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PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT Slmbătă 2 august 1969ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONALNr. 623 (6057)

DE AL X LEA CONGRES
AL PARTIDULUI

ROMÂNIA CONDUCE CU 2-0ÎN ÎNTÎAAPINAREA CELUI IN SEMIFINALA INTER-ZONE A „CUPEI DAVIS"

„Petrolul a fost unul din 
principalele obiective ale 
penetrației capitalului
străin în România dinainte 
de primul război mondial... 
Poate in nici un alt do
meniu ca acela al extrac
ției de petrol nu s-au 
produs atîtea uriașe ja
furi ale avutului național, 
n-au avut loc atîtea' com
binații Înrobitoare pentru 
țara noastră**. (Mihal Ga- 
fița : Cuvînt înainte la ro
manul (.AURUL NEGRU1* 
de Cezar Petrescu).

T —Iar In acele vremuri de trista 
amintire, Valea Prahovei, sub 
temelia căreia țițeiul era gata sâ 
țîșnească, se afla cufundată în 
beznă.

...PLOIEȘTI, CIMPINA, MO
RENI, BOLDEȘTI, ȚINTEA, 
BAICOI. înainte de Eliberare, 
pentru burghezia aflată la pu
tere, aceste localități însemnau 
doar sonde, rafinării, petrol, di- 
vldente, beneficii. In rest, nimic ! 
Pentru cei ce munceau — viață 
mizeră, familii înfometate, copii 
suferinzi, iată de ce azi, în anul 
XXV după Eliberare, aceste anti
teze se cer a fi din nou consem
nate.

renunțau să-1 mal oco
lească. Mergeau prin el, 
smulgîndu-și picioarele ca 
dintr-o clisă cleioasă". (Din 
volumul „UNDE VINTUL 
MIROASE A PETROL" de 
loan Grigorescu).

Dar tn Ploleștlul de altădată 
nu exista doar o stradă ca Lu-

PE MAGISTRALELE SOCIALISMULUI

DECI, VALEA PRAHOVEI 
DE IERI ȘI CEA DE AZI

Ploiețtiul, de pildă. Centrul pe
trolului românesc, orașul domi
nat de coșurile mereu fumeginde 
ale rafinăriilor, urbea unde de 
zeci de ani țițeiul intră in meta
morfozele acelea ale coloanelor 
de conducte fără sfirșit. Cum 
arăta înainte de 23 August 1944 7

clana. Erau zeci, poate sute. Doar 
de Calea Cimpinei au avut gnjâ 
s-o paveze oficialitățile vremii. 
Pe aici se trece spre Sinaia...

La Clmplna. la Moreni, la Bol
dești, Gura Ocniței sau Țintea 
peisajul era și mal trist. Intr-un 
loc se deschidea o nouă sondă, 
in altul o gură de puț era astu
pată. Pentru o vreme, pentru un 
an, sau mai multi, paragina și 
ruina puneau stăpinire pe locuri 
de unde oamenii, cu desaga In 
mină, trebuiau să se îndrepte 
spre alte meleaguri, în căutarea 
unei lefi de mizerie cu care să-și 
întrețină familia. Petrol și iar 
petrol. Beneficii și iar beneficii. 
Aceasta era deviza patronilor. 
Viața oamenilor nu-1 interesa. 
Aspectul caselor și localităților, 
la fel.

Tenismanii indieni invinși in primele două partide de simplu: 

Țiriac—Lall 6-2, 6-3, 6-2; Năstase—-Mukerjea 6-2, 6-4, 4-6, 4-6, 6-1

Constantin ALEXE

(Continuare tn pag. a 2-a)

godlnul de tuci ss 
ultimul bulgăre de 
(n.n. pămint lm-

ți-a 
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—„In 
mistuia 
păeureț 
blbat cu petrol). In clasă

tristă amintire, zeci de mii ds 
petroliști au schimbat vechile co
cioabe cu confortabile aparta
mente.

¥

SPORTUL, O CAUZA COMUNA

Iar jumătate a Ieșit 
clasă. Noi nu mai țineam 
picioarele pe podeaua în
ghețată, ci le săltăm șl le 
frecam unul de altul. MI1- 
nlle In sin și căciulile pe 
cap. Și tot era frig”. (Din 
volumul „UNDE VINTUL 
MIROASE A PETROL1).

...„Lucru ciudat : strada 
chiar purta un nume de 
vapor : „Luciana1*. Cu
toate acestea, ea rămînea 
neclintită în mijlocul unei 
mări de noroi. Un noroi 
greu, vlscos, fetid, pe care 
in lunile ploioase oamenii

★
Au venit vremurile noi. Xorile 

Eliberării au trezit la viață în
treaga Vale a Prahovei. La Plo
iești. în preajma rafinăriilor Sud 
și Nord, ale căror instalații au 
fost înnoite, s-au ridicat splen
dide cartiere. Blocuri impună
toare, cu o linie arhitectonică în
drăzneață, se înalță spre cer pînă 
la al 10-lea sau al 11-lea nivel. 
Sînt mai înalte decît coșurile ra
finăriilor ce dominau altădată 
orașul. Au dispărut mahalalele de

de campioană republicana!Mariana Filip = 6 tricouri

Mariana Filip (Șc. sp. Roman) 
a fost performera nr. 1 a cam
pionatelor republicane ale atle- 
ților juniori, cucerind 6 (!) trico
uri de campioană. în ziua a doua 
de întreceri, ștafeta Școlii spor
tive din Roman a realizat un nou 
record de junioare la 4X400 m 
fete, iar Constantin Nemeș l-a e- 
galat pe cel de la 400 metri gar
duri.

Rezultatele ultimelor probe dis
putate joi : BAlEȚI-prăjină : Ad. 
Dinu (C.S.M. Sibiu) 4,28, C. *“ 
ton (C.S.Ș. Buc.) 4,28 —

An- 
  rec. 

juniori mici (după remăsurare), 
C. Lihu (C.S.Ș. Buc.) 4,10; triplu : 
E. Rotaru (Șc. sp. Mediaș) 14.65, 
FI. Sișu (Șc. sp. Craiova) 14,57, 
S. Costenco (Ș.S.A. Buc.) 14,48 ; 
1 500 m obstacole : V. Dumitrache 
(Farul Constanța) 4:16,8, M. Șer- 
ban (Met. Buc.) 4:16,9, T. Szekeli 
(C.S.M. Cluj) 4:17,3 ; 4X100 m : 
Ș.S.A. Buc. 42,8, Șc. sp. Reșița 
42.3, C.S.M. Cluj 43,6 : FETE — 
200 mg. : N. Manea (Ș.S.A. Buc.) 
28,9, I. Crișan (Șc. sp. Cluj) 29,4. 
M. Miloșoiu (Lie. 2 CI. Muscel) 
30 0 ; 1500 m : M. Lincă (Met.
Buc.) 4:28,8, F. Rafira (Lie. 4 Ga
lați) 4:31,3, M. Luca (C.S.M. Iași) 
4:36,8 ; 4X100 m : Șc. sp. Ro
man 48,9, Șc. sp. Cluj 49,2, Ș.S.A. 
Buc. 49,4.

Iată acum primii clasați în pro
bele de vineri. BĂIEȚI — 200 m : 
Ad. Darvaș (C.S.M. Cluj) 21,8, S. 
Păsulă (Șc. sp. Reșița) 22,0; 800 m: 
Al. Sălcudeanu (Mureșul Tg. Mu
reș) 1:56,2, Fr. Gedeon 
Cluj) 1:56,3, Z. Gaspar

Tg. Secuiesc) 1:56,5; 3000 m : P. 
Lupan (Met. Buc.) 8:39,4, D. ,Ni- 
colae (Met. Buc.) 8:41,6; 10 km 
marș : Sp. Rașcu (Șc. sp. Roman) 
48:04,0, C. Stan (P.T.T. Buc.) 
48:49,6, C. Staicu (P.T.T. Buc.) 
48:55,6; 400 mg : C. Nemeș (Șc. 
sp. Roman) 53,8 — rec. egalat, 
Gh. Petronius (Șc. sp. Arad) 55,1. 
P. Dăminoiu (Met. Buc.) 55,3 : 
4x400 m : C.S.M. Cluj 3:23,3; lun
gime : C. Ionescu (Dinamo Buc.) 
7,35, G. Oană (Petr. PI.) 7,20; 
disc : Gh. Suha (Șc. sp. Brașov) 
45,84, Gh. Dumbravă (Prog. Buc.) 
43,04 ; ciocan : I. Iaru 53,12, E. 
Pîrlea 51,00, G. Ghelmegeanu 50,74 
(toți de la Ș.S.A. Buc.); FETE — 
200 m : M. Filip 24,7, E. Monora- 
nu (Șc. sp. Roman) 25,3; 800 m : 
M. Filip 2:10.4, F. Rafira 2:11,0; 
100 mg : I. Crișan (Șc. sp. Cluj) 
14,6, M. Szatmari (Lie. 2 Tg. Mu
reș) 14,7 ; 4x400 m : Șc. sp. Ro
man 3:55.1 — rec. junioa
re ; înălțime : M. Matei (Du
nărea Galați) 1,64, D. Com- 
șa (Liceul N. Bălcescu Cluj) 
1,60, O. Fuliaș (Șc. sp. Beiuș) 
1.60; lungime : Al. Popescu 
(Steaua) 6,10, M. Ionescu (Lie. 
2 Rm. Vîlcea) 5,88, Fl. Boca 
(C.S.Ș. Buc.) 5,76, H. C. — Viori
ca Viscopoleanu (Steaua) de trei 
ori 6,30 m !; greutate : L. Mărgi- 
neanu (C. A. Mediaș) 14,02, M. 
Loghin (Șc. sp. Roman) 13,58, V. 
Brad (Prog. Buc.) 13,23; suliță : 
S. Moritz (Lie. 4 Timișoara) 47,8G, 
St. Clontu (Rapid Buc.) 44,02, L. 
Matei (Lie. 2 CI. Muscel) 42,32,
H. C. — Marion Steiner (R.D.G.)

F.

era fum șl frig. Școala de 
mult nu mai primise lem
ne. Poate dacă am fi pus 
o bancă pe foc s-ar fi 
făcut mai cald. Dar atunci 
ar fi trebuit ca patru din
tre noi să șadă pe podea. 
Pâmlntul din godin 
dat sufletul tntr-un
alb de fum, din care ju
mătate s-a dus pe burlan,

Azi, la Ploiești și Cîmpina, 
Boldești au apărut școli noi, s-au 
ridicat sute de clase modeme, în 
care copiii petroliștilor, fără grija 
zilei de mîine, învață și se pregă
tesc pentru viață. In școlile gene
rale sînt zeci de mii de elevi. în 
timp ce alții, în grupurile profe
sionale de pe lingă marile uzine 
și rafinării, se străduiesc să-și 
facă o adevărată brățară de aur. 
Liceele îi pregătesc pe viitorii 
candidați la inginerie, sau medi
cină. Iar de un an, la Ploiești 
funcționează Institutul de petrol. 
Aici, la doi pași de dealurile cu 
sonde și de Instalațiile rafina

de George SBĂRCEA

Omul reflectă stilul 
mintului pe care 
născut. Este, in 
sul românului muntean 

de șes, 
tă, un colorit aș 
dans in felul lui 
bla, de a 
mișca, de 
munci. Ca - —
cum sufletul | E
lui s-ar intin- 
de mai de
parte decit invizibilul, răs- 
fringindu-se in umbletul și 
gesturile sale. De asta trece 
el cu atita ușurință și fi
resc de la mers la joc, în- 
cingind hora, legind in sal
bă călușarul, frămintind a- 
priga sirbă in picioarele iuți 
și sprintene, ca o grindină. 
De asta fetele și femeile 
noastre par alintate de va
luri cînd trec printre la
nuri, pe sub cetini, sub ce
rul înalt al acestor plaiuri 
străvechi, mereu inneite de 
o trudă care dezrobește pe 
om și il înnobilează.

Există un frumos româ
nesc, îmbinat din peisaj, 
din arta și artizanatul popu
lar, dintr-o anume trans
parență a văzduhului de la 
noi, în anotimpurile cu zări 
desferecate, din felul nos
tru de a ne mișca. E in 
spiritul românesc dorința 
permanentă de a participa 
la via'Jă, de a se dărui. A- 
dorăm freamătul, vibrația, 
universul vizibil. Geometria 
ornamentală de pe vasele, 
cusăturile, porțile noastre 
nu e niciodată statică : su
gerează avintul, gesticula
ția, năzuința spre infinit, 
mobilitatea, care este sem
nul energiei vitale al vi
goare! sufletești și fizice.

Sportul nostru, în ulti-

pă
s-a 
pa
sau 

o nuanță indefini- 
spune de 
de a um-

mul sfert de secol, captea
ză, organizează și exprimă 
această mobilitate. Prin in
stituții, cluburi și echipe, 
printr-o largă difuzare in 
toată structura societății, el 
antrenează

Ion Țiriac primește felicitările invinsului său, Premiit Lall, după frumoasa victorie

se 
a 

îi

tineretul in cul
tură fizică și 
in diferite ra
muri 
Din 
parea 
cum 

inte cu mai multe decenii, 
sportul a devenit 
ză comună, un 
atracție și de 
mulțimilor. Asta, 
ințeles că omul 
azi, ginditor și 
același timp e obligat să-și 
dezvolte la maximum toate 
facultățile de relație cu lu
mea și societatea. Or, spor
tul e chemat să-l infră- 
gezească pe omul solicitat 
de trepidația intensă a se
colului XX, să-i dea zim- 
betul senin, gestul calm și 
puternic al Învingătorului.

Nu poate să existe o con
știință a puterii și o depli
nă îndrăzneală a faptei fără 
cultivarea permanentă a 
spiritului sportiv. Eroismul 
și luciditatea progresului 
incumbă exaltarea mușchi
lor, o deplină armonie in
tre gind și realizarea lui. 
La asta servește sportul, 
căruia anii puterii populare 
i-au conferit locul ce i se 
cuvine intr-o cultură com
pletă și complexă.

O demonstrează nu numai 
rezultatele sportive obținu
te în competițiile de arenă, 
dar și spiritul competitiv ce 
caracterizează vastele șan
tiere ale țării, insuși ritmul 
vieții noastre noi, sprintenă 
și încrezătoare în MÎINE.

FLOAREA PRIETENIEIH

de sport, 
preocu- 
citorva, 

era îna-

azi o cau- 
punct 
interes 
fiindcă 
zilelor 

făuritor

de 
al 

s-a 
de 
in

Ziua inaugurală a intilnirii 
de tenis dintre reprezentativele 
României și Indiei, a fost fa
vorabilă pe toată 
noastre. Atit Ion 
Ilie Năstase și-au 
versarii, asigurind 
ternic, care ne dă 
tr-o victorie în prima semifi
nală inter-zone pe care o dis-

linia echipei * 
Tiriac cit și 
întrecut ad
un start pu- 
speranțe în

pută reprezentativa României 
in cadrul „Cupei Davis”.

Două meciuri de frumoasă 
ținută spectaculară au avut da
rul să mulțumească pe deplin 
numerosul public prezent ieri 
după-amiază pe terenul centrai 
de la Progresul. Mai mult 
chiar, a fost o demonstrație a 
măiestriei celor doi 
români și, mai ales, a

Tiriac, din nou foarte stăpîn 
pe mijloacele tehnice și tacti
ce. Mai lent în obținerea succe
sului — fiindu-i necesare 5 se
turi — Ilie Năstase a avut de 
luptat totuși cu un adversar

jucători 
lui Ion

C. COMARNISCHI 
Radu VOIA

GIRAUDOUXr

SE ÎNȘELA...
Acum aproape 100 de 

ani, maiorul Walter Comp
ton Wingfield, fost ofițer 
de cavalerie, plictisindu-se 
de moarte în garnizoana 
sa din Asia, a inventat 
jocul de tenis și l-a im
plantat pe insulă. Apoi 
l-au preluat europenii oS °~ 
mericanii, pentru ca 
lucire deplină să-i 
australienii. Conceput 
dar în Asia — 
noștri de astăzi, tenisul își 
mută mereu centrul de 
greutate. Azi la București, 
răspoimîine, cine știe, sau 
in vălul de ceață londonez, 
sau in orbitoarea străluci
re de la Rio.

