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CONGRESUL AL MEA 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

' în sala Palatului Republi
cii Socialiste România au con
tinuat joi lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

La deschiderea ședinței de 
dimineață, delegații și invita
ții au salutat cu puternice 
aplauze sosirea în sală a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
a celorlalți conducători ai 
partidului, precum și a dele
gațiilor de peste hotare par
ticipante la Congres.

Ședințele de dimineață au 
fost prezidate de tovarășii 
Alexandru Sencovici și Gheor
ghe Stoica. înainte de începe
rea lucrărilor a fost adresat' 
un cald salut delegațiilor de 
peste hotare sosite în cursul 
zilei de miercuri.

Salutul adresat delegațiilor 
străine a fost subliniat de în
treaga asistență cu vii aplau 
ze

Au început apoi dezbaterile 
generale la Raportul C.C. al 
p.C.R,, prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire 
la activitatea P.C.R în peri
oada dintre Congresul al 
IX-lea și Congresul ăl X-lea 
gi sarcinile de viitor ale par
tidului, precum și la celelalte 
documente supuse Congresu
lui.

Au luat cuvîntul tovarășii i 
Dumitru Popa, prim-secretar 
al Comitetului municipal- 
București al P.C.R. delegat al 
organizației de partid a Ca
pitalei, Ion Mircea Popa, di
rector general al Uzinelor 
constructoare de mașini — 
Reșița, delegat al organizației 
județene de partid — Caraș- 
Severin, Mihai Chira, mai
stru la Rafinăria-Brazi, dele
gat al organizației județene 
de partid — Prahova, Gheor- 
ghe Pană, prim-secretar al Co
mitetului județean Brașov al 
P.C.R., delegat al organizației 
(Județene de partid — Brașov, 
Dumitru Tudose, președintele 
Cooperativei agricole de pro- 
ducție-Stoicănești, delegat al 
organizației județene de par
tid — Olt, acad. Miron Nico- 
lescu, președintele Academiei 
Republicii Socialiste România, 
delegat al organizației de par
tid a Capitalei, Maria Mag- 
daîena-Fanbank, șefă de echi
pă la Fabrica de confecții 

„Mondiala" din Satu Mare, 
delegată a organizației jude
țene de partid — Satu Mare, 
Alexandru Boabă, ministrul 
industriei chimice, delegat al 
organizației județene de par
tid — Neamț, Mihai Telescu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean — Timiș al P.C.R., 

delegat al organizației județe
ne de partid — Timiș, Gheor- 
ghe Năstase, prim-secretar al 
Comitetului județean — Ar
geș al P.C.R., delegat al orga
nizației județene de partid — 
Argeș, Istvan Peterfi, preșe
dintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate ma
ghiară din România, delegat 
al organizației județene de 
partid — Cluj.

Tot în ședința de dimineață, 
tovarășul K. F. Katușev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., a

rostit o cuvântare de salut, 
a înmînat Prezidiului Congre
sului mesajul adresat de Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
Congresului al X-lea al P.C.R. 
și a oferit în dar o statuetă 
reprezentînd pe V. I. Lenin.

Tovarășa Dolores Ibarruri, 
președinta P.C. din Spania, a 
adus Congresului P.C.R. salu
tul Partidului Comunist din 
Spania.

Salutul Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam a fost 
rostit de tovarășul Nguyen 
Van Kinh, membru al C.C. 
al partidului, care a înmînat 
mesajul C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam 
adresat Congresului al X-lea 
a) P.C.R.

Congresul a fost salutat apoi 
de tovarășul Giancarlo Pa- 
jetta, membru al Biroului Po
litic și al Direcțiunii Comite
tului Central al Partidului Co
munist Italian.

în repetate rinduri, cuvântă
rile rostite de conducătorii de
legațiilor partidelor comuniste 
și muncitorești au fost subli
niate cu vii aplauze de toți 
cei prezenți în sala Congresu
lui.

La încheierea ședinței de 
dimineață, delegații și invita
ții au primit cu satisfacție și 
entuziasm vestea că pe adre
sa Congresului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au sosit 
1265 de telegrame și scrisori 
prin care organe și organiza
ții de partid, colective de oa
meni ai muncii din întreaga 
țară aduc un călduros salut 
celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

După-amiază, ședințele Con
gresului au fost prezidate de 
tovarășii Janos Fazekas și Ta
mara Dobrin.

întâmpinat cu aplauze a luat 
cuvîntul tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membri al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.. delegat al or
ganizației județene de partid— 
Timiș. în continuarea dezba
terilor au luat cuvîntul tova
rășii: Petru Roman, director 
general al Centralei cărbune
lui—Petfoșeni, delegat al orga
nizației de partid—Hunedoara, 
Eugen Barbu, scriitor, delegat 
al organizației județene de 
partid—Brașov, ton Crăciun, 
ministrul industriei ușoare, de
legat al organizației județene 
de partid—Mureș, Nicolae Teo- 
dorescu, decan al Facultății 
de matematică a Universității 
din București, delegat al or
ganizației de partid a Capita
lei, Eduard Eisenburger, pre
ședintele Consiliului oameni
lor muncii de naționalitate 
germană din România, dele
gat al organizației județene 
de partid—Brașov. Tovarășul 
Gheorghe Vasilichi a prezen
tat raportul Comisiei de vali
dare care a fost aprobat în

unanimitate de delegații la 
Congres.

în ședința de după-amiază 
au rostit cuvântări de salut to
varășii: Mialko Todorovici,
membru al Biroului Executiv 
al Prezidiului Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, Aii 
Yata. secretar general al Par
tidului Eliberării și Socialis
mului din Maroc. Jozef 
Tejchma, membru al Biroului 
Politic, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez.

în numele delegației Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud a salutat 
Congresul tovarășul Nguyen 
Van Quang. membru al Comi
tetului Central al Frontului 
Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud.

Mulțumind în numele tu
turor delegaților și invitaților 
la Congres, președintele ședin
ței a rugat delegația Frontului 
Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud „să trans
mită sentimentele de solidari
tate frățească și sprijinul de
plin al comuniștilor români, 
al întregului nostru popor 
față de lupta eroică pe care o 
duce populația din Vietnamul 
de Sud, sub conducerea Fron
tului Național de Eliberare, 
împotriva agresiunii imperia
liste americane, pentru dez
voltarea liberă și independen
tă a țării".

Au rostit apoi cuvântări de 
salut tovarășii : Andre Vieu- 
guet, membru supleant al Bi
roului Polftic. secretar al Co
mitetului Central dl Partidu
lui Comunist Francez, Arpad 
Palîai, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar. 
Erkkî Salomaa, vicepreședinta 
al Partidului Comunist din 
Finlanda. Venelin Koțev. se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bul 
gar. Korehito Kurahara, merț 
bru al Prezidiului Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Japonia.

în numele delegaților 
invitaților, președintele 
dinței a adresat 
oaspeților pentru 
adresate Congresului.

în încheierea ședinței 
după-amiază, tovarășa Tama
ra Dobrin a dat citire mo 
sajelor de salut adresate 
Congresului al X-lea al Par- 
tidului Comunist Român din 
partea Comitetului Central ai 
Partidului Comunist Chinez. 
Comitetului Central al Parii 
dului Popular Laoțian. Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Africa de Sue 
și Comitetului Central al Par
tidului Avangarda Populară 
din Costa Rica.

Delegații șj invitații au sub 
liniat cu vii aplauze mesa 
jele transmise Congresului

Lucrările Congresului con
tinuă vineri dimineața.

si 
se 

mulțumiri 
saluturile

(Agerpres)

Un grup de delegați la Congres, intr-o pauză

MAREA ÎNTRECERE A CELOR MAI I 
lMICI ÎNOTĂTOR! A ÎNCEPUT

• 400 de participant! la startul probelor • Gh. Lupu — 66,4 la 
spate și Liliana Dan — 2:26,8 la 200 m liber

100 m

I
i

DIALECTICA!
i

POLITICII i

Adevărată sărbătoare a 
tinereții in piscina olimpică 
din parcul Dinamo, 
pind de 
tori din 
în toate 
curează 
campioni. Au urcat pe bloc- 
starturi, alături de figuri 
deja consacrate, lansate in
tr-o veritabilă cursă a re
cordurilor, adevărați mini- 
inotători, nu mai înalți de-o 
șchioapă, a căror întrecere 
reprezintă marea frumusețe 
a acestei competiții. Iar în 
tribune, unde părinții urmă
resc cu sufletul la gură șl

înee- 
ieri, 400 de inoiă- 
13 orașe impinzite 
colțurile țării con- 
pentru titlurile de

LOTUL PISTARZILOR
ROMÂNI PENTRU C.M.

inima 
rile 
unea 
Că -

cit un purice efortu- 
competitorilor, lensi- 
este maximă. Pentru 

in fiecare întrecere 
sportivă este la fel — o
cursă nu poate avea decit 
un singur ciștigător, tar la
crimile inerente la aceste 
virste, vărsate de cei învinși 
la.pdtou, sini greu de stă
vilit.

Lupta pentru medalii a 
început in cele 8 culoare 
ale bazinului.
sa. la ordinea 
un concurs : 
mai tineri
Deocamdată nu am
- nici nu ne-a fost prea 
ușor — să stabilim o ordine

Pe marginea 
zilei, mai este 
cine sini cei 
participanți ? 

reușit

a deFnitivat 
români care 
campionatele 

Brno Din lot 
Ne- 

Gon- 
tea. St. Leibr.er, M. Ionița îi 
P. Soare (antrenori: I Goci- 
man și M. Mihăilescm. Spor
tivii români vor participa la 
probele de viteză, vteză-tan- 
dem și urmărire pc echipe.

F. R. Ciclism 
lotul pisțaizilj- 
va participa ia 
mondiale de la 
fac parte FI. Negx.-scu, G 
goeșcu.-Mlrcea Virgil. C.

Astăzi, la Tineretului

lacaz, 
federa- 
concu- 
Mihae-

MELANIA

precisă. In orice 
premiile oferite de 
ția de specialitate 
rează cu șanse mari 
la Moisan din Ploiești (năs
cută la 1 martie 1963) și di- 
namovistul floria Preda (31 
Martie 1962).

Ce ne-a oferit programul 
primelor reuniuni ? O splen
didă cursă de 100 m bras, 
in care Anca Georgescu și 
Anca Mihăescu au mers de 
la start la sosire cot la cot., 
prima învingind cu un ă- 
vans infim, și noi recorduri

Ad. VASILIU

(Continuare fn pag. a 2-a)

Decuseară s-a im-

DiCUSEARA
LA PLATFORMA

I
I

I
I
I

I

NOASTRE i

R. f. a GERMANIEI LA POLO
IU DESCHIDERE (18,30) SE INTILHESC SELECȚIOK»TElt OE JUNIORI

Reprezentativele de polo 
ale României și R.F. a Ger
maniei se întîlnesn astăzi, la 
ștrandul Tineretului, pentru a 
11-a oară. în meciurile prece
dente, sportivii români au Câș
tigat de 6 ori, oaspeții de două 
ori, alte două partide închein- 
du-se cu rezultate egale.

întrecerea de astăzi este pro
gramată la ora 19,30, avînd în 
deschidere (ora 18,30) jocul 
dintre selecționatele de ju
niori ale celor două țări. Iată

și formațiile ce se vor alinia 
la fluierul arbitrului francez 
A. Angella: ROMANIA : Che- 
țan (Bogdan) — Zahan, Szabo, 
Firoiu, Novac, Zamfirescu, 
Popa, MihăPescu, Țărânu, M. 
Popescu; R F. a GERMANIEI: 
Olbert (Bilhner) — Haver- 
kamp, Kilpper, Teicher, Kraus, 
Seiz, Klein, Schmid, Plath, 
Vossen.

S-A REVANȘAT
în ziua a doua a 

concursului internațio
nal de sărituri, Mela
nia
pus de la primele sal
turi, dar mai ales la 
cele libere, cucerind o 
victorie clară în fața 
valoroaselor sportive 
sovietice. La băieți, în 
schimb, a fost rîndul 
oaspeților să obțină 
succesul, prin Iun Ille- 
bodarov, excelent în 
execuțiile la trambu

lină.
Rezultate: platformă 

fete : 1. Melania Decu
seară (Buc.) 319.25 p; 
2 Liubov 
(RSFSR) 
Galina 
(RSFSR) 
Elena 
(RSFSR) 
lrinel Popescu 
238,20 p; 6. Doina Să- 
vulescu (Buc.) 237,95 
p; 7. Ecaterina Dumi- 
triu (Buc.) 224,20 p; 
trambulină băieți: 1.

Soldatova 
305,10 p; 3. 

Osminkina 
296,55 p; 4. 

Timofeeva 
267,25 p; 5. 

(Buc.)

I. Hlebodarov (RSFSR) 
479,90 p; 2. C. Nedelcu 
(Buc.) 454,70 p; 3. I. 
Ilieș (Buc.) 406,10 p ; 
4. VI. Zaporojeț 
(RSFSR) 386,50 p; ' 
Doru 
356.35

în 
neului 
prind 
oaspeții urmau să în- 
tilnească la Sibiu selec
ționata locaîa. Negli
jența forurilor sportive 
locale “a făcut, însă, ca 
bazinul să nu poată 

fi folosit cel puțin o 
săptămână de acum 
înainte. Sperăm ca fe
derația de specialitate 
să ia măsurile cuveni
te, pentru ca sărito
rii sibieni și bucureș- 
teni să poată face o 
verificare în compania 
valoroșilor sportivi din 
R.S.F.S.R. (care vor ple
ca de-abia luni) prin or
ganizarea celui de al 

' doilea concurs tot la
București (d. st.).

5.
(Buc.)Nedelcu

P- 
continuarea tur-
pe care-1 între- 

în țara ■ noastră.

Speranțele gimnasticii
se pregătesc...

GHEORGHE COBZUC RĂSPUNDE LA 3 ÎNTREBĂRI
Citiți interviul nostru în pagina a 4-a

Lie atîtea ori în acest sezon, căpitanul reprezentativei de 
tenis a României a fost alături de jucătorii care au adus 
portului nostru succese deosebit de frumoase, lată-l pe 

maestrul sportului Gheorghe Cobzuc felicitîndu șt elevul, 
-ampionul irațional llie Năstase, după obținerea victoriei

Foto; TU. MACARSCH1

Speranțele gimnasticii noa
stre se pregătesc asiduu pen
tru anuala lor competiție de 
anvergură, „Cupa speranțelor 
olimpice". în acest an, între
cerea este programată în ca
pitala Uniunii Sovietice, în zi
lele de 25—27 august și se va 
desfășura, după toate proba
bilitățile, în sala de la Palatul 
Lujnikî. Fetele 'ce-și dispută 
un loc în echipa ce va face 
deplasarea la Moscova au par
ticipat zilele trecute la un 
concurs de verificare în ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
O formă bună au dovedit cele 
mai multe dintre componen
tele lotului, dar îndeosebi Fe
licia Dornea, cîștigătoarea 
concursului. Au evoluat bine, 
de asemenea, Elisabeta Turcu. 
Mariana Ghecîov, Anca Gri- 
goraș. Antrenorii urmează să 
se pronunțe asuora echipei 
pentru concursul de la Mos
cova în urma unei noi verifi
cări programate săptămîra 
viitoare.

