dina
mo va juca cu o formație lo
cală, ce va fi desemnată.

pe TURNEUL ECHIPEI
or â GABROVO (Bulgaria)

LOTO - PRONOSPORT
Programul concursului Pro

nosport nr. 31 de duminică 
3 august 1969, este următorul: 
I : Lemnarul Odorhei — Me- 
trom Brașov ; TT : Colorom 
Codlea — Tractorul Brașov ; 
III : Unirea Cristur — Oltul 
Sf. Gheorghe : IV : Victoria 
Călan — Metalul HUhedoara; 
V : A.S. Cugir — Aurul Zlat- 
na ; VI : Minerul Ghelar — 
Mtii-eșUÎ Deva ; Vil : Gaz me
tan — Metalul Cbpșa Mică ; 
VIII: C.S.M. Sibiu — A.S.A. 
Sibiu ; IX : Petrolul Ploiești — 
Qhemie Leipzig (R.D.G.) ; X : 
COhstrUctotul Baia Mare — 
SOitieșul Satu Mare ; XI : Mi
nerul Baia Mare — Topitorul 
Hăiâ Mare ; XIÎ : Universita
tea Craiova — Sao Paulo 
(Brazilia) ; XIII : Avintul Re
ghin — Soda Ocna Mureș.

Se atrage atenția părticl- 
panților la concursul Prono
sport nr. 31 din 3 august 1969, 
că meciul IX : Dinamo Ora
dea — Metalul Salonta se în
locuiește cu meciul 
Petrolul Ploiești — 
Leipzig (R.D.G.), iar meciul 
XII : Gldria Bistrița — Unirea 
Dej se înlocuiește cu meciul 
amical Universitatea Craiova

— Sâo Paulo (Brăzilia), făcîn- 
du-se și cuvenitele rectificări 
pe ăfișele și fluturași! de con
curs. „

9 4 zile au mai rămas la 
dispoziția participanților pen
tru prdcurarea biletelor la 
concursul excepțional Prono- 
expres din 3 august a c. la care 
pentru prima dată se atribuie 
în număr NELIMITAT apar
tamente cu 2 și 3 camere 
(confort gradul I), autoturisme 
DACIA 1100 și SKODA 1000 
M.B., 60 excursii eu autocarul 
,în R P. Ungară și R.S. Ce
hoslovacă (circa 15 zile) prin 
tragere la sorți, premii in nu
merar de valoare variabilă și 
premii fixe în bani.

Nu uitați! Participlnd pe 
bilete seria N de 30 lei aveți- 
șanse mari de cîștig.

amical 
Chemife

PREMIILE CONCtlRSUlAJl 
PRONOSPORT NR. 30 

DIN 27 IULIE 1060
Categorii I : (12 rezultate) 

variante a 34 570 lei.
Categoria a II-â : (11 rezultate) 

12,5 variante a 3 310 lei.
Categoria a IlI-a : (10 rezultate) 

148.6 variante a 419 lei.

0,3

Șoangher rotează din 
nou o ocazie favorabilă 
Foto i T. MACAFtSCHI

stantinescu), Măndoiu, Gra
ma, Marinescu (Dumbravă), 
Dinu (Neacțu), Georgescu 
(Beldeânu), K. Ionescu, Ma
tei. Șoangher (Pavlovici), Ța- 
rălungă.

FLACĂRA ROȘIE: Popa 
(Ionescu) — Tânăsescu, Dă
nescu. Constantinesca, Nichi- 
for, Ilean (Virgil), Cristea 
(Priam), Cuconea, Marcu, (Ma
rin), Ganciu, Matiră (Dascălu).

Dan VLAD

CS M. Reșița — CS.M. Sibiu 
Ripensia — Met Tr. Severin 
AS. Cugir — Min. B. Mare 
Met. Hnd. — Chimia 
Ol. S. Mare — Vagonul 
C.F.R. Arad — C.F.R. Tim. 
Min. Anina — Electroputere 
Ol. Oradea — Gaz metan

ETAPA A X-A,
26 OCTOMBRIE

ETAPA A VI-A,
21 SEPTEMBRIE

Electroputere — Minerul Baia 
Mare
Chimia — A.S. Cugir
Vagonul — Ripensia
Metalul Tr. Severin — C.F.R. 
Arad
Olimpia Oradea
Hunedoara

Olimpia Oradea C.S.M.
șița
Ripensia — Electroputere
Minerul Anina — Metalul Hu
nedoara
C.S.M. Sibiu — C.F.R. Timi
șoara
Chimia — Olimpia Satu Mare 
Gaz metan — Metalul Tr. Se
verin
C.F.R. Arad — A.S. Cugir 
Minerul Baia Mare — Vago
nul

ETAPA A XI-A, 
2 NOIEMBRIE

Re-

Chimia — Vagonul 
Găz metan — Metalul 
doâra
Metalul Tr. Severin —• Olim
pia Oradea
C F.R. Arad — Minerul Baia 
Mare
Olimpia Satu Mare — C.S.M. 
Reșița y ;
Ripensia — C.S.M. Sibiu
A.S. Cugir — Minerul Anina 
Electroputere — C.F.R. Timi
șoara

Hune-

ETAPA A XV-A,
30 NOIEMBRIE

Metalul Metalul Hunedoara — Ripen- 
sia

C.S.M. Reșița — Gaz metan
Olimpia Oradea — Electropu
tere
C.S.M. Sibiu — C.F.R. Arad 
Minerul Anina — Ripensia.
Vagonul — Metalul Tr. Se
verin .
C.F.R. Timișoara — A.S. Cugir
Minerul Baia Mare — Chi
mia
Metalul Hunedoara — Olim
pia Satu Mare

Agenda meciurilor amicale „Oltul** Sf. Gheorghe
AZI IN GIULEȘTI... va întîlni pe Caraimanul Buș

teni. in R. P. Ungară
O nouă întîlnire amicală in

ternațională va âv4a loc pe 
stadionul Giulești. Rapidul, cu 
garnitura completă, va juca
in compania echipei Lokomo
tiv Plovdiv (Bulgaria). Meciul 
va Începe da ora 17.