Ieri, la Progresul, nota 
de exotism oriental a ga
lei o dădea grupul com
pact al ambasadei Indiei, 
de la sariurile policrom** 
pînă la turbanul frez. Ceea 
ce nu a împiedicat pe opo- 
nențiî de pe court — Năs
tase și Mukerjea, de pilda 
— să semene ca frații ge
meni, și la perciuni, și ia 
stilul de joc. Indienii sînt, 
firește, mai măslinii la 
piele, mai răbdători cu căl
dura. Ceea ce a impus te- 
nismanilor români un joc 
mai rapid, mai viguros, 
capabil sâ ducă la înche
ierea fără pauză a meciu
rilor.

In această intenție, Ți-

și a- 
stră- 

dea 
așa- 

musafirilor

riac a reușit. Ieri, hotărl- 
rea sa In joc — făcind ab
stracție chiar de slăbiciu
nile lui Lall — a fost 
exemplară. Brașoveanul a 
servit — cum nu l-am vă
zut de mult — cu o torță 
extraordinară, a pasat si 
a reușit crosuri superbe, 
înțelepciunea sa în Joc 
respiră siguranță, maturi
tatea sa il trece, '*
de virtuțile tehnice, 
durile redutabililor.

Lui Uiuță nu i-a 
Pentru că boemul 
stă călare pe bine 
rău, cind 
în necaz, emu saiumm-w 
entuziasmul în poziție de 
drepți. Fără emoții, la el. 
nu se poate. Pasiunea co
pilărească pentru artificii 

11 duce la ratări ridicole, 
dar și la serii sublime, bfr- 
tlndu-și joc de fericirea 
sau ingratitudinea noastră. 
Trăgînd însă linie de adu
nare, să recunoaștem că. 
așa cum e, tot îl iubim pe 
Iliuță al nostru.

Și Năstase a cîștigat. Cu 
destulă sudoare. Țiriac și-a 
spulberat adversarul. Cu 
voința de a învinge. Nu
mai Giraudoux credea că 
tenisul este un dans deli
cat la ceaiul de ora ciuci...

dincolo 
in rîn-

reușit, 
din ei 
și pe 

cufundîndu-ne 
cînd săltîndu-ne

Victor BANCIULESCU

(Continuare tn pag. a 4-a)

IN PREAJMA STARTULUI!

PRIMA EXPEDIȚIE
CICLOTURISTICĂ INTERNAȚIONALĂ ORGANIZATĂ

DE CONSILIUL NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI
PIONIERILOR SI ZIARUL SPORTUL

START
IN „CUPA MAMAIA", 

LA BOX
CONSTANȚA 1 (prin tele

fon). Echipele participante la 
turneul de box dotat cu „Cupa 
Mamaia" sînt gata pentru a 
începe lupta. Azi, de la ora 
20, formațiile T.S.K. Berlin, 
A.S.A. Tg. Mureș, Farul Con' 
stanța, precum și trei pugiliști 
redutabili din Odesa se vor 
alinia pe ringul instalat în 
arena Olimpia, pentru primele 
dispute.

CORNEL POPA 
coresp. principal

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
î 
t

I
I
I

ÎNCĂ
■ ■■

I
I
I
I

p I
I

Peste cîteva zile se va da 
plecarea 
turistică 
„Floarea 
tiție de 
tă de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor și 
ziarul Sportul — ea este 
consacrată celor două mari 
evenimente din viața po
porului nostru, Congresul al 
X-lea al Partidului Comu
nist Român și aniversarea 
unui sfert de veac de la E- 
liberare.

„Floarea prieteniei" este la 
prima sa ediție. Etapa fina-

în expediția ciclo- 
internațională 

prieteniei". Compe- 
amploare — iniția-

Florin MORARU
șeful secției sport-turism 
a Consiliului Național al 

Organizației Pionierilor

al cărei start se va dală,
luni 4 august, a fost prece
dată de etape pe județe și 
de circuitul județului Neamț, 
în care au fost antrenați 
mii de participanți. Pionierii 
și școlarii de pe tot cuprin
sul țării, componenți ai cercu-

rilor de cicloturism ale șco
lilor, s-au pregătit in tot 
timpul anului sub atenta su
praveghere a profesorilor 
lor. Prin extinderea, în rîn- 
dul copiilor, a acestui minu
nat sport, cicloturismul, noi 
urmărim nu numai călirea 
fizică <ț pionierilor și școla
rilor, dar și — aș spune 
chiar în primul rînd — cu
noașterea de către aceștia 
a frumuseților României so
cialiste, a realizărilor eco
nomice și social-culturale ale

POLOISTII I
DIN R. F. a GERMANIEI
AU SOSIT IN CAPITALA

înIeri la amiază au sosit 
Capitală selecționatele de ju
niori și seniori la polo 
R.F. “ ■ • -

I
I

ex

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

(C.S.M.
(Tract. (Continuare tn j.ag. a 3-a)

.. _ . . ale 
Germaniei. Oaspeții vor 

participa la mai multe antre
namente comune cu reprezen
tativele similare ale țării noa
stre, iar la sfîrșitul săptămânii 
viitoare vor susține o dublă 
întîlnire amicală cu echipele 
României.

GABRIEL CHEREBEȚIU 
A REVENIT DIN MEXIC

Dr. Gabriel Cherebețiu care, 
timp de 4 ani, a pregătit — 
în calitate de antrenor — 
echipa masculină de volei (tot 
intervalul) și cea feminină 
(numai primii doi ani) ale 
Mexicului s-a reîntors în țară.

CONSTRUCȚIE MODERNĂ 
PENTRU MONDIALELE 

DE HOCHEI
S-a aprobat acoperirea pati

noarului „23 August". El va 
deveni o bază sportivă utilată 
în conformitate cu toate exi
gențele marilor competiții in
ternaționale, începînd cu ves
tiare, băi, cabinet medical, bar 
pentru public și terminînd cu 
tribună pentru presă, cabine 
de transmisii pentru radio-te- 
leviziune etc. Capacitatea tri
bunelor : 9 000 de locuri. Lu
crarea va începe imediat și 
va fi gata înainte de începe
rea Campionatelor mondiale 
de hochei (grupa B),

L

I
I
I
I
I
I
I
I
I
w

I
I
I

rintr-o hotărîre a Ministerului 
Invăfămîntului, o dată cu noul 
an școlar, educația fizică se 
va preda încă din clasa întîia 
a școlilor generale, acolo unde 
există cadre de specialitate.

Holărîrea vine, desigur, să marcheze 
un moment de hotar, ale cărui dimen
siuni sînt ușor de anticipat, la fel ca 
și toate consecințele lui pozitive pe 
planul dezvoltării armonioase, multila
terale a tinerelor generații.

Reconsiderata o dată cu reforma în- 
vătămîntului, încurajată și prețuită tot 
mai mult în anii care au urmat, edu
cația fizică o ieșit pentru totdeauna din 
rolul de cenușăreasă între celelalte obiec
te predate în școală. Avînd un funda
ment riguros științific și îmbogățindu-se 
continuu cu tot ce apare nou în me
todica contemporană, educația fizică 
s-a impus în școala românească prin 
eficacitate, prin rezultate. Ea s-a inte
grat organic în contextul celorlalte 
obiecte de învățămînt, iar expenenfii 
acestei materii se bucură de respect sl 
prețuire.

Atributele net pozitive ale educației 
fizice pe planul menținerii sănătății si 
al dezvoltării somatice a elevilor ex
plică și aria tot mai largă pe care ea 
o cunoaște de la an la an, prezenta 
ei în instituțiile de învățămînt de toate 
gradele, începînd cu școala generală.

Ce se întîmpla, însă, în școala gene
rală pînă la apariția sus-amintitei ho- 
tărîri ? Exceptînd școlile generale
perimentale (în care există cadre da 
specialitate la toate materiile), educa
ția fizică se preda de către învățători 
sau de profesori cu specialități dintre 
cele mai diverse. Este de necontestat 
că în multe cazuri rezultatul muncii 
unor asemenea dascăli inimoși emu 
promițătoare, dar ele nu aveau, bine
înțeles, un fundal științific.

Noua hotărîre reglementează precis 
lucrurile : educația fizică poate fi pre
dată chiar din clasa I, acolo unde 
există cadre cu o pregătire corespun
zătoare, superioară sau medie. în con
textul hotărîrii este vorba de acele 
cadre didactice care au predat la cla
sele V—VIII un număr de ore și care 
vor putea, extinzîndu-și predarea și la 
clasele I—IV, să ajungă pînă la o 
normă didactică întreagă.

Se înțelege că hotărîrea se va aplica 
treptat, în funcție de condițiile orga
nizatorice, generalizarea ei urmînd să 
se realizeze în anii care urmează. Dar, 
oricum, este un pas înainte și este 
foarte important că el a fost făcut, 
că se poate vorbi de un învățămînt 
calificat de educație fizică încă din 
anul de debut îh școală.

Ce va rezulta de aici ? Înainte de 
toate, perspectiva de a forma copiilor 
deprinderi de mișcare. Absența unor 
asemenea deprinderi a constituit o ca
rență cu efecte transmise peste ani, 
pînă în învăfămîntul universitar. Nu 
puține au fost concluziile unor foruri 
științifice care au explicat lipsa de 
audiență a studenților din anul I față 
de exercițiul fizic tocmai prin inexis
tența unor deprinderi de mișcare. Gus
tul pentru sport, un plus de rezistentă 
și de vigoare, perspectiva unei dezvol
tări armonioase, iată alte consecințe 
firești ale unei astfel de măsuri demne 
de salutat.

Tiberiu ST AM A
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CONGRES

ÎN ÎNTÎMPINAREA CELUI DE AL X-LEA 
CONGRES AL PARTIDULUI

IERI Șl AZI PE VALEA SONDELOR
(Urmare din pag. 1) 

riilor, se pregătesc viitorii ingi- 
nerl.

Brazii, cu constelația lor su
perbă, rafinăria Teleajen și Com
plexul de prelucrare a uleiurilor, 
rafinăriile Nord și Sud, Uzina 
petrochimică, Institutele de pro
iectări și prospecțiuni din Ploiești 
Și Cîmpina sint doar cîteva din 
marile obiective ale socialismului 
ridicate pe pămîntul atît de bogat 
astăzi, dar atît de sărac cu de
cenii în urmă, pentru oamenii ce 
trăiau prin această parte a țării. 

¥
...„Zumzetul țițeiului care < 

urca din pămînt biruia
curentul furtunii. Sonda
troznea din tnchieturi de 
parcă acum, acum, grin
zile el de lemn aveau să 
se dezgrădineze". (Din vo
lumul „UNDE VÎNTUL 
MIROASE A PETROL").

Dar sondele de lemn, una cîte 
una, devin azi piese de muzeu. 
Aceasta pentru că micile ateliere 
de reparat utilaj petrolier, ridi
cate cu peste 60 de ani în urmă 
la capătul străzii Banu Manta din 
Ploiești, s-au transformat în hale 
nțari. Pe aceste locuri, lîngă calea* 

. ferată ce leagă Ploieștiul de Bu
zău, s-a .ridicat marele obiectiv al 
indțistriej Constructoare de ma- 
șinF — lîziha 1 Mai. Pe platforma 
de montaj, la lumina zilei sau a 
reflectoarelor, oamenii ridică spre 
cer modernele instalații de foraj. 
Lq,cu1 sondelor de lemn a fost 
luat de turlele sclipitoare ale 
instalațiilor 4 LD sau 3 DH 200, ce 
sfredelesc cu sapele lor adîncurile 
zfonelor de petrol de pe Valea 
Prahovei și din noile bazine pe- 

../țfolifere ale Moldovei și Olteniei. 
- Wr^elesc la mii de metri adîn- 

«surorile’’ lor, cele care 
Ta tîrgurile internaționale de * la 
Leipzig și Brno au cucerit meda
lii de aur. De la Uzina 1 Mal au 
plecat la mii de kilometri depăr
tare, peste mări și țări, alte In
stalații, ducînd în India și Afga
nistan, in Algeria și Cuba faima 
constructorilor români de utilaje.

*
Profundele transformări econo

mice — rod al politicii partidului 
de industrializare a țârii — au 
schimbat și viața spirituală a 
petroliștilor. Teatrul, cinemato
graful, cartea au pătruns pînă in 
cel mai mic cătun. Iar alături de 
toate acestea a devenit un bun 
pentru oamenii acestor locuri și 
SPORTUL, cu decenii în urmă 
practicat ca divertisment de către 
inginerii străini ce lucrau Jn 
schelele și rafinăriile de pe valea 
Prahovei. Pe vremea aceea doar 
ei înotau în apa bazinelor de la 
Cîmpina, Boldești și Teleajen sau 
jucau tenis pe terenuri îngrădite 
și păzite cu strășnicie.

★
...„Aveam un palton 

uriaș, cumpărat de mama 
de la „Taica Lazăr". Nu 
mi l-au transformat. Creș- 
team și trebuia să-1 port 
cel puțin trei ani. Ii spăr- 
sesem buzunarele și tot 
ce viram în ele se ducea 
în poale. Acolo îmi băgăm 
cărțile și tot avutul meu... 
îmi amintesc cum pe mai
danul de la marginea ma
halalei se încinsese un 

, fotbal strașnic. Cînd am
S’ văzut mingea meșterită
- dintr-un ghem de cozi de

preșuri învelit într-un cio
rap, n-am mai așteptat in
vitații. Mi-am dezbrăcat 
paltonul, l-am pus „bara“
și al meu a fost întreg 
maidanul !... (Din volumul 
„UNDE V1NTUL MIROA
SE A PETROL44).

Iată ce însețnna sport pentru 
copiii mahalalelor acestor orașe 
de petroliști.

Dar azi ?
La această întrebare ne-a răs

puns într-una din zilele trecute 
tovarășul TEODOR CONSTANTI- 
NESCU, președintele Consiliului 
județean Prahova pentru educație 
fizică și sport.

— Harta sportivă a județului 
Prahova este tot mai bogată in 
realizări. O enumerare a tuturor 
înfăptuirilor în acest domeniu al 
vieții sociale, realizate în cei 25 
de ani de la Eliberare, ar fi im
posibil de făcut. Să încercăm. 

, însă, un raid pe aceste meleaguri 
și să consemnăm principalele

obiective sportive, nu mai 
înainte insă de a afirma cu răs
pundere și justificată mindrie că 
sportul a pătrunr tn buni mă
sură in viața oamenilor muncit, 
a copiilor lor.CÎMPINA. în peisajul frumoasei 
așezări a apărut splendidul Fare 
de odihnă cu lacul pe apa căruia, 
in zilele liniștite, brațe vinjoase 
mină bărci fără astimpăr. La doi 
pași de gară — baza sportiva 
„Poiana", cu splendidu-1 gazon, 
cu pista de atletism și terenurile 
de volei și baschet, atrage pe 
sportivii orașului și pe alții venițl 
de prin alte locuri. Acestor ame
najări 11 se adaugă arena de po
pice, unde campionul mondial 
P. Purje și-a pregătit manie lui 
performanțe. Să mai notăm trei 
terenuri de volei, două de tenis 
(de o ținută ireproșabilă), bazinul 
de inot, unde a luat ființă pnma 
echipă de polo din județ. iar 
acum iși desfășoară activitatea 
centrul de natație. Cu o asemenea 
bază materială, eimpinenii au 
reprezentanți in campionatele na
ționale și județene de fotbal, vo
lei, popice, tenis de clmp, nata- 
tieBAICOI. Aici erau Înainte doar 
un bazin și un teren de fotbal. 
Acum, zestrea e bogată : doua 
terenuri de fotbal, sală de popice, 
terenuri de tenis și volei, bazin 
de înot reamenajat, iar sportivii 
sint prezenți în campionatele de 
fotbal — seniori, juniori și copii 
— popice, șah, tenis de masa, 
înot. . . .