Duel aerian intre Dumtlrache, asul taloanelor înalte, și goi. n al metalurgist 
Petre Insif

Citiți In pag. a 3-a amănuntele de la antrenamentul de ieri al lotului divizionar

I

e aflăm în zile de condensată 
istorie, în timpul desfășurării 
lucrărilor celui de al X-lea 
Congres al partidului. Ele re
prezintă punctul pfe maximă 
amplitudine al vieții noastre 

politice din ultima perioadă, marchează 
momentul unor hotărîri care angajează 
destinul națiunii, condiționează evoluția 
tării noastre spre un socialism desă- 
vîrșit, spre împlinirea aspirațiilor ei de 
membra a comunității socialiste și pla
netare. Dezbaterea premergătoare a 
Tezelor și Proiectului Directivelor, rea
lizată cu participarea milioanelor de 
oameni activi ai țării, devenită un co
locviu întins din graniță în graniță, 
culminat cu vizitele de lucru ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, a în
semnat, în fond, o întrunire a întregu
lui popor, prealabilă Congresului.

Fresca acestei perioade conține toate 
elementele devenite programatice în 
dialogul partid-popor. Circulația idei
lor aflate la baza 
și acțiunilor privind 
externă a partidului 
urmează un traseu 
democrația noastră, 
total, pentru relația .
lă, dinlre popor și nucleul său comu
nist.

Pe baza realizărilor și a unei expe
riențe cu registru larg, precum și în 
corelație cu legitățile perspectivei, par
tidul a elaborat documente cu privire 
la dezvoltarea industriei, agriculturii, 
științei și culturii românești. Aceste 
idei au fost trecute imediat prin filtrul 
aspirațiilor, experienței și fervoarei 
poporului, cufundate în baza înțelep
ciunii populare, pentru a fi apoi reîn
toarse partidului după ce au fost înno
bilate de sufletul și mintea mulțimilor. 
Prin acest contact, ideile Tezelor și 
Proiectului de Directive au obținut 
accente specifice fiecărui domeniu sau 
departament, fiecărei unități sau in
stituții, s-au îmbogății prin detaliile 
care de rnulie ori condiționează sau 
amplifică reușita, au pătruns adînc în 
conștiința maselor, pină în punctul 
unde se nasc adeziunile intime, arti
culațiile organice definitive, între con
știința colectivă și reprezentanții ei 
legitimi. Revenite partidului, după ce 
au traversat zona dezbaterilor des
chise, sincere, marcate de responsabi
litate, efectuate de către clasa munci
toare, țărănime și intelectualitate, ideile 
Tezelor și Proiectului Directivelor vor 
căpăta, în timpul lucrărilor Congre
sului, forma definitivă, acea formă de 
limpezimea cristalului, pe care o vom 
numi politica internă și externă a par
tidului și statului nostru în etapa ur
mătoare.

Pe 
pată 
mai 
obțin 
ladarea întregului 
acea densitate și 
drăznet verticală 
ficarea cu vrerea compactă a unei 
națiuni. Numai astfel se explică sigu
ranța, precizia, suflul și densitatea po
liticii interne și externe a partidului 
și statului nostru, ecoul ei intern și 
internațional, rezultatele și stima ma
nifeste în atîtea și atîtea expresii și 
împrejurări.

Tngemînarea poporului cu partidul 
generează vitalitatea actuala și viitoare 
a națiunii noastre, iar prezența tova
rășului Nicolae Ceaușescu, continuator 
al galeriei de bărbați de seamă pe 
care i-a născut'' acesf pămînt, în frun
tea partidului și stalului, este expresia 
acestei vitalități, a voinței politice una
nime, a imperativelor istoriei.

tuturor proiectelor 
politica interna și 
si statului nostru 
edificator pentru 
pentru contactul 

permanentă, ferii-

acest itinerar dialectic, ideile ca- 
siguranța și precizia pe 
confruntarea

acel suflu

care nu- 
o oferă, 
de esca- 
realității.

perpetuă 
determinat
peisai al 

acea dimensiune în-
izvorîtă din identi-

Romulus BALABAN
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SUCCESUL UNEI IDEI
Prima ediție a Campiona

telor balcanice 
tică a marcat, 
toate, succesul

a
reunească

de-1 gimnas- 
înainte de 

ideii de re
animare a unei competiții 
care să reunească valorile 
gimnasticii din țările balca
nice. Ani de zile, din rivali
tatea sportivă a trioului bal
canic — România, Bulgaria, 
Iugoslavia — s-au ridicat 
nume și Echipe cu rezonanță 
în gimnastica mondială, ceea 
ce ne face să vedem în .re
apariția acestei competiții o 
trambulină 
care se poate 
consacrarte.

în scara 
caracterul ritmicității compe- 
tiționale plasează balcaniada 
de gimnastică după Jocurile 
Olimpice, campionatele mon
diale și cele europene, fapt 
care a făcut și face pe cei 
interesați să acorde maxi
mum de atenție acestui con
curs situat la răscruce de 
timp între cele mai mari 
concursuri ale gimnasticii.

Dacă viitoarea Balcaniadă 
nu s-ar desfășura anul vii
tor, la noi, și dacă nu ne-am 
aduce aminte la timp că 

tot în anul viitor sînt pro
gramate campionatele mon
diale, atunci poate că nu 
ne-am încăpățîna <ja imagi
nea formată recent în Bul-

nu
amintirilor, 
mai mult 
că analiza.

rece re-
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Microinterviu cu antrenorul ALEXANDRU PURCHEREA

ZIMBETE IN AUGUST

OBSTACOLELE ECHITATIEI

ofieială de pe 
face saltul spre

valorii tehnicii,

garia să rămînă trează, 
atît de dragul 
sentimentelor, ci 
pentru faptul 
acestor imagini . la
preziptă un material de stu
diu absolut necesar .

» Gazdele ediției din acest 
an au 
diții 
acestui 
maxim
făcînd în acest fel ca începu
tul de drum să fie parcurs 
cu 
te 
nu __________ ____ _
competiție, care ani de-a rin- 
dul nu și-a găsit locul ofi
cial.

Pentru noi, cei prezenți la 
Sofia, acest aspeft organiza
toric al concursului ne-a in
teresat în egală măsură cu 
cel tehnic, poate mai mult 
decît pe alții, și motivul este 
lesne de înțeles dacă ne gîn- 
dim că misiunea noastră din 
anul viitor este de a orga
niza această tradițională 
pompetiție în devenire de 
așa manieră incit să nu dez- 
mințim renumele de gazde 
atente, pricepute 
Here. în privința 
atît. și cred că 
pentru a hu 
blemă atît

reușit să asigure con- 
pentru desfășurarea 

concurs la etalonul 
al cerințelor moderne,

certitudinea că există toa- 
premisele ca în viitor să 
se abandoneze această

se 
de

și ospita- 
aceasta cam 
e suficient 

uita o pro- 
importantă,

FINALA CAMPIONATULUI »
NAȚIONAL AL JUNIORILOR ®
BRAȘOV, 7 (prin telefon). în 

finala campionatului național 
al juniorilor, pe care-1 găz
duiește baza sportivă Olimpia 
din localitate, partidele sînt 
din ce în ce mai disputate, 
întrecerile din turul II, care 
sint aproape încheiate, au fă
cut o triere severă, în cursa 
pentru titlurile de campioni 
rămînînd cei jnai bine pregă
tiți. Iată cîteva rezultate înre
gistrate : juniori 15—16 ani: 
C. Curcă — M Badic 6—1, 
8—6, M. Breazu—I. Casapii 
7—5, 7—5; R. Giurgiu—L. Bor- 
bely 6—1, 6—3: I. Takacs—R. 
Simionescu 6—! 
S. Marta—AL
6— 0; juniori 
Dragotă—C. 
6—2, 6—2;
Sântei 6j-1, 6—4; Gh. Turcu—
R. Popescu 3—6, 9—7, 6—4; 
Gh. Șoșoi—C. Burcă 6—2, 6—8.
7— 5 ; Gh. Giurgiu — V Dan 
6—3, 6—3; D. Nemeș—V. Ro- 
țtfinii 6—3. f—4; M. Breazu —
S. Negru 13—11. 6—2; A. Dra- 
gomir—P. Bogdan 6—2, 6—2; 
M. Crișan—M. Cristescu 6—2, 
6—1; S Cernăianu—R Bădin 
6—3. 6—4 și A. Rdțianu—D

■2. 2—6, 7—5;
Bădin 4—6, 6—3, 
17—18 ani : L. 
Chivaru 3—6, 
P. Almăjan—P.

fetrescu 6—2, 4—6, 7—5; ju
nioare 15—16 ani; A. Fiore- 
șțeanu—G. Popa 6—0, 6—1; C. 
Stoleru—M, Egri 6—1, 6—0 ; 
A. Stadler—C. Marinescu 6—2. 
6—1 ; A. Călina—V. Urdea 
6—2, 6—1 junioare 17—18 ani: 
M. Denov—P. Georgescu 6—3, 
6—1 ; M. Nosa—I. Fărcășan 
6—1, 6—4; A. Călina—V. Ro- 
zici 1—G, 6—3, 6—4.

Primele rezultate din turul 
.III: juniori 17—18 ani: N 
Mirea—L. Dragotă 6—1, 6—1; 
P. Almăjan—G. Turcu 8—6, 
2—6, '6—4: G. Neacșu—Gh. Șo
șoi 6—0, 6—2; M. Traian—Gh. 
Giurgiu 6—2, 6—0: D. Nemeș— 
M. Breazu 6—2, 6—2; M. Cri
șan—B. Cernăianu 6—3, 7—5; 
s-au încheiat și primele jocuri 
de dublu : juniori: Giurgiu, 
Vîlcioiu—Huțan, Ecsy 6-0, 6-2; 
Cristescu, Crișan—Barbu, Fi- 
limon 6—1, 6—0: Dan, Gh 
Giurgiu—Szilagy. Mîrza 7-5, 7-5
Negru. Panaitescu-Hirș,

6—4: Sântei, S'o- 
Domin 6—1, 6—3 
continuă.

chiar dacă mai avem înainte 
un an.

Revenind 
cred că nu 
momentul să 
pre succesul 
noștri, care au făcut să ne 
crească speranțele că nu este 
departe timpul cînd
gimnastica î____  .2
cit și cea masculină 
prezente și competitive 
marile concursuri.

începutul și tinerețea echi
pelor noastre la actuala ediție 
obligă la o atenție crescută 
privind pregătirea viitoare.

Mult discutata problemă a 
arbitrajului trebuie să fie a- 
nulată de evoluția sportivă 
în sine. Se știe, că și la acest 
concurs unele aranjamente 

de culise au determinat ocu
parea unor locuri nemeritate. 
Cine și de ce n-are rost să 
ne mai punem întrebarea, 
care și așa are aceldși inva
riabil răspuns.

Important este, pentru noi 
in special, care ne-am sim
țit pe ici pe colo neîndrep
tățiți, ca in viitoarea ediție 
care se va desfășura In Ro
mânia să fim la o valoare 
suficient de ridicată, pentru 
a nu se da ocazia interpre
tării avantajului terenului.

în alte sporturi se obiș
nuiește foarte frumos ca pro- 
prtii susținători să nu figu
reze printre judecătorii ofi
ciali ai concursului. Oare o 
încercare, pornită de la noi, 
în acest sens n-ar aduce un 
plus de frumusețe luptei 
sportive ? Eu cred că atunci 
cînd valoarea este incontes
tabilă. teama de neprevăzut 
nu poate fi acceptată și am 
curajul să afirm câ la Sofia, 
de pildă, fetele și băieții noș
tri care au urcat pe podiu
mul învingătorilor au urcat 
nu pentru că arbitrii noștri 
i-au a.’iitat, ci pentru că va
loarea lor personală n-a per
mis efectuarea unor greșeli 
flagrante de arbitraj

la gimnastică 
este nepotrivit 

reamintesc des- 
reprezentanților

___ . _ atit 
noastră feminină 

vor fi 
in

Elena LEUȘTEANU

To.in
6—2, 4—6, 
leru—Niță, 
întrecerile

C. GRUIA — coresp. principal

Meciuri viu disputate
internațional

in turneul

Pe malurile Cibinului, echi- 
tația are o îndelungată tradi
ție și rezultate care nu sînt la 
îndemina oricărui centru din 
țară. Anul acesta, secția spor
tivă sibiană din cadrul clubu
lui C.S.M. împlinește două de
cenii de activitate sub bagheta 
unui pasionat al acestui sport, 
antrenorul Alexandru Purche- 
rea. L-am găsit pe frumoasa 
bază hipică. în mijlocul elevi
lor săi, dirijînd — ca întotdea
una — cu măiestrie antrena
mentele.

pe tot anul. Asta este și ex
plicația rezultatelor strălucite 
obținute de călăreții din aceste 
țări pe plan internațional. Șl 
astfel, ajungem 
manejelor.

la necesitatea

— Mai există 
care determină 
sportului călare ?

și alte motive 
mediocritatea

— Pentru început, am dori 
să ne spuneți cîteva lucruri 
despre centrul de călărie p» 
care îl conduceți și, in special, 
despre performanțele Sibiu
lui...

Trecutul mă interesează 
puțin. Eu trăiesc în pre- 
și — mai mult — în vll- 
Trecutul îl rezum în cl- 
cuvinte : ne-am amenalat 

de bună, am

mai 
zent 
tor.
teva
o bază destul 
adus la Sibiu — în cei 20 de 
ani de existență a secției — 20 
de titluri de campioni, am dat 
echipei naționale sportivi șt 
cai. Anul trecut am obținut 3 
titluri de campioni, am cîști- 
gat „Cupa României" și „Cupa 
Federației". Poate ar trebui să 
adaug că față de 1949. cînd 
am început cp 2 cai, acum 
dispunem de un număr înzecit. 
Secția cuprinde acum 8 călă 
reți seniori, 7 juniori și 18 
copii.

— Unul este talia joasă 
(circa 1.62 m) a cailor noștri 
de sport, resimțită mai ales în 
probele de obstacole care, de 
fapt, constituie punctul forte 
cantitativ și calitativ, al con
cursurilor. Un dezavantaj real 
ce poate fi în parte anulat 
printr-o muncă metodică, bine 
dirijată și cu continuitate ne
știrbită. Dar, din păcate, se 
lucrează puțin, discontinuu, 
iar diferențele față de nivelul 
internațional cresc și mai 
mult. La dresaj și proba com
pletă, unde talia contează mai 
puțin, s-ar putea obține rezul
tate bune cu caii pe care ti 
avem, dar printr-o pregătire 
intensificată, meticuloasă și 
continuă.

Pentru Olimpiadă ?