Cu acest prilej, fundașul 
central Motroc va fi sărbăto
rit pentru 10 ani de activitate 
neîntreruptă in cadrul echipei 
feroviare.

In deschidere, de la 
15,15 Rapid-Tineret va 
cu Laromet București.

...ȘI CONSTANȚA
Continuă seria „nocturne

lor" internaționale. în aceas
tă seară, actuala deținătoare 
a „Cupei României", Steaua 
București va juca cu formația 
belgiană F.C. Beringen.

Partida
20,30.

va începe la ora

Echipa „Oltul" Sf. Gheor
ghe, care activează în campio
natul diviziei C, a plecat ieri 
în R.P, Ungară. „Oltul" va 
susține două partide, avînd ca 
adversari formațiile Papai 
Textiles din orașul Papa și 
T.T.V.E. din Budapesta.

GIL BK1OTA — coresp.

... BUȘTENI

ora 
juca

Un cuplaj deosebit de atrac
tiv este programat pe stadio
nul Caraimanul. In meci-ve- 
detă, la ora 17,30,
București va primi replica 
Universității Craiova.
Ora 15,30, Metalul București

Dinamo

De la

„CUPA MUNȚILOR"
UN CONCURS REUȘIT

El ridică, insa, problema întineririi lotului

reprezentativ de orientare turistică

Metalul Tr. Severin se pregătește la munte
In prezent, echipa de fotbal 

Metalul Tr. Severin se află 
la Baia de Aramă unde iși 
continuă pregătirile in vede
rea începerii campionatului. 
Antrenorii C. Lepădat și An
drei Florea au la dispoziție 
următorul lot: Buiuc, Mi- 
niosu, Rotaru, Chițulescu, 
Ciutar, Cirtog, Șandru. Dia- 
conu, Jimboreanu, Iacob, Șe- 
laru, Căprioru, Ilie, Țîrea, Chi-

ser. Chirițescu și Muschici. 
Lipsesc nemotivat Constantin, 
Bolovan și Gal. După 2 au
gust, cînd echipa se va reîn
toarce la Tr. Severin, Metalul 
va susține mai multe partide 
de verificare cu „U“ Craiova, 
Jiul, C.S.M. Reșița, Minerul 
Motru, Progresul Slrehăla, 
Progresul Corabia etc.
MIRCEA FOCȘAN — coresp.

DESPRE
TEHNICA

După meciul susținut du
minică la Galați, echipa Ga
brovo (Bulgaria) iși continuă 
turneu] iq țara noastră, orga
nizat de clubul Oțelul Galați. 
Azi, pe stadionul Portul roșu 
din Galați, oaspeții vor juca 
in compania divizionarei B, 
Politehnica. Echipa Gabrovo 
va evolua vineri la Brăila, a- 
vînd ca adversar pe Progre
sul Brăila. Meciul va avea loc 
pe stadionul 1 Mai.

Ambele partide vor începe 
Ia ora 17,30.

Dosarul Măndoiu

a fost clasat!
De cîtvâ timp s-au purtat 

tratative între cluburile Rapid 
și Progresul In legătură cu 
trânsfeful jucătorului Măn
doiu.

Rapid s-a arătat gata să-i 
cedeze pe fundașul central 
Cojocaru. Progresul a declinat 
oferta ceri nd în Schimb pe 
unul din următorii jucători : 
Dan, Dumitru, Neagu 
ducanu !

In această situație, 
s-a văzut nevoit să 
lă Măndoiu, câre s-a 
zeutat la vechea echipă.

sau Ră-

Rapidul 
renunțe 
și pre-.-

A XII-a ediție a concursu
lui de orientare „Cupa Mun
ților — Victor Măciucă”. pe 
care Consiliul municipal al 
sindicatelor București și aso
ciația sportivă I.T.B. s-au stră
duit — cu succes — să o organi
zeze in bune condiții în masivul 
Ceahlăului, a reunit — după 
cum se știe — un mare număr 
de concurenți romăni și stră
ini (aceștia fiind, in bună par
te, componenți ai reprezenta
tivelor naționale respective).

în acest context, atractivita- 
tea intilnirii iubitorilor munți
lor patriei noastre a crescut in 
mod sensibil. Păcat, insă, că 
vremea nefavorabilă a făcut ca 
in raportul de forțe dintre con
curenți să fie avantajați numai 
acei sportivi care au dovedit o 
pregătire fizică superioară și să 
fie diminuate șansele celor care 
se bazau îndeosebi pe o bună 
orientare tactică. Spunind a- 
ceasta, ne referim, in 
rind, la sportivii noștri 
fl putut cîștiga trofeul 
jbc dacă ar fl luptat 
multă ambiție-

Sportiva bulgară Ana Petro
va, care a ocupat primul loc 
In proba individuală feminină, 
a confirmat In proba de șta
fetă afirmația noastră de mai 
sțis. ratind trei din posturile de 
control pe care nu â reușit să 
le identifice.

în proba masculină, concu
rentul maghiar Ianos S6ter, a 
făcut dovada unei pregătiri te
meinice. iar maratonul — sport 
pe care ii practică complimentai- 
- l-a ajutat să termine pro
bele tntr-un finiș impresionant.

primul 
care ar 
pus in 

cu mai

Sportivii maghiari au ciștigat 
proba de ștafetă - și o dată 
cu aceasta și locul intii în cla
samentul general, datorită u- 
nei orientări mai bune in al
cătuirea whimburilor ți a pre
gătirii lor fizice superioare.

în ceea ce privește compor
tarea sportivilor noștri, s-a pu
tut constata, incă o dată, că nu 
avem asigurat schimbul de mii- 
ne al celor care la ora actuală 
mai pot obține rezultate in ca
drul lotului reprezentativ. Deși 
s-au comportat mulțumitor. 
Mariana Abrudan. Georgeta U- 
țâ. Klaus și Richard Schuller, 
Orwin și Gerhard Lexen ca și 
Roland Varga au fost depășiți 
de concurenți mai tineri. A re
ieșit. de asemenea, faptul că 
nu in toate centrele din țară 
se acordă atenția cuvenită ori
entării turistice. Fac excepție 
doar județele Brașov, Sibiu, 
Cluj și Baia Mare.

