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în întrecerile de la Lipnilc

Navomodeliștii
romani 

au cucerit 
14 medalii

Actuala ediție a campio
natelor europene de navo- 
modelism s-a desfășurat 
pe lacul Lipnilc (Bulgaria), 
unde au participat aproa
pe 500 concurenți din 17 
țări. ‘

Prezenți pentru prima 
oară la startul unei aseme
nea competiții de anvergu
ră, REPREZENTANȚII NOȘ
TRI — comportîndu-se la 
înălțime — AU REUȘIT SA 
CUCEREASCĂ 14 MEDALII 
— 3 DE ARGINT Șl 11 DE 
BRONZ, în probele a'e ve- 
liere, viteză, telecomandă, 
autopropulsate și

Printre 
mărfi : 
Andrei
Busuioc, Silviu Moraru, Dan 
Voiculescu, Gheorghe An- 
ghel, Cristea Crâciunoiu

laureați
Froncisc
Ghifescu,

machete, 
se nu- 
Jelenici, 
Mircea

CUPAROMÂNIEI
la orientare

turistică
IAȘI, 13 (prin telefon), 

în prima zi a competiției 
orientare turistică „Cupa Ro- 
mâniei'1 care a reunit la start 
reprezentativele masculine și 
feminine ale Bulgariei și Un
gariei precum și cele trei echi
pe ale României s-au înregis
trat rezultate valoroase, de ni
vel internațional.

REZULTATE- — feminin: 
1. Sarolta Monszpart (Unga
ria) 55:07; 2. Olga Ciobanova 
(Bulgaria) 66:42, 3. Georgeta 
Liță (România) 76:34; mascu
lin: 1. Klaus Schuller (Româ
nia) 106:35; 2. Richard Schul
ler (România) 107:07; 3. Ort
win Lexen (România) 124:35.
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HOTĂRjRILE BIROULUI
FEDERAL AL F.R.F., DE ASEARA
• SITUAȚIA JUCĂTORILOR CU „CARANTINA*  DE
1 AN. AMINAREA PRIMELOR JOCURI ALE ECHIPEI 
PETROLUL

La sediul F.R. Fotbal 
a avut loc aseară o șe
dință de lucru a biro
ului federal.

La primul punct al 
ordinei de zi a fost 
prezentată o informare 
în legătură cu ansam
blul de măsuri luate de 
F.R.F. in vederea incc- 

’ perii noului sezon 
balistic. Astfel, în 
rioada de vacanță, 
trenorii divizionari
primit indicații tehni- 
co-metodice ț ‘ 13 Piatra 
Neamț a fost organizat 
un curs de perfecționa
re a arbitrilor ; au fost 
omologate pînă in pre
zent 121 de 
(din totalul de 
echipelor A, B

In problema
rărilor s-a făcut preci
zarea, potrivit căreia, 
jucătorii de divizia A 
— cu „carantină*  de un

fot- 
pe- 
an- 
au

terenuri 
176) ale 
și C. 
trans fc-

i

I
I

ștepiat și urmărit cu un viu 
și legitim interes de întregul 
nostru popor, Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român — ale cărui lucrări

I
I
I

an — au drept să evo
lueze in meciurile ami
cale interne și interna
ționale. precum și (ofi
cial) in formațiile de 
tineret.

Jucătorii in caran
tină. PROVENIND DE 
LA O CATEGORIE IN
FERIOARĂ ȘI CARE. 
ULTERIOR. PRIMESC 
DEZLEGAREA, POT FI 
LEGITIMAT!-

Au mai fost discutate 
cererile unor 
care și-au
dorința să activeze 
străinătate, și care 
trunesc condițiile 
bilite dc F. R. F.

In sfirșit, analizind 
situația actuală a echi
pei Petrolul, biroul fe
deral a aprobat amina- 
rea jocurilor acesteia 
pentru primele două 
etape.

jucători 
exprimat 

in 
in- 

Std-

13. — După o 
de timp, in 
învățați cu 

au beneficiat 
cerul a deve- 
Dar. deoc^m- 

fără ploaie și vânt!.
, s-ar putea ca publicul 
va umple. începind de 

tribunele Wimbiedonului, 
un timp fra
ți un cadru 
o asemenea

LONDRA, 
lungă perioadă 
care londonezii, 
vremea urită. 
de zile însorite, 
nit plumburiu., 
dală. 
Deci,

Drumul parcurs pinâ
Calificarea

obținută astfel

Zona europeana A

in finala inter-zone

Zona europeana B
București

a fost

I
I
I

JOI, 
să aibă parte de 
mos, ceea ce ar 
nimerit pentru 
întilnire.