— Sportul căruia v-a(i de
dicat cu pasiune a trec/ut șt 
trece prin momente de impas 
Ați putea să indicați cîteva 
cauze 7

- Competițiile se aglome
rează pe o perioadă foarte 
scurtă, în care timp — în a- 
fara concursurilor interne - 
trebuie să participăm la di
verse întreceri internaționale, 
ce necesită deplasări lungi ș; 
obositoare pentru cai. în 
tul timpului stăm însă 
geaba, pe cînd în țări ca 
lia. Franța, R.F.G., Anglia 
activitatea competițională
mult mai rațională și întinsă

res- 
de- 

Ita- 
eto. 
este

In vederea Munchenului, 
necesară amenajarea, 

m toamnă, a unui m<s- 
unde să se pregătească 
național. De asemenea, 

din timp
lotului, caii și câ- 
încă ceva: se pre- 
pentru Olimpiada 
parcursului fetelor 

băieților. Este cazul

Mi se pare semnificativ și 
reconfortant să primim, în 
aceste zile calde ale unei 
veri eminamente tomnatice, 
vești despre succesele culori
lor noastre, succese remar
cabile adesea pe arena spor
tivă internațională.

După răsunătoarea perfor
manță care i-a adus pe Ți- 
riac-Năstase la porțile chălr 
lenge-roundului (ah, dacă 
ruta transatlantică n-ar tre
bui să treacă prin „strivi
toarea verde", numită Wim
bledon !), după surprinză
toarele victorii ale canotori
lor — asupra cîtorva adver
sari de marcă, înregistrăm 
cu legitimă satisfacție pri
ma izbindă 
unui român în proba cea 
mai spectaculoasă a notației 
— 100 m liber — în cadrul 
unui concurs de mare an
vergură, respectiv — Spar- 
tachiada militară a armate
lor din țările socialiste, ce 
se desfășoară la Kiev. Cursa 
victorioasă a lui Marian Sla
vic merită, cred, o mențiune 
specială, nu numai pentru că 
ea s-a soldat cu un nou re
cord național, dar și pen
tru faptul, de loc neglijabil, 
că în disputa cu pricina au 
fost angrenate valori certe, 
nume de rezonanță europea-

importantă a

nă, reprezentind școli de na* 
tație proeminente. Să nădăj-} 
duim că această floare rară 
in peisajul bogat al succe
selor noastre sportive — nu‘ 
va rămine un eveniment in
solit... Îmbucurătoare, de o- 
semenea, evoluția handbaliș- 
tilor în aceeași competiție,' 
tn care au întrecut garnituri 
redutabile, anunțindu-se 
drept principali candidați 
la treapta de sus a podiu
mului de premiere. Ceea ce, 
evident, ar însemna o bine
venită opțiune asupra unui 
loc... similar, la vitoarea e- 
diție a campionatelor mon
diale...

In sfîrșit, doi maeștri al 
eșichierului, Elisabeta Poli- 
hroniade și Victor Ciocîltea, 
apără cu brio buna reputație 
de care ne bucurăm pe tere
nul celor 64 de pătrate —> 
imitați, pare-se, de reprezen
tativa studențească, angrena-, 
tă in lupta pentru întîietatt- 
sub semnul cercurilor olim
pice. Așteptăm cu încredere 
noutăți tonifiante, în același 
sens, convinși fiind că acest 
August jubiliar va fi marcat 
in continuare de o frumoasă 
recoltă aurie — inclusiv pe 
tărimul performanței spor
tive !

Dan DEȘLIUeste 
pînă 
nej, 
lotul
trebuie desemnați 
antrenorii 
lăreții. Și 
conizează 
separarea 
de cel al
să punem accent pe pregăti
rea fetelor, care pot obține re
zultate bune. Sînt cîteva ta
lentate: Liliana Ionescu, Irina 
Ciocmata, Manuela Bogza, 
Edith Wermescher etc.

Aurelian BREBEANU

Marea întrecere a celor mai mici înotători

„SPORTIVII ROMANI TREBUIE
SĂ PARTICIPE LA MARILE COMPETIȚIIu

este de părere EDUARD BESAK, președintele 
Federației de judo din Iugoslavia

Cea de a doua zi a turneu
lui internațional de tenis din 
Capitală, ce se dispută pe te
renurile Centrului de antre
nament nr. 2 și dotat cu „Cu
pa Institutului de Construc
ții" a continuat ieri cu pro
bele de simplu masculin și 
feminin. Surpriza zilei a fost 
oferită de tînărul V. Sotiriu, 
care a cîștigat în trei seturi 
la un adversar mai experi
mentat, Gh Boaghe, cu 5—7. 
6—2, 6—2. De remarcat fap
tul că, in urmă cn cîteva zile, 
Boaghe îl învinsese pe Sotiriu

Naționalele de planorism

PRIMUL PE RUTA
IASI-PASCÂNI-IAȘI

> » ’

în cea de a doua 
zi a campionatului 
național de plano
rism Ș-a disputat 
proba de (el lix 
'cu 
ruta lași 
(140 
nefavorabilă, 
porțiunea 1 , 
fel că piloții au avut de în
fruntat un vînt puternic. Pe 
primul loc dintre sportivii _ ro
mâni s-a clasat Nicolae Mihă- 
i(ă iar dintre oaspeți M. Kes- 
selyak (Ungaria). Iată clasa
mentul probei : 1. N. Mihăiță 
(România) 595 p, 2. M. Kes- 
selyak (Ungaria) 392 p, 3. M. 
Finescu (R) 387 p, 4. K. Konig 
(R.D.G.) 345 p, 5. P. Zenoae (R) 
223 p. După două probe. în 
clasamentul general conduce 
M. Finescu care a totalizat 
1387 p fiind urmat de K. Konig 
1212 p și N. Mihăiță 1192 p.

D. DIACONESCU . 
coresp. principal

întoarcere
Pașcani 

km). Vremea 
, în special 
Iași-Pașcani,

pe 
ast-

la turneul 
Zagreb, în 
temenea, jucătorul Al. Siito, 
dovedind forma bună din a- 
jun, în care îl eliminase pe 
M. Pampnlov (Bulgaria), a 
continuat'seria succeselor, tre- 
cînd, de data aceasta, de Na- 
vroțki cu 3—6, 6—2, 6—3. Un 
meci frumos a oferit jucătorul 
polonez Nestroj în compania 
românului Rusu. După o dis
pută aprigă și interesantă, ju
cătorul oaspe a cîștigat cu 
6—3 7—5. Un alt rezultat bun 
a obținut tenismanul nostru 
S. Mureșanu. în dauna polo
nezului Dobrowolschi (compo
nent al echipei țării sale în 
Cupa Galea), în două seturi i 
6—4, 6—4.

în proba de simplu feminin, 
un joc frumos au oferit Ma
riana Ciogolea și Florica Bu-- 
toi, în care prima și-a adju
decat victoria în două seturi, 
6—4, 6—2, după o luptă pasio
nantă. Dintre celelalte rezul
tate, este de remarcat victoria 
obținută de Aurelia Cîrnaru 
în fața Sandei Dron, cu 6—3. 
6—4.

întrecerile continuă azi, de 
la ora 16, cu disputarea semi
finalelor de simplu- masculin 
și feminin, ca și primele tu
ruri la probele de dublu.

AUREL PĂPĂDIE
/ FLORIN SANDU 

corespondenți

internațional de Ia 
două seturi. De a-

probei de ța spate. 66 de secunde mai tîrziu el va realiza un valoros 
Foto: A. NEAG.U

Gh. Lupu la startul 
record de copii al țării

in-
în 
cn

ne

Marți, a sosit în Capitală 
președintele Federației iugo
slave de judo, Eduard Besak, 
pentru a asista la întrecerile 
din cadrul competiției inter
naționale „CUPA ELIBERĂ
RII", la care vor participa e- 
chipele Cubei, Iugoslaviei și 
României (seniori și tineret). 
Cum judo-ul iugoslav a cuno
scut consacrarea pe plan 
ternațional, ne-a interesat 
mod deosebit o convorbire 
oaspetele nostru.

— Mai intii, am dori să
vorbiți despre judo-ul din țara 
dv.

— în Iugoslavia, avem un 
campionat național pe echipe, 
alcătuit din trei ligi, în fiecare 
ligă activînd 10 formații. în 
întreaga țară sînt aproape 
8 000 de sportivi legitimați. 
Din 1959, judoka iugoslavi au 
cucerit 16 medalii la campio
natele europene de seniori și 
trei titluri la aceeași compe
tiție rezervată juniorilor.

— Afllndu-vă pentru a doua 
oară in România, știți, desigur, 
că federația noastră de spe
cialitate a împlinit abia un an 
de la înființare. Cu alte cu
vinte, sintem la început d» 
drum in acest sport. In Europa 
sînt idteva stiluri de judo 
foarte distincte. Care dintre 
acestea s-ar potrivi sportivilor 
români ?

— Nici unul. Judo-ul din 
România poate progresa fără 
rețete străine. Sportivii dv,

însă, trebuie să se pregătească 
cu foarte multă seriozitate. Ei 
sînt dotați excelent fizic și au 
multă mobilitate. După păre
rea mea, trebuie să se pună 
accentul pe pregătirea junio
rilor. Seniorii dv s-au forma» 
deja după stiluri diferite: unii 
își bizuie acțiunile pe forță, 
alții caută succesul prin ac
țiuni tehnice.

— Considerați oportun ca 
sportivii noștri, aflați în acest 
stadiu, să participe la marile 
competiții ?

— Fără îndoială. Participa
rea la turneele mari interna
ționale, campionatele europene 
și chiar mondiale constitui» 
prilejuri excelente de învăță
minte, pe care judoka români, 
îndeosebi juniorii, nu trebuie 
să le rateze. Desigur, ei nu 
pot emite, deocamdată, pre
tenții la medalii.

— Și o ultimă întrebare i 
cărora dintre sportivii prezenți 
la „Cupa Eliberării'' le acor
dați cele mai multe șanse în 
cucerirea locurilor fruntașe ?

— îmi permit să vă spun că 
iugoslavii sînt favoriți. Cuba
nezii emit și ei pretenții la cî
teva categorii. Românii se pare 
că speră un succes la „80 kg" 
prin Herman sau Lascu. Mai 
mult o 
seara...
dispute

să vă spun duminică 
Oricum, se anunță 

interesante.

(Urmare din pag. 1)

valoroase realizate de Liliana 
Dan și Gheorghe Lupu. Dina- 
movista (la 13 ani) a cîștigat 
confortabil cursa de 200 m liber 
în 2:26,8, a doua /performanță 
românească din toate timpuri
le, iar elevul prof. Gh. Dimeca 
a triumfat, în proba de 100 m 
spate cu un timp (66,4) care-i 
dă dreptul să aspire la un pa
șaport pentru „europenele” de 
juniori. Performanța lui Lupu 
este cu atît mai valoroasă, cu 
cit trebuie avut în vedere că 
reprezentantul C. S. Școlar con
curase cu 50 de minute înainte 
în cursa de 100 m craul, pe care 
a cîștigat-o clar în

CATEGORIA A — 
(f) : LILIANA DAN 
— rec., Anca Groza

61.6.
200 m liber 
(Din.) 2:26,8 
(Din.) 2:31,9, 

Adriana Pupăzan (Din.) 
100 m liber (b) : GH.
(C.S.Ș.). 61,6, T. Nuțeanu

2 :33,o ; 
LUPU 
(Din.) 

63.6, Al. Gherban (Ș. S. Reș.) 64.8;- 
100 m spate (b) : GH. LUPU
1:06,4 — rec., Gh. Ghimeș (Din.) 
1:14,6, C. Coatu (C.S.Ș.) 1:16.0; 
200 m spate (f) : ZITA ERDELI

(C.S.M. Cluj) 2:«,5, Mâdâlina 
Măzgâreanu (Ș.S. 2) 2:50,3, Elena 
Oprescu (Ș. S. Reș.) 3:01.4 : 400 m 
mixt (b) : D. WETTERNECK (Ș.S 
Reș.) 5:31.4, T. Nicolae (Din.) 
5:34,4. T. Nuțeanu (Din.) 5:42.5 : 
100 m bras (f) : ANCA GEORGES
CU (Din.) 1:23,6, Anca Mihâeseu 
(Din.) 1:24,5, Rodica Pătruică 
(Ș. S. Reș.) 1:25,4.

CATEGORIA
(b) : G. NURI 
Horvath (Ș. S 
(Ș. S. 1) 71,4 ; 
M. BTCLEȘAN ,.
D. Aldea (Petr.) 1:23.6. A. Hor
vath 1:23.7 : 200 m mixt (f) : E- 
LENA IVESCU (Din.) 2:53.5. Eu
genia Cristescu (Din.) 2:54.3. Dana
Pop (Din.) 2:55,6; 100 m bras (f) : 
ANCA IțUTZU (Ș. ~ ■’ '
Liliana Bancu (C.
Domnica Dumitru 
1:31,5.

CATEGORIA C — 
(b) : I. SVET (S.S. 
Birini (Crișul) 1:20,0, D. Costiș 
(Crișul) 1:20,4 ; 100 m bras (f) :

B — 100 tn liber 
(Ș. S. 2) 69,5, A. 
1) 71,1, D. Pantea 
100 m spate (b) : 
(Ș. S. Reș.) 1:21,5.

S. 1) 1 :23,6,
S. Ș.) 1:29.9.

(Prahova)

100 m liber
2) 1:12.0, A. 

D. ~ ’

CAMPIONATELE CAPITALEI

Di IA INȘIIlUIUL
OL EDUCAȚIE fllICÂ

si spem
Studentele și studenții 

selecționați pentru a par
ticipa la demonstrația 
sportivă din ziua de 23 
August 1969 se vor prezen
ta la institut luni 11 au
gust crt. orele 9, 
pregătirea programului.

Se vor prezenta numai 
studentele și studenții ca
re au primit sau vor pri
mi convocare scrisă.

pentru

RECTORATUL

MARINA CRISTEA (Steaua) 
1:37,1, Ioana Adrian (Din.) 1:40,0, 
Rene Damian (Din.) 1:43,9 ; 50 m 
bras (b) : M. SIMION (Rap.) 

44.0. Ad. Birini (Crișul) 44,1, A. 
Ginju (Ș. S. Sibiu) 46.5 ; 50 m
liber (f) : MINOLA VASILIADE 
(Rapid) 36.1, Edith Puel (Ș.S. Reș.) 
36.4. Marina Cristea 36.4 ; 50 m
delfin (f) : M. VASILIADE 40.2, 
Cătălina Pănulescu (Petr.) 41,5, 
M. Cristea 45,2 ; 50 m delfin (b) : 
I. SVET 38,9, S. Mitu (Dunărea 
Gal.) 43.1, A. Gînju 43,8.

CATEGORIA D _ 50 m liber
(t) : ' MARIANA BOSINCEANU 
(Petrolul) 41,6, Mihaela Georges
cu (Petr.) 42.7, Iudtt Huniadl (Ș.S. 
Res.) 45,9 : 50 m bras (t>) : GH. 
LUPAȘ (Din.) 52,5, S. Miulescu 
(Ș. S. Reș.) 52.5. D. Moisan (Petr.) 
52.5 : 50 m delfin (f) : M. GEOR
GESCU 51,2. nse Hellebrandt (S.S. 
Reș.) 54,8, M. Bosinceanu 60,6; 50 m 
delfin (b) : A. GOLOVKA (Din.) 
53.0, P. Niciu (Ș. S. Sibiu) 59,4, 
C. Nicolae (Din.) 60,4.