BOLDEȘTI. Iată terenul de fot
bal cu tribună, sala de popice, 
terenul de tenis și volei, bazinul. 
După orele de muncă, oamenii 
coboară de pe dealurile cu pă
duri de sonde și se reconfortează 
jucînd fotbal, volei, tenis de cîmp 
sau înotînd. Cei mai buni dintre 
ei reprezintă mica localitate în 
competițiile oficiale.

PLOIEȘTI. Revenind în orașul 
aurului negru, care este și centrul 
județean, socotim nimerit a face, 
împreună cu gazda noastră, o re
trospectivă a sportului praho
vean. Pentru sportul prahovean, 

cei 25 de ani care au trecut de la 
Eliberare au însemnat o puter
nică afirmare pe plan național și 
internațional. De aici s-au ridicat 
sportivi cu care s-a mîndrit sau 
se mîndrește întreaga țară. E 
vorba de boberii Panțuru șl Foc- 
șeneanu, de voleibaliștii TAnă- 
sescu și Apostol, de fotbaliștii 
Dridea, Pahonțu, M. Ionescu, 
Neacșu, Fronea și Zaharia, de 
scrimerii Poenaru și VintilĂ, de 
atleții Ecaterina Potoroacă, Dăn- 
dărau și Jurcă, de gimnastele 
Anastasia Ionescu și Elena Ceam- 
pelea, de handbaliștii I. Iliescu și 
I. Popescu, de campionul mon
dial de popice Cristu Vinătoru, 
de marele maestru internațional 
de șah Florin Gheorghiu, de 
proaspătul campion european de 
box Ion Alexe. Toți au îmbrăcat 
tricourile de campioni ai țării, au 
reprezentat sportul românesc în 
competițiile balcanice, europene, 
mondiale sau la Jocurile Olim
pice.

— Paltonul ce se transforma 
în bara de poartă a rămas 
doar o amintire. Unde prac
tică copiii prahoveni exerci
țiul fizic ? l-am întrebat pe 
președintele Consiliului spor
tiv județean.

— Pe numeroasele terenuri de 
sport amenajate în preajma șco
lilor și a liceelor. Grupul școlar 
profesional petrol-chimie, liceele 
LL. Caragiale, AL. I. Cuza și nr. 2 
din Ploiești au mlcrobaze spor
tive cu care se pot mlndri. In 
212 școli din județ se organi
zează campionate, cum le numim 
noi, de casă. Anul acesta, 330 de 
copil au învățat să înoate. La 
Cîmpina, Ploiești, Valea Doftanei, 
Mizil, Ciorani — e vorba de o co
mună Bușteni, Sinaia, Poiam 
Țapului, funcționează centre de 
inițiere la înot, baschet, schi, bob, 
atletism, fotbal.

— Cu ce bilanț de realizări 
se prezintă sportul prahovean 
în acest an ?

— Acum, în preajma Congresu
lui partidului șl a celei de a 35-a 
aniversări a Eliberării, ca rezul
tat al îmbunătățirii continue a 
bazei materiale, bilanțul 'succese
lor sportivilor pfahoveni este 
demn de evidențiat. In județ 
există două cluburi sportive de 
performanță, 210 asociații spor
tive, o școală sportivă, două sec-

țll pe lingă liceele din Ctmpina 
și Sinaia, două licee cu program 
de educație fizică la Ploiești șl 
Sinaia. In județ activează 2S1 de 
profesori de educație fizică șt 188 
de antrenori. Primul semestru al 
anului 1969 înseamnă pentru noi: 
32 DE TITLURI DE CAMPIONI 
NAȚIONALI (8 la seniori și 2< 
la juniori). 13 RECORDURI RE
PUBLICANE, 146 DE RECORDURI 
JUDEȚENE, DE SPORTIVI IN
CLUS! ÎN LOTURILE REPRE
ZENTATIVE (20 seniori, ?4 tine
ret). 33 DE FORMAȚII PARTICI
PANTE LA CAMPIONATELE DI
VIZIONARE, 375 DE SECȚII AFI
LIATE SI 6 727 DE SPORTIVI LE
GITIMAȚI ACTIVI. PRAHOVA 
ARE 4 MAESTRI EMERIȚI AL 
SPORTULUI, 2S DE MAESTRI ȘI 
14» DE SPORTIVI DE CAT. 1. CH 
privește sportul de masă. 80 de 
asoctații organizează campionatul 
lor, iar peste 15 000 de oameni 
ai muncii de la orașe și de la 
sate au luat parte la acțiunile 
turistice din cadrul județului.

Vreau, insă, să spun două cu
vinte și despre clubul Petrolul, 
care are azi un stadion modern 
eu aproape 15 000 de locuri, un 
bazin acoperit, săli de atletism și 
gimnastică, de box și lupte, care 
asigură condiții optime de pregă
tire. Ar mai fi de spus că pe 
lingă rafinăriile ploleștene, la 
Brazi, Teleajen, rafinăriile Nord 
și Sud, Uzina 1 Mal s-au amena
jat terenuri de sport, că ele sa
tisfac dorința oamenilor de - ~~ 
reconforta.

★
...«In vîrful unui 

prăpăstios se vedeau 
dele zvelte ca uriașe 
metalice, cu casele t 
Jos, lingă vîlceaua Mitro- 
fanei, încetul cu încetul, 
puțul lui Vodă era astupat. 
Sondele noi priveau în tă
cere această modestă pro
cesiune a lichidării unei 
lumi apuse44. (Din volumul 
„UNDE VÎNTUL MIROASE 
A PETROL44).

★
Zile de august 1969. De pe harta 

Ploleștlulul, strada Luciana — cu 
noroiul gros șt vlscos — a dispă
rut. La Nord și la Sud s-au ridi
cat cartierele cu 
blocuri de locuințe, 
licee. La Boldești și 
case nou construite 
păienjenișul antenelor de televi
ziune. In micile localități, șoseaua 
de asfalt leagă „Centrul" de Că
minul cultural și Bibliotecă. Cim- 
pina a devenit o cochetă așezare, 
în anii regimului democrat-popu
lar, peste Valea Prahovei a venit 
un suflu Înnoitor. Rod al politi
cii partidului comunist și al mun
cii entuziaste a întregului nostru 
popor.

a ««

deal 
i son- 

fuse 
albe...

modemele 
cu școli și 
Bălcol, peste 
s-a Întins

„CUPA BUCUREȘTI" LA CICLISM

s. PRIMA (TAPA
DE PESTE 6 MINUTE!

3
te TULCEA, 1 (prin telefon, 

die Ia trimisul nostru). — A 
, aviîrt 'dreptate Gabriel Moi- 

■ ' ceârfu I Prima etapă a „Cu
pei Bucureștîului" la ciclism 
s-a dovedit hotăritoare și va 
stabili, probabil, o ordine a 
clasamentului foarte greu de 
modificat. A fost o alergare 
dură, pe o căldură tropicală, 
cu vînt din fată dogoritor, 
cu mari frămintări în pluton, 
care pînă la urmă l-au fă- 

: rămițat, triind drastic valo
rile. Media orară, aparent 
modestă (34 km), nici nu pu
tea fi în asemenea condiții 
mai mare.

La 15 km după startul din 
Constanța, Puterity încearcă 
o primă evadare, ia un avans 
de 100 de metri, dar' după 
o scurtă vînătoare este prins 
de alți patru alergători, A. 
Suciu, F. Gera, Nikolov și 
Plankaert. Ei trec în goană 
prin comuna Baia, urmăriți 
de alți cinci rutieri, Anthe- 
nis, Gerregat, Cernea, Fr. 
Boarini și Al. Sofronie. La 
km 100, din plutonul fruntaș 
rămîne Plankaert, iar din cel 
al urmăritorilor Boarini. 
Așteptata joncțiune nu se 
produce.

Pe ultima parte a traseu
lui, Francisc Gera 
să înșele vigilența 
lui fruntaș și să 
luînd cursa pe cont
El pedalează cu multă ener
gie, mărește treptat avansul, 
și intră primul pe străzile 
orașului Tulcea, cîștigînd cu 
timpul de 3 h 45:28,0. După 
mai bine de 6 minute sosesc 
Anthenis (Belgia), St. Cernea 
(România), Gerregat (Belgia), 
Puterity (România), A. Sofro
nie (România) și V. Nikolov

în(Bulgaria), cronometrați
3 h 51:56,0, apoi A. Suciu 
3 h 52:23,0 și la 12 minute 
de învingător restul cicliști
lor răsfirați pe traseu.

Gera a obținut o victorie 
concludentă în această etapă, 
ceea ce îi îngăduie să ia o 
serioasă opțiune față de titlu] 
de învingător al Cupei.

Astăzi se aleargă etapa a 
II-a, Tulcea — Constanța, ur- 
mînd ca duminică, în cea 
de-a III a și 
să aibă loc un 
zile orașului.

ultima etapă, 
circuit pe stră-

Emil IENCEC

AGENDĂ COMPETIȚIONALĂ
RM. VTLCEA

In lina de 3 august, Comite
tul județean U.T.C. in colabo
rare cu C.J.E.F.S., organizează 
o mare excursie la Cozia. CU 
ACEST PRILEJ TINERII 
SPORTIVI VOR FIXA PE 
VlRFUL COZIA DOUĂ PLACI 
OMAGIALE IN CINSTEA CON
GRESULUI ȘI ANIVERSARII 
ELIBERĂRII PATRIEI.

Programul acțiunilor sportive 
organizate pe meleagurile vil- 
cene în cinstea marilor eveni
mente mai cuprinde întreceri 
de popice și fotbal, o ștafetă 
ciclistă care va străbate un tra
seu de 400 km. Trebuie amintit 
că nu vor lipsi nici manifesta
țiile cultural-artistice, Ia care 
iși vor da concursul artiștii a- 
matori din Întreprinderile și 
instituțiile din Rm. Vilcea.

mlnică un concurs republican 
de motocros, dotat cu trofeul 
„Cupa Eliberării*. !n program 
figurează o singură probă, pină 
la 500 cmc, care te va desfășura 
In trei manșe, fiecare * cite 30 
de minute plus două ture.

BUCUREȘTI

prof. N. DINESCU

LUGOJ

Zilele trecute s-a inaugurat 
Stadionul Tineretului, complet 
renovat S-au adus îmbunătă
țiri sectoarelor de atletism, tere
nul de joc a fost regazonat, s-a 
mărit capacitatea tribunelor. Cu 
acest prilej a avut loc un meci 
de fotbal: Vulturii Textila — 
Minerul Anina (2—5). în cinstea 
celui de al X-lea Congres al 
P.C.R. și a aniversării elibe
rării patriei, Consiliul municipal 
al U.T.C., in colaborare cu orga
nele sportive locale, organizea
ză întreceri la 9 ramuri de 
sport, dotate cu „Cupa Eliberă
rii". La aceste competiții parti
cipă peste 40 de echipe la 
bal, volei, popice, tenis de 
să. șah, handbal.

vom spicul 
competițională ace- 
ce sint In curs de 
sau ale căror star- 
da in zilele imediat 
baschet: In orga-

G. IGNEA

fot-
ma-

fi
O. OLARU, eoresp.

MORENI

Pe un traseu ales In jurul o- 
rașului Moreni va avea Ioc du

în cinstea celui de al X-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român și a celei de a XXV-a 
aniversări a eliberării patriei, 
Capitala va găzdui numeroase 
și interesante întreceri sportive.

Agenda competițională cu
prinde nu mai puțin de 46 de 
acțiuni, la 19 ramuri de sport. 
Se remarcă îndeosebi numărul 
mare al partidelor de handbal, 
popice și volei, al competițiilor 
de ciclism și canotaj academic. 
Desigur, este destul de greu ea 
în aceste rînduri să > enumerăm 
toate intîlnirile ce vor fi orga
nizate. De aceea, 
din agenda 
le întreceri 
desfășurare 
țuri se vor 
Următoare :
nizarea F.R.B., în perioada 25 
iulie - 31 august au Ioc parti
dele din cadrul „Cupei Româ
niei* pentru echipele de seniori 
și senioare ; handbal ; „Cupa 
centenarului C.F.R.", organizată 
de clubul sportiv Rapid ; oină : 
campionatul municipal (ca vâ 
dura pină la 3 august) ; volei : 
„Cupa de vară* (ce se va În
cheia la 10 august) pentru se
lecționatele masculine și femi
nine ale sectoarelor Capitalei ; 
„Cupa ceferistului" ale cărei e- 
tape se desfășoară In prezent j 
ciclism : „Cupa Olimpia* (31 iu
lie - 3 august), organizată de 
clubul Olimpia ; canotaj acade
mic : „Cupa municipiului Bucu
rești" (1-3 august).

RALIUL I.D.E.B.
In cinstea < celui de al 

X-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, Aso
ciația sportivă a I.D.E.B. 
a organizat un raliu auto
mobilistic la care au par
ticipat 15 echipaje. întrece
rea, desfășurată pe distan
ta de 87 
gată de 
din Dan 
cător) și
cu pe o mașină Ford Tau- 
nus. Pe locul doi s-a clasat 
echipajul format din Ro
zalia Popescu—Sonia Mol
dovan (Renault 16).

In fotografie, cîștigătorii 
întrecerii.

km, a fost ciști- 
echipajul format 
Gheorghe (condu- 
Nicolae Mihăiles-

Foto : A. NEAGU

„Cupa U.G.S.R." la oină
B1CAZ, 1 (prin telefon, de 

trimisul nostru). — Pină 
preziua startului a plouat 
astfel terenul de joc 'de 
stadionul Cimentul a de-

PE ȘANTIERELE MUNCII PATRIOTICE

Amenajări de baze sportive
Dornici de a se relaxa, de 

a practica sporturile prefe
rate, tineri și virstnici din 
așezări rurale și urbane își 
amenajează singuri terenuri 
de sport, pe care, apoi, se în
tâlnesc — în număr tot mai 
mare — la startul diferitelor 
competiții de masă.

STADIONUL SATULUI

ÎȘI ÎNALȚĂ TRIBUNELE

pus din terenuri de fotbal, 
handbal, volei, pistă de atle
tism ți • sectoare de aruncări.

Noul complex sportiv, con
ceput de ing. Nic. Iorga de 
la secția de arhitectură și sis
tematizare a Consiliului popu
lar local, a fost declarat șan
tier al tineretului. Lucrările 
Înaintează rapid și parcă ve
dem ca mîine șepcile arun
cate în sus și palmele bătînd 
de bucurie la festivitatea de 
inaugurare a terenurilor de 
sport din cartierul Anton Pan.

reușește 
plutonu- 
evadeze, 
propriu.

la 
în 
Și 
pe
venit pe multe porțiuni im
practicabil. Grație eforturilor 
depuse de gazde și, îndeo
sebi, de elevii Școlii de șo
feri profesioniști, totul a fost 
pus la punct, creîndu-se ast
fel condiții ca întrecerile să 
înceapă la timp.

Cele 14 echipe prezente la 
start, număr record de par
ticipare, au fost împărțite în 
4 serii. Sorții au decis ca în 
prima grupă să figureze chiar 
favoritele competiției: C.P.B., 
actuala campioană a țării și 
deținătoarea „Cupei Româ
niei", Dinamo București, Pe-

trolul Urlați și I.C.F. Tg. 
Lăpuș.

Confirmînd forma excelen
tă în care se află (au cîști- 
gat toate concursurile Ia care 
au participat în acest an), 
tipografii au fost la Cel de 
buni atît la „bătaie", ctt și 
la „prinderea mingii".

Iată cîte va rezultate înre
gistrate în prima reuniune; 
C.P.B. — Dinamo 17—4, I.C.F. 
— Petrolul Urlați 9-4, Pe- 
trolul Urlați — Dinamo 6—5 
(în grupa I), Chimia Tr. Mă
gurele — Metalul
7—2, Torpedo Tohan — Chi
mia Tr. Măgurele 12—4, Tor- 

> pedo — Metalul Colibași 
11—4 (în grupa a Ha). între
cerile continuă.