Concursul de orientare turis
tică „Cupa Munților» a fost 
bine apreciat de toți cel pre- 
zenți in Ceahlău pentru înal
tul său grad de dificultate. 
Pentru organizarea excelentă ca 
ți pentru ingeniozitatea in sta
bilirea traseului și a punctelor 
de control conducătorii delega
țiilor străine au avut numai 
cuvinte de laudă.

La această frumoasă realiza
re s-a evidențiat sprijinul a- 
cordat de F.R.T.A- ca ți apor
tul deosebit al unor entuziaști 
activiști ca ing. Rolf Reyl, Ma
ria Popescu, dr. Mircea Rusu. 
Ion Comșa. Dumitru lăncii ți 
alții.

O. DUMITRESCU, coresp.

în ultima vreme. rezultatele 
înalte sint obținute prlntr-o creș
tere permanentă a volumului de 
muncă, dar acestă direcție este 
închisă, posibilitățile de creștere 
In continuare a volumului de 
muncă fiind din diferite motive 
limitate. Apare dirt ce in ce mal 
des necesitatea perfecționării an
trenamentului sportiv, la toata 
nivelele de pregătire. Alegerea 
mijloacelor de antrenament, care 
să rezolve eu eficiență maximă 
sarcinile propuse, trebuie făcută 
ih funcție de citeva criterii din 
care importante mi se par :

1. Economia mișcării in apă
2. Economia utilizării oxigenului 

pe kg eorp.
Utilizarea exerclțillor de antre

nament. in concordanță cu obiec
tivul fiecărei etape și in funcție 
de actste criterii, poate determina 
o creștere continuă a potențialu
lui biologic, pe de o parte, iar 
pe de altă parte o ameliorai e 
constantă a eficienței fiecărui 
procedeu, deci economia mișcării 
in apă saux cum se numește 
în general, tehnica. Nota unut 
antrenor la tehnică se exprimă 
prin stilul fiecărui Înotător pe 
care-1 pregătește. Există nuanțe 
in funcție de calitățile flăcărui 
sportiv, dar aspectul general al 
tehnicii grupei de pregătire este 
de fapt o caracterizare a antre
norului.

Conslderlnd tehnica un factor 
esențial in dobindirea performan
ței sportive, trebuie să admitem 
că există o categorie, e adevărat 
destul de restrinsâ de antrenori, 
care consideră că ea se realizează 
.de la slne“ (in timpul antrena
mentului orientat către ridicarea 
capacității de efort), că exerci
țiile pentru tehnică răpesc timpul 
năcesăr prelucrării capacității de 
efort.

Stabilirea unui raport procen
tual pentru volumul exercițiilor 
de tehnică ar fl un act formal, 
dar trecerea ia periferia preocu
părilor a acestui căpitol duce ta 
irosirea orelor șl anilor de antre
nament. Necesitatea 
psrmanențe pentru ___
sportivului, din acest punct 
vedere, derivă și din ' modificarea 
ditelcr fizice ale sportivului, 
tnir-o perioadă mai lungă de 
ântrensment și d» ct^et pesle 
pubertate, se schimbă greutatea, 
creste forța și astfel se modifică 
factorii car» trebuie să asigure 
echilibru! dinamic al înotătoru
lui- Sportivi care la Începutul

preocupării 
formarea 

de

carierei lor alunecau cu abilitate, 
după cîțiva ani încep și termina 
cursele. lupfind cu apa, ceea ce 
ridică in continuare problema 
alegerii exerclțillor care Să asi
gure fie constanța tehnică, fie 
progresul. Lucrurile nu sint foarte 
simple nici in cazul partizanilor 
tehnicii. Aici există pericolul 
priorității aspectelor exterioare, 
formale. Șl în acest caz este vor
ba de o „varletatet în necunoaș
terea principiilor biomecanice. 
Ani de-a rindul, am sacrificat 
generații de ctătlliștl obligîndu-i 
să-și scurteze tracțiunea. A fost 
o linie generată de neînțelege
rea fondului noutăților după 
Olimpiada din 1956. Toți marii 
înotători pe care am avut ocazia 
să-l văd : Spitz, Fassnacht, Ibcev 
etc, se aseamănă prin eficiența 
procedeului care tinde către 
maximum. Tempo-ul ridicat ju
decind din punct de vedere teh
nic se realizează prin accelerarea 
mișcărilor pasive.

Notăm Cu satisfacție rezultatele 
lui Marian Slavic și apreciem 
ușurința cu care înoată. Are ca
lități înnăscute, dar omitem să 
menționăm faptul că a tost for
mat de un antrenor — Ovidiu lo- 
riescu — cu o „slăbiciune- con
stantă pentru tehnică. Noutățile 
trebuie asimilate in funcție de 
calitățile oamenilor. Și apariția 
lor nu trebuie să ne oblige să 
uităm lucrurile știute. Brasiștu 
noștri au fost Întotdeauna bine 
cotați pe plan international. Dar 
cite din numeroasele exercit?! 
pentru mlădierea picioarelor pe 
care le făceau Oanță, Mitrofan 
sau Heitz se mai întilnesc în an- 
trehamentele de azi ?

tn palrîă lui Pankin, Proko
penko și Kosinski a apărut șl 
Podoprigora, care înoată Drasul 
lui oanță, dar la 1:07 și 2:28
— și pe care o să avem ocazia 
să-1 vedem evoluînd la București
— ceea ce dovedește Că tehnica 
trăbuie 
funcție

Cred 
bule să ____________ ___ _________ _
in colegiile de antrenori, pentru 
că izolaționismul profesional duce 
nu mimai la limitarea posibilități
lor natației in. grneial. dar șl la 
limitarea fiecărui antrenor in 
parte, tăr performanțele nu pot- 
progresa numai prin acumularea 
mecanică de efort.