HANDBALISTELE DE LA

Costin CHIR1AC

CAMPiONAl
DuțJă trei ani de stagiu în 

divizia B, handbalul feminin 
sibian — reprezentat de C.S.M. 
— revine în primul eșalon.

Pentru o comportare cit mai 
bună în noul campionat, hand
balistele sibience și-au început 
pregătirile sub conducerea lui 
Francisc Monis. La antrena
mente (care au început de la 
28 iulie) participă un lot de 13 
jucătoare : Suzana Bretz, Doi
na Cernat (Voința Sibiu) și 
Mariana Ciobanu — portari, 
Maria Brezaie, lise Walzer,

Ileana Fera, Mirela Dragoș, 
Gandula Birlhelmer, Crista Co
mișel, Ursula Birthlmer (Uni
versitatea Timișoara), Doina 
Ciungan (Universitatea Craio
va), Adriana Lazăr (Politeh
nica Iași). în lot vor mai fi 
introduse : Rodica Șerb, Rodi- 
ca Băteală și Ligia Gligorea 
de Ia Școala sportivă Sibiu. 
Pentru perioada următoare sînt 
prevăzute și meciuri amicale, 
de pregătire.

ILIE IONESCU-coresp.

BOXUL GĂLĂȚEAN PE FIRUL UNEI VECHI TRADIȚII

• LA LUNGIME-. ELENA VINTILA 6,28 Șl 
VIORICA VISCOPOLEANU 6,27 M • 2xlO,5S 
PE „SUTA" • MARIANA GOTH LA O ZE
CIME DE RECORDUL NATIONAL

%
Campionatele de atletism ale 

Capitalei au debutat — pe pista 
de elbitex a stadionului Repu
blicii — foarte promițător, 
mulți dintre componenții lotu
lui republican (veniți special 
de la Poiana Brașov) realizînd 
performanțe de bună valoare.

în fruntea rezultatelor se în
scriu cele de la săritura în 
lungime fermei, unde primele 
clasate s-au apropiat simțitor 
de standardul pentru partici
parea la campionatele euro
pene. Elena Vintilă .(Dinamo) 
și-a înscris în palmares o pre
țioasă victorie asupra maestrel 
emerite a sportului
Viscopoleanu (Steaua), îmbună- 
tățindu-și și recordul personal, 
cu o încercare de 6,28 m. Re
cordmana lumii a fost măsurată 
cu 6,27 m. Au urmat Alina Po
pescu 6,03 m și Maria Salamon 
5,87 m (ambele de la Steaua).

După ce în serii marcase 11,9 
s, Mariana Goth (Metalul) a 
cîștigat finala „sutei" în 11,7 s, 
1a numai o zecime de recordul 
țării. Bine s-au comportat și 
Ioana Petrescu (Rapid) — 11,9, 
Viorica Enescu (Rapid) și Eca- 
terina Nourescu (Metalul). —

9

Viorica

12,0. Proba similară a băieților 
a dat cîștig de cauză lui Ale
xandru Munteanu (C.A.U.) în 

-10,7 s. In serii, însă, atît Mun
teanu cit și Vasile Sărucan 
(C.S.M. Cluj) au fost crono
metrați 
concurat- 
sîndu-se 
7,48 m.

Săritorii în înălțime au ob
ținut cifre apropiate de posi
bilitățile lor: Virginia Bonei 
(Rapid) 1,70 m la fete, respec
tiv, Șerban Ioan (C.A.U.) 2,10 tn. 
Mai notăm cursa curajoasă a 
studentului Gh. Monea (C.A.U.) 
la 400 m, încheiată în 48,9 s — 
record personal, ca și cea a 
dinamoviștilor Nicolae 
și Andrei Barabaș la 
(învingător Mustață în

Alte rezultate: 200 
Vosminschi (C.A.U.) 
110 mg: V. Suciu 
Ploiești) 14,7 ; triplu : Al. 
14.49, V. Purecel (Steaua) 
suliță : W. Socol (Steaua) 
200 m femei : Ecnterina 
reseu 25.4.

în 10,5 s. Ultimul a 
și la lungime, cla
pe primul loc eu

Mustață
5 ooo m 
14:18,0). 
m': M.

22.0 : 
(Petrolul 

Mihtl 
14,86: 
66,10:
Nou

Ad. IQNiSCU

in 
de

Prin anii următori primului răz
boi mondial, locuitorii Galațiulul 
aveau prilejul să asiste la primele 
exhibiții de box. organizate de 
navigatorii străini, tn scurtele lor 
popasuri pe malurile Dunării.

Descoperindu-1 frumusețea in 
agilitatea mișcărilor, In desăvir- 
șita simbioză a suplețe! cu băr
băția. oamenii de aici l-au Îndră
git, alcătuind din el — ea șl veci
nii lor de peste Șiret, brăilenli — 
un element tradițional.

Dezvoltarea „artei.-nobile" 
urbea gălățeanâ este legată
eterna ...rivalitate cu orașul 
Brăila. întrecerea lor pentru in- 
tiietate a constituit nucleul boxu
lui amator românesc, multă vre
me el ldentlficîndu-se cu această 
zonă.

începutul „erei" gălățene l-a fă
cut Constantin Nour, in 1923. Ne
uitata sa victorie asupra engle
zului Jeffrie LIngdton, după 10 
reprize Infernale, a constituit, de 
fapt, embrionul tradiției 
In 1930, Nlcolae Băncilă 
primul titlu national la 
consaerînd acest oraș ca 
puglllstfcă. In același an, 
devenea capitala pugllismulul ro
mânesc. prin participarea Iul Pa- 
naitescu Zigoto și Constantin 
David la Olimpiada de la Berlin.

Alte figuri nu mai puțin cunos
cute, cum sint Grigore și Con
stantin Jelesneac. Mihai Pînzaru 
sau Dumitru Ciobotaru au jucat 
roluri de glorie pe scena boxului 
autohton.

actuale, 
aduce 

Galati, 
putere... 
Galațiul

Boxeri selecționați
din

despre boxul 
perspectivele

gâlă- 
lui, 

de la

— A discuta 
țean actual șl 
acum, la aproape două luni 
ultimul gong al C.E. de la Bucu
rești, ne-a spus tov. Teodor Oprl-

că, președintele Consiliului jude
țean pentru educație fizică și 
sport, înseamnă, de fapt, a ra
porta nivelul activităților noastre 
la unele concluzii extrase 
competiția continentală. Fără 
fi privit marea confruntare 
ochi de specialist, am putut 
trage, totuși, cîteva idei 
t : . :
sigur că nu se poate obține 
succes de prestigiu și un 
atît de ridicat fără o strictă spe
cializare a sportivului, pe pro
priile-! calități, cum spunem noi. 
o strictă individualizare. La acest 
capitol, de data aceasta, noi, ro
mânii am constituit un exempl®. 
în altă ordine, s-a confirmat ideea 
care pentru sportul contemporan 
a devenit axiomă : selecție foarte 
bună, destul de timpurie, și in
struire foarte atentă. Ideea — pe 
care mi-a sugerat-o evoluția lotu
lui pugiliștilor englezi la Bucu
rești — este, după părerea mea. 
esențială. De materializarea ei 
depinde în mare măsură perfor
manța.

— Vă rugăm să ne precizați 
dacă pe plan local ați întreprins 
ceva pentru materializarea acestui 
deziderat și, eventual, să ne pu
neți la curent cu unele aspecte 
concrete ale activității pugilistice 
din orașul dv.

Activitatea pugilistică în orașul 
nostru este susținută, în princi
pal, de două secții : cea a clubu
lui sportiv Dunărea și cea a clu
bului Oțelul. La secția de la „Oțe
lul" — cea mai puternică secție 
locală — munca de instruire este 
asigurată de antrenorii C. Do- 
brescu, Gr. Jelesneac, D. Ră- 
ceanu și Nicolae Dobre. Ultimii 
doi se ocupă exclusiv de depista
rea șl instruirea juniorilor. La 
..Dunărea", antrenorii C. Jeles
neac, M. Casapopulos și instruc
torul 
secțk 
cum
ti va. In orAl

din 
să 
cu 

ex- 
___________... _____ ____f Impor
tante : sub aspect calitativ, sînt 

■___ ------- un
nivel

D. Șerban au specializat 
ia pe munca cu juniorii. După 
i vedeți, muncă de perspec- 

«9.1 ttiîii iMă

două secfil dar, deocamdată, cu 
o eficiență secundară : secția de 
la Constructorul I.C.O.R. (antre
nor Gh. Roșea) și de la Voința 
(antrenor N. Dobre).

Anul 1968 a adus Galațiulul un 
campion național de juniori, con
siderat speranța numărul unu a 
..treilor". Este Vasile Lehâduș. 
boxer de mare perspectivă. La 
campionatele naționale ale senio
rilor am avut cinci finaliștl șl tot 
aitția la cele ale juniorilor. A- 
lăturl de aceștia, încă 10 juniori 
s-au afirmat in mod deosebit. 
Dintreiei, voi aminti doar doi, des
pre care veți auzi precis : Adrian 
Guțu și Sandu ștefan. Obiectivele 
noastre au fost stabilite și in 
funcție de obligația pe care ne-a 
adus-o succesul boxerilor români 
la C.E. Și cum la noi boxul este 
o tradiție, este firesc să fim ani
mați de dorința de a da lotului 
reprezentativ noi elemente. Pentru 
aceasta, am trecut la o selecție 
serioasă, timpurie. Virsta medie : 
13 ani. Acțiunea s-a efectuat, in 
special, tn școlile din cartierul Ți- 
gllna și în Școala profesională de 
pe lingă Combinatul siderurgic, 
unde, an de an, avem de ales 
dintr-o masă de 2600 de elevi. 
După selecție și instruire urmează 
competiții adecvate, cum este 
„Joia începătorului", gală săptă- 
mînală rezervată numai celor în 
curs de Inițiere. Pentru cei mal 
avansați organizăm alte competi
ții, cum este, de pildă, ^Centura 
Dunării". Liniile metodice ale in
struirii au fost stabilite în funcție 
de indicațiile primite din partea 
F.R. Box șl de noutățile reținute 
de tehnicienii noștri trimiși lă C.E. 
După cum spun ei, două lucruri 
se impun ; asigurarea procedeelor 
de apărare la un înalt nivel șl 
pregătirea fizică excepțională. Ca
lendarul nostru competiționai cu
prinde fntîlniri interne ți interna
ționale, oficiale sau amicale, eșa
lonate pe tot parcursul anului. 
Traktor Schweling. F.C. Koln, 
Sempre Avânți. Selecționata de 
«.fisț.ît » QsiiesLaj'âsiel sâut-âsax

cîteva echipe cu care am susținut 
anul acesta întllniri șl pe care 
reprezentativa orașului Galați le-a 
învins.

Aici, pe arena 
ceferiștilor

Prin anii de glorie a lu! Panal- 
tescu Zigoto, ceferiștii, statomicU 
iubitori ai luptei cu mănuși, avlnd 
drept resurse doar pasiunea, au 
încropit undeva pe malul Dunării 
o arenă de box. Astăzi ea repre
zintă o Imagine semnificativă a 
condițiilor actuale, a dorinței de 
menținere și dezvoltare continuă 
a sportului cu mănuși în locali
tate : tribune de beton și ring 

acoperite, Instalații sanitare șl 
vestiare corespunzătoare, capaci
tate 2500 locuri.

— Aici, pe arena ceferiștilor, r.e 
relatează tov. Florin Popovlci, vi
cepreședinte al Clubului sportiv 
Dunărea, In luna septembrie vor 
avea loc campionatele balcanice 
de box. Acum, baza e supusă 
unor masive reamenajări. Dorim 
să-l schimbăm fața, s-o facem cit 
mai primitoare și corespunzătoare 
unei astfel de competiții. Colțurile 
și suprafețe sălii vor fi acoperite 
cu elemente ornamentale și artis
tice. bineînțeles, la .subiect*. Ca
pacitatea o vom mări, astfel Incit 
la Balcaniadă vor putea lua loc 
In tribune 4 000 de spectatori.

Evenimentul pugilistic din sep
tembrie reprezintă pentru noi, gă- 
lățenll. un minunat prilej de atra
gere a tineretului spre sălile de 
box. Faptul că ea va avea loc tn 
orașul nostru ne onorează șl, fi
ind angrenați în organizarea ei, 
puteți consemna cu certitudine că 
cea de a Vl-a ediție a Campio
natelor balcanice de box se va 
desfășura în cele mal bune con- 
dițlunl.

»r -. 7
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DIVIZIEI C, EDIȚIA 1969-1970
„ECHIPA NOASTRĂ

E 0 FAMILIE'1

IERI, PE „23 AUGUST"
SERIA A lil a

Lotul A—Metalul 5-2 (1-1)

Tufan a pătruns in careu și a pasat printre doi adversari unui coechipier

ETAPA I. n «ugtut

Mașini unelte București — Celu
loza Călărași

Laromet Buc. — Delta Tulcea
I.M.U. Medgidia — Unirea Minis. 
LT. Constanța — Petrolul Videle 
Olimpia Giurgiu — Electrica C-ța 
I.C.A.B. Areuoa — Cimentul Med. 
S.N. Oiier.ița — Teă. Buc.' 
Marina Mangalia — Voința Buc.