Colibați

J. ANDROMACHE

Continuînd să răsfoim filele acestuj sfert de veac din istoria 
sportului românesc, vom prezenta astăzi un moment cu 
totul remarcabil din cronica sportivă a anilor noștri : 

PRIMA PARTICIPARE OLIMPICA DE DUPĂ RĂZBOL O par
ticipare REALA — în comparație cu cele SIMBOLICE antebe
lice — cu o delegație numeroasă, care a impresionat nu numai 
prin rezultatele obținute, dar și prin ținuta ei, amintindu-ne — 
prin contrast — trista intimplare de Ia Amsterdam, în 1928, 
cînd reprezentanții României n-au putut defila la ceremonia de 
deschidere pentru motivul că echipamentul lor era necores- 
punzător!

Episodul HELSINKI — 1952 ne este relatat de tovarășul 
; BALAȘ, vicepreședinte al Comitetului Olimpic Român, care 
aflat în delegația română participantă la marea competiție 
capitala Finlandei.

ION 
s-a i 
din

OLIMPIADA
p de zile au 

cînd un mic 
14 ateriza pe 
Helsinki adu

este 6 200 
trecut de 
avion IL 

aeroportul din 
cînd primul eșalon al delega
ției României la cea de-a 
XV-a ediție a Jocurilor O- 
limpice, după o călătorie de 
circa 14 ore, adică tot atît 
cît aveam să facem 16 ani 
mai tîrziu, pînă la Ciudad de 
Mexico! De fapt, noi eram 
privilegiațj față de cei peste 
200 de componențț ai delega
ției, care aveau să sosească 
mai tîrziu, cu trenul, după 
un drum de mai multe zile.

După evoluția sportivilor 
români la Olimpiada finlan
deză s-au scris (și se vor 
mai scrie, probabil) multe 
pagini. Pentru că evenimen
tul acesta conține o mare 
încărcătură simbolică și emo
țională, aruncă o punte 
peste cei 16 ani cîți trecu
seră de la ultima participare 
olimpică românească și con
stituie — prin dimensiunile 
delegației, prin valoarea 
sportivă a purtătorilor ecu
sonului tricolor — debutul 
VERIDIC al țării noastre In 
arena celor cinci cercuri.

în această ordine de idei,

o retrospectivă — oriclt de 
sumară — ne obligă să luăm 
în considerație o serie de 
factori istorici.

Anii de după 23 August 
1944, pină în vara lui 1952, 
reprezentaseră o etapă de 
profunde prefaceri revoluțio
nare, nu numai în viața po
litică și economică a țării d, 
în mod firesc, și în toate ce
lelalte domenii de activitate, 
inclusiv acela sportiv.

Hotărîrea partidului din 26 
iunie 1949, conferind miș
cării sportive înțelesuri și va
lențe noi, ridicînd educația 
fizică a populației la altitu
dinea POLITICII DE STAT, . 
a stabilit sarcinile concrete 
și cadrul organizatoric adec
vat cerințelor și condițiilor 
momentului.

Era vremea marilor com
petiții, care adunau sute și 
sute de mii de tineri pe sta
dioane.

Era epoca creării sportului 
de masă, fundamentul pe 
care avea să fie zidită, în 
anii următor', citadela per
formanțelor sportive trainice 
ale României.

Sportul nostru părăsise 
anonimatul. Cîteva rezultate

Străbatem, aub un 
arzător, ulițele satului 
reni, Situat la vreun 
metru de linia ferată 
vine dinspre Craiova, 
dată, în fața ochilor 
un stadion ! E nou, și-ți face 
plăcere să-l privești. Se apro
pie un om între două vîrste. 
Observase că nu sîntem din 
partea locului. Intră în vorbă.

— Sint președintele coope
rativei agricole de producție 
„Drum nou“-Boureni. Căutați 
pe cineva ?

— Spuneți-ne, vă rugăm, 
cînd ați început să construiți 
acest stadion ?

— Aici nu se afla nimic, 
acum cîțiva ani. Tinerii do
reau, însă, să facă sport și 
ne-am apucat de treabă. Am 
Socotit că din avuția obșteas
că trebuie să facă parte și 
acest Stadion. Am fost ajutați 
și de către Consiliul județean 
Dolj pentru educație fizică 
și sport, însă manopera sta
dionului s-a acoperit în în
tregime prin contribuția vo
luntară a cetățenilor noștri.

Aflăm de la tovarășul A- 
drian Dobridoreanu — preșe
dintele C.A.P. — că pe fostul 
teren viran de lingă școală 
s-au săpat mii de metri de 
pămînt, făcîndu-se loc beto
nului din tărgile purtate de 
mîinile harnice ale flăcăilor. 
Fină în prezent, s-au dat în 
folosință terenurile de volei, 
handbal, oină, pista de atle
tism și sectoarele de aruncări. 
Cu toate că în aceste zile sint 
ocupați cu strînsul recoltei, 
oamenii de aici își găsesc 
timp să muncească și la tri
bunele stadionului, care va 
avea o capacitate de 5—6 000 
de locuri.

soare 
Bou- 
kilo- 
care 
Deo- 

apare

COMPLEXUL SPORTIV

ȘANTIER AL TINERETULUI

...Roman. Șirurile de blocuri 
apărute în oraș au determi
nat și modificarea peisajului 
sportiv, acesta fiind îmbogă
țit cu instalații moderne. Do
rind ca terenurile de bas
chet, handbal sau tenis să fie 
cit mai la îndemina cetă
țenilor, edilii orașului le-au 
amplasat lingă noile locuințe. 
Astfel, groapa fostei fabrici 
de cărămidă, aflată la doi 
pași de cartierul Anton Pan, 
va fi transformată intr-un 
frumos complex sportiv com-

PREMIANȚII ÎNTRECERII

GOSPODĂREȘTI

Cu mai mult timp în urmă', 
în județul Iași a început un 
concurs care avea ca scop va
lorificarea spațiilor nefolosite, 
efectuarea amenajărilor in 
condițiile cele mai economice 
și folosirea judicioasă a ore
lor de muncă patriotică. In 
întrecere au luat startul 35 
de școli generale sătești, iar 
pentru stimularea celor anga
jați în această acțiune gospo
dărească organizatorii con
cursului — Consiliul județean 
al Organizației pionierilor, 
C.J.E.F.S. și Comitetul jude
țean U.T.C. — au oferit pre
mii în valoare de 18 000 lei.

Fostele mici șantiere au de
venit astăzi locuri de întâl
nire ale tinerilor sportivi din 
35 de sate. Cine a dat un as
pect mai atrăgător complexe
lor sportive de pe lingă șco
lile generale 7 Cadre de spe
cialitate s-au deplasat la fața 
locului, au făcut recepția an
samblului de terenuri și apoi 
au decernat premiile.

Sufragiile comisiei 
bilire a rezultatelor 
trunit Șc. generală 
nești — comuna Horlești (di
rector Ion Stan), care a ob
ținut premiul maxim i 4 000 
lei. Micii sportivi din Bog- 
dănești au acum la dispoziția 
terenuri de fotbal, mini-ba--.- 
chet, volei, sectoare de atle
tism, un portic și aparate de 
gimnastică confecționate din 
resurse locale. Urmează în 
clasament Șc. generală Mo- 
goșești-Siret și Șc. generală 
Prisecani (premiul II — a cîte 
3 000 lei), Șc. generală Strun- 

. ga și Șc. generală Muncelul 
de Sus (premiul III — a cîte 
2 000 lei). Mențiuni — a cite 
500 de lei — au primit Șc. ge
nerală Fintinele (comuna 
Focuri), Șc. 
ciugi, 
Iloaiei 
teia.

de sta- 
le-a în- 
Bogdă-

Fintinele 
generală 

Șc. generală 
și Șc. generală

Fren- 
Podul 
Scin-

★
Am redat numai cîtev 

nenumăratele acțiuni menite 
să îmbogățească patrimoniul 
bazelor simple, factor de mare 
însemnătate în dezvoltarea 
activității sportive la nivelul 
cerințelor actuale.

remarcabile obținute la tir, 
lupte, călărie, box, îi reco
mandau pe români dacă nu 
chiar printre favoriții J. O., 
în orice caz printre cei 
capabili de o comportare 
merituoasă.

Startul olimpic a fost pre
cedat de o intensă activitate 
metodică și organizatorică, el 
constituind o primă experien
ță, dar și un sever examen 
totodată. Să notăm faptul, 
cu totul remarcabil, că Româ
nia, Ia Helsinki, a fost pre
zentă cu aproape 160 de 
concurenți și peste 50 de an
trenori și tehnicieni, cifră 
care n-a mai fost depășită 
la nici una din edițiile ur
mătoare ale Jocurilor Olim
pice (Melbourne 1956 — 60 
sportivi; Roma 1960 — 100; 
Tokio 1964 — 136; Ciudad 
de Mexico 1968 — 87). Iar 
dacă avem în vedere că în 
capitala Finlandei s-a aflat și 
Ansamblul artistic al C.G.M., 
cu grupuri de dansatori, ar
tiști instrumentiști șj soliști 
(printre care se număra și 
Nicolae Herlea), delegația 
României era, într-adevăr, 
impresionantă. Ca ramuri de 
sport au fost prezente : atle
tismul, boxul, canotajul, ca
iacul, aiclismul, scrima, că- 
lăria, tirul, luptele, gimnas
tica, halterele, baschetul și 
fotbalul.

Această reprezentare ma
sivă avea semnificații ce de
pășeau cadrul strict sportiv. 
Ea însemna, înainte de toate, 
oglinda puternicului avînt 
politic, economic, social și 
cultural al României, anga
jată ferm pe drumul constru
irii socialismului, ilustra ma
rea forță potențială ă po
porului nostru care, descătu
șat, își Luase un viguros zbor 
spre culmi. Iar sportul — 
un adevărat ambasador al 
națiunii — îșj prezenta 
.scrisorile de acreditare* In 
cadrul fastuos al Jocurilor, 
vorbind despre talentul mul
tilateral al tineretului ro
mân, despre condițiile favo-

/a din

Tr. IOANITESCU

PIODOIII
rabile ce îi fuseseră create 
de partidul comuniștilor și de 
statul democrat-popular pen
tru realizarea deplină a aces
tui talent, ' despre mesajul 
de pace și prietenie pe care 
poporuj român , îl adresa, 
prin intermediul stadionului, 
tuturor oamenilor de bună 
credință din lume.

Olimpiada de la Helsinki 
a rămas memorabilă !

A FOST OLIMPIADA PRI
MEI MEDALII DE AUR 
ROMANEȘTI, adusă în sipe
tul trofeelor de acel neuitat 
campion care a fost Iosif 
Sirbu. Imnul de stat al pa
triei, care a răsunat pe Sta
dionul olimpie, prevestea 
succesele ce aveau să vină 
în anii viitori.

A FOST OLIMPIADA ge
nerației Liei Manoliu și a lui 
Ioan Soler, a lui Titus Ozon 
și Iosif Petschowschi, a lui 
Vasile Tiță și Mircea Do- 
brescu, a lui Mircea Anasta- 
sescu, Gheorghe Lichiardopol 
și a multor altora care aveau 
să reprezinte cu cinste 
și în anii următori, ca 
să transmită bogata lor 
periență generațiilor ce 
preluat și au dus mai 
parte o glorioasă ștafetă.

Un bilanț onorabil : PATRU 
MEDALII (1 DE AUR, 1 DE 
ARGINT și 2 DE BRONZ) a 
constituit punctul de plecare 
al prestigioaselor prezențe 
românești în arena marelui 
sport.

A FOST OLIMPIADA afir
mării viguroase a țărilor so
cialiste, a sportului nou, a 
noii concepții despre sport.

ȘI A FOST O OLIMPIADA 
în care, dincolo de rezultate,, 
de medalii, de recorduri sau 
de puncte, spiritul coexisten
ței pașnice, al înțelegerii 
între popoare, a găsit un te
ren fertil și nenumărate căi 
de exprimare.

La aceasta, delegația Ro
mâniei și-a adus o contribu
ție însemnată.

țara 
apoi 
ex- 
au 

de-

Ion BALAȘ

r

a
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După JOCURI AMICALE
LA CRAIOVA..

...ȘI LA

divizionare B : 
Craiova—C.S.M.

INTERNATIONALE
țunoscuții fotbaliști brazi- 

lieff! de la Sao Paulo îți în
cep turneul în țara noastră, 
evoluînd mîine la Craiova 
ți avînd ca adversari pe ju-

o experiență

nedorită...

cătorii de la Universitatea 
Craiova. Jocul va avea loc 
pe stadionul Central, de la 
ora 17.

în deschidere, o partidă 
între două 
Electroputere 
Reșița.

REGATA INTERNAȚIONALĂ SNAGOV

Splendori nautice

pag. a 3-a

PROGRESUL
Șl C.S. ȘCOLAR

CONTINUĂ

Văzută de
antrenorii federali

r Dinamo Bacău și-a reluat 
pregătirile la 10 Iulie, sub con
ducerea 
Valeriu

Noul 
situație 
5 obținut de băcăuani în cam
pionatul trecut a creat o su
praevaluare a posibilităților vi
itoare și în consecință :

a) Nu s-a mal ținut ședința 
de analiză a activității ; b) nu 
s-au luat măsurii pentru com
pletarea lotului, știrbit prin ple
carea lui Simionaș, Mioc, Lică 
Nunweiller și Munteanu ! c) 
vechile documente de planifica
re nu au mai fost găsite la 
club; d) terenul (singurul de 
eltfel) de antrenament și joc 
a fost supus regazonăril parția
le, primele antrenamente ținin- 
du-se pe pista de zgură ; e) 
programul de pregătire fixat la 
Geoagiu-Băi nu a fost sufi
cient de bine preanallzat

Noul președinte al clubului, 
tovarășul R. Stratulat, a justi
ficat cele arătate mal sus prin 
situația fortuită creată de ple
carea la București a fostului 
antrenor D. Nicolae ți prin 
schimbarea fostului președinte, 
tovarășul I. Ichimaș.

în fapt, echipa s-a trezit In
tr-o situație nedorită, cu un lot 
incomplet, programați să facă 
pregătire la Geoagii», unde nu 
e nici un teren de fotbal, avînd 
în schimb... sarcini precise de a 
apăra prestigiul comportării din 
sezonul trecut șl de a se pre
zenta onorabil tn „Cupa euro
peană a tîrgurilor”.

Șl, totuși, s-a plecat la Geoa
giu-Băi unde prin două antre
namente pe zi lotul băcăuan 
s-a avîntat intr-o harnică pre
gătire, dar umiditatea din acea
stă localitate șl cazarea !ntr-o 
vilă necorespunzătoare nu au 
permis o recuperare normală 
între antrenamente.

Pe deasupra, deplasarea de 
la Geoagiu la Cugir o dată pe 
zi pentru antrenament specific 
pe teren de fotbal - constitui* 
un consum suficient de energie, 
ținlnd cont că se parcurgeau 
70 km, cu autobuzul, pe călduri 
destul de mari.

După trei zile de experiențe, 
s-a ajuns la concluzia transfe
rării echipei la Cugir și din 24 
iulie lotul băcăuan se pregă
tește in această localitate, unde 
aerul este propice, terenul 
foarte bun, cazarea și alimenta
ția corespunzătoare. Programul 
de jocuri - stabilit pentru ve-

tehnică a antrenorului 
Neagu.
antrenor nu a găsit o 
prea roză, căci acel loc

riflear* șl omogenizare - a fost 
început cu un med la Deva, 
în compania echipei de divizia 
C Mureșul. (Scor : 3-2 pentru 
gazde).

Sarcina jocului a fost: oblț- 
nuirea jucătorilor să-și Înfrunte 
adversarul pe fond de oboseală 
și, de aceea, meciul a fost pre
cedat de un antrenament semi- 
intens, chiar în dimineața res
pectivă, și de alte două antre
namente desfășurate cu o zi 
înainte. Apoi, Dinamo Bacău a 
mai jucat cu Jiul (scor 3-1) și cu 
A. S. Cugir (scor 0—0).