Remut DRAGUȘANU

ce dovedește <tS tehnica 
aplicau dltereniist, ui 
de calitățile sportivului, 
că aceste probleme tre- 
facă obiectul dezbaterilor



in lume
De la trimisul nostru special la Stuttgart, ROMEO VILARAȘ

CU 24 DE ORE ÎNAINTEA MECIULUI ATLETIC 
EUROPA - AMERICA

șahiști români 
peste hotare

In runda a 11-a a turneu
lui internațional de șah de la 
Amsterdam, Vasiukov l-a în
vins pe Tatai, Byrne pe Da- 
mianovici, iar Liberson a cîș- 
tigat la Barendregt. Florin 
Gheorghiu a pierdut la ma
rele maestru sovietic Leonid 
Stein. A fost consemnată re
miza in partidele Langeweg 
— Ivko'v și Ree — Portisch.

în clasament continuă să 
conducă autoritar Portisch 
(Ungaria) cu 9 p, urmat de 
Liberson (U.R.S.S.) 7% p, Va
siukov (U.R.S.S.) 6'72 p (1) ; 
Byrne (S.U.A.), Damianovici 
(Iugoslavia) 6'/2 p etc. FI. 
Gheorghiu ocupă locul 10, cu 
5 puncte.

ILIE NĂSTASE a învățat bine 
drumul spre fileu!

Manuel Santana a fost invins în finala turneului 
de la Corona de ofensiva permanentă a campionului român

Aseară, la aeroportul Bănoa
sa, căutam cu privirea rache
tele lui Ilie Năstase, punct de 
reper în vălmășagul călătorilor
sosiți cu avionul de Paris. Ia-
tă-le, în sfîrșit... Și iată-1 pe
campionul nostru de tenis care
aduce cu sine cea mai frumoasă 
victorie dintr-o carieră, de pe 
acum, prodigioasă. Santana, 
învins pe teren propriu, la Co
runa...

— Cum a fost, Ilie ?... — în
trebare firească, după felicită-

Buletinul meciului România — India

• Toți participanții la se
mifinala inter-zone România 
— India, din cadrul „Cupei 
Davis“, se găsesc Ia locul dis
putei. Lotul oaspeților a fost 
completat luni cu ultimii doi 
echipieri : Gaurav Misra și 
Anand Amrithraj. In aceeași 
zi a sosit, întoreîndu-se din 
Spania, Ion Tiriac. Campionul 
nostru Ilie Năstase a sos” 
aseară in Capitală.

0 A fost fixat arbitrul in
tilnirii. El este dl. Otto Hci-

DUPĂ CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE ATLETISM
(Vrtnare din pag. 1)

a fost semnat printr-o ci
fră de valoare interna
țională : 13,9 s în prima serie 
la 110 metri garduri, perfor
manță cu care Nicolae Perța 
a realizat un nou record al 
țării. Apoi au venit și alte ci
fre de valoare (10,3—10,4 la 
100 m : 20,8—20,9 la 200 m ; 
sub 1 : 47,0 la 800 m), care au 
pus în evidență calitățile a- 
tleților respectivi dar și ale 
noii piste.

Din punct de vedere al per
formanțelor, se poate spune 
că am asistat la o ediție valo
roasă. Nu de puține ori, cro- 
nometrele sau ruletele au in
dicat cifre cotate printre cele 
mai bune din lume în acest 
sezon, între ele înscriindu-se 
cele obținute de kenyenii Ro-

VALERI BRUMEL — 
2,06 m!

MOSCOVA, 29 (Agerpres). 
Recordmanul mondial al pro
bei de săritură în înălțime, 
Valeri Brumei, își continuă 
antrenamentele în vederea 
reintrării în activitatea com- 
petițională de performanță. 
După accidentul de motoci
cletă suferit cu ani în urmă, 
Brumei a participat la o serie 
de concursuri cu caracter de 
verificare, reușind să treacă 
peste ștacheta înălțată la 
2,00 m. Iată, însă, că zilele 
trecute, în cadrul unui con
curs disputat la Moscova, Va
leri Brumei a reușit o perfor
manță foarte bună : 2,06 m 
în compania unora dintre cei 
mai buni săritori sovietici. 
Proba a fost cîștigată de Va
leri Skvorțov cu 2,09. m.

PERFORMANTE ALE ÎNOTĂTORILOR FRANCEZI
La bazinul „Georges Val- 

lerey" din Paris au continuat 
■întrecerile campionatelor dș 
natație ale Franței. Iată cîte- 
va di.ntre cele mai bune re
zultate înregistrate : .MASCU
LIN : 200 m bras — Philippe 

Tiparul l.P. „Iuforma|ia“, sir. Brezoiaou gK, 23-»25t BuțiurHU

în turneul internațional fe
minin de șah de ia Sofia, 
maestra română EHisabeta Po- 
iihroniade a învins-o în run
da a doua, pe Szikova (Bulga
ria). Poloneza Litwinska a 
cîștigat la Davidovicz (Ceho
slovacia), iar Rensz (R.D.G.) a 
pierdut partida cu Troianska 
(Bulgaria).

★
în prima rundă a turneului 

internațional de șah de la 
Skoplje, maestrul român Vic
tor Ciocîltea a remizat în 41 
de mutări cu iugoslavul Ku- 
rajița. Același rezultat a fost 
consemnat în partidele Par
ma — Sofrevski și Holmov — 
Smîslov. Hort l-a înviijs Fe 
Janosevici și Uhlmann pe 
Evrosimovski.

rile ce i le adresăm, împreună 
cu prietenii și colegii de echi
pă veniți să-1 intimpine.

— Patru seturi grele, de lup
tă — ne răspunde cel sosit — 
dar nu ml-a fost teamă nici un 
moment. Acum știu cum să joc 
cu Manolo... L-am atacat tot 
timpul, incă din primul set. La 
inceput, s-a apărat bine, m-a 
pasat de multe ori la fileu și a 
trebuit să las setul, la 6—3. 
Mi-am zis, insă, că nu trebuie 
să schimb tactica. Am conti
nuat să vin la atac și Santana 
a fost din ce în ce mai lent 
in replicile de pe fundul tere
nului. A urmat 6—4 și 6—2 pen
tru mine. Atunci, mi-am dat 
seama că nu mai pot pierde...