ETAPA A XI-A, > noiembrie

Celuloza — I.M.U. Medgidia 
Mașini unelte — Petrolul Videle 
Cimentul — Voința Buc.
Laromet — Marina Mangalia 
Olimpia Giurgiu — I.C.AB. 
Electrica — Tehnometal
S.N. Oltenița — l.T. Constanta 
Delta Tulcea — Unirea Mlngstlrea

ETAPA A xn-A, 9 noiembrie

ETAPA A VI-A, 28 septembrie

Progr. Balș — Prahova PI. 
I.R.A. clmplna — Autobuzul Bue. 
Petrolul Tirg. — Carpați Sinaia 
Met. Pitești — Sirena Buc.
T.U.G. Buc. — Comerțul Alex. 
Chimia — Caraimanul Bușteni 
Muscelul _ Progresul Corabia
FI. r. Buc. — Unirea '

ETAPA A VU-A, 5

Drăgășani

ETAPA A n-A. U august

Cimentul Medgidia — Marina 
Electric» C-va _ Mașini unelte 
Delta Tulcea — I.C.A B. Arcuda 
Celuloza CăArașt—Laromet Buc. 
Petrolul Vuiete — Oltenița
Voința Buc. — I.M.U. MedgiUia 
Unirea Minăstirea — Olimpia 
ren. Buc. — l.T. Ceastaața

ETAPA A m-A. n aagun

Delta Tulcea — Electrica C-ța 
I.M.U. Medgidia — Teh. Buc. 
Mașini uneite Buc. — Olimpia 
Marina Mangalia — Unirea 
LT. Constanța — Voința Buc. 
ș.N. Oitemța - Ceiuioia Călărași 
Î.C.Aa ArciMla — Petrolul Vkle.e 
Laxapiet Buc. — Ctmenuu

ETAPA A IV-A. U teptembria

Marina Mangalia—Petrolul VMe>« 
olimpia — C. men tul
TeUnometal — Voința 
I.M.U. MeOgMEa — SJ>. CBteotța 
Mașml uael'.e Buc. — Laromet 
Electrica C-ța — LCJLB. Arcuda 
Unirea Mînăstirea — LT. C-ța 
Celuloza — Delta Tulcea

Cimentul — Delta Tulcea
Petrolul Videle — I.M.U. 
Mașini unelte — Tehnometal 
Electrica — Unirea Mînăstirea 
Laromet — Voința
I C.A.B. — LT. Constanța 
Celuloza _ Olimpia
Marina — S.N. oltenița

ETAPA A xni-A, 1« noiembrie

l.T. Constanța — Laromet 
Delta Tulcea — Marina 
I.M.U. Medgidia — I.C.A.B. 
S.N. Oltenița — Mașini unelte 
Unirea Minăaiirea — Cimentul 
Tehnometal — Olimpia 
Petrolul Videle — Electrica 
Voința Buc. — Celuloza

ETAPA A XIV-A. a noiembrie

ETAPA A XV-A. » ibrm

SERIA A IV-a

octombrie
a

CîmplnaSirena Buc. — I.R.A. _ ____ _
Petrolul Tirg. — Comerțul Alex. 
Autobuzul Buc. — Progr. Balș 
Carpați Sinaia — Prahova PI. 
Muscelul C-lung — Caraimanul 
Unirea Drăgășani — T.U.G. Buc. 
Chimia — Metalul Pitești 
Progresul Corabia — Fi. r. Buc.

ETAPA A VDI-A, 12 octombrie

Caraimanul — Progr. Corabia 
Met. Pitești — Carpați Sinaia 
Prahova Pi. — Muscelul C-lung 
Sirena Buc. — T.U.G. Buc.
I.R.A. Cimpina — Petrolul Tirg. 
FI. r. Buc. — Autobuzul Buc. 
Unirea Drăgășani — Progr. Balș 
Comerțul Alex. _ Chimia

ETAPA A IX-A, 13 octombrie

Comerțul Alex. — Unirea 
Muscelul — Autobuzul Buc. 
Progr. Corabia' — Chimia 
Caraimanul — Petrolul Tirgoviște 
FL r. Buc. — Metalul Pitești 
Prahova PI. — I.R.A. Cimpina 
T.U.G. Buc. — Carpați Sinaia 
Progr. Baiș — Sirena Buc.

ETAPA A X-A. 29 octombrie

Carpați Sinaia — Progr. Balș 
Chimia — FI. r. Buc.
Autobuzul — Caraimanul 
LRuu Cimpina — Comerțul
Petrolul Tirg. — Progr. Corabia 
Met. Pitești — T.U.G. Buc.
Sirena Buc. — Prahova Pi. 
Muscelul — Unirea Drăgășani

ETAPA A XI-A, 2 noiembrie

' Aproximativ 2 000 de specta
tori au fost prezenți ieri în tri
bunele de la „23 August” pen
tru a urmări prima acțiune de 
toamnă a lotului reprezentativ, 
aflat înaintea celui mai impor
tant sezon fotbalistic din ulti
mii ani.

Tn prima repriză a antrena
mentului cu Metalul București, 
Angelo Niculescu și Emerich 
Vogi au trimis pe teren urmă
torul 11 : GHIȚA - SATMA- 
REANU, BARBU, DINU, DE
LEANU, GHERGHELI, RADU 
NUNWEILLER, DEMBROV- 
SCHI. TUFAN, DUMITRACHE, 
LUCESCU.

Față de echipa care a sus
ținut ultimul meci oficial al 
sezonului precedent, cel de la 
Lausanne, doar linia de atac 

* a avut aceeași alcătuire (Dem-
brovschi, Tufan, Dumitrache, 
tucescu). în rest, Ghiță și Di
nu au luat locul rapidiștilor 
Răducanu și Dan (utilizați în 
ajun de către echipa lor de 
club care a evoluat pe același 
gazon în compania formației 
braziliene F. C. Sao Paulo), 
iar Barbu și Ghergheli au ope
rat pe posturile în care juca
seră în Elveția Boc și Dinu.

Mai omogenă și mai comba
tivă în prima repriză, Metalul 
a pus serioase probleme lotului 
reprezentativ pe care l-a con
dus cu 1—0 (prin golul înscris 
de Pantelimon) timp de 40 de

minute. Abia in min. 41, Lu- 
cescu a restabilit echilibrul pe 
tabela de marcaj, deposedînd 
de balon, în apropierea careu
lui de 16 m, un apărător meta
lurgist și înscriind din apro
piere.

Le reluare, antrenorii lotului 
au efectuat unele modificări, e- 
chipa avind acum următoarea 
alcătuire: GHIȚA - SATMĂ- 
REANU, BARBU, DUMITRU 
NICOLAE, DELEANU. ANCA, 
DINU, LUCESCU (min. 80 
DEMBROVSCHI), TUFAN, DO- 
MIDE, CREINICEANU.

în noua formulă, selecționa- 
bilii au acționat mai energic, 
s-au mișcat mai mult în teren, 
au „legat" mai ușor in cimp, au 
construit și finalizat o serie de 
faze la poarta metalurgiștilor. 
Acțiunile mai clare, desfășura
te pe zone mai largi se dato- 
reșc, după părerea noastră, și 
faptului că in această repriză 
în componența atacului s-au a- 
flat — după eit timp ? — două 
aripi de meserie : LUCESCU 
(trecut pe dreapta și unde dă 
un randament sporit, simțin- 
du-se mai in largul său) și 
CREINICEANU (la fel de in
spirat șl impetuos ca în primă
vară). Ca o consecință firească, 
lotul a deținut superioritatea 
în joc aproape toată repriza se
cundă înscriind de patru ori 
prin Creiniceanu (min. 53 și

' MECIURI DE PREGĂTIRE
METALUL TR. SEVERIN - C.S.M. REȘIȚA — C.F.R. TI- 
JIUL PETROȘANI 1—2 (1—1) MIȘOARA 1—0 (0—0)

TR. SEVERIN. După o re
priză egală, în cea de a doua 
oaspeții au avut inițiativa. 
Au marcat: Achim (min. 21), 
Cotormani (min. 55) pentru 
Jiul, Căprioru (min. 29) pen
tru Metalul.

GII. MANAFU, coresp.

GAZ METAN MEDIAȘ — 
VITROMETAN MEDIAȘ 

1—2 (0—0) 
MEDIAȘ. Un util joc de 

verificare între cele două for
mații locale. Au înscris t 
Moldovan și Turcu pentru 
Vitrometan, I. Moldovan pen
tru Gaz metan.

Z. RÎȘNOVEANU, coresp.

REȘIȚA. înaintările ambe
lor echipe s-au comportat 
slab. Unicul gol a fost mar
cat de Cristian, fundașul for
mații C.S.M., în min. 76.

P. BOCȘANU, coresp.

FULGERUL DOROHOI — 
POLITEHNICA IAȘI 1—3 

(0—1)
DOROHOI. Superioritatea 

tehnică și-a spus cuvîntul. 
în min. 75, studenții au con
dus cu 3—0. Autorii goluri
lor : Lupulescu (min. 23), 
Contardo (min. 70), Moldo- 
veanu (min. 75), respectiv 
Constantinescu II (min. 80).

M. AZOIȚEI, coresp.

64), Tufan (min. 60) și Anca 
(min. 82). în min. 80, Lucdscu 
a suferit o întindere (recidivă 
după o accidentare recentă) și 
a fost înlocuit cu Dembrovschi.

Metalul a înscris încă un gel 
in această repriză prin Voinea 
(min. 75). Iată și formația ali
niată de metalurgiști : Petre 
Iosif (Niculescu) - Bâlănescu, 
Nedelcu, Apostol (Dobre), L 
Mateescu (Tașu), Dumitru Emil 
(Omer), C. Mateescu. Iancu, 
Georgescu (Voinea), * Panteli
mon, Roman (G. Stan).

La sfirșitul antrenamentului, 
prof. Angelo Niculescu ne-a 
declarat: „Convocind pe selec- 
ționabili așa de devreme ne-am 
dovedit inspirați, deoarece con
stat cu regret eă majaritalea 
ifîntre ei nu au rezistența ne
cesară și nici nu indeslinesc, 
la nivelul dorit, sarcinile duble 
de joc. Remarc, totuși, ca foarte 
bun aportul piteștcanului Bar
bu. Următoarea verificare a lo
tului ne-am propus-o pentru 
3 septembrie".

G NICOLAESCU

Deși tînăr, profesorul Victor 
Stănculescu este un nume tn 
fotbalul nostru. Și-a început 
activitatea de antrenor în 1856, 
cu un an înainte de a absolvi 
I.C.F.-ul. Perioada 1962—1968 
a însemnat adevărata lui con
sacrare ca antrenor. împreună 
cu Valentin Stănescu a creat 
„echipa de aur'“ a Rapidului, 
aducînd în Giulești mult rîvni- 
tul titlu de campion. în pre
zent este antrenor de categoria 
I și are în „palmares" nu mal 
puțin de patru cărți teoretice 
despre fotbal. Ca și celălalt 
antrenor giurgiuvean — mult 
discutatul Titi Teașcă — ceea 
oe-1 caracterizează pe Victor 
Stănculescu este pasiunea pen
tru studiu. Această pasiune șl 
dorință nestăvilită de autode- 
pășire l-au îndemnat să se în
scrie la o a doua facultate, cea 
de psihologie, lucru neobișnuit, 
dacă nu chiar singular, prin-

ETAPA A IX-A, 19 octomont
Laromet — I.C.A.B. Arcuda 
Mașini unelte — LT. Constanța 
Cimentul Medgidia — Celuloza 
Petrolul Vide.e — Voința 
Electrica — SJ*. Oltenița 
Delta Tulcea — Oumpia Giurgiu 
Marina — I.M.U. Medgidia 
Unirea Mînăstirea — Tehncmetal

ETAPA A X-A, M octombrie
Olimpia Giurgiu — S.N. Oltenița 
Marina — Celuloza
I.M.U. Medgidia — Laromet 
Tehnometal — Cimentul
l.T. Constanța — De.ta 'Tulcea 
I.C.A.B. Arcuda — Mașini unelte 
Unirea — Petrolul videle 
Voința Buc. — Electrica

tre antrenorii noștri. Iată pe 
scurt fișa personală a noului 
antrenor al Progresului. în- 
tîlnindu-1 zilele trecute pe 
stradă l-am atacat frontal:

laborarea dintre cei trei fa.'- 
tori este perfectă.

— Probabil că ai 
greutăți de intimpinat ?

Fi

— Speri să readuci Pro
gresul în prima divizie T

— Altfel n-aș fi acceptat să 
preiau comanda. Să știți cd 
această echipă nu e cu ni-

— /b sz'nuf acestei echipe 
riști de maz mulți ani psihoza 
că singura sarcină este de a 
lupta cu disperare pentru e- 
ristența ii» divizia A. Atit șt 
nimic mai mult. Fără acest

VICTOR STĂNCULESCU
LA ORA DESTĂINUIRILOR

mic inferioară multor fornuuxt 
din divizia A.

r-

SĂRBĂTORIREA
— Nici faptul că te afli 

pentru prima dată în pos
tura de antrenor principal 
nu-ti dă emoții 7

complex psihologic. Progresul 
nu ar fi părăsit prima divizie. 
Jucătorii trebuie aă înțeleagă 
că valoarea lor le creează oblt- 
gații mult mai mari. E poate 
cea mai grea problemă pe care 
o am de rezolvat.

LUI LIVIU COMAN

FL r. Buc. _ Muscelul C-lung 
Ccmer;ul Alex. — Carpați Sinaia 
Progr. Corabia — Progr. Balș 
Prahova Pi. — Autobuzul Buc. 
Unirea Drăgășani — I.R.A. Cimp. 
Caraimanul — Sirena Buc. 
T.U.G. «Buc. — Chimia
Met. Pitești — Petrolul Tirgoviște

Broșovschi este la U.T.A. 
reprezentantul „noului 
val”, al tineretului dornic 
de afirmare. La 7 ani pi
tic la C.F.R. Arad, la 14 
ani în prima echipă, la 
16 ani titular în formația 
Vagonul, iar un an mai 
tîrziu purtător al tricou
lui cu nr. 4 în echipa 
campioană a țării. Ascen
siunea sa rapidă se da- 
torește talentului și dorin
ței de a învăța meseria 
neasemuit de frumoasă și 
dură ce se numește fot
bal.

„Echipa noastră este o 
familie, o adevărată fa
milie care m-a primit pe 
mine mezinul ei cu bra
țele deschise. Cum să nu 
joci cu o indîrjită pasiu- 

I ne atunci cînd antrenorul 
I iți acordă încrederea ti- 
I tularizării în formație cu 
I prilejul unor jocuri deci- 
I sive. Cum să nu dai to- 
I tul pe teren atunci cînd 
I colegii de linie — jucători 
I consacrați și cu experiență 
I ea l.ereter, Pete seu,, Pojo- 
I ni, te încurajează și te 
I sprijină. Cînd reușesc 
I cite un procedeu tehnic, 
I cînd rezolv cu bine o si- 
I tuație dificilă mi se spu- 
I ne „bravo 
I tunci cînd 
I coechipieri 
I ralul prin
I cere și sfaturi înțelepte*. 
I Tînărul cu ochi limpezi 
I șl albaștri nu poate fi 
I oprit atunci cînd vorbește

Broși", iar a- 
greșesc aceiași 
îmi redau mo- 
încurajări sin-

ETAPA A XU-A. 9 noiembrie

Caraimanul — I.R.A. Clmplna 
Progr. Balș — Met. Pitești 
Chimia — Carpați Sinaia 
Comerțul Alex. — Muscelul 
T.U.G. Suc. — Autobuzul Buc. 
Petrolul Tirg. — Prahova FI. 
FI. r. Buc. — Sirena București 
Progr. Corabia — Unirea

ETAPA A XII1-A. 16 noiembrie

Prahova Pi. — Unirea 
Muscelul _ T.U.G. Bue. 
Progresul Baiș — Caraimanul 
Carpați Sinaia — FI. r. Buc. 
I.AA. Cimpina — Chimia 
Autobuzul Buc. — Progr. Corabia 
Met. Pitești — Comerțul Alex. 
Sirena Buc. — Petrolul Tirgoviște

ETAPA A X1V-A. 23 noiembrie

T.U.G'. Buc. — Progr. Baiș 
Caraimanul — Comerțul Alex. 
Progr. Corabia — Sirena Buc. 
Met. Pitești — I.R.A. Cimpina 
Petrolul Tirg- — Autobuzul Buc. 
Unirea Drăgășani — Carpați Sinaia 
Muscelul C-lung — Chimia 
FL r. Buc. — Prahova Ploiești

ETAPA A XV-A, 30 noiembrie

Carpați Sinaia — Progr. Corabia 
Autobuzul Buc. — Met. Pitești 
Comerțul Alex. _ Fi. r. Buc. 
Progr. Balș — Muscelul
Sirena Buc. — Unirea Drăgășani 
Chimia — Petrolul Tirgoviște 
Prahova PI. — Caraimanul 
LR.A. Cimpina — T.U.G. Buc.