Fiecare din jocurile care vor 
urma pină la 12 august au ca 
scop — general — concretizarea 
ideii tactice de joc și sporirea 
progresivă a acumulărilor in 
vederea fundamentării capacită
ții de efort mărite. Cîteva cu
vinte despre jucători: Ghiță, in 
fruntea piramidei, se prezintă. 
excelent și nu concepe să nu 
contribuie și el la calificarea 
reprezentativei noastre în Me
xic. Dembrovschi a început mai 
tirziu pregătirile, intruclt a ur
mat un tratament la mare, dar 
Începe să-1 ajungă din urmă pe 
ceilalți, Nedelcu și Vătafu, me
reu inepuizabili, se oferă ca 
frumoase exemple tinerilor, iar 
aceștia ii respectă și le urmea
ză pilda. Kiss consimte să ac
cepte întregul volum ți chiar cu 
randament corespunzător. Co- 
măneseu II Înlocuiește cu gue- 
ce« pe David, care .fuge" de e- 
fort și de... echipă.

Ene Danie] se menajează șl 
•-ar putea să pățească șl el ca 
David, pentru eă Pani .vine 
tare*. Rugiubel a Început foar
te bine, dar un mie accident 
(fisurii la metatarrianul V) a 
ține deocamdată intr-un pro
gram de gimnastici medicali. 
Biluți este tn progres și se în
cadrează din ce în ce mai bine. 
Duțan a devenit titular și a- 
mintește de forma Iul bună din 
jocurile făcute la echipa de ti
neret a țării. Hrițea, singurul 
nou legitimat, forțează să intre 
în echipă și are șanse. Velieu 
este deocamdată „stas* - des- 
tructiv — lucrează mult la ca
pitolul tehnică tactlzată. Dintre 
ceilalți, Volmer. 
ciu, Versanschi, 
promit, dar mai 
vățat. Așa că...

V. MARDARESCU

Azi urmează să plece în 
U.R.S.S., pentru un turneu 
de trei jocuri, formația Cri
șul Oradea. în primul meci, 
fotbaliștii orădeni vor In- 
tilni mîine pe Șahtior Doneț. 
în continuarea turneului, fot
baliștii de la Crișul vor juca 
la Lugansk (cu Zaria — 7 
august) șl la Harkov (cu Ma
lul — 10 august).

PLOIEȘTI
i

în cadrul turneului pe care 
îl întreprinde, echipa Che- 
mie Leipzig (R. D. Germa
nă) va juca cu divizionara 
A, Petrolul Ploiești.

O FRUMOASA
INIȚIATIVĂ

COPIL INVĂȚAȚI

FOTBALUL!
Asociația sportivă Electro

nica Obor organizează o se
lecție pentru copiii născuți 
între ani! 1954—1957. Copiii 
care vor să învețe fotbal se 
pot prezenta tn perioada 
4—9 august, Intre oreie 8—12, 
pe terenul din str. Cazma
lei (prin str. Balcului).

Copiii vor avea tenlși șl 
chlloți de sport

Anul trecut sa organizat 
la Oradea campionatul mu
nicipal de fotbal inter-străzi 
pentru copii. în competiție au 
fost descoperite mai multe 
elemente talentate, care au 
completat loturile de juniori 
ale echipelor Crișul, Olim
pia, Dacia, Voința.

în acest an, inițiativa a 
fost extinsă și in orașele Sa- 
lonta, Marghita și Beiuș. La 
Oradea au participat 14 echi
pe, la Marghita — 14, la 
Beiuș —8, iar la Salonta —6. 
în fiecare oraș s-a stabilit 
formația campioană. Turneul 
final, care va reuni echipele 
campioane, desemnînd cea 
mai bună formație din Ju
deț, are loc la Beiuș, astăzi 
și mline.

V. SERE, coresp.

AGENDA MECIURILOR DE PREGĂTIRE
AZI, LA CONSTANȚA

O nouă „nocturnă* : Farul 
va Juca în compania echi
pei Steaua București, de la 
ora 20.30, pe stadionul 1 Mat 
Constănțenii și-au contraman
dat în ultimul moment ple
carea la munte.

C. POPA
coresp. principal

Ora oficială
centrală de com- 

disciplină a Fede
rației române de fotbal a 
stabilit ora oficială de în
cepere a meciurilor din eta
pele campionatului care se 
vor disputa in luna august. 
Astfel, meciurile din prima 
etapă a diviziei A vor înce
pe la ora 17, iar cele din 
zilele de 24 și 31 august — 
la ora 16,45. Partidele pro
gramate în luna august în 
diviziile B și C vor avea loc 
dimineața, de la ora 10. Echi
pele organizatoare care vor 
să joace la alte ore trebuie 
să anunțe F.R.F. pină la data 
de 5 august.

Comisia 
petiții și

Cernat, Fuga- 
Sinăaceanu — 

au mult de in-

MÎINE, LA ARAD._
Campioana țării, U.T.A., va 

întilni pe Minerul Baia Ma
re. Meciul va avea loc pe 
stadionul C.F.R., de la ora 
10,30. în formația campioni
lor vor evolua și noile achi-

ziții : Moriz, Regep ți Dem- 
brovschi (fost la Vagonul 
Arad).

-PE „POLITEHNICA”
Sportul studențesc s-a îna

poiat joi dimineață de la Ti
miș, unde s-a pregătit timp 
de 12 zile. în continuarea 
pregătirilor pentru 
campionat. Sportul 
țese va juca mîine 
mația bucureșteană 
roșie, pe stadionul

CLUJ - JIUL
La Cluj â avut loc me

ciul de pregătire dintre divi
zionarele A, Universitatea și 
Jiul. Partida s-a încheiat cu 
victoria studenților, 1—0 
(0—0), prin golul înscris de 
Adam.

„U“ a rulat următorii ju
cători : Negru (Moldovan) — 
Crețu, Pexa, Solomon, Șop- 
tereanu, Cimpeanu, Anca, 
Oprea, Neșu, Bungău, Uifă- 
leanu, Barbu, Mustățea, Adam 
ți Pripici.

C. S. M. REȘIȚA - 
METAIUI IS. SEVERIN

5-0 (3-0)

Reșițenii au arătat multă 
poftă de joc, creind faze fru
moase. Golurile au fost rea
lizate de Nestorovici 2, Mi- 
hoc 2 și Copăceanu.

P. BOCȘANU, coresp.

noul 
studen- 
cu for- 
Flacăra 
Politeh

nica. Partida va începe 
ora 10.

-Șl LA GIURGIU
Mîine după-amiază, de 

ora 17, se va disputa o par
tidă amicală s formația loca 
lă, Dunărea, va primi repli
ca Progresului București.

la

la

De Ia etajul III al 
turnului de so
sire, pista lacului 
ni se dezvăluie In 
întreaga ei splen
doare. Cu albas- 

al apei, cu verdeletrul intens
crud al sălciilor ce dantelează 
malurile, cu suplele ambar- 
cații de culoarea chihlimba
rului, aflate In concurs. O 
muzică tinerească, discretă, 
delectează ți completează 
pauzele — pline de soare — 
dintre un start ți altuL Asis
tăm la marea Întrecere a 
REGATEI INTERNAȚIONA
LE SNAGOV. Competiția 
reunește In acest an echipaje 
din 6 țări i UNGARIA, CE
HOSLOVACIA, REPUBLICA 
DEMOCRATA GERMANA. 
U.R.S.S., BULGARIA, RO
MANIA.

Frumusețea^ dinamismul 
curselcr din seriile probelor 
eliminatorii desfășurate iert 
au întregit acest adevărat 
spectacol nautic. Eroii prin
cipali ai concursului s-au do
vedit a fi canotorii români, 
cîțtigători in 6 probe, Cna- 
lițti deci in mult așteptatele 
dispute de duminică. Debu
tul In serii l-au făcut schi- 
fiștii de pe 2 fx. In prima 
cursă cițtigă tenacele echi-

ÎN CONCURSUL
INTERNATIONAL

DUBLA VICTORIE
ROMÂNEASCĂ

CXAIOVA 1 (prin telefon,. Prima 
a a «mearsuloi hipic iriteraațlc- 
nal de cifirie care se CesfAșoara 
In localitate si Ia care participi, 
alituti de câlirețl nxnini spor
tivi din Turcia r. de la cluburile 
U MAI Belgraf »t Vojvodina 
Nori sad. a prilejuit o dublâ vic
torie a cLirețtlor r.oștrL tn ur
ma unor pasionante dispute ta 
proba de deschidere (premiul Loto- 
Pronospcrt) la care au luat star
tul M de concurențl victoria a 
revenit lui Cornel Ilin. cu Sim
plon • p. penalizare 1:1BA urmat, 
in ordine, de Alexandru Boran 
cu Sondor • pp 1:11.5 ; Anghel 
Doeescu cu Pâunaș • pp ;
Edith Wermescber cu Gica
Engin Mirel (Turcia) eu Uvasa 
• pp 111S4-

In cea de a doua proba a 
concursului, proba ger: american, 
dotata cu premiul Consiliului 
popular Dolj, s-au înregistrat ur^ 
mâtoarele rezultate : 1. Anghel
Donescu cu Pâunaș te de obsta
cole ta Z:M.l ; X Dune Kapa 
(Turcia) cu Silvestar 24 de obsta
cole ta 2:5S,S ; J. Eugen Ionescu 
cu Rival 23 de obstacole In 1;2M.

Concursul continui simbâ'.â cu 
proba de forța ți proba de șta
feta 2 călăreți.

paj Emeric Tușa ți Francisc 
Papp 7:06,6 (Bulgaria 7:30,1, 
U.R.S.S. 7:38,2). Cursa din 
seria a II-a este dominată 
tot de sportivii noștri i în
vinge detașat „barca" lui 
Chirlacovschi și Herling Ghe- 
za (7:09,3). în sfirșit, în ulti
ma serie a probei de 2 f.c. 
învingători 
Georgescu
6.54,6 (R. D. Germană 7:12,2, 
Ungaria 7:32,7).

Vom mal învinge, în 
această zi, și In cele două se
rii ale probelor de 2-f-l. Ast
fel, Petre Ceapura, Gheor- 
ghe Moldoveanu+Lavrinschi 
ne vor aduce primul loc în 
seria I, iar schiful lui Gheor- 
ghe Gherman (stroc) — după 
o bărbătească dispută cu ca
notorii bulgari și sovietici — 
va obține o nouă victorie. 
Cursa cea mal spectaculoasă, 
Ir. să, va fi proba de dublu 
vîsle. învingător, redutabilul 
echipaj Octavian Paveiescu, 
Cornel Ciocoi.

Oaspeții se vor califica 
direct în finală în probele 
de simplu, unde au fost im- 
batabilL Iată cîștigătorii : Ce
hoslovacia 7:23,7 (seria I), 
R. D. Germană 7:16,9 (seria 
a II-a). Ultimele întreceri ale 
regatei de ieri au fost, ca 
de obicei, rezervate curselor 
de 84-1. în prima serie a 
ieșit Învingător echipajul Re
publicii 
(5:51,2), 
serie 
(5:47,9).

Astăzi, Regata Internațio
nală Snagov va continua cu 
întrecerile din cadrul probe
lor de recalificare.

slnt Cristian 
și Petru Tofan

Democrate Germane 
iar în cea de-a doua 
canotorii maghiari

V. TOFAN

Lupte greco-rtfmane
(juniori)

CURSA

SPRE TITLUL
JUNIORILOR

MICI
leri au con

tinuat la ștran- 
Tineretului din Ca- 

întrecerile turneului 
al campionatului na- 

rezervat juniorilor 
Prima partidă a pro- 

opus formațiile 
Arad și Petro-

dul 
pitală 
final- 
țional 
mici, 
gramului a 
Vagonul Arad și 
Iul Ploiești (actul de naștere 
al acesteia din urmă a fost 
semnat ' cu numai 6 luni 
înainte). Spre marea satis
facție a antrenorului Al. Bă
diță, inițiatorul primului cen
tru de polo din orașul Plo
iești, tinerii petroliști au ob
ținut o frumoasă victorie, cu 
scorul de 3—1 (1—0, 1—0, 
1—0, 0—1), prin golurile mar
cate de Băjenaru, Constanti- 
nescu și Florescu.

Reprezentantele, (Capitalei, 
Progresul gi C. S. Școlar1, au 
realizat ndi victorii catego
rice, cormnnm<r*-Jr opțlfinile 
luate în etapa anterioară 
pentru titlul național. Pro
gresul- a Crișul
Oradea cu , îl—0 (2r-4), 2—ft. 
3—0,' 4?țrp^ ■. Principalii,^reali
zatorii, Cocora 4, Țeodorcs- 
cu 3 șf’Mânea 3. în sfirșit, 
echipa C. S. Școîan pregătită 
de internaționalul Ș. Firoiu, 
a realizat scorul competiției i 
23-0 (5—0, 6—Ol 7—0. 5—0) 
cu Politehnică -Cluj. Banu și 
Constantinescu au înscris 
cite 8 goluri. întrecerile con
tinuă.

GH. DINU, coresp.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LA MINSK

Românii in revenire; 
locul 2 la floretâ, 
locul 4 la sabie

Jiul a folosit pe : Stan 
(Florea) — Talpai, Georges
cu, Georgevici, Stocker, Ton- 
ca, Cotormani, Popa Remus, 
Sandu, Peronescu, Libardi, 
Baicu, Achim și Naidin.

V. MOREA 
coresp. principal

TRACTORUL BRAȘOV 
MINERUL BĂLAN

4-0 (2-0)
celBrașovenii au susținut 

de-al patrulea meci in de
curs de 5 zile? întîinind de 
astă dată pe divizionara C 
Minerul Bălan. Jucătorii de 
la Tractorul au dat dovada 
unei mai bune ^pregătiri. Au 
marcat: Vătav fmin. 5), Che- 
resteș (min. 44),. Tarcea (min. 
54), Romanov (min. 71).

C. GRUIA 
coresp. principal

Al£>NULe ROTUND
Impresii

Am asistat la un antrenament 
— joc -școală — al echipei Sao 
Paulo pe Ciulești, înaintea ple
cării în iugoslavia a acestor sim
patici viitori oaspeți, aflațl in 
tranzit pe meridianul nostru ro
mânesc. ,

Impresiile culese le-aș putea 
exprima lapidar prin trei adjec- 
11 — foarte plăcut antrenamentul 
în sine ; ...

— mai puțin entuziasmam tra- 
sul la poartă ;

— excelentă, admirabila concep
ția și conducerea unui „joc școa- 
lă“ brazilian.

In decursul celor 15 minute cît 
au jucat la două porți cu 22 oa
meni (16 ai echipei + 6 juniori 
împrumutați de la clubul gazdă) 
au demonstrat o virtuozitate in 
manevrarea mingii care nu m-a 
surprins. Cum nu m-a surprins 
nici stăpînirea aproape perfectă 
a balonului de către oricare jucă
tor din apărare sau atac, indife
rent de postul ocupat sau de 
situația în care îi parvenea min
gea.

Mi-a plăcut însă enorm relaxa
rea cu care acești jucători pasau, • 
la diferite distanțe, cu o precizie 
impresionantă.

Splendid și modul cum preluau 
cu pieptul ; parcă fiecare dintre 
ei era un Giussi Baratki, așa se 
lipea mingea, ascultătoare și do
molă ca o cirpă, de trupul lor !

Nu vreau să trec cu vederea 
nici minunatul spirit colectiv și 
intuiția lor de ansamblu foarte 
dezvoltată, traduse printr-o cir
culație a balonului de o ideală 
cursivitate.

...Și tocmai cînd savuram toate 
aceste bucurii estetice, crezîn- 
du-mă undeva pe la Sierras do 
Esoinhaco sau pe malurile fluviu
lui Parnahyba, mi-am dat seama 
că sînt totuși pe sol indigen și 
că se trage foarte românește la 
poartă, chiar de către brazilieni !

Căci într-adevăr, în materia 
asta, oaspeții, deși aveau o mare 
frecvență de șuturi la poartă și 
expediau spre buturi mingea din

braziliene...
orice poziție, n-au demonstrat 
nici tăria și nici precizia nece
sare.

Trăgeau la poartă tot așa ca șl 
băieții noștri, ceea ce mi-a dat 
sentimentul definitiv că mă aflu 
iarăși acasă...