Curajul il caracterizează pe 
cîștigătorul turneului de la Co
runa. Acolo. în plin fief al te
nisului spaniol, el a dat o lecție 
de tenis activ chiar celui pe 
care victoriile de la Roland 
Garros (1961, 1964). Forest Hills 
(1965) și Wimbledon (1966) i-au 
adus supranumele de „vrăjitor 
al rachetei". Năstase a învățat 
atit de bine drumul spre fileu, 
acolo unde se produce explozia 
atacurilor sale surprinzătoare, 
încununarea unei cutezanțe 
mereu proaspete.

drich (Austria), același care 
a condus finala zonală Româ
nia — U.R.S.S. desfășurată 
acum două săptămini la Bucu
rești.

© Ședința tehnică a căpi
tanilor de echipă, pentru tra
gerea Ia sorți a jocurilor, în 
cadrul căreia va fi stabilit 
programul pentru toate 
cele trei zile (1,2 și 3 august) 
va avea loc miine, la ora prin- 
zului.

bert Ouko și Naftali Bon Ia 
800 m, sovieticii Ghenadi Bes
sonov (triplusalt) și Anatoli 
Supliakov (ciocan), sau repre
zentantele noastre Lia Mano
liu (disc), Ileana Silai (800 m) 
și Valeria Bufanu (100 mg). 
Unii concurenți, chiar dacă 
sînt încă departe de primele 
locuri ale bilanțurilor mon
diale. au realizat cifre care 
îi situează pe locuri fruntașe 
în ierarhia europeană, și a- 
ceasta este foarte important 
acum, cu o lună și jumătate 
înaintea C.E. de la Atena. 
La acest capitol, să notăm pe 
Mihalyfi (200 m), Nicolae Per
ța (110 mg). Mariana Goth 
(200 mF).

Alte probe, chiar dacă nu 
s-au încheiat cu performanțe 
înalte, au oferit privitorilor 
întreceri deosebit de echili
brate (1 500 m, lungime, finala 
la 100 m), o serie de dispute 
au generat surprize de pro
porții ; astfel, tinerii concu
renți români Vasile Ilie (20 
km marș) și Gheorghe Cefan 
(3 000 m obstacole) au trium
fat asupra unor adversari 
redutabili cum sînt Alexander 
Bilek (Cehoslovacia), respectiv 
campionul olimpic Amos Bi- 
wott (Kenya).

Pentru spectatorii noștri, un 
motiv suplimentar de satis
facție îl constituie faptul că 
reprezentanții tricolorului ro
mânesc s-au urcat de 13 ori 
pe treapta cea mai înaltă a 
podiumului de premiere.

S-ar putea scrie, desigur, 
mult mai mult despre ediția 
a XVIII-a a Internaționalelor 
de atletism. Ne-am oprit însă 
numai asupra cîtorva aspecte, 
care ni s-au părut semni
ficative pentru aprecierea ge
nerală a competiției. Poate ar 
fi fost și mai frumos, dacă 
unele „nume sonore" ale a- 
tletismului mondial nu-și con
tramandau sosirea la Bucu
rești ; dacă natura ar fi fost

Menu 2:34,0 ; 400 m liber — 
Jean-Francois Ravelinghien 
4:18,6 ; FEMININ : 200 m
spate — Sylvie Canet 2:33,7 ; 
200 m bras — Nathalie Ma- 
caire 2:56,1 ; 400 m liber — 
Claude Mandonnaud 4:45,7.

TURNEUL INTERNATIONAL 
DE IA CONSTANTA —0 IMPORTANTĂ 

CONFRUNTARE VOLEIBALISTICĂ
Abia încheiate ultimele întil- 

niri din cadrul Criteriului spe
ranțelor olimpice, și iubitorii 
voleiului vor avea prilejul să 
asiste din nou la o întrecere 
voleibalistică de mare amploa
re, în care sînt angajate, de 
astă dată, formații feminine.

Turneul — intrat deja în tra
diție — care se va desfășura 
la Constanța intre 5 și II au
gust, va reuni în fața fileului 
echipele Japoniei, Poloniei, Ce
hoslovaciei, Bulgariei, Iugosla
viei și, bineînțeles, României.

Prezența Japoniei, care a cu
cerit în 1962 la Moscova laurii 
de campioană mondială și în 
1964 la Tokio pe cei olimpici, 
conferă întrecerii un plus de 
interes. Din formația japoneză, 
vicecampioană olimpică în Me-

— ...Și ultimul set ?
— A fost cel mai greu din 

toate. Spectatorii din tribune 
mă aplaudaseră mult pină a- 
tunci, dar cind veneau momen
tele decisive ale meciului, tă
cerea se așternea pe tot cu
prinsul stadionului din Coruna. 
Publicul voia parcă să-și arate 
respectul pentru Manuel San
tana, care trecea prin clipe 
grele. Am căutat să mențin 
ritmul rapid de joc și 
am alergat mult, foarte mult. 
Știam că victoria e aproape și 
nu voiam să mă cruț cituși de 
puțin. Ajung la 5—4 și minge de 
meci. Santana îmi trimite un 
retur de serviciu uluitor, în 
lungul liniei, și egalează... Mer
gem în prelungiri și avantajul 
se schimbă mereu. Pină cind. 
in sfîrșit la al 20-lea ghem, 
reușesc să rup firul sosirii...

O mare victorie trece în pal
maresul tînărului nostru cam
pion. Confirmare a înaltelor 
sale posibilități. promisiune 
pentru performanțe viitoare.

— Ce crezi despre semifinala 
inter-zone cu India ? a fost în
trebarea de încheiere a scurtu
lui nostru interviu.

— Vreau să mergem mai 
departe in „Cupa Davis" — spu
ne Ilie Năstase. Așa cum am 
invins echipa Spaniei și pe cea 
a V.R.S.S.. sper ca, împreună 
cu Ion Tiriac, să reușim și a- 
cest mare pas — calificarea in 
finala inter-zone. Trebuie să-l 
facem, neapărat...

Ce spune Năstase, nu mai 
pare acum o îndrăzneală exa
gerată. Reprezentativa de te
nis a României este foarte a- 
pțoape de marea sa consacrare 
și ultimele rezultate ale echi
pierilor săi sint argumente j 
deosebit de convingătoare.

Să așteptăm cu încredere a- 
propiatul mare duel in fața fi
leului.