Ionescu, Beldeanu, Motoc, Mi
nn Matei, la fel de valoroși, 
vor putea să-și pună mai bine 
tn valoare calitățile. Gine cre
de că se poate cîștiga o mare 
bătălie numai cu debutanți se 
înșeală. O echipă devine mare 
numai atunci tind intre expe
riență și tinerețe se realizează 
o adevărată simbioză.

— Mai iubești Rapidul?

— Echipa o iubesc la fel de 
mult fi acum. Am crescut, ca 
antrenor, o dată cu marea e- 
chipă a Rapidului, care mt-a 
oferit la 11 iunie 1967 cea mai 
mare satisfacție din viața mea 
Și, apoi, este vorba de o pa
siune veche de peste 30 de ani, 
iar prima dragoste nu se uită 
niciodată.

— Dacă conducerea ac
tuală a clubului Rapid 
te-ar chema la cîrma echi
pei te-ai reîntoarce ?

PRECIZĂRI ÎN LEGĂTURĂ 
CU ÎNLOCUIREA JUCĂTORILOR

în conformitate cu prevede
rile art. III din regulamentul 
jocului de fotbal și cu deciziile 
elaborate de I.B., precum și in 
urma experienței rezultate din 
practica de pînă acum privind 
posibilitatea schimbării jucă
torilor la întîlnirile oficiale, co
legiul central aduce la cunoș
tința arbitrilor următoarele i

a) echipele au dreptul să 
schimbe, pe tot parcursul jo
cului, doi jucători, indiferent 
de post, anunțind insă în pre
alabil pe arbitrul de centru ;

b) un jucător de rezervă in
trodus in joc, poate fi Înlocuit 
cu altă rezervă, dacă pînă în 
acel moment nu s-a făcut a 
doua înlocuire ; -

c) înlocuirea unui jucător se

DUMINICĂ, LA CONSTANȚA:

fARUL - SAO PAULO

poate face in orice moment al 
jocului, deci și înainte de exe
cutarea unei lovituri de la 
11 m ;

d) portarul poate fi schim
bat cu unul din jucătorii aflați 
in joc, oricind se consideră ne
cesar, cu condiția ca această 
schimbare să fie comunicată 
în prealabil arbitrului de cen
tru ;

e) echipele au dreptul să 
treacă pe foaia de arbitraj ma
ximum patru jucători de re
zervă din care-și pot alege doi 
jucători după hecesități ;

D echipele care incep jocul 
cu efectivul incomplet (mini
mum 7 jucători), au dreptul 
să-și completeze formația în 
tot cursul jocului dar numai 
cu jucătorii înscriși pe foaia 
de arbitraj ;

g) un jucător eliminat înain
tea începerii jocului poate fi* 
înlocuit numai cu unul dintre 
jucătorii Înscriși pe foaia de 
arbitraj.

I. CEAUREANU 
președinta al Colegiului central 

al arbitrilor

Cu prilejul meciului inter
național C.S.M. Sibiu—Chemie 
Leipzig, a avut loc un emoțio
nant eveniment — retragerea 
din activitatea competițională 
a portarului Liviu Coman. Pre
ședintele secției de fotbal 
C.S.M. Sibiu, Ion Munteanu, 
l-a felicitat în numele clubu
lui și al publicului sibian pen
tru îndelungata sa activitate 
fotbalistică.

După tradiționalul schimb al 
tricoului cu nr. 1, pe care îl 
va îmbrăca, de acum încolo, 
Giinther Liebhardt, Liviu Co
man a fost îmbrățișat de foștii 
săj colegi, primim} din partea 
clubului un fanion, o cupă de 
cristal și o minge cu semnătu
rile tuturor jucătorilor. La cei 
37 de ani ai săi, Liviu Coman 
are 22 de ani de fotbal, dintre 
care 19 ani consecutiv în di
viziile A și B. El a apărat poar
ta echipelor Armata Cîmpulung 
Moldovenesc (trei ani), C.C.A. 
(un an), Rapid (doi ani), U.T.A. 
(opt ani) și C.S.M. Sibiu (cinci 
ani).

Coman nu spune însă defi
nitiv adio fotbalului. El se va 
ocupa în viitor de echipa de 
juniori a clubului.
ILIE IONESCU — coresp. princ.

— Absolut de loc, pentru c& 
în întreaga perioadă a colabo
rării cu V. Stănescu nu am 
simțit nici un moment că aș 
fi fost in afara conducerii e- 
chipei. Dar să știți că niciodată 
marile performanțe nu se pot 
obține de unul singur. Credeți 
cumva că succesele doctorului 
Barnard se datoresc numai 
muncii lui individuale ? Me
rite la fel de mari a avut în
treaga echipă de la Grotte 
Schur. La fel și in fotbal, pen
tru a obține succese trebuie 
să conlucreze antrenorii, ju
cătorii și conducerea clubului. 
Ceea ce îmi dă atîta încredere 
este faptul că la Progresul co

— Ai fost acuzat că al a 
pe Lat la jucători virstnici, 
deveniți indezirabili la alta 
echipe. Ce poți replica ?

— Oare Rapid nu a renunțai 
la Oblemenco ca necorespun
zător pentru ca la Craiova si 
renască din propria-i cenușă 7 
Și mai e ceva. La noi s-a tn- 
cetățenii ideea că un jucător 
la 27-28 de ani este „terminal”, 
lucru cu care nu pot să fiu de 
acord. Noi, românii, avem un 
proverb „dacă n-ai bătrînî să-i 
cumperi*. Andrei, Dumbravă; 
Neacșu. Pavlovici și Raksi vor 
forma osatura atit de necesară 
unei echipe. Alături de el, ti
nerii Dudu Georgescu, Radu

— Nu. Am mai primit o ase
menea ofertă, pe care am refu
zat-o deoarece mi se cerea un 
preț prea mare: despărțirea 
de V. Stănescu.

— Cum v-au primit su
porterii Progresului ?

CERNEA ÎNVINGĂTOR
IN PRIMA ETAPĂ

A „CUPEI OLIMPIAu

(prin telefon).

— Cu aceeași dragoste cu 
care mă înconjurau și supor
terii Rapidului. M-a surprins 
faptul că numărul „progresiști
lor' a rămas la fel de mare și, 
acum, tind echipa este în „B“. 
De altfel, suporterii Progresu
lui, ca și cei ai Rapidului, au 
această mare calitate de a fi 
alături de echipă și la bine și 
la rău. Din acest punct de ve
dere se aseamănă ca niște frați 
siamezi. Si fiindcă a venit 
vorba de suporteri, vreau să 
vă spun că m-a emoționat pro
fund prezența în tribune la 
antrenamentele Progresului a 
numeroși suporteri rapidiști. 
Se vede treaba că nici ei nu 
mă pot uita...

Dan VLAD

în cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în țara noastră, 
echipa braziliană Sao Paulo 
va evolua duminică la Con
stanța. De această dată, fotba
liștii de la Sao Paulo vor juca 
în compania divizionarei A, 
Farul Constanța. în urma vic
toriilor repurtate la Craiova 
și București partida suscită 
un mare interes pe litoral. Se 
reține de asemenea faptul că 
jucătorii de la Farul au obți
nut succese în majoritatea în- 
tîlnirilor din sezonul estival.

Colegiul central al arbitri
lor a stabilit ca jocul să fie 
condus de Nicolae Petriceanu, 
la centru, Simion Mîndreș și 
Constantin Hrisgfi, la linie. ,

CONSTANTIN Șl JENEI 
SUSȚIN MECIUL DE ADIO!
Simbătă seara, pe stadionul 

Republicii, la începutul parti
dei Steaua—Rapid, ce se desfă
șoară în cadrul Cupei muni
cipiului București, va avea loc 
o emoționantă fes'..vitate. Con
stantin și Jenei, doi dintre cei 
mai iubiți fotbaliști români, de 
numele cărora sînt legate mul
te din succesele clubului Stea
ua, ea și ale echipei noas
tre naționale, iși vor lua ră

mas bun de la colegii și simpa- 
tizanții lor cu ocazia retrage
rii din activitatea competițio
nală internă. Ambii iși vor con
tinua insă activitatea fotba
listică in Turcia. Iată, deci, 
un ultim prilej de a asista la 
un recital al „profesorului”, pe 
care — sîntem siguri - iubi
torii fotbalului din Capitală 
nu-1 vor pierde.

BUȘTENI 7
Prima ediție a „Cupei Olim
pia", competiție ciclistă pe 
etape la care participă 46 de 
rytieri din Capitală și din 
provincie, a debutat cu o 
etapă interesantă — Bucu
rești — Azuga, 136 km — în 
care au avut Ioc numeroase 
acțiuni ofensive. La Mogo- 
șoaih a evadat Puterity. După 
un., contratimp individual 
de 42 km el a fost ajuns 
de pluton. Gera și Moiceanu, 
plecați din grupul masiv la 
km 50, sînt prinși în apro
piere de Ploiești. Alte acți
uni, inițiate de N. Ciumeti, 
Fr. Gera, Ardeleanu £.a. se 
succed cu repeziciune, dar 
ele sînt anihilate de plutonul 
care-și concentrează atenția 
în permanență asupra celor 
combativi. O singură dată 
se lasă păcălit : după Cîmpi- 
na, cînd atacă G. Mvkeanu,

I. Ardeleanu, At.~ Sofronie 
Șt Cernea. Acest cvartet 
duce o trenă infernală că
reia nu-i rezistă Ardellfenu 
(rămas la intrarea în Sinaia), 
dar care ii ajută pe fugari să 
se detașeze de pluton. Sprin
tul revine lui ȘT. CERNEA 
(Steaua) 3 h. 44:26 (m.o.
36,102 km), urmat de G. 
Moiceanu (Dinamo) — ace
lași timp. Al. Sofronie (Dina
mo), 3 h. 44 :29, C. Gri gore 
(Dinamo) 3 h. 45 : 25. V. Bur- 
lacu (Steaua), I. Cosma (Di
namo). W. Egyed (Dezrobirea 
Brașov). C. Tudoran (C. S. 
Brăila), Fr. Gera (Steaua) 
Vasile Tudor (Dinamo) ș.a. — 
același timp. Astăzi are loc 
etapa 
rești.
mîfid
(km
jur ui
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a II-a. Azuga — Bucu- 
136 km.

să sosească
7. șoseaua
orei 17,30.

cicliștii ur- 
în Capitală 
Buftea) în
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momentele di- 

arată
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să ne

plin de 
o înfrîn- 
stimuleze 

mobilizîn-
viitoare con-

de fotbal, a- 
Aradului are 

suiți

de coechipieri sau de „nea 
Nicu“ antrenorul drag. 
„Pentru noi el este un pă
rinte iubitor, 
drept. In 
ficile se 
tact, iar 
gere știe
amorul propriu 
du-ne pentru 
fruntări".

îndrăgostit 
cest copil al
idoli bine stabiliți, 
pe postamente intangibile. 
„Petschowschi și Ozon au 
fost modele pentru mi
ne; astăzi îl admir pe 
Dumitriu II virtuoz al ba
lonului și de asemenea pe 
Deleanu, Dumitrache 
italianul Rivera*.

Sîntem curioși să 
flăm dorințele acestui 
dolescent ce a urcat 
repeziciune 
sacrării.

„Dorința 
joc fotbal; 
și din ce tn ce mai 
Jocul cu mingea îmi 
pă tot ' timpul, îmi 
lează visurile, îmi 
zează năzuințele, 
să ajung cit mai 
în echipa națională și... 
cine știe poate să joc în 
Mexic".

Dar chemarea antreno
rului Dumitrescu l-a răpit 
pe interlocutorul nostru 

Și acest tînăr suplu și ti
mid care roșește și pleacă 
privirea cu ușurință, ca- 
re-1 iubește pe Eminescu 
și adoră melodiile lui 
Adamo s-a transformat 
într-o clipă într-un apă
rător dîrz, acroșînd 
tărîre, deposedînd 
plomb, îndrăzneț 
înfricat. Mari sînt 
morfozele fotbalului !

treptele

mea este 
cit mai

și.
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a-
cu 
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mult 
bine.
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M. SAVEL

ÎNTREPRINDEREA de foraje
Șl ALIMENTĂRI CU APĂ

deschide un curt de calificare de scurtă durată (3 luni) 
pentru meseria de sondori. Cursurile încep pe data de 
16 august 1969.

Cei interesați urmează să prezinte următoarele acte, 
în original și copii :

— cerere de înscriere 5
— certificat de 7 clase î
— certificat de naștere ;
— certificat de sănătate ;
— să aibă stagiul militar satisfăcut.

Cursurile se 
toate județele

Pe timpul școlarizării elevii primesc o indemnizație 
de 735 lei lunar, din care se reține masa la cantină. 
Cazarea este gratuită, iar transportul se decontează.

țin în Capitală și se primesc înscrieri din 
țării, pînă la data de 10 august I960.

După absolvirea școlii, absolvenții vor fi repartizați la locu
rile de muncă din unitățile noastre din (ară. Pentru alte lămu
riri vă adresați la tel. 16.31.90. Biroul Personal str. Bibliotecii 
nr. 4, sectorul 4 București.



în turneul de volei de la Constanța
._______ ___  __ __ _ _ ______y_____ _ _ __ __ ___ a

ECHIPA NOASTRĂ DIN NOU iNVIHSĂ ■

2-3 CU CEHOSLOVACIA
CONSTANȚA, 7 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). 
Turneul internațional de 
volei feminin ce se desfășoară 
în localitate a programat în 
ziua a treia întîlnirile Japo
nia — Iugoslavia, Polonia — 
Bulgaria și România — Ce
hoslovacia. Primele două par
tide s-au caracterizat prin- 
tr-un evident dezechilibru de 
forțe. Japonia a depășit, așa 
cum era de așteptat, cu ușu
rință echipa Iugoslaviei la 
scorul de 3—0 (1, 1, 1"). învin
sele n-au opus aproape deloc 
rezistență japonezelor, care 
au avut, astfel, posibilitatea 
să etaleze întreaga gamă a 
cunoștințelor lor voleibalisti- 
ce, practicînd un joc variat, 
combinativ, în continuă mișca
re. în această veritabilă de
monstrație a ieșit în evidență 
Seiko Shimakage, excelentă în 
acțiunile la fileu și în linia 
a doua. Au arbitrat G. Tassev 
(Bulgaria) șl T. Mioduszewski 
(Polonia).

în meciul următor, Polonia 
a dispus categoric de Bulga
ria cu același scor 3—0 (5, 9, 
3), manifestînd o superiorita
te desăvîrșită la toate capito
lele. Și de această dată a- 
tacul polonezelor a fost la 
înălțime, iar ridicătoarea-coor- 
donatoare Danuta Kowaleczyk 
și-a probat din plin calitățile 
de dirijor al ofensivei, în 
care Porzec și Aszkielowicz 
au dominat cu autoritate blo
cajul advers. Echipa bulgară 
a manifestat multă putere de 
luptă — însă cu mijloace ne
perfecționate. Și atît... Au 
arbitrat Y. Ueno (Japonia) și 
D. Prieloszny (Cehoslovacia).