Insă un lucru a rămas puternic 
și viu, o impresie pe care n-am 
s-o uit ușor, deși este atit de 
conformă cu tot ceea ce am gin- 
dit șl nu știu in ce măsură am 
reușit să realizez cu generațiile 
de fotbaliști trecuți prin mina 
mea : în acest „joc-școală“ toți, 
dar absolut toți compatrioții lui 
Pele au alergat, au driblat și au 
pasat mingea cu o plăcere extra
ordinară, cu un zimbet perma
nent pe buze — spun zimbet, tiu 
zeflemeaua unei munci făcută In 
derîdere — și cu o dăruire (aș 
spune chiar : fervoare) totală, 
intr-un simplu joc de antrena
ment I

Am fost și sînt impresionat : 
mi-au oferit un adevărat specta
col.

L-am înțeles și mai bine, 
clipele acelea, pe A. Fontan 
spune că „există oameni 
joacă fotbal cu o plăcere 
mari”,

...Și cînd mă gindesc că pe
jucători de-ai noștri 11 aduci la 
antrenamente cu arcanul, după 
prea cunoacutul procedeu militar 
medieval !

Iată insă că vine partea cea mal 
frumoasă, bine imprimată pentru 
totdeauna în cele trei comparti
mente ale scoarței creierului 
meu: de fost jucător, de antrenor 
și de spectator. Conducerea an
trenamentului a fost pur și sim
plu ireproșabilă, nu l-am auzit 
pe antrenor strigind, elogiind sau 
apostrotînd, nu l-am văzut oprind 
prea des jocul, care se desfășura 
In plină și nestingherită cursivi
tate..

Nu vreau să fiu pedagogul ni
mănui. cu excepția echipei pe 
care o antrenez, bineînțeles ! Dar 
trebuie să recunoaștem că la an
trenamentele ecmpelor noastre se

in 
cind 
care 
pri

miți

țipă foarte mult, se oprește jocul 
cînd trebuie și cînd nu trebuie, 
sau nu se oprește de loc, se fo
losesc adesea apostrofări neper- 
mise și chiar invective.

Se strigăj rău, foarte rău, bine, 
foarte bine, DAR NU SE EX
PLICA JUCĂTORILOR DE CE E 
BINE SAU RAU.

L-am văzut pe antrenorul echi
pei Sao Paulo oprind de puține 
ori jocul, pentru a reface con
strucția aceleiași faze, ca să fie 
bine reținută de elevii săi. Numai 
la un corner (pasat o singură 
dată, la un metru, unul coechi
pier, așa-zis ștrengăreștecine 
doamne o fi inventat-o !), antre
norul a fluierat scurt, cerînd re
petarea de trei ori a execuției ; 
cu trimiterea mingii sau funda
șului care vine în viteză din 
urmă, sau — preferabil — cu 
boltă peste apărătorii adverși.

Mi-au plăcut mult seriozitatea 
și liniștea antrenorului, care era 
mulțumit urmărind modul cum 
jucătorii îi respectau indicația 
de a asigura permanent o cît mai 
bună organizare a jocului. El 
marca printr-un gest de o mare 
discreție și decență greșelile cu 
caracter minor.

Insă la erorile de construcție, 
care erau în dezacord cu ideea 
tactică a antrenorului, acesta in
tervenea prompt, dînd și soluția 
cea mai adecvată fazei de joc.

Am rămas cu această puternică 
impresie a unui „joc-școală“ con
dus cu mult tact pedagogic.

Este un mod într-adevăr de a 
conduce antrenamentele, conform 
poate cu "
principii, pe care mă 
și astăzi ’ ' 
mea.

Dar îi rog pe colegii mei mai 
tineri să rețină, în tot ceea ce are 
ea mai bun, mica lecție braziliană 
de antrenament făcută în treacăt, 
în țara noastră, unde generațiilor 
sportive li se oferă totalitatea po
sibilităților de afirmare pe plan 
mondial....

Petre STEINBACH

multe din vechile mele 
străduiesc 

să le aplic in practica

CONSTANTIN Șl JENEI 
VOR JUCA IN TURCIA 

îndeplinind criteriile stabi
lite de F.R.F., jucătorii Con
stantin și Jenei au primit 
aprobarea să-și continue ac
tivitatea ccmpetițională în 
Turcia. Ei vor activa intr-una 
din formațiile diviziei se
cunde.

MECI INTERNATIONAL
GURA HUMORULUI, 1 

(prin telefon). în localitate, a 
avut loc întîlnirea interna
țională de fotbal dintre Mine
rul și Strassgang-Graz (Aus
tria). Au învins gazdele cu 
4—1 (1—0).

D. BOLOHAN — coresp.

SEL. MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI

9
SEL

VO JVODINA (Iugoslavia)
Astăzi, de la ora 17 și mîi

ne de la ora 11, sala Recolta 
din Capitală va găzdui dubla 
intilnire internațională de 
lupte greco-romane dintre 
selecționatele de juniori ale 
municipiului București și re
giunii Vojvodina (Iugoslavia).

Iată echipa bucureșteană i 
cat. 48 kg I. Dulea, cat. 52 kg 
N. Manea, cat. 56 kg M. Ci ti
tan, cat. 60 kg C. Florian, 
cat. 65 kg M. Mincu, cat. 70 
kg I. Anghel, cat. 75 kg T. 
Ignătescu, cat. 81 kg S. Po
pescu, cat. 87 kg V. Radules
cu, cat. -j-S7 kg Gh. Nistor.

UNDE MERGEM?
AZI

• TENIS : Teren Pro
gresul, de la ora 15 I : in- 
tilnirea de dublu Româ- 
nia-India, din cadrul semi
finalelor interzonale ale 
Cupei Davis.

• BASCHET. Sala Ciu
lești, de la ora 17 : Rapid- 
Progresul și Ciaciak (Iu
goslavia) — selecționata 
feroviară a’ Belgiei.

• LUPTE : Sala Recolta, 
ora 17: selecționata de 
juniori a municipiului 
București-selecționata re
giunii Vojvodina (Iu
goslavia).

MÎINE
• FOTBAL i Stadionul 

Politehnica, ora 10 : Spor
tul studențesc-Flacăra ro 
ție București.

• TENIS : Teren Pro
gresul, ora 14,30 : Româ
nia-India, in semifinalele 
interzonale ale Cupei 
Davis. Ion Țiriac-Mukerjea 
și Năstase-Lall.

• BASCHET : Sala Giu- 
lesti de la ora 10 : Progre- 
sul-Ciaciak, Rapid-Sel. fe
roviară a Belgiei.

• LUPTE: Sala Recol
ta. ora H : Sel. de juniori 
a municipiului București 
Sel. regiunii Vojvodina.

MINSK, 1 (prin telefon). în 
fine, floretiștii români s-au 
revanșat Concurind in între
cerea pe echipe, ei au reu
șit să termine turneul pe lo
cul 2, după redutabila for
mație a Uniunii Sovietice, 
cu Svesnikov, Romanov, 
Stankovici, Putiatin și Șa- 
rov.

Echipa României a obți
nut un prim succes, în fața 
„4‘-ului R. D. Germane, cu 
9—7. Apoi, o 
9—3 în fața 
Cubei. în cel 
meci floretiștii 
în compania scrimerilor po
lonezi. Și iarăși victorie, cu 
9—71 După aceea, cu încă 
un meci cîștigat, la forma
ția secundă a Uniunii Sovie
tice, la tușe, echipa României 
și-a asigurat locul 2, înain
tea partidei decisive cu 
U.R.S.S. I. In acest meci, scorul 
a evoluat foarte strîns. Gaz
dele au condus cu 2—0, apoi 
au fost egalate, ia capătul 
primei manșe. Egalitatea s-a 
menținut și după încheierea 
manșei a 2-a : 4—4. Flore
tiștii sovietici nu s-au putut 
desprinde în învingători nici 
după penultima manșă : 6—6. 
Abia în ultima — după 7—7! 
— trăgătorii țării gazdă au 
reușit să puncteze de două 
ori consecutiv și să cîștige 
meciul...

Cei mai activi 
din echipă au fost 
și Falb. Ardeleanu 
inegal, în timp ce Țiu — pe 
care se conta mult — nu s-a 
regăsit în nici un moment.

In proba de sabie pe echi
pe, din nou un rezultat bun 
pentru echipa română : locul 
4, după formațiile U.R.S.S. 
I, Ungariei și Poloniei. Sa- 
brerii noștri au obținut două 
victorii, cu 9—3 la Cuba și

LOTO-PRONOSPORT
CONCURSUL EXCEPȚIO
NAL PRONOEXPRES — 

3 AUGUST 1969
AZI, ULTIMA ZI PENTRU 
CUMPĂRAREA BILETELOR

Astăzi, sîmbătă 2 august 
a.c., este ULTIMA ZI în care 
vă mai puteți procura bile
tele la concursul excepțional 
Pronoexpres de mîine, 3 au- - 
gust 1969.

La acest concurs excepțio
nal se atribuie, pentru pri
ma oară, în număr NELI
MITAT i apartamente cu 3 
camere (confort 
apartamente cu

gradul I), 
2 camere 

(confort gradul I), autotu
risme DACIA 1100 și SKO
DA 1000 M.B.

Prin tragere la sorți, se vor 
acorda 60 excursii în R. P. 
Ungară și R. S. Cehoslovacă, 
cu autocarul (circa 15 zile).

în plus, se mai acordă pre
mii în numerar de 
variabilă și premii 
bani.

Rețineți ! Pentru 
oară se cîștigă cu 3

valoare 
fixe (n

prima 
numere

nouă victorie î 
reprezentativei 
de-al treilea 
noștri au tras

floretiști
Haukler 
a tras

din 7 la un concurs excep
țional.

Participlnd pe bilete se
ria N de 30 lei aveți șanse 
mari de clștig.

• Tragerea concursului ex
cepțional Pronoexpres cu 
atribuire de apartamente șl 
autoturisme va avea loc mil- 
ne. Ia București, în Sala 
Clubului Finanțe-Bănci 
str. Doamnei nr. 2 cu înce
pere de la ora 19. Tragerea 
va fi radiodifuzată.

din

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO

DIN 1 AUGUST 1969

EXTRAGEREA I s 24 69 10 
28 13 50 I 6 70 44 17 51.

Fond de premii i 560.176 
lei.

EXTRAGEREA a II-a : 35 
26 37 1.

Fond de premii : 293.763 
lei.

9^7 la R.D. Germană, pier- 
zînd la Polonia (5—9) și, Un
garia (4—9). Oamenii de'bază 
ai echipei, Vintilă și Irimi- 
ciuc. Inegal, Bădescu.

Azi încep două turnee

jr
' \/iAAÂÂ/

internaționale
de baschet

Selecționata de 
niori a Bulgariei 
turneul în țara noastră, jucînd 
astăzi, la Pitești, în compania 
echipei similare a țării noas
tre. Următoarele meciuri în
tre aceste echipe vor avea 
.doc duminică la București 
(sala Horească, ora 19) și 
luni Ia Giurgiu.

baschet ju- 
își începe

★
1

Astăzi începe în sala Ciu
lești turneul internațional de 
baschet masculin organizat 
de clubul Rapid, cu prilejul 
împlinirii a 100 de ani de la 
înființarea căilor ferate ro
mâne. Programul turneului 
este următorul : simbătă, de 
la ora 17: Rapid — Progre
sul, Ciaciak (Iugoslavia) — Se
lecționata feroviară a Bel
giei ; duminică, de la ora 10 t 
Progresul — Ciaciak, Rapid — 
Selecționata feroviară a Bel
giei ; luni, de let .ora 18.: Pro
gresul Selecgonata fero
viară; a Belgiei, Rapid — Cia
ciak.

Floarea prieteniei"
(Urmare din pag. 1)

repaus

10 au- 
pe te- 

prin 
VAMA

poporului nostru, în sfertul de 
veac ce a trecut de la Elibe
rare. Obiectivul final al expe
diției constă în parcurgerea li
toralului Mării Negre pe teri
toriul Republicii Socialiste Ro
mânia și al Republicii Populare 
Bulgaria.

întreaga expediție este orga
nizată pe baza unui regula
ment propriu. Itinerarul, în 
țara noastră, este următorul: 
BUCUREȘTI - OSTROV — A- 
DAMCL1S1 — CONSTANȚA — 
MANGALIA, cu zi de 
la CONSTANȚA.

In dimineața zilei de 
gust caravana va intra 
ritoriul R.P. Bulgaria 
punctul de frontieră
VECHE și va parcurge traseul 
KAVARNA — VARNA — NE- 
SEBAR - BURGAS - MICIU- 
RIN — SL1VEN - TVADINA— 
T1RNOVO — RUSSE. In toate 
localitățile din țara vecină și 
prietenă, pionierii și școlarii 
români se vor întilni cu colegii 
lor bulgari, transmițindu-le me
sajul de pact și prietenie al 
Organizației Pionierilor din Re
publica Socialistă România. în
toarcerea în țară va avea loc 
in jurul datei de 22 august, prin 
punctul de frontieră GIURGIU.

Dorim ca participanta la ex
pediția cicloturistică să fie in
tegrați în coloana de pionieri 
și școlari care va defila prin 
fața tribunelor oficiale în ziua 
de 23 August,

Cît privește perspectiva, pre
cizez că în planul nostru, în
tocmit de pe acum pentru va
canta din anul școlar 1969—1970, 
este prevăzută desfășurarea e- 
tapei a doua a expediției. Cu 
alte cuvinte, vrem să facem o 
tradiție din această manife
stare. Vom antrena, în viitoa
rea expediție, un număr sporit 
de iubitori ai cicloturismului. 
Astfel, în perioada 9—19 iulie 
1970 se vor organiza tururile 
cicloturistice ale județelor 
Neamț, Arad, Sibiu și Constan
ța. Desfășurate sub formă de 
zone, manifestările vor antrena 
și pionierii și școlarii județelor 
limitrofe celor amintite. Echi
pajele evidențiate vor participa 
la expediția cicloturistică inter
națională „Floarea prieteniei", 
care se va desfășura în perioa
da 1—22 august 1970 pe un tra
seu cuprinzînd sud-vestul Ro
mâniei și 
Socialiste 
via.

Această
daugă altora inițiate de Consi
liul Național al Organizației 
Pionierilor (Festivalul cultural 
artistic, „Căutătorii de comori", 
„Pionieri pe cărările patriei") 
va contribui la cunoașterea ne
mijlocită, de către copii, a bo
gățiilor patriei și va cimenta 
legăturile de prietenie cu pio
nierii și 
garia.

Dorim 
turistice
rea prieteniei" 1

vizitarea Republicii 
Federative Iugosla-

acțiune — care se a-

școlarii din R P. Bul-

succes expediției ciclo- 
internaționale „Flga-



Prin telefon, de la trimisul nostru special, ROMEO VILARA

La Stuttgart, marele învingător 
a fost atletismul

Luminile s-au stins de mal 
multe ore pe stadionul Neckar ti 
cea de a doua întîlnire atletică 
dintre selecționatele Europei și 
Americii a intrat în istorie. I.a 
biroul de presă, unde au lucrat 
cu toate motoarele în plin citeva 
sute de trimiși speciali al cotidie
nelor, posturilor de radio și tele
viziune din lumea întreaga, acti
vitatea s-a încheiat. In toate col
țurile globului, s-ă aflat de-acum 
cu lux de amănunte hronicul 
acestei pasionante dispute în care 
s-au lansat timp de două zile 
minunății atleți al celor două re
prezentative.

„A fost un spectacol excelent — 
este de părere dl. Adrien Pauien. 
președinte al Comitetului. euro
pean al I.A.A.F. — cu numere de 
mare virtuozitate șl nelipsitele 
suspense-uri“.

Spre marea satisfacție a zecilor 
de mii de spectatori, care au în
curajat frenetic pe reprezentanții 
bătrânului continent, aplaudînd 
însă cu căldură și evoluțiile deo
sebite ale sportivilor de peste 
ocean, europenii au dominat clar, 
obținînd victorii incontestabile, 
mult mai categorice decit cele 
realizate cu doi ani în urmă la 
Montreal (60—55 la fete și 109—IM 
la băieți). Dacă diferența reali
zată in întrecerea feminină (27 
de puncte) putea fi scontată, în 
schimb surprinde scorul (113—97) 
realizat de formația europeană In 
concursul masculin. El este în 
mare parte explicabil prin com
portarea sub așteptări a sportivi
lor americani în probele tehnice 
(sărituri și aruncări). Ei nu au 
putut realiza decit un succes

(O. Burrell la înălțime), în timp 
ce adversarii lor au înregistrat nu 
mai puțin de 5 victorii duble 
(triplusalt, prăjină, greutate, disc, 
ciocan), obținînd un avantaj de 
25 de puncte, care s-a dovedit 
hotărîtor.