Radu VOIA

NOI RECORDURI ALE 
„INTERNAȚIONALELOR"

200 m Laszlo Mihalyfi 
(Ungaria) 20,8

800 m Robert Ouko (Ke
nya) 1 :46,6

prăjină Petre Astafei 
(România) 4,90

triplu Ghenadi Bes
sonov (U.R.S.S.) 16,28

ciocan Anatoli Șupliakov 
(U.R.SS.) 68,70

mai (îngăduitoare cu concuren- 
ții, scutindu-i de acele repeta
te rafale de ploaie ; și, bineîn
țeles, dacă organizatorii ar fi 
manifestat mai multă exigen
ță (rezultatele oficiale ale fi
nalei la 400 m bărbați nu au 
putut fi aflate la încheierea 
concursului)... Oricum, re
cent disputata ediție a cam
pionatelor internaționale a 
reprezentat o reușită, pe care 
o dorim repetată cu regulari
tate, pe linia unei tradiții în 
care pauzele n-ar fi de dorit 
să-și mai găsească locul. Pen
tru un centru atletic de talia 
Capitalei noastre, găzduirea 
anuală a unei competiții atle
tice de asemenea anvergură 
este o obligație : față de pu-

DE PE
• Pe stadionul „El Cam

pin" din Bogota, în cadrul 
preliminariilor campionatului 
mondial de fotbal (zona sud- 
americană), selecționata Co
lumbiei a învins cu 3—0 Ve
nezuela. Jucînd pe teren pro
priu, echipa Chile a dispus cu 
4—1 de formația Ecuadoru
lui. După cum s-a anunțat, 
într-un alt meci, disputat în 
orașul La Paz, echipa Argen
tinei a pierdut cu 1—3 în 
fața selecționatei Boliviei. 
Comentatorii apreciază că re
zultatele jocurilor disputate 
la Bogota și la La Paz au 
fost influențate de altitudi
nea mare (peste 3 000 m în 
cazul celui de-al doilea oraș) 
care i-a dezavantajat pe 
oaspeți. 

xic, fac parte jucătoare recu
noscute ca valori indiscutabile 
în voleiul mondial feminin. în 
frunte cu Katumi Matumura, 
prezentă la marile succese ale 
echipei nipone. De asemenea, 
este demnă de reliefat și prezen
ța medaliatei cu bronz la Jocu
rile Olimpice din Mexic, Polo
nia, ca și cea a Cehoslovaciei 
(locul V — J. O. din Mexic), 
două formații care la preceden
tele turnee de la Constanța au 
ocupat locuri fruntașe.

Echipa română, cu jucătoa
re tinere și talentate, va încer
ca în această companie valo
roasă să-și etaleze cunoștințele 
dobîndite în perioada de pregă
tire desfășurată pină în prezent, 
mai cu seamă că acest turneu 
constituie și un bun prilej de 
verificare a potențialului valo
ric al voleibalistelor care ne 
vor reprezenta în toamnă la 
campionatul european de ju
niori.

Sîntem convinși că această 
competiție internațională, una 
dintre cele mai importante ale 
anului, va oferi posibilitatea 
cunoașterii valorii voleiului no
stru, intr-o confruntare cu une
le dintre cele mai redutabile 
echipe ele voleiului mondial 
feminin.

Emanuel FANTÂNEANU

FAMECHON ÎNVINGE PE HARADA 
DUPĂ UN MECI DRAMATIC

SYDNEY, 29 (Agerpres). — 
Boxerul australian de origine 
franceză Johnny Famechon 
și-a păstrat titlul de campion

Recorduri egalate

100 mF Eva Gleskova 
(Jamaica) 10,3

110 mg Nicolae Perța 
(România) 13.9

100 m F Eva Gleskova 
(Cehoslovacia) 1'1,5

La 100 mg F — probă dis
putată pentru prima dată 
în cadrul C.I. — Valeria 
Bufanu a stabilit primul 
record al competiției, cu 
13,6 s.

blicul bucureștean, față de a- 
tleții care au cucerit patru 
medalii olimpice de aur, față 
de toți participanții la între
ceri, care și-au luat rămas 
bun cu speranța revederii la 
a XlX-a ediție.

P.S. — Deși în program nu 
a figurat pentatlonul, ne per
mitem cîteva cuvinte despre 
proba celor 5 probe, pe baza 
coincidenței în timp. Sîmbătă, 
pe stadionul „23 August", în
tr-un anonimat aproape de
plin, Elena Vintilă cîștiga din 
nou campionatul național. Ne 
fșcem o plăcută datorie subli
niind că totalul de 4 692 punc
te o situează pe locul 5 în 
lume !

TERENURILE DE
© în prezența a peste 

20 000 de spectatori, la Cardiff 
s-a disputat meciul interna
țional amical dintre reprezen
tativa Țării Galilor și o se

• în preliminariile C. M.: Argentina învinsă in Bolivia

• O selecționată engleză ciștigă la Cardiff * Numeroase

meciuri amicale • Cupa „Inter-Toto"

lecționată engleză. Victoria a 
revenit fotbaliștilor englezi 
cu scorul de 1—0 (0—0) prin 
golul marcat în minutul 33 
de Lee.

© Continuîndu-și turneul 
în America de Sud, echipa

Iuhitorii 'de sport din 
marele oraș al landului 
Baden-Wurtenberg — 

ca și numeroșii oaspeți sosiți 
aci în ultimele zile — au uitat 
cu totul șî de frumusețile pi
toreștii așezări dintre dealu
rile împădurite și de căldura... 
africană ce zăbovește în oraș 
de aproape o săptămînă. Cu 
toții așteaptă nerăbdători ma
rele eveniment sportiv ' care 
se va desfășura în „noctur
nele" de miercuri și joi — 
cea de a Il-a ediție a intilnirii 
atletice Europa - America. 
In centrul atenției se află, 
desigur, stadionul Necker, de 
pe malul rîului cu același 
nume, primul din această 
țară care a fost dotat cu pis
tă de tartan, datorită marii 
competiții ce începe mîine.