Am găsit aici 
calmă, o liniște 
fie li ___
nil ? Jucătorii ambelor echi
pe, după o dimineață de fră- 
mintâri. fiecare încercîr.d să 

vor hărăzi

o atmosferă 
deplină. Să 

ștea dinaintea furtu-

ghicească ce-i 
sorji, în clipa cînd au dez
legat misterul, o dată cu în
cheierea ședinței tehnice, s-au 
liniștit A urmat o 
binevenită.

Dacă tenismaniî
se ab(in de la orice 
tarii, cei români i 
o încredere.
așa. reținută.

relaxare

britanici 
comen 

manifestă 
ca să spunem

5 alencia : Ri ia—Spania î-1

Bnrsrrvti : România - UR.S.S.
4-1

Seoiifinalele intef-xone
Laodra : Anglia—Bra. 
București : Rocaania-

finala inter-zone

Maestrul emerit al sportu
lui Ion Tiriac ne spunea :

— Noi am făcut o scrie 
de antrenamente reușite, pe 
iarbă- Totuși, gazonul inseam-

Turneul internațional de polo

RriMĂMABINVWGAIIIAHtASIJPR^fiiJIGÂRIH!
România A a ciștigat numai cu 7-6 in fața Cehoslovaciei

4-0

I
I
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Reuniunea inaugurală a 
turneului internațional de 
polo ne-a adus satisfacția 
unei surprinzătoare victorii 
a reprezentativei secunde a 
țării noastre asupra naționa
lei Bulgariei, la capătul unei 
partide viu disputată, deose
bit de interesantă. Sportivii 
români au început meciul cu 
piuit aplomb, și în rgin. 3,40 
au și reușit să înscrie prin 
Lazăr. In continuare. între
cerea a fost echilibrată, evo
luția scorului fiind conclu
dentă în această privință :
1— 1 (Brankov), ?—1 (Rusu).
2— 2 (Christov), 2—3 (Ciaka
rov). De aici, a urmat o sui
tă de trei goluri marcate de 
talentatul Dan Frincu, un ju
nior cu justificate aspirații 
în prima echipă de seniori. 
La scorul de 5—3. soarta în-

tilnirii era pecetluită, astfel 
că punctele înscrise de Cu- 
lineac și A. Constantinov nu 
au făcut decit să stabilească 
rezultatul final: 6—1 (1—0, 
1—2, 1—1. 3—1) in favoarea 
selecționatei române care a 
prezentat următorul Iot : 
Huber, Munteanu, Rusut Cu- 

— Popescu 
Nastasiu 
i-au fo

Ciakarov, 
Brankov.

II. 
T.

lineac, Lazăr, D. 
Băjenaru, Frincu, 
și Marica. Oaspeții 
losit pe : Runtov, 
Christov, Rafailov, 
Bonev, A. Constantinov, 
Constantinov, V. Tomov, 
Tomov. A condus bine arbi
trul B Jukovici (Iugoslavia). 
Formația română a fost pe
nalizată cu 7 minute elimi
nări, iar Bulgaria- cu 5 mi
nute

întilnind un adversar evi
dent mai slab. Cehoslovacia.

reprezentativa A a României 
a ciștigat doar cu 7—6 (3—0, 
1-1. 1-2. 2-3), după o partidă 
in care a condus permanent. 
Deși au învins, poloiștii noștri 
nu au avut o comportare sa
tisfăcătoare. Este drept, ei 
au luat din start un avans 
de patru goluri (min. 7.13 
scăr !—0). fapt care Ic-a per
mis ca, în continuare, să joa
ce relaxat. Dar, de aici și 
pînă la greșelile comiăe in 
apărare, la neatenția mani
festată în acțiunile ofensive, 
este cale lungă și greșită, pe 
care sperăm să o vedem 
abandonată la viitoarele me
ciuri.

Au inserts Novac 4, Zahan 
2, Mihăileseu, respectiv Jonas 
4, Reinovsky și Schmuck. A 
arbitrat M. Manguillot (Spa
nia).

Penalizări : România 5 mi
nute. Cehoslovacia 7 minute.

★
Aseară, in etapa a doua a 

competiției. Cehoslovacia a 
produs o mare surpriză, in- 
vingînd Bulgaria cu 8-7 (0-3. 
4-1, 1-2, 3-1), după o partidă 
cu răsturnări spectaculoase de 
scor. In ultima întilnire: 
R.D. Germană — România B 
7-3 (1-0, 2-0, 2-1, 2-2).

Turneul continuă astăzi. Ia 
ștrandul Tineretului, cu jocu
rile România A — Bulgaria 
(ora 18.30) și Cehoslovacia — 
R.D. Germană (ora 19,30).