Cei mai mulți dintre specialiști* 
prezenți în tribunele stadionului 
din Stuttgart converg spre păre
rea că rezultatele realizate in 
acest meci sint mult superioare 
celor de la întîlnirea precedentă 
și dacă nu am fost martori al 
unor noi recorduri mondiale sau 
europene, acest lucru se dato
rează și timpului nefavorabil, cel 
mai redutabil adversar al aileți- 
lo r.

Printre marile surprize ale dis
putei încheiate joi seara sint co
tate înfrmgerea lui Zsivotsky Ia 
ciocan, precum și decepționantele 
evoluții ale lui Bob Beamon și 
John Pennel. Nu mică a fost și 
nedumerirea provocată de succe
sele alergătoarei franceze Nicolle 
Duclos (in fața campioanei olim
pice Cclette Besson) la 400 m și 
atletului bulgar Mihail Jelev la 
3 000 m obstacole. Să nu uităm 
însă că, în urmă cu două săptă- 
mîni, Duclos a devenit campioană 
a Franței întreeînd-o net pe câș
tigătoarea din Mexic și la ora ac
tuală ea este cea mai îndrituit* 
să aspire la recordul lumii (513), 
de care o mai desparte o infimă 
zecime de secundă. în ceea ce îl 
privește pe Jelev, care confirmă 
marele progres realizat în acest 
an, fostul recordman mondial, 
Gaston Roelants, mi-a declarat : 
„Performanța bulgarului nu tre
buie să surprindă. El este parcă

această probă și cu 
se va opri la acest 
și în cursa respec- 

mal

făcut pentru 
siguranță nu 
8:33,0. Chiar , 
tivă, dacă Jelev ar fi fost 
atent in primele 7 ture și ar fl 
avut mai multă încredere In for- 

avut unțele sale, astăzi am fi 
nou record al lumii**.

Subliniind splendoarea întrecerii 
la care am asistat pe — -----•
Neckar, / : _ 
tehnic al C.I.O. - 
scoată în evidență 
ideii de a reuni într-un meci 
atletic pe cei mai buni atleți din 
Europa și America. „Cred — a 
spus A. Takac, că această întîl
nire trebuie să dețină tradițio
nală, in ciuda evidentelor greu
tăți financiare pe care le incumbă 
organizarea ei. Pe viitor, aș fi de 
părere ca pentru a-i da o mai 
mare amploare, fiecare echipă să 
poată folosi cîte trei concurenți**.

întrebat asupra interesului pe 
care l-ar manifesta o 
întîlnire 
Europei 
ezitat 2 „uu uumcci vaiva.va nu. 
cată a alergătorilor și a citorva 
săritori africani. In rest, insă, 
valoarea atleților de pe acest 
continent este încă modestă, fapt 
care mă face să cred că. deocam
dată. o asemenea întîlnire nu ar 
stimi un prea mare interes”.

In sfîrșit, să mai adaug că. la 
finele întrecerilor, comitetul Olim
pic din R.F. a Germaniei a decer
nat cite o cupă celor mai buni 
sportivi din ambele selecționate: 
Madeleine Manning și John Car
los din echipa americană. Nicolle 
Duclos și Josef Plachy din cea 
europeană.

stadionul 
Artur Takac — director 

a ținut să 
generozitatea 

reuni într-un

asemenea 
între reprezentativele 

și Africii, dl. Takac a 
,nu contest valoarea ridi-

ROMÂNIA CONDUCE CU 2-0

O atitudine caracteristică a campio nutui român, Ilie Năstase
Fotografii de A. NEAGU

> (Urmare din pag. 1)
mai dificil care s-a dovedit 
deosebit de tenace. Jaideep Mu
kerjea a fost principalul ad
versar al jucătorilor noștri in 
prima zi. Dar și Premjit Lall 
a lăsat o bună impresie, prin e- 
leganța execuțiilor și viguroa
sele sale atacuri la fileu.

Curios, dar primele schimburi 
de mingi în partida Țiriac — 
Lall nu anunțau o victorie atît 
de categorică a jucătorului ro
mân. Tiriac a început destul 
de nesigur și nervos, pierzind 
primul ghem la serviciu. Lall a 
condus cu 2—0 și ne așteptam 
la momente dificile 
chjpierul nostru. A 
doar o impresie, care 
de la următoarele 
de mingi. Țiriac își revine ra
pid și 
aduce 
tru ca 
rință. 
lează. 
indian 
in dificultate, Tiriac punctează 
necontenit, ■ își. adjudecă ghem

pentru e- 
fost însă 
s-a risipit 
schimburi

prin mingi scurte el își 
adversarul la fileu, pen- 
apoi să-l paseze cu ușu- 
Tenismanul român ega- 

In timp ce campionul 
continuă să se găsească

după ghern și, termină învingă- 
tor primul Ket : 6-2.

In setul următor seria roma
nului continuă pină la al nouă
lea ghem ciștigât consecutiv, 
în aceste secvențe de stiperio- 
ritște ale lui Tifiac au-.țeșit in 
evidență unele ..lacune în jocul 
adversarului; său. In primul 
rîhO a-' dmwcminge ■■ din ser
viciu a lui Lall se dovedește 
ușor atacabilă. fapt de care 
profită.din plin Țiriac. El tri
mite bune^retururî dare îi asi
gură inițiativa. Apoi, pe back- 
handul lui PrefnjitȘ’Lail. româ
nul 
cial

Punctul forte în jocul indianu
lui il constituie voleurile de 
dreapta, dar el ajunge rar la 
fileu datorită bunei orientări 
tactice a tenismanului nostru. 
Lall reușește totuși să 'micșo
reze handicapul de puncte fără 
insă a 
decisiv 
setului 
asigură 
tru a-1

Setul 
timul este decis chiar în debut, 
cînd Ion Țiriac face pe contra- 
serviciu 2—1, conducînd apoi cu 
două ghemuri distanță. Lall ce
dează practic la al doilea 
breack (5-2), după care urmea
ză deznodămîntul : 6—2.

Al doilea meci al zilei a o- 
pus pe Ilie Năstase lui Jaideep 
Mukerjea. Partida a oferit o 
întrecere foarte atractivă atît 
prin loviturile variate care s-au 
schimbat cit și prin evoluția 
scorului. Ambii jucători au de
monstrat îndeminare deosebită 
în controlul asupra mingii. De
seori, publicului i-a fost dat să 
urmărească faze frumoase și de 
marș. spectaculozitate.

Jucătorul oaspe s-a dovedit 
mai tenace decit colegul său de 
echipă, a fost extrem de agre
siv. Este drept că și adversarul 
i-a permis să vină des la fileu, 
fără să încerce, suficient să-l 
țină la distanță printr-o mal 
bună dirijare a mingii. Multe 
dintre acestea, fie că au nime
rit direct în racheta lui Mu
kerjea, fie că și-au greșit ținta. 
Backhandurile lui Ilie au func
ționat adesea defectuos, iar o

putea evita un breach 
al lui Țiriac în finalul 
(4—2, 5—2), ceea ce ii 
o distanță comodă pen- 
scuti de emoții : 6—3.
care avea să fie și ul-

serie de retururi au mers afară. 
Primele două seturi au ară

tat un Năstase în verva sa o- 
bișnuită, ciștigind fără efort 
chiar cele mai grele schimburi 
de mingi : 6—2. 6—4. In finalul 
acestui al doilea set, el și-a 
adjudecat ghemul decisiv con- 
centrindu-se admirabil la ser
viciul lui Mukerjea. Se părea 
că imaginea se va repeta in 
setul trei, cînd, din nou, cei 
doi adversari erau egali, la 4—4 
cu Năstase la serviciu. Aici 
însă s-a produs revirimentul 
neașteptat al indianului : 4—5, 
4—6. După pauză, surpriza tin
de să ia proporții. Jaideep con
duce cu 5—1 și îngrijorarea se 
putea citi pe fața căpitanului 
de echipă Gheorghe Cobzuc. 
Rezervele de forță ale lui Mu
kerjea erau însă pe sfîrșite. 
Năstase remontează la 4—5, 
după care, cu un ultim efort, 
tenismanul oaspe se desprinde 
totuși : 4—6.

Ultimul set a însemnat însă 
o revenire la normal. Năstase 
reușește să mențină inițiativa, 
depărtîndu-1 de fileu pe Mu
kerjea. El joacă din ce în ce 
mai bine, este mai decis și a- 
vansează cu certitudine spre 
victorie : 6-1.

Urmează o nouă întîlnire in 
fața fileului care se anunță pa
sionantă : partida de dublu. E- 
chipele, deși nu șînt anunțate 
oficial, se conturează cu sufi
cientă siguranță. Probabil,
ceiași protagoniști din prima 
zi ne vor demonstra potenția
lul lor și în jocul colectiv. Azi, 
programul începe de la ora 15.

a-

face adesea- bțeșe, în spe- 
cu crosurile sale incisive.

în cealaltă

semifinală inter-zone

BRAZILIA CONDUCE
CU 2-1

LONDRA, 1 de(prin telex, 
Ia corespondentul nostru). 
Brazilienii au luat conducerea 
după a doua zi a întîlnirii de 
tenis cu Anglia, contînd ca se
mifinală inter-zone a „Cupei 
Davis“. Thomas Koch și Edson 
Mandarino, jucînd excelent in 
întîlnirea de dublu cu perechea 
engleză Mark Cox — Peter 
Curtis, au reușit să cîștige cu 
4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Meciul a început într-o notă 
de echilibru al forțelor, en
glezii conducînd cu 5—4 în pri
mul set, întrerupt din cauza 
ploii. Le reluare, englezii își 
adjudecă setul. Apoi, însă, 
Curtis comite numeroase gre
șeli, iar de partea cealaltă a 
fileului Mandarino se arată 
surprinzător de prompt în in
tervenții. în toate celelalte trei 
seturi brazilienii reușesc 
breack-uri pe serviciile lui Pe
ter Curtis și se distanțează în 
final.

Comentatorii prezenți la 
meci afirmă că echipa Braziliei 
are acum o bună șansă de a 
cîștiga semifinala, in ultima 
zi T. Koch pornind favorit în 
partida de simplu cu Graham 
Stilwell

August înseamnă, 
din punct de vedere 
turistic, apogeul ac
tivității consacrate 
celor ce-și doresc 
citeva zile de... in
activitate (deși un 
farniente absolut in 
zilele vacanței este 
pură utopie). In 
domeniul sportiv, in 
schimb, această lună 
marchează sfîrșitul 
vacanței estivale (și 
nu ne gîndirn nu
mai la apropiata re
luare a campiona
tului de fotbal). A- 
genda manifestărilor 
sportive din acest 
sfîrșit de săptămină 
și din zilele 
diat următoare 
prinde o serie 
campionate mondi
ale ți europene.

Reamintind că la 
Bourg-St- Maurice 
se desfășoară, azi și 
mîine, ultimele pro
be ale întrecerii ce-i 
desemnează pe cei 
mai abili coboritori 
de torente din lu
me (C.M. de slalom 
nautic), vom men
ționa că un alt 
sport acvatic își de
semnează campionii 
mondiali; 
nautic, 
se vor desfășura la 
Copenhaga, incepînd 
de luni, de-a lungul 
întregii săptămini 
viitoare.

ime-
cu- 
de

schiul 
întrecerile

Mike AMBROSE

MARK SPITZ, GARY HALL ȘI ALȚII ■ IB

Ciclismul care, 
după perioada com
petițiilor 
(tururile amatorilor 
și ale 
tilor), a cunoscut o 
scurtă perioadă de 
relaxare,, intră acum 
in luna campiona
telor mondiale. Mai 
intii se vor întrece 
profesioniștii 
5

„mamut"

profesioniș-

(intre
și 9 august) pe

campioni

idolul natației american»Mark Spitz

Sub soarele Californiei apar continuu

Santa Clara, adevăratul pa
radis al înotătorilor, a fost 
și în acest an locul de întîl
nire al marilor campioni, 
George Haines, inițiatorul 
tradiționalului concurs, a avut 
ambiția să adune, din nou, 
în jurul piscinei cu 9 culoare, 
citeva stele ale natației mon
diale. In mare măsură, mi
tingul de început al sezonu
lui (mijlocul lui iulie) s-a 
transformat într-o veritabilă 
paradă 
nată cu 
valoare.

a vedetelor, încunu- 
performanțe de mare

MARK SPITZ REDIVIVUS!

Indiscutabil, tînărul Califor
nian rămine un mare cam
pion. In ciuda eșecurilor sale 
de la J.O. și a presei defa
vorabile pe care a avut-o 
după aventura mexicană, 
Mark nu s-a descurajat. Re
venit pe meleagurile care l-au 
consacrat (Spitz este acum 
student la Universitatea In
diana), idolul natației ameri
cane nu și-a dezamăgit nu
meroșii admiratori rămași 
credincioși iui, reușind per
formanțe excelente: 
la 100 m craul și 
55,6 (care egalează 
record mondial) la 
delfin. Cu marea 
care-1 caracterizează, 
încercat să-l detroneze defi
nitiv pe Don Schollander de 
pe lista recordmanilor lumii, 
făcînd o tentativă — extrem 
de îndrăzneață, o socotesc 
specialiștii — în proba de 
200 m craul. El a placat în 
cursă cu 55,6 pe prima sută 
(Schollander avusese 56,5). 
dar nu a putut păstra un ritm 
asemănător în cea de a treia 
lungime, astfel că performan
ța sa finală (1:54.3) egalează 
doar timpul marelui campion 
de la Jocurile Olimpice din 
1964.

un 52,6 
apoi un 
propriul 

100 m 
ambiție 
Spitz a

NOUL REGE AL 
TETRATLONULUI

Recordul lui Charles 
Hickox în cursa celor patru 
procedee nu a rezistat nici 
măcar 10 luni. Noul lider al 
specialiștilor probei de 400 m 
mixt este tînărul Gary Hall 
in virstă de 18 ani (1,78 m 
înălțime și 68 kg), ultimul 
prbdus de mare calibru al 
vestitului Don Gambril. Spre 
deosebire de intransigentul 
Sherman Chavoor, care a dat 
natației mondiale pe Deb’e 
Meyer .și Susan Pedersen, sau 
nu mai puțin reputatul Geor
ge Haines, părintele celor de 
la Sănia Clara, Gambril, a 
impus în acest an grupului 
de la Philipps 66 din Long 
Beach un antrenament de o 
rară intensitate, devii săi a-

succes
aflat

pro- 
J.O.

I

RALIUL DUNĂRII - CASTROL

• Favoritul cursei, Gilbert Staepelaere, a 

abandonat • Echipajele din lotul A.C.R

au ajuns la Oradea fără penalizări

jungînd să parcurgă zilnic 
cîte 15 kilometri (7 dimineața 
și 8 seara). Iar printre cei 
care au rezistat cu 
acestui efort colosal s-a 
și G. Hali.

Medaliat cu argint (în 
ba de 400 m mixt) la
din Mexic, Gary avansează cu 
pași uriași spre vîrful pira
midei, reușind în numai 24 
de ore 4 performanțe 
bite: acel 4:38,7 la 
mixt, 4:08,5 la 400 m, 
1500 m craul și 2:10,5 
m spate. Ceea ce l-a 
minat pe J. P. Lacour să 
scrie în cunoscutul cotidian 
sportiv ,.l’Equipe“ că dacă 
Hali ar lua startul la cam
pionatele Franței îi> toate 
probele de craul, spate, del
fin și mixt, el ar putea re
colta tot atîtea victorii !...