In 1967, la prima ediție a 
meciului, la Montreal, repre
zentanții continentului nostru 
au învins, atît la băieți cît și 
la fete. Acum se scontează o 
nouă victorie a Europei, în 
întrecerile feminine, în 
schimb, privitor la disputa 
masculină, specialiștii înclină 
spre o victorie a oaspeților. 
Aceștia, au sosit în localitate 
de două zile, într-o redutabilă 
formație în frunte cu super- 
recordmanii mondiali și, tot
odată campioni olimpici, Bob 
Beamon (care a stabilit acel 
fenomenal 8,90 Ia Mexico), 
Lee Evans și Barbara Ferrell. 
Anul acesta ei sînt creditați, 
însă, cu cifre mai „slabe": 
8,20 la lungime, 44,8 la 400 m 

mondial la categoria pană, 
învingindu-T la puncte, în 15 
reprize, pe japonezul „Figh
ting" Harada. Lupta a fost 
extrem de echilibrată și arbi
trul american Willie Pop (una 
și aceeași persoană cu fostul 
campion mondial) a declarat 
meciul nul, ceea ce a stîrnit 
protestele publicului și nedu
merirea unui oficial care a 
observat că pe buletine Fa- 
mechon avea un punct în 
plus. Oricum, și în cazul unui 
rezultat egal, australianul își 
păstra fitlul. Harada, no
tează comentatorii, a făcut un 
meci foarte bun dar nu a reu
șit în tentativa sa de a egala 
recordul americanilor Henry 
Armstrong și Bob Fitzimmons, 
singurii boxeri care au fost 
campioni mondiali la trei ca
tegorii diferite. Harada a de
ținut titlul mondial la cate
goriile pană și cocoș.

In fotografie momentul de 
derută in care arbitrul'Willie 
Pop declară meciul Fame- 
chon - Harada terminat la e- 
galitate, ridicînd brațul fie
căruia dintre cei doi boxeri, 
A urmat însă rectificarea...

DENNIS HULME 

PE LOCUL ÎNTÎI

Competiția automobilistică 
„Marele premiu de la Edmon
ton" a fost cîștigată de neo
zeelandezul Dennis Hulme (pe 
„Mc Laren-Chevrolet") — 324 
km în 2 h 05. Locul secund 
a fost ocupat de compatriotul 
său Chris Amon pe „Ferrari".

iugoslavă Radnicki Niș a ju
cat la Quito (Ecuador) cu for
mația Universidad. pe care a 
învins-o cu scorul de 2—0 
(2-0). .

<9 Echipa uruguayană Na- 
cional Montevideo a susținut 
un meci amical la Praga în 
compania formației locale 
Sparta. Victoria a revenit fot
baliștilor sud-amerioani cu 
scorul de 3—2 (3—1) prin go-

Lia Manoliu și Ileana Silai 
printre favorifii intilnirii

și, respectiv, 11,3 și 23,4 pa 
100 și 200 m. După antrena
mentul de aseară Charlie 
Greene, corecordman mon
dial pe 100 m (anul acesta 
10,1), ca și Lee Evans, s-a de
clarat satisfăcut de ca
litățile pistei și și-a exprimat 
convingerea, dată fiind va
loarea concurenților, în noi 
recorduri mondiale.

Studioul nostru de tele
viziune va transmite în di
rect meciul atletic Europa 
— America, oare se desfă
șoară în zilele de 30 și 31 
iulie Ia Stuttgart (R.F.G.). 
în ambele zile transmisia 
va avea loc între orele 
21,15—23,15.

Ziarul „Stuttgarter Zeitung" 
de marți prezintă pe larg, de 
altfel ca și alte cotidiene, a 
ceastă întîlnire. în cele 5 co
loane dedicate atletismului se 
află și un amplu reporta] de
dicat campioanei noastre o- 
limpice Lia Manoliu, alături 
de un portret al Iui Beamon. 
Chiar din titlu se remarcă 
dîrzenia sportivă a I'.iei, suc
cesul ei deplin Ia J. O. i 
„După 5 încercări — aur!" 
De asemenea, în material se 
arată că această vrednică per
formeră este decana de vîrstă 
a selecționatei feminine a 
Europei, urîndu-i-se deplin 
succes și acum. După cum se 
știe, Lia Manoliu reprezintă, 
alături de Ileana Silai, țara 
noastră Ia inedita competiție.

PRECIZIA SĂCELE - BANIK KANRVINA
17-11 (6-0) LA RUGBY

Pe stadionul Tractorul din 
Brașov, s-a desfășurat meciul 
de rugby dintre Precizia Să- 
cele și Banik Kanrvina din 
R.F. a Germaniei, care între
prinde un turneu în țara 
noastră. Oaspeții, învinși cn 
17—11 (6—0) , au recuperat 
de la 0—6 la 8—6, dar, în fi
nal, săcelenii au insistat și 
și-au impus superioritatea. 
Autorii punctelor I Datu (5), 
Voinea (3), Roșoiu (3), Lucaci

ELVSTROM SE MENJ1NE 
IN FRUNTE

Cea de-a 5-a regată a cam
pionatului mondial de yach
ting — clasa „Soling" — a 
fost cîștigată de suedezul 
Pelle Petersson. Continuă să 
conducă danezul Paul Elvs- 
trom — Op penalizare.

'7HEV-7HfX-7HfX'7HfX-
Disputată timp de două zile 

la Belgrad, întîlnirea interna
țională de natație dintre echi
pele feminine ale Italiei și Iu
goslaviei s-a. încheiat cu vic
toria gazdelor, cu scorul de 
89—74 puncte. In proba de 
100 m bras, înotătoarea iugo
slavă Djurica Bjedov, campi
oană olimpică la Ciudad de 
Mexico, a terminat învingă
toare în 1:17,5. Proba de 400 
m liber a revenit Novelei Ca- 
ligaris, cronometrată în 4:45,7 
(nou record al Italiei). Alte re
zultate : 100 m liber — Ana 
Boban (Iugoslavia) 1:03,0 ; 200 
m liber — Mirjana Segrt (Iu
goslavia) 2:17,2 ; 100 m flutu
re — Mirjana Segrt (Iugosla
via) 1:12,3; 100 m spate — 
Zdenka Gasparec (Iugoslavia) 
1:11,0.
B

La Hilversum au început 
campionatele internaționale 
de tenis ale Olandei. în pri
mul tur al probei de simplu 
masculin, jucătorul englez

Ultimele finale
Au luat sfîrșit întrecerile 

turneului de tenis de la In
dianapolis. în ultimele finale 
disputate s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : dublu fe
minin : Gail Chanfreau (Fran
ța), Leslie Bowrey (Australia) 
— Linda Tuero, Emily Burrer

FOEBAL
lurile înscrise de Saravia, 
Celio și Maneiro. Pentru gazde 
au marcat Vesely și Jurkanin.

© în cadrul turneului in
ternațional de la Szombat- 
hely, echipa maghiară Szom- 
bathely Haladas a întrecut cu 
scorul de 7—1 (4—0) forma
ția austriacă Eisenstadt. în
tr-un alt meci, Tatabanya 
Banyasz a dispus cu 2—1 
(0—0) de Carl Zeiss Jena 
(R. D. Germană).

® Rezultate înregistrate în 
competiția europeană „Cupa 
Inter-Toto" : V. H. Z. Pardu
bice — Groningen 1—2 (0—1): 
Beveren — Chaux de Fonds 
4—0 ; Odra Opole — Odense 
2—0 (2—0) ; F. C. Kaisers 
Lauterp — Servette Geneva
1—0 (0—0). 

Majoritatea celor pesto 300 
de ziariști sosiți în. localitate 
au înscris-o pe listele favo
ritelor și pe Ileana Silai, pre- 
văzînd pe locul Secund pe a- 
mericanca Shafer ți pe al 
treilea pe recordmana mon
dială Vera Nicolici, în cursa 
de 800 m.

Dacă din echipa Europei 
nu semnalăm decît o singură 
lipsă neprevăzută, aceea a su- 
lițașului Kinunen, recordman 
mondial al probei, în schimb 
formația americană nu va 
putea conta pe aportul cam
pionilor olimpici ' Fosbury 
(înălțime), Seagren (prăjină), 
Oerter (disc), a corecordma- 
nului mondial pa 110 m g —• 
Davenport, a discobolului Sil
vester — recordman mondial
— șl a aruncătorului de greu
tate Matson. în fine, este in
teresant să vă fac cunoscut și 
sistemul de punctaj al între
cerilor pe care le veți putea 
urmări în ambele seri prin 
intermediul televiziunii l 5— 
3—2—1 (5—2 Ia ștafete). Iată 
și programul primei zile de 
concurs (după ora României)! 
21,15 — 400 mg, prăjină, disfl 
(f) — ordinea aruncărilor
Kletka, Manoliu, Norberg, 
Westermann — înălțime (f); 
21,25 — 1 500 m; 21,35, — 800 
m (f); 21,45 — 400 m, greu
tate; 21,55 — 200 m (f); 22,00
— 100 m, lungime; 22,10 —
10 000 m; 22,15 — suliță ; 
22,45 — 100 mg (f); 22,55 —
4x400 m (f); 23,10 — 4x100 m 
(b). După cum se vede, ambele 
atleta românce concurează în 
prima zi.

Stuttgart, 29 Iulie.

(3) și Marin (3) pentru Preci
zia, respectiv Navratyl (8) și 
Ublyk (3) pentru oaspeți.

V. VICTOR-coresp.

UN TITIU LA ZAGREB 
PENTRU IENISMANII 
DE IA CONSTRUCJII
ZAGREB, 29 (Agerpres). — 

Tenismanii clubului Construc
ții din București au evoluat 
cu succes în cadrul turneului 
internațional de la Zagreb. 
Proba de dublu mixt a reve
nit perechii române Florica 
Butoi — Ion Sântei, care a 
învins în finală cu 6—1, 6—4 
un alt cuplu român, Ag
neta Kun — Gheorghe Boa- 
ghe. Calificată în finala pro
bei de simplu femei, Agneta 
Kun a pierdut cu 1—6, 4—6 
in fața iugoslavei Irena Skulj.

Taylor l-a învins cu 6—2, 7—5 
pe olandezul Fleury, iar Le
clerc (Franța) a dispus cu 
6—4, 6—0 de Harttog (Olan
da).
B

întîlnirea de atletism dintre 
selecționatele de juniori ale 
Franței și Angliei ș-a încheiat 
cu scorul de 217—170 în fa
voarea tinerilor atleți francezi. 
■

După prima zi a intilnirii 
internaționale de atletism 
care se desfășoară la Oslo în
tre selecționatele masculine 
ale Norvegiei și Cehoslovaciei, 
scorul este favorabil oaspeți
lor, cu 58—48 puncte. O per
formanță bună a obținut spor
tivul cehoslovac Pavel Pen- 
kava, învingător în proba de 
1 500 m cu timpul de 3:40.0. 
Pe locul secund s-a clasat nor
vegianul Kvalheim — 3:40,4. 
Cursa de 10 000 m a fost cîș
tigată de Mitcovik (Cehoslo
vacia) în 30:06,8.

la Indianapolis

(S.U.A.) 6—0, 10—8 ; dublu
masculin : Bill Bowrey (Aus
tralia), Clark Graebner (SUA) 
— Allen Stone, Dick Crealy 
(Australia) 6—4, 4—6, 6—4.

BOD HEWIIT

ÎNVINGĂTOR EA MB.NCIffN
Proba de simplu masculin din 

cadrul turneului international de 
tenis de la Munchen a fost cîști
gată de jucătorul sud-african Boo 
Hewitt, învingător cu 6—4. 3—6.
6—2 în fața vest-germanu’.ui 
Christian Kuhnke. După cum s-a 
mai anunțat, în semifinale se ca
lificase și campionul indian P. 
Lall, care a fost învins de Hewirt

MECI ATEEIIC FEMININ 
DANEMARCA-EEIEIIA to
Rezultate din meciul atletic 

feminin desfășurat la Copen
haga între echipele Danemar
cei și Elveției: 100 m g. — 
Antenen (El.) 13,9; 100 m _
Hadrup (D) 11,9; 800 m _
Olesen (D) — 2:112 ; înălțime 
— Rechner (E) 1,75 m ; lun
gime — Antenen (E) 6,05 m ; 
suliță — Carstensen (D) 
46,30 m.