O întîlnire ce se anunța des-

tul de echilibrată a opus for
mațiile României și Cehoslo
vaciei. Și, într-adevăr, disputa 
a fost deosebit de îndîrjită în 
toate seturile, în ciuda unor 
diferențe de scor care ar putea 
presupune superioritatea evi
dentă. în partea inițială ro
mâncele, bine dirijate de Re- 
bac, au reușit să atace deci
siv, în special prin Bogdan și 
Popescu (setul I), Apoi forma
ția cehoslovacă se impune în- 
tr-un final de set (II) drama
tic și echilibrat, în care 
a ieșit în relief forța atacu
lui Stefkovei, Vlaskovei și 
Polakovei. Următoarele două 
au fost cîștigate, pe rînd, de 
cele două formații ceva mai 
clar, iar cel decisiv de Ceho
slovacia (echipa noastră a că
zut fizic), care obține victoria 
cu 3—2 (—11, 13, —7, 8, 5).

Au arbitrat bine L. Mesza- 
ros și L. Ormay (ambii din 
Ungaria).

Emanuel FANTĂNEANU

INTERVIUL NOSTRU

Năstase învinge
pe Taylor dar pierde

la Franulovici...
HAMBURG, 7 (prin telefon). — 

In turul doi al probei de simplu 
bărbați din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la Ham
burg, campionul român Ilie Nas
tase a terminat învingător în 
fața reputatului profesionist en
glez Roger Taylor. Scor final : 
6—4, 3—6, 6—3, 7—5. In schimb, 
următorul adversar al lui Năsta
se, campionul iugoslav Zelko Fra
nulovici, s-a arătat mai dificil și 
românul cedează în al patrulea 
set : 3-6, 3-6, 6—2, 4-6. Celălalt 
jucător român prezent în concurs, 
Ion Țiriac, întîlnește în turul trei 
pe Bob Hewitt (Republica Sud- 
Africana), care conduce la pauză 
cu 6—3, 7—5, 1—6.

Alte rezultate, din primele tu
ruri : Kodes — Anderson 4—6, 
10—8, 6—4, 6_3 : Maud — Bart
hes 8—6, 6—3, 6—4 ; Hewitt — 
Lloyd 6—3, 6—4, 6—4 ; Bungert — 
Nitsche 6—4, 6—4, 7—5.

In turneul feminin, tenismana 
cehoslovacă Vlasta Vopickova a 
Invlns-o pe australianca Helen 
Gourlay cu 6—2, 6—2.

sags? ?
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PE PISTELE
DE ATLETISM
După două, zile de întreceri, 

la Augsburg a luat sfirșit în- 
tilnirea jntemaKonală de at
letism dintre selecționatele 
S.U.A. și R.F. a Germaniei. 
La masculin, oaspeții au ter
minat Învingători cu 133—101 
puncte, iar la feminin victoria 
a revenit gazdelor cu 68—66 
puncte. Rezultate tehnice în
registrate in ziua a doua de 
concurs : MASCULIN : 200 m.
— Carlos 20,3 ; 10 000 m — Li- 
ess 29:38,4 ; 3000 m. obstacole
- Wagner 8:47,4 ; 1500 m. Tum- 
mler 3:42,1 : 
lenbach 20,19
Sauer 15,84 
Burrell 2,13
400 m - S.U.A. 3:03,3 ; FEMI
NIN : 200 m — Barbara Fer
rell 23,7 ; 1500 m — Francie 
Larrieu — 4:18,3 ; disc — Liesel 
Westermann 60,68 m. ; ștafeta 
4X400 m. - S.U.A. 3:36,1. La 
decatlon, pe primul loc s-a 
clasat Bill Toomey, campion 
olimpic la Ciudad de Mexico, 
cu un total de 8116 puncte.

greutate — Bir
in. ; triplusalt — 
m. ; înălțime — 
m. ; ștafeta 4X

De la trimisul nostru special la Spartachiada de vară a armatelor
țărilor socialiste, CONSTANTIN ALEXE

ZIUA PARTIDELOR DECISIVE
KIEV, 7 (prin telefon). Bas- 

chetbaliștii au început să se 
„încălzească" abia acum. Cam 
tirziu. Cele două înfringeri 
din grupă i-au costat, astfel 
că ei vor întîlni Ungaria pen
tru locurile V—VI. în cele
lalte partide decisive vor ju
ca U.R.S.S. — R.D.G. (locul 
I și II) și Polonia — Bulf.^b- 
ria (III—IV). Voleibaliștii 
noștri au cîștigat cu 3—0 
(5, 8. 3) la Polonia și așteap
tă rezultatul partidei Polo-

GHEORGHE COBZUC
RĂSPUNDE LA 3 ÎNTREBĂRI

La Băneasa, în așteptarea
decolării avionului de Londra

A venit din nou ora despăr
țirii. Tenismaniî noștri, cel 
care ne-au oferit bucurii și 
acum ne dau nădejdi nespuse, 
pleacă spre locul marii lor 
dispute. în două eșaloane, e- 
chipa română călătorește spre 
Wimbledon, acolo unde seva 
juca finala cu Anglia. Țiriac 
și Năstase au plecat de luni, 
pe ruta Hamburg, ceilalți doi 
echipieri, Mărmureanu și 
Dron, însoțiți de căpitanul lor 
de echipă, zburau miercuri 
spre Londra. Cu Gheorghe 
Cobzuc am stat de vorbă la 
aeroportul Băneasa, așteptînd 
decolarea avionului RO-205. 
I-am pus trei întrebări :

convins că vom învinge, acasă, 
atit echipa U.RSS., cit și pe 
cea a Indiei. Poate, nu la sco
ruri atit de categorice... Dar 
băieții noștri s-au arătat la un 
maximum valoric, care le-a 
permis să-și domine cu autori
tate adversarii. Cred că la ob
ținerea acestei forme foarte 
bune, o contribuție și-a adus-o 
și numărul mai mare de me
ciuri susținute, in acest sezon, 
in cadrul echipei reprezenta
tive.

Q«•Țiriac și Nastase, acești 
excelenți jucători de tenis, 
sînt oare și buni prieteni ?

t» Spune-ne sincer, con
tai pe o calificare în finala 
inter-zone ?

—Numai după ce am trecut 
de Valencia — afirmă căpitanul 
reprezentativei României. Vic
toria asupra spaniolilor ne-a 
deschis poarta spre etapele de
cisive ale „Cupei Davis'. Eram

— ...Foarte buni. Tocmai in 
aceasta constă plusul lor de 
forță arătat in ultimele me
ciuri. Coeziunea, legătura care 
se face intre ei, in special in 
partidele de dublu, este o ar
mă redutabilă pe terenul de 
joc. Cred că nu trebuie ascuns 
faptul că nu prea de mult, 
acești doi jucători erau depăr
tați sufletește unul de celă-

nia — Bulgaria, în speranța 
unui loc II, dacă înving po
lonezii. In alt meci : U.R.S.S. 
— Cehoslovacia 3—0. La 
handbal, România și Ceho
slovacia se vor afla față-n 
față. înaintea acestei partide 
situația lor în clasament este 
următoarea : 1. România 5 4 
1 0 92—67 9 p, 2. Cehoslova
cia 5 4 1 0 92—68 9 p. Deci 
noi avem un gol în plus și 
nu cehoslovacii, cutty se cal
culase mai înainte.

în ultimele probe atletice 
n-au lipsit rezultatele bune. 
R. Klim și-a dovedit din nou 
clasa mondială, cîștigînd a- 
runcarea ciocanului cu 71,38 
m. Colegii săi de echipă, Ni
kulin și Maximov, s-au cla
sat pe locurile II și III cu. 
67,84 m și, respectiv, 67,72 m. 
Surpriză mare la triplusalt : 
reprezentantul Europei la me
ciul cu America, maghiarul 
Kalocsai, s-a clasat pe locul 
III (15,86 m) după coechipie
rul său Czifra — 16,22 m și 
sovieticul Bessonov — 16,19 m. 
C. Corbu
Decatlon : 
(U.R.S.SJ 
m :
42,2
Dudin (U.R.S.S.) 8:32,8, V. Ku- 
dinski (U.R.S.S.), cîndva lider 
european al probei, a ocupat 
locul 4 cu 8:44,5; 4X100 m: 
1. U.R.S.S. 40,1... 5. România 
(Perța, Deac, Samungi, Zam- 
firescu) 42,1; 4X400 m: 1. 
U.R.S.S. 3 :09,3. 2. Polonia 
(cu Badenski în formație) 
3:10,0.

La natație s-au disputat fi
nalele următoarelor probe: 
4 X 100 m mixt: 1. U.R.S.S. 
4:10,2... o. România (Giurasa, 
P. Teodorescu, Miclăuș și 
Slavic) 4:22,2 ; 1 500 m liber : 
1. Dunaev (U.R.S.S.) 17:21,8... 
6. D. Naghi 18:12,9 ; 100 m 
bras: 1. Kosinski (U.R.S.S.) 
1:09,3... 5. P. Teodorescu
1:12,6: 100 m spate: 1. Kuzmi
nas (U.R.S.S.) 1:04,2... 5. Z. 
Giurasa 1:06,4... 9. St. Bene- 
dec 1:08,8 (ambii România).

n-a
1.

7 366
1. Baidiuk (U.R’.S.S.) 28 : 

: 3 000 m obstacole : 1.
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lalt. Adevărați inamici... Cu 
timpul, asperitățile dintre ei 
s-au estompat, iar locul lor a 
fost luat de o sinceră și puter
nică prietenie. Și aci, jocurile 
in cadrul echipei naționale 
și-au adus contribuția. Ion Ți
riac, cu ascendentul pe care 
i-l dau virsta și experiența sa, 
il conduce adesea in joc pe 
Ilie Năstase. iar acesta, cu di
namismul său, cu buna sa dis
poziție, il mobilizează in joc și 
pe Țiri...

■

* 'x

k

4
•>
»-»«Dar la Wimbledon, ce 

șanse avem ?_

concurat.
Tregubenko

p ; 10 000

La 100 m liber (finala dispu
tată în -urmă cu două zile) 
clasamentul arată astfel: 1. 
Kulikov 55,7, 2. M. Slavic 
55,7 (recordul Sparta 'hiadei 
stabilit de Slavic 55,6 — 
a fost realizat în serii), 3. E- 
lert (R.D.G.) 55,8.

Boxul a programat aseară 
22 de semifinale. Pe nedrept, 
greul nostru Anghel Iancu, 
a fost declarat învins în fața 
maghiarului Juhasz (decizie 
3—2). I. Dinu a susținut o 
partidă dramatică în compa
nia lui BMyer (R.D.G.), pe 
care îl făcuse groggy în rep. 
II. în ultimul rund Dinu a 
primit un avertisment gratuit, 
care, adăugat la revenirea 
adversarului său, < a cîntărit 
greu la darea deciziei : cîști
gă Bayer Ia puncte. Popa 
pierde la puncte în fața lui 
Ghetai (Cehoslovacia), iar 
Chivăr — care în r. I și II 
nu prea a îndrăznit să atace 
— a pierdut la puncte la Sa- 
belnikov (U.R.S.S.). Pen o 
finală s-au calificat doi bo
xeri români : M. Lumezeanu, 
care la semimuscă l-a învins 
la puncte, pe Picher (Ungaria), 
și N. Gîju învingător la punc- 

-te în fața lui Lang (R.D.G.). 
In finală Lumezeanu va boxa 
cu bulgarul Atanasov, iar Gî
ju cu sovieticul Kalmîkov.

Au încheiat întrecerea 
luptătorii de la libere, 
bilanțul reprezentanților 
tri: V. Iorga (cat. 82 
locul II, P. Cernău (cat. 
kg), P. Coman (cat. 62 kg) și 
P. Enache ( + 100 kg) loc. III, 
P. Poalelungi (68 kg) loc. IV. 

întrecerile la următoarele 
două categorii la haltere nu 
ne-au mai adus satisfacțiile 
din zilele precedente. La cat.
82.5 kg pe locurile I și II 
s-au situat sovieticii Golubo- 
vici și Beleâev, ambii cu 470 
kg (departajați la cîntar); 
cat. 90 kg : 1. Rigula (Polonia),
487.5 kg, 2. Pâhumov
(U.R.S.S.) 475 kg... 6. Gh.
Popovici (România) 410 kg.

LOCURI FRUNTAȘE 
PENTRU 

ELISABETA 
POLIHRONIADE...

SOFIA 7 (Agerpres). Turneul 
internațional feminin de șah 
de la Sofia s-a încheiat cu 
victoria maestrelor Elisabfeta 
Polihroniade (România) și Na
dia Medianikova (U.R.S.S.), 
clasate pe primul loc la ega
litate cu cite 61/* puncte fie
care. Au urmat în clasament : 
Troianska (Bulgaria) 6 p, Szin- 
ka (Ungaria) 5'h p, Rensch 
(R. D. Germană) 5 p, Sikova 
(Bulgaria) 4% P. Litvinska 
(Polonia) 4 p, Mihailova (Bul
garia) 3'ă p, Borisova (Bulga
ria) 2‘/2 P- Și Davidova (Ceho
slovacia) 1 p. în ultima run
dă, Polihroniade a cîștigat la 
Mihailova, Litvinska la Bori
sova și Troianska la Davidova. 
Medianikova a remizat cu 
Rensch.

...SI VICTOR 
CIOCÎLTEA

și 
Iată 
noș- 
kg)

52

BELGRAD, 7 (Agerpres). în 
runda a 7-a a turneului inter
național de șah de la Skoplje, 
maestrul român Victor Ciocil- 
tea (cu piesele albe) a remizat 
cu marele maestru iugoslav 
Matulovici. Smîslov l-a învins 
pe Uhlmann, Hort pe Evrosi- 
movski, Parma pe Ostoici și 
Sofrevski pe Pianinei. Kurajița 
a întrerupt cu Janosevici. în 
clasament, pe primul loc se 
află Victor Ciocîltea (Româ
nia) cu 4’/2 puncte, urmat de 
Hort (Cehoslovacia) 4 (2) p,
Kurajița (Iugoslavia) 4 (1) p, 
Holmov (URSS) 4 p. etc.

Echipa de handbal Voința 
București învinsă la Budapesta

• Continuîndu-și turneul în Un
garia, echipa masculină de hand
bal Voința București a jucat la 
Budapesta cu formația Csepel. La 
capătul unui joc echilibrat g' 
dele au terminat învingătoare t 
scorul de 18—17 (11—12).