Iată, deci, că deși ne aflăm 
într-un an postolimpic, acest 
imens rezervor de mari talen
te pe care îl reprezintă înso
rita Californie nu contenește 
să alinieze pe blocstarturile 
piscinelor noi supercampioni. 
O generație celebră cuprin- 
zînd pe Cathie Ball, Claudia 
Kolb, Pokey Watson, Don 
Schollander, Doug Russell, 
Ken Walsh părăsește arena 
competițională, și o alta, nu

deose-
400 m 
16:32,8 
la 200 
deter-

cu mult mai tînără, dar pli
nă de avînt, este gata să 
preia ștafeta. Ba chiar mai 
mult, să asalteze limite greu 
imaginabile chiar și cu un 
an în urmă. Brian Job, Sue 
Atwood, Debie Hudson, Lynn 
Collela — notați și rețineți 
aceste nume. Nu va trece 
mult timp și le veți putea în- 
tilni pe tabelele recordurilor 
lumii.
...ȘI CONCURENȚII LOR 

CEI MAI PUTERNICI
Vest-germanul Hans Fas- 

snacht, primul om din lume 
care a învins granița celor 4 
minute 
zin de 
400 m, 
dispută cu crauliștii ameri
cani. acumulînd forțe chiar 
pe terenul acestora. Fassnacht 
s-a pregătit tot anul la Santa 
Clara și a atins un nivel re
marcabil, concretizat deocam
dată prin două noi recorduri 
continentale : 4:08,2 la 400 m 
și 16:36,8 la 1500 m. Printre 
învinșii săi în proba celor 8 
lungimi se numără Ralph 
Hutton, actualul recordman 
al lumii, și Mike Burton, 
campionul olimpic de la Ciu
dad de Mexico.

Alături de el, doar trei eu
ropeni au mai reușit să 
triumfe pe pistele albastre do 
la Santa Clara.
Roland 
mană), 
zecime 
la 200 
Martin 
nic al 
vingător la 
(2:07,8) 
speranță

(e drept, într-un ba-
25 m) în cursa de 
continuă pasionanta

Invincibilul 
Matthes (R. D. Ger- 

care a mai „smuls11 o 
(2:07,4) recordului său 

m spate, britanicul 
Woodrofe, un. alt uce- 
școlii californiene, în- 

200 m delfin 
foarte tânăra 

natației un- 
Gyarmaty, caro

Și 
a 

gare, Andrea 
la 15 ani înoată 100 m del
fin în 66,6 și 200 m spate in 
2:29,5.

Marea diferență care con
tinuă să se manifeste între 
natația europeană și cea de 
peste ocean rezidă, în pri
mul rind, în puternica aflu
ență de tinere talente ce ali
mentează continuu acest 
sport în S.U.A. Numărul ce
lor ce participă anual la con
cursurile desfășurate în ba
zinele americane este de or
dinul milioanelor și — să re
cunoaștem — cu o asemenea 
forță este deocamdată greu de 
rivalizat.

Adrian VASILIU

telefon). —
16, primele

ORADEA, 1 (prin 
Astăzi, în jurul orei 
echipaje participante la Raliul 
Dunării au intrat in țara noas
tră prin punctul de * 
Borș. Din cele 37 de 
plecate joi seara din 
Regensburg, numai 28 
să ajungă la Oradea. Printre 
cei sosiți se află întreg lotul 
reprezentativ al 
Clubului Român, 
patru mașini. Piloții 
erau totuși afectați de 
că echipajul Gașpar — 
care participa la raliu pe 
șină 
fost
Ungaria, in urma unor defecți
uni mecanice.

frontieră 
echipaje, 
Praga și 
au reușit

Autr.mobil 
format din 

noștri 
faptul 
Șanta, 
o ma- 

personală Renault 16, a 
nevoit să abandoneze în

deosebită surpriză a pro- 
și ieșirea voluntară din 

i a echipajului belgian 
Staepelșere — Aerts. din cauza 
unui motiv destul de trist. So
ția lui Staepelaere, care înso
țea raliul intr-o mașină de asis
tență tehnică, s-a accidentat pe 
teritoriul ungar și pilotul bel
gian. deși se afla in fruntea 
competiției, și-a întrerupt dru
mul la Oradea și ,s-a intors in 
Ungaria pentru a-și găsi soția 
accidentată. Printre cei care 
au ieșit din cursă. încă înainte 
de a ajunge in România, se a- 
flă austriecii W. Roser și W. 
Schulz, polonezul K. Strykier, 
iugoslavii J. Paukovic și No- 
vakovic. (IOSIF BOITOȘ - co
respondent).

A

IN

O I 
dus ț 
cursă

PRIETENIEI" LA HANDBAL„CUPA

PRIMA ZI, VICTORII CATEGORICE
PENTRU ECHIPELE ROMANEȘTI

BUHUȘI 1 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Peste 1 000 de spectatori au luat 
loc în tribunele terenului Textila, 
pentru a asista la meciurile din 
prima etapă a „Cupei prieteniei". 
Și, spre satisfacția lor, au avut 
ocazia să asiste la două victorii 
categorice ale reprezentativelor 
noastre.

In prima partidă, handbalistele 
românce au început slab, datori
tă unei inexplicabile stări emo
tive. Dar, o dată scăpate de sub 
Imperiul tracului, ele se dezlăn
țuie și golurile încep să „curgă" 
unul după altul în poarta Vio
letei Ciantova. In apărare. in 
schimb, româncele continuă să 
joace foarte larg, primind citeva 
goluri parabile. Excelentă Simo, 
care a apărat nu mai puțin de 
patru lovituri de la 7 metri ! 
Foarte bine au mal jucat Maghiar 
(9), Neghină (3) și Matache (3). 
Din echipa Bulgariei doar Taceva 
(4) și Satirova (1) s-au ridicat la 
nivelul partenerelor lor de între-

cere. Scor final: România — Bul
garia 22—6 (10—4). In partida ur
mătoare. „cadeții" noștri s-au 
descurcat destul de greu in fața 
jocului obstructionist, pe alocuri 
chiar dur, prestat de jucătorii 
bulgari. Totuși superioritatea teh
nică și-a spus in cele din urmă 
cuvintul 
final o 
(11—4).

și românii au obținut in 
victorie clară : 22—12

Dan VLAD
★

In partidele desfășurate Ia Ba
cău s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Iugoslavia — Ungaria 
(feminin) 15—11 (9—7), Iugoslavia 
— Ungaria (masculin) 16—9 
(11-5).

A ÎNCEPUT SPARTACHIADA DE VARĂ 
A ARMATELOR PRIETENE

KIEV, 1 (Agerpres). — Cea 
de-a doua ediție a sparta- 
chiadei de vară a armate
lor prietene din țările socia
liste a început la Kiev cu 
întrecerile de handbal, volei 
și lupte greco-romane. In pri
ma zi a turneului de hand
bal, echipa română a învins

I

GHEORGHIU A REMIZAT
CU BYRNE

AMSTERDAM, 1 (Ager
pres). — Cu o rundă înainte 
de terminarea turneului in
ternațional de șah de la Am
sterdam, marele maestru ma
ghiar Lajos Portisch este vir
tual cîștigător, avînd 11 punc
te din 14 posibile. In pen
ultima rundă, Portisch a re
mizat cu Damianovici. Același 
rezultat a fost consemnat în 
partidele Gheorghiu —Byrne, 
Vasiukov — Darga, Donner — 
Liberson, Ivkov — Kavalek. 
Pe locul doi al clasamentu
lui se află sovieticul I.iber- 
son cu 91/2 puncte. Florin 
Gheorghiu ocupă locul 12 cu 
5’/2 puncte.

CEHOSLOVACIA (49-45 CU 
A CUCERIT „CUPA MĂRII

POLONIA) 
NEGRE'

Un episod impor
tant al campiona
tului mondial de 
automobilism se des
fășoară, duminică, 
pe pista de la Niir- 
burgring: Marele
premiu al R. F. a 
Germaniei- Este cea 
de-a 7-a probă a ac
tualului campionat 
in care englezul 
Jackie Stewart a luat

SPORTIV EXTERN

ola sau d’Inzeo, se 
vor reabilita după 
slaba comportare 
din ‘ precedentul 
concurs de la Hic- 
kstead (Anglia), unde 
a strălucit insularul 
David Broome.

In trei orașe din 
R, F. a Germaniei 
a început, ieri, cam
pionatul european 
la baschet al junio
rilor, la care este 
prezentă și reprezen
tativa țării noastre. 
Tot pentru juniori, 
este programat in 
aceste zile campio
natul european 
călărie, găzduit
localitatea franceză 
Dinard'.

LA BASCHET
de

de 
in

cu 14—11 (7—4) selecționata 
militară din R. D. Germană. 
Meciul dintre formațiile Ce
hoslovaciei și Poloniei s-a în
cheiat cu scorul de 19—15 
(7—7) în favoarea jucătorilor 
cehoslovaci, în timp ce echi
pa Uniunii Sovietice a între
cut cu 19—16 (11—8) forma
ția Ungariei.

Rezultate din competiția 
de volei : Ungaria — Polonia 
0—3 ; Uniunea Sovietică — 
R.P.D. Coreeană 3—0 ; Bul
garia — Cehoslovacia 3—1.

C M. de fotbal

pista velodromului 
din Anvers, iar pes
te o săptămină pe 
șosea, la Zolder, 
pentru ca, tn a 
doua jumătate a lui 
august, amatorii să-și 
desemneze și ei șefii 
de promoție pe 
lodromul din 
și pe șoselele 
jurul acestui

Cu foarte mici ex
cepții (absențe 
tivate!) vor 
startul în acest ca
rusel al titlurilor 
mondiale toți pro
tagoniștii pedalelor : 
de la Boifava pînă 
la Merckx.

ve- 
Brno 

din 
oraș.

mo
ina

o serioasă opțiune, 
acumulînd in cele 6 
probe, disputate 
pînă acum, 5 victo
rii. El conduce în 
clasament cu 45 de 
puncte, în timp ce 
neozeelandezul Bru
ce McLaren îl se- 
cundează, la distan
ță, cu numai 17 
puncte.

Și — acum să cobo- 
rim la 
campionatelor 
ropene I 
călăreții 
o nouă 
care va 
de urmărit dacă așii 
anilor trecuți, d'Ori-

nivelul 
eu- 

La Dublin, 
își dispută 

probă in 
fi interesant

Tiparul l.P. „Iiiforma|is“ itr. Brezolanu nr. Î3—25, BuiurtțU

★

Dintre celelalte 
competiții ale aces
tui sfîrșit de săptă- 
iflînă amintim un 
mare concurs de ca
notaj, care reunește 
la Berna reprezen
tanții juniori din 
citeva țări vest-eu- 
ropene și Cupa spe
ranțelor olimpice la 
pentatlon modern, 
care se desfășoară 
la Sofia, avînd 
printre participant/ 
și o echipă de tine
ret a țării noastre.

Ion F. BACIU

CONSTANȚA 1 (prin telefon 
la trimisul nostru).

Pentru a intra mai bine in 
moșiera meciului Cehoslovacia 
Polonia, disputat astă-seară (n.r. 
ieri), în cadrul turneului interna
țional feminin de baschet „Cupa 
Mării Negre", trebuie să ne în
toarcem cu un an în urmă, la 
campionatele europene din Italia. 
Atunci, printr-un joc al rezulta
telor. Cehoslovacia a fost nevoită 
să lupte în grupa ce-și disputa 
locurile 8—16. Dorința baschetba
listelor cehoslovace .de a face do
vada progresului din ultimul 
timp a fost pregnantă astăzi. 
Aceasta este explicația dirzeniei, 
la tensiune maximă, cu care s-a 
desfășurat întilnlrea. Cehoslovacia 
și Polonia au oferit un spectacol 
excelent aplaudat deseori la sce
nă deschisă.

Scorul s-a menținut multă vre
me egal (14—14 șl 16—16 în mln. 
18), dar după pauză reprezentati
va Cehoslovaciei, folosind pen
tru o scurtă perioadă pressingul,

at-

„CUPA GALEA“

CEHOSLOVACIA
ROMANIA 3-0

VICHY, 1 (prin telefon). — 
In ziua consacrată dublurilor, 
semifinalele „Cupei Galea“ au 
avansat spre decizie. Tenis- 
manii Cehoslovaciei și au asi- 

meciul cu 
conducînd 
Hutka-Du 

6—4, G-s-4,

gurat victoria în 
echipa României, 
cu 3—0 (Hrebec, 
mitrescu, Marcu
4—6, 6—4) în întîlnirea Spa
nia—R.F.G. scorul este 2—1 
în favoarea spaniolilor.

distanțeze. In con-a reușit să se 
tinuare, baschetbalistele poloneze 
fac eforturi pentru a egala, dar 
în zadar, pentru că tehnica echi
pă a Cehoslovaciei se apără... 
atacînd atît prin acțiuni pozițio
nale cit și prin pătrunderi și a- 
runcări de la semidistanță. Bas
chetbalistele cehoslovace obțin o 
diferență maximă de 12 puncte 
(43—31 în min. 31) care nu a mai 
putut fi recuperată, în ciuda efor
turilor depuse în special de jucă
toarele înalte (Wojtal, Oglozinska 
și Fromm). Scor final 49—45 
(22—18) și Cehoslovacia cucerește 
neînvinsă trofeul. Au arbitrat P. 
Marin și Em. Răducanu. Sîmbătă 
se dispută meciul România — 
Polonia pentru locul II.

D. STANCULESCU

• Federația mexicană de 
fotbal și comitetul de orga
nizare a campionatului mon
dial din anul 1970 nu vor 
putea utiliza în scopuri co
merciale denumirea de ,,Cu
pa Jules Rirnet". Această ho- 
tărîre a fost dată de judecă
torul districtului Capitalei.

Dreptul de folosire a aces
tei inscripții fusese acordat 
impresarului Jose Valero, 
care-1 solicitase anticipat. 
Cererea Federației de fotbal 
de a se anula hotărîrea ante
rioară (în virtutea regula
mentului Federației interna
ționale, care o autoriza să-i 
folosească numele în scopuri 
comerciale) a fost respinsă 
de tribunalul mexican, pen
tru motivul că Federația este 
înregistrată în Mexic ca or
ganizație socială și legile tă
rii îi interzic să patroneze 
vînzarea de produse. Ca ata
re, Federația mexicană de 
fotbal și comitetul de orga
nizare vor fi nevoite, ca și 
pînă acum, să folosească nu
mai emblemele i „IX Cam- 
peonato mundial“ și „Mexico 
’70“.

* Echipa ce va reprezenta 
Africa la campionatul mon
dial va fi desemnată în urma 
unui turneu triunghiular, ce 
se va desfășura (meciuri tur- 
retur) între 13 septembrie și 
8 octombrie, cu participarea 
selecționatelor Nigeriei, Suda
nului și Marocului.

TELEX, TELEX, TELEX
Președintele Comitetului eu
ropean -de atletism, A. Pauien, 
și-a exprimat speranța că 
meciul intercontinental Euro
pa — America va fi reedi
tat și în anul 1971. Convor
birile dintre reprezentanții eu
ropeni și americani nu au 
fost încheiate, dar se știe de 
pe acum că, în cazul orga
nizării celui de-al treilea 
meci, acesta va avea loc în- 
tr o țară din America de 
Sud.

■
Pentru campionatele mon
diale de ciclism (probe de 
șosea), ce vor avea loc în a 
doua jumătate a lunii august 
la Brno, antrenorul echipei 
franceze de amatori. Robert 
Oubron, a selecționat 14 ru

tieri, în frunte cu J. P. Dan- 
guillaume, J. Botherel, J. P. 
Paranteau, Yves Hezard și 
Andrâ Mol let.

■
Echipa engleză de fotbal 
Manchester United a învins 
cu scorul de 6—2 (2—2) o 
selecționată a cluburilor din 
Copenhaga.

■
La Hilversum au continuat 
campionatele internaționale 
de tenis ale Olandei. In pro
ba de simplu masculin (tu
rul III), olandezul Tom Ok- 
ker a dispus cu 6—3 7—9. 
6—4 de austriacul Pckornv, 
iar cehoslovacul Jan Kukal 
a cîștigat cu 6—8. 6—2. 7—5 
la francezul Jean Claude 
Barclay.
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