I
I

mare avantaj pentru 
, comparabil cu ceea 
rerintă pentru noi te-

Lcndrz : Anglia—Romi

l<7. a 4-a)

Zamfirescu (nr. 6) prenaunau-se sa fute:e 
poarta echipei Cehoslovaciei

Foto: V. BAGEAC I
I
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ID. STANCULESCU

ÎNTREGUL POPOR SE ANGAJEAZA

C. DBAGU-coresp.

Cuvîntul

începe turneul duminică. 
17 august, Ia Petroșani, cu 
știința. In continuare, oas
peții vor evolua la Con
stanța (joi. îl august) in 
compania unei seJecționate 
divizionare, iar duminică., 
21 august, vor primi re
plica (osiei campioane na
ționale, Grivița Roșie.

Cu trei zile Înaintea primei etape a campionatului diviziei naționale 
A, Rapidul a zusținut un nou meci amical international. De data 
aceasta, feroviarii au avut ca adversari pe fotbaliștii de la Racing Club 
Beirut, antrenați de Ionică Bogdan.

Fotoreporterul nostru V. Bageac a surprins pe peliculă momentul 
in care Straț înscrie un nou gol. (Citiți In pag. a i-a cronica partidei).

AZb LA CONSTANTA

. s-au desfășurat cu puțin înain
tea celei de-a 25-a aniversări a elibe
rării patriei și sub semnul rnari'or 
succese obținute în. acest ultim sfert de 
veac — va rămîne înscris în cronica 
vremii ca un eveniment de amplă în
semnătate istorică. Do la tribuna ma
relui for ol comuniștilor s-a realizat, 
timp de 7 zile, o chintesență necesară 
și utilă a vastului dialog, început cu 
luni în urmă, de întregul partid, de 
întregul popor asupra căilor prin care 
patria r.ocstrâ va străbate o nouă pe
rioadă a devenirii sale socialiste, asu
pra modalităților practice de înfăptuite 
a grandiosului program pentru următo
rul deceniu.

întruchipind voința întregii națiuni, 
desfeșurîndu-se deschis in tara țării și 
a lumii. Congresul a echivalat cu cel 
mai Icra și n ai autentic for de dezba- 
tere și de deriziune, profund repre- 
zenrohv în substanțe lui democratică, 
de no’ura a marca momenrul ridicării 
pe o treaptă nouă, calitativ superioara, 
c operei de edificare a societății socia- 
Fste.

Ascultat cu un major interes, studiat, 
aprofunda: și comentat de milioane de 
retețeni a- patriei, Raporui Comite- 
iuîui Central ol Partidului, prezentat de 
tevoroșui Nicolae Cecușescu, a generot, 
cum e-o și firesc, ace! sentiment de 
plenitudine, de participare unanimă, de 
identificare a tuturor cu ideile, cu da
tele analizei profund științifice și realiste 
asupra proceselor și fenomenelor eco- 
nonuco-socicle în tara noastră.

Intensa forță de generalizare, dar, 
totodată, și caracterul concret, prariic, 
eficient al principiilor și ideilor expuse 
in Raportul prezentat dc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu imprimat, atit 
dezbaterilor din ședințele plenare ale 
Congresului, cit și lucrăriior in cele 
11 secțiuni, un spirit de pătrunzător și 
lurid realism, chezășuind valorificarea 
la un nivel fără precedent a potenția
lului creator al națiunii. O adîncâ sem
nificație o avut-o faptul că în acest 
înalt sfat al partidului problemele au 
fost abordate deschis, frontal, cu res
pect pentru realizări, dar și fără ezi
tări in fața dificultăților și a deficien
țelor existente, din aceasta rezultînd 
limpede premisele soluționării lor pozi
tive. Un număr impresionant de -dele
gați și invitați și-au exprimat punctele 
de vedere concret, temeinic, în cu
noștință de cauză, despre cele mai 
variate fenomene ale realității noastre, 
despre problemele fundamentale ale 
tuturor sectoarelor de muncă.

Cu un sentiment de deplină respon
sabilitate și încredere în viitorul viguros 
al societății românești, într-un consens 
unanim, participants la Congres — și 
prin ei întregul partid, întregul popor 
— și-au manifestat adeziunea faiâ de 
documentele supuse dezbaterii, față de 
linia politică generală internă și ex
ternă a partidului, față de complexul 
program pe planul economiei, al știin
ței, al culturii, al perfecționării orîn- 
duirii sociale și de stat, menit să asi
gure progresul neîntrerupt al României 
socialiste.

Cu aceeași puternică însuflețire cu 
care au aprobat Raportul și activitatea 
Comitetului Central al Partidului, Di
rectivele și Rezoluția Congresului, dele
gații și-au îndeplinit și mandatul încre 
dintet de întregul popor de a-l realege 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general ai parti
dului. Consacrînd opțiunea și voința 
națiunii noastre, realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în fruntea partidu
lui oferă garanția sigură a continuării 
liniei politice care a înscris România 
pe traiectoria unor succese remarcabile 
în toate domeniile, i-a consolidat inde- 

și i-a sporit prestigiul înIpendenja 
lume.

I
SOLEMN SA TRANSPUNĂ ÎN VIAȚĂI

POLITICA PARTIDULUI!

1

AMPLOARE. ÎNAINTEA 
VOLEI

IAU STARTUL ÎN ULTIMA REPETIȚIE DE 
CUPEI MONDIALE DE

momentului de dezechilibru evi
dențiat înaintea și in timpul eu
ropenelor din 1967.

Iată lotul pe care antrenorii 
Tănase Tănâse și Florin Balaiș 
l-au deplasat la Constanța și 
pe care îl vor păstra, probabil, 
în linii generale și la „Cupa 
Mondială**  : Gheorghe C'orbeanu, 
Aurel Dvâgan, Gabriel Udișteanu, 
Mihai Tîrlici. Wilhelm Schreiber, 
Petre Vraniță, Gyula Bartha, 
Gunthei; Cristiani, Octavian Cre- 
țu, Dumitru Rotaru, Marius Ior- 
ga, Martin Rauh.

Dintre celelalte participante, 
două — Japonia' și Polonia 
au trimis federației, române lo
turile complete de jucători ce 
s-au deplasat în țara noastră. 
Japonia ; Moriyama, Furukawa, 
Fujimori, Mochizuki, Okano, Ka
wano, Hatakeyama, Ohno, Kitai, 
Okayama, Mâtsubu, Noguchi, 
Mori, Kimura (antrenor : Tomo- 
hiro Ueno) ; Polonia : Ambro- 
ziak, Bebel, Bosek, Gawowski, 
Jasiukiewicz, Karbarz, Paszkie- 
wicz, Skorek, Skiba, Tyborowski, 
Wagner, Zdunczyk, Baginski, 
Miller, Radomski, Stefanski, 
Stradomski (antrenori : Tadeusz 
Szlagor și Aleksander Gediga).

Partidele încep la ora 17 în 
Sala Sporturilor din Constanța.

Ca arbitri, vor oficia : Boris 
Leonov (U.R.S.S.), I. Dermendjiev 
(Bulgaria), A. Vrbanski (Iugo
slavia), V. Moraru, V. Arhire și 
C. Mușat (România). Programul 
primei zile este următorul : Bel
gia — România, Ungaria — Po
lonia, Japonia — R. D. Germană. 

A. B.

După un an de totală inactivi
tate și de separare — deliberată
— de floarea voleiului mondial, 
naționala noastră masculină iși 
face reintrarea în arena inter
națională miine, cu prilejul tra
diționalului turneu de la Con
stanța, alături de parteneri va
loroși, bine cotați în lumea spor
tului cu balonul peste plasă : Ja
ponia (echipa Matusushita), R.D.G.
— recenta ciștigătoare a „Turneu
lui celor cinci continente", Po
lonia, Ungaria și Belgia _ echi
pă antrenată de fostul nostru tri
color Horațiu Nicolau. Trebuie 
sa remarcăm faptul că, deși Bel
gia se situează în ierarhiile eu
ropeană și mondială in afara 
elitei (dar la mică distanță), în 
ultimul “*
belgian 
țitoare, 
tigarea 
făjurat ...__

AȘadarț, competiția de pe 
ralul românesc — ultima repe
tiție de amploare in vederea 
Cupei Mondiale, care se desfă
șoară luna vii'oare in R. D. 
Germană — adună reprezentanți 
de prestigiu. Nu lipsesc decit 
U.R.S.S., Cehoslovacia șl Bul
garia pentru ca la Constanța să 
putem vedea in complet galeria 
așilor voleiului. De aceea, 
siderăm . că această r— 
de reintegrare a 
trrwpas 
dial ^o;
tehnicienilor federației ca un cri
teriu de apreciere a muncii de 
un an îndreptată spre depășirea

an se pare că 
a făcut progrese 
lucru reflectat de 
unui turneu recent 
in Finlanda.

voleiul 
slm- 
ciș- 
des-

lițo-

, eon- 
competițif' 

____  voleiului nos- 
lasculin în circuitul mon- 

>ate servi antrenorilor ți
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tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU In funcția da gacrafar general 
ol partidului, poporul roman și-a itrini ți mai mult rindurile, 
pornind cu hotărire pe drumul troiat de Congres, drum al 
propășirii, al luminii și al succeselor, științific și lucid deter
minate.

Oamenii din toate domeniile activității și-au prefigurat pla
nurile de acțiune, pe care se angajează să le înfăptuiască cu 
întreaga responsabilitate □ misiunii istorice ce le-a fost încre
dințată de către partid.

in acest sens, dăm tiparului citeva ginduri concrete ale unor 
activiști de pe tărimul sportului.

va deveni faptă I

SOCIALISMUL ARE NEVOIE
DE OAMENI DEZVOLTAT! PLENAR
Raportul ținut la Congres de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
exemplară analiză marxist-le- 
ninistă a dezvoltării României 
socialiste in ultimii ani. pro
gram de inaltă ținută științi
fică a dezvoltării țârii noastre 
in perioada următoare, a acor
dat, printre altele, in textul și 
subtextul său, o accentuată a- 
tenție formării multilaterale, 
științifice, culturale și cetățe
nești a tinerelor generații.

Partidul a incA'dințat o mi
siune de inaltă răspundere tu
turor celor ce se ocupă de mo
delarea tineretului, ca detașa
ment ce va fi investit să preia 
sarcina complexă a edificării 
socialiste. Am înțeles încă o da
tă că socialismul are nevoie de 
oameni dezvoltați plenar, buni 
cunoscători a tot ce este valo
ros în știința și cultura mon
dială, animați de profund ata
șament față de idealurile cla
sei muncitoare și âe destinul 
patriei lor, robuști, sănătoși, 
onești, integri. Tocmai de aceea,

cred că trebuie folosite perse
verent și cu inteligență toate 
modalitățile 
structureze 
coordonate, 
miniul de 
trebuie conceput tot mai in co
respondență cu necesitățile prac
tice ale construirii noii socie
tăți), presa și radio-televizi- 
unea, cărțile românești și tradu
cerile, istoria țării noastre și a 
lumii, artele, sportul, educația 
fizică. Pe această linie aș dori 
să subliniez hotărirea corpului 
nostru didactic de a pregăti de
tașamente de profesori toi mai 
capabili, dascăli adevârați, înar
mați cu toate cunoștințele, cu 
elanul și cu sentimentul de 
responsabilitate, necesare pen
tru dezvoltarea 
intelectuală, morală și fizică, 
noilor contingente de elevi.

care au darul să 
tineretul pe aceste 
A? aminti inrăță- 
toate gradele (ce

multilaterala,
a

prof. univ. Paul BORCEA 
rectorul Institutului Peda

gogic din Constanța

întregul 
sentimentul ___ _______ ______  T_ _______
lucrările celui de-al X-lea Congres al partidului.

Urmărind dezbaterile de înaltă ținută politică, in
telectuală și științific-practică din marele for al comu
niștilor români, fiecare cetățean al țării a încercat 
duri de ’
cunoștință 
torul său 
dul — față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a cărui întreagă viață 
și muncă se confundă cu năzuin
țele fierbinți ale națiunii spre
socialism și comunism.

Am desprins din diapazonul 
deosebit de larg al ideilor ex
primate în Documentele Con
gresului, în intervențiile delega- 
ților și din lucrările Secțiunilor 
pe probleme, una încărcată de 
mari semnificații umane : GRIJA 
PERMANENTA FAȚA DE INTE
GRITATEA DEPLINA. MORALA 
ȘI FIZICA A POPULAȚIEI.

Și cum partidul nostru și-a 
făcut un crez din a transforma 
cuvîntul in faptă. Raportul pre
zentat de tovarășul Ceaușescu, 
dezbaterile din Secțiunea pentru 
problemele sociaie și nivel 
trai, numeroasele luări de 
vînt atestă prin cifre concrete 
că gândurile vor deveni realita
te. A reieșit clar că ȚELUL SU
PREM AL POLITICII PARTIDU
LUI’ ESTE BUNĂSTAREA 
FERtCIREA POPORULUI.

în acest capitol, de cea 
mare însemnătate pentru 
ficarea socialismului 
noastră, pentru că el 
elementul esențial. OMUL, 
înscrie, la loc de frunte, 
CJ pa rea neostenită pentru 
nătatea . publică.

în Raport se arată : „O 
tie însemnată se va acorda îm
bunătățirii condițiilor de odihnă 
ale oamenilor muncii, dezvoltă
rii rețelei și creșterii capacității 

• unităților balneare și de trata-

nostru