1
ÎN CONCURSUL DE PENTATLON MODERN DE LA SOFIA

SPORTIVII UNGURI - VICTORIOȘI
SOFIA, 7 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). Astăzi, 
s-a încheiat concursul de pen
tatlon modern rezervat speran
țelor olimpice din Ungaria, Bul
garia, U.R.S.S., România, Po
lonia și Cehoslovacia. Ultima 
probă a fost, ca de obicei, cro
sul, disputat, pe o distanță de 
3000 m, în Parcul Libertății din 
Sofia. El a prilejuit un dublu 
succes sportivilor țării gazdă, 
buni cunoscători ai traseului 
și ai punctelor cheie ale aces
tuia. Primul clasat, bulgarul 
Pepeleankov, a realizat timpul 
de 9:13,0—1308 p, fiind urmat 
de compatriotul său Bratancv 
8:32,0-l 232 p. Pe locul trei s-a 
clasat liderul întrecerii, Vilani 
(Ungaria), 9:34,4—1 224 p. Iată 
și locurile ocupate de sporti
vii români : 10. Spîrlea 9:58,0- 
1128 p, 11. Moraru 10:11,0—

1076 p, 12. Cosmescu 10:15,0—
I 060 p, 14. Călina 10:18,0- 
1048 p. Clasament pe echipe : 
Bulgaria 3 482 p, U.R.S.S. 3 310 p, 
Ungaria 3 302 p, România
3 264 p.

In clasamentele finale pri
mele locuri sint deținute, atit 
la individual cit și pe echipe, 
de reprezentanții R. P. Ungare. 
Iată primii clasați : individual 
— Vilani 5 030 p, Monahov 
(U.R.S.S.) 4 942 p, Pepeleankov
4 883 p, Spîrlea a ocupat locul 
8 cu 4 700 p, Moraru (locul 15) 
cu 4092 p, Călina (18) cu 3 7o3p, 
Cosmescu (22) cu 3 328 p ; pe 
echipe: Ungaria 14 478 p, Bul
garia 14 336 p, U.R.S.S. 14 206, 
România 12 575 p, Polonia
II 781 p, Cehoslovacia 11347 p.

Toma HRISTOV

Balzer (RDG) 
entuziaștii ei 
citeva clipe

Iat-o pe Karin 
înconjurată de 
admiratori, la 
după stabilirea excepționalului 
record pe 10O m garduri. 
Exact 13 secunde... Imagine de 
la recentele întreceri din 
drul Festivalului german 
gimnastică și sport de 
Leipzig.

Foto : ZENTRALBILD, Berlin

ca
de 
la

— N-aș vrea să-mi iau aere 
de profet — spune vechiul te- 
nisman. Dar simt in mine o în
credere neștirbită in posibili
tățile echipierilor noștri. îna
inte de meciul cu spa.iiolii, am 
spus că vom ciștiga cu 3—2 
dacă joacă Santana și cu 4—1, 
dacă nu joacă... Faptele ulte
rioare mi-au dat toată drep
tatea. Acum cred, am toată 
speranța, că vom învinge ta 
Wimbledon și pe englezi și 
handicapul gazonului. Bine
înțeles, este foarte greu. Act, 
in acest meci decisiv, jocul 
șanselor poate să te ducă 
in față sau să te arunce îna
poi, să pierzi la un scor de 
1—4 sau 0—5... Dar sint con
vins că nu se va întâmpla așa 
Ilie joacă bine pe iarbă, iar 
Țiriac, dacă e in zi bună la 
serviciu, nu lasă nici el vreo 
șansă adversarului. Oricare va 
fi, insă, rezultatul la Londra, 
sint fericit că, in acest an, am 
împărțit cu tenismanii noștri 
fruntași atitea mari satisfacții, 
aducindu-mi contribuția la a- 
ceastă frumoasă afirmare a * 
sportului 
competiție 
anvergură.

în acest 
avionului se apropiau de scara 
ce duce la bord. I-am urat lui 
Gheorghe Cobzuc și jucători
lor săi mult succes în dificila 
întrecere care le stă în față.

Radu VOIA

românesc intr-o 
de cea mai mare

moment, pasagerii

CLUBUL
MICILOR MUȘCHETARI

DIN NOVOSIBIRSK

FOTBAL
PRELIMINARIILE C.M. 

ÎN AMERICA DE SUD
în America latină, întrecerile 

pentru calificarea în turneul fi
nal al C.M. sînt în plină desfă
șurare. z

In grupa a X-a, cele mai nr»ari 
opțiuni de calificare aparțin e- 
chipelor Peru și Bolivici. Ar
gentina. după două înfringeri, 
păstrează șanse numai dacă va 
ciștiga ambele partide pe care 
le va susține, pe teren propriu 
și la nevoie ^să învingă și în- 
tr-un eventual
Peru 
Bolivia
Argentina

In grupa a 
chipa Braziliei, 
mondiali au jucat la Bogota în 
compania echipei Columbiei 
care 
prin golurile

Clasamentul

meci de baraj.
110 0 1-0 
1 1 0 0 3-1 
20021-4

2
2
0

Xl-a a debutat e-
Foștii campioni

pe 
au învins-o cu 2—0 (2—0) 

marcate de Tostao.
acestei grupe :

2
1
1
0

Brazilia 1 1 0 0 2-0
Venezuela 10 10 1-1
Columbia 20111-3
Paraguay 00000-0

DENIS LAW DIN 
NOU DISPONIBIL

In grupa a XH-a, Uruguay, are 
cele mai mari șanse. Duminică, 
la Montevideo, ea susține meciul 
decisiv cu Chile, 
le va asigura 
letele pentru

Un scor egal 
uruguayenilor bi- 
Mexic.

Uruguay . 
Chile 
Ecuador

MERIDIANE
DUBLA ÎNTTLNIRE 

AMICALĂ 
U.R.S.S.— SUEDIA

Peste 80 000 de 
spectatori au urmă
rit la Moscova în- 
îilnirea dintre pri
mele reprezentative 
ale U.R.S.S. și Sue
diei. Victoria a re
venit fotbaliștilor 
suedezi cu scorul 
de l-o (1—0) prin 
golul marcat în mi
nutul 29 de Uve 
Eklund.

La Leningrad s-au 
întîlnit selecționate
le secunde ale celor 
două țări. Gazdele 
au terminat înviu- 
gătoare cu scorul 
de 1—0 (1—0). Golul 
victoriei a fost în
scris în minutul 43 
de Herhadze.

Cunoscutul jucă
tor scoțian Denis 
Law, care activează 
la Manchester Uni
ted. este din 
indisponibil, 
brul jucător __
Iar suferă de o în
tindere la ligdmcn- 
gamente și nu a putut face de
plasarea cu echipa sa în turneul 
pe care aceasta îl întreprinde 
înaintea începerii campionatului 
englez.

nou 
Cele- 
insu-

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL 
FRANȚEI

JOSTAQ

IN C.M. PENTRU JUNIOARE

O VICTORIE
A BASCHETBALISTELOR NOASTRE

La Hagen (R. F. a Germa
niei) au început întrecerile 
turneului final din cadrul cam
pionatului european de baschet 
rezervat echipelor de junioa
re. în primele două zile s-au 
înregistrat următoarele rezul-

tate : U.R.S.S.—Polonia 94—53 : 
Bulgaria—Iugoslavia 94—69 ; 
Ungaria—Italia 66—61 ; URSS— 
Bulgaria 97—64 ; Polonia—Un
garia 78—61 ; Iugoslavia—Ita
lia 70-61.

în turneul pentru locurile 
7—11 (jocurile se dispută la 
Hohenlimburg), selecționata 
României a învins cu scorul 
de 86-55 (34-37) echipa R.F. a 
Germaniei. Alte rezultate : Ce
hoslovacia—Olanda 59—49 ; O- 
landa—R. F. a Germaniei 60—46; 
Cehoslovacia—Israel 75—61.

LUPTE GRECO-ROMANE (JUNIORI)

BUCUREȘTI-VOJVODIN A NOVISAD 6-3
Aseară, sala Giulești a găz

duit o interesantă reuniune 
de lupte greco-romane în 
care reprezentativa de ju
niori a Municipiului Bucu
rești a evoluat în compania 
selecționatei Vojvodina — 
Novi Sad (Iugoslavia). Puter
nica formație oaspe, în care 
au evoluat patru campioni ai 
Iugoslaviei, a cedat în fața 
tinerilor luptători bucureșteni 
cu scorul de 3—6. Sportivii ro
mâni au fost mai activi, de- 
monstrînd un plus de tehnică 
în acțiunile întreprinse. Ne-au 
plăcut, în mod deosebit, I. Sta- 
mate (cat. G5 kg) și M. Dumi
tru (75 kg), care au învins la 
puncte pe S. Kosanovic, și, 
respectiv, prin tuș pe A.

Matic. La categoria grea 
s-au întîlnit doi adevărați co
loși, R. Codreanu și M. Gruba- 
nov, ambii peste 120 de kg. 
După trei reprize de încercări 
zadarnice de a executa vreun 
procedeu, meciul lor s-a înche
iat la egalitate. în celelalte 
meciuri s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: cat. 48 kg — 
I. Dulea (B) cîștigă fără ad
versar, 52 kg — M. Ciutan 
(B) p.p. I. Frigic (V), 56 kg— 
I. Ianși (B) b.p. M. Kosan- 
vic (V), 60 kg — N. Pirvan
(B) egal D. Vukov (V), 70 kg— 
I. Drăgănoiu (B) și M. Petko- 
vic (V) dese., 81 kg — T. Ig- 
nătescu (B) b. ab. r. II A. Rod- 
linski (V), 87 kg — P. Zaharov 
(B) p.p. S. Brojevic (V).

Un club sportiv 
pentru copii este pur 
și simplu un club 
sportiv care își 
circumscrie activita
tea Ja ședințele de 
arUrenament, sau 
trebuie să aducă 
ceva în plus pentru 
n contribui cu mai 
mulți sorți de reușită 
la fo-trarea ’ino* 
caractere, a unor 
oameni armonios 
dezvoltați din toate 
punctele de vedere?

Organizatorii 
bului sportiv 
scrimă pentru copil 
<1,n orașul Novosi
birsk au optat pen
tru cea de a doua 
variantă. Ei au înte- 
meiat in acest .,oiaș

du
de

academic*1 — cum 
mai este denumit No- 
vosibirskul datorită 
faptului că aiciA func
ționează o puternică 
filială a Academiei 
de Științe a U.R.S.S. 
— clubul „Victoria" 
în care vechile tra 
diții ale epocii muș
chetarilor se înscriu 
printre normele de 
conduită ale micilor 
săi membri.

Admiterea noilor 
membri, de exemplu, 
se face potriw't unui 
ceremonia] cavale
resc în qadrul căruia 
aceștia jură să res
pecte întrutotul co
dul onoarei sportive, 
să fie școlari sî’Suin- 
‘•ioși și să fie demn' 
reprezentanți ai clu-

bului pe a cărui em
blemă figurează o de
viză deosebit de sem
nificativă : „Curaj- 
Patrie-Onoare".

Trebuie să mal 
spunem că acești 
mușchetari ai zilelor 
noastre iși perfecțio
nează, în cadrul clu
bului, cunoștințele de 
limba franceză pe 
care ie capătă m 
scoală, audiază con
ferințe pe teme de 
artă și '.iteratu.ă. 
Președintele de onoa-
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re al acestui club 
este academicianul 
M. A. Lavrentiev, care 
îndeplinește și func
ția de președinte al 
Filialei siberiene a 
Academiei de Științe 
a U.R.S.S.

In fotografie: Acad. 
M. A. Lavrentiev sa
lută, potrivit ceremo
nialului, un nou 
membru al „ordinu
lui cavalerilor clubu
lui Victoria".

I

în etapa Inaugurală s-au în
registrat următoarele rezultate : 
St. Etienne—Ajaccio 3—1 ; Mar
seille—Sochaux 0—0 ; Nantes— 
Metz 1—0 ;

3—2 ; Red 
Bastia—Lyon 
deaux 1—1 ; Hennes—Valenciennes 
1—1.

o—o ;
Strasbourg—Rouen 

Star—Angers 3—4 ;
2—4 ; Sedan—Bor-

Koch, Mandarina, Stilwell, 
în turneul de la Senigallia

ROMA, 7. — în cadrul tur
neului internațional de tenis 
de la Senigallia, care se des
fășoară în nocturnă, jucăto
rul brazilian Mandarino l-a 
întrecut cu 6—4, 6—1 pe ita
lianul Bartoni. Alte rezultate: 
Alvarez (Columbia) — Di Do
menico (Italia) 6—3, 6—2;
Watanabe (Japonia) — Tom- 
masi (Italia) 6—2, 6—0; Po
korny (Austria) — Matteoli 
(Italia) 6—0, 6—1. La acest 
turneu mai participă engle
zul Stilwell, australianul 
Philips Moore, brazilianul 
Koch, iugoslavul Iovanovici, 
italianul Pietrangeli și italo- 
australianul Mulligan.

TELEX- TELEX- TELEX- TELEX
CampionuJ italian de motociclism 
Giacomo Agostini a obținut două 
victorii in Finlanda la clasa 350 
cmc (cu o medie orară de 143,600 
km) și la clasa 500 cmc. La clasa 
125 cmc victoria a revenit sporti
vului englezi Dave 
„Kawasaki"), care 
medie orară de 128

Simmons (pe 
a realizat o 
km.

ale meciuluiIată citeva rezultate 
triunghiular de natație, desfășurat 
la Copenhaga între selecționatele 
Elveției, Islandei și Danemarcei : 
MASCULIN : 100 m liber "r'‘ 
dersen (Danemarca) 57,1; 
bras — Gilliard (Elveția) 
100 m fluture — Gislason 
da) 1:03,6; FEMININ : 100 
ture — Pia Soegaard (Danemarca) 
1:11,9; 100 m liber — Kirsten 
Campell (Danemarca) 1:04,5; 800 
m liber — Jacqueline Fendt (El
veția) 10:37,6.

r
La C. M. de slalom nautic dispu
tate la Bourg Saint Maurice les 
Arcs (Franța), francezul Claude 
Peschier s-a clasat pe primul loc 
la caiac simplu. în proba de canoe 
dublu (mixt) a cișLigat cuplul

— Pe-
100 m 
1:12,4; 
(Islan- 
m flu-

cehoslovac Svoboda — Traplova, 
iar la dublu bărbați, R.F.G. a o- 
cupat primul loc.

In continuarea turneului pe care 
il întreprinde in Japonia, echipa 
masculină de volei a Cehoslova
ciei a jucat la Nagoya cu o selec
ționată locală pe care a Invins-o 
cu scorul de 3—o (15—6, 15—11,
15—9).

Cursa ciclistă Paris — Luxemburg 
a fost cîștigată de belgianul Eddy 
Merckx urmat la 24 de secunde 
,de italianul Felice Gimondi.

La Falls Creek (Australia) a în
ceput un concurs de schi, in care 
proba de slalom uriaș masculin a 
revenit francezului Michel Boz on 
cronometrat in 55,44100. In proba 
similară feminină, pe primul Ioc 
s-a clasat sportiva austriacă Ger
trude Gabl cu 58,32 100.

Cunoscutul înotător vest-german 
Hans Fassnacht a realizat la Los 
Angeles un nou record european 
în proba de 400 m mixt : 4:43.0. 
El a cîștigat și cursa de 200 m 
delfin în 2:10,0.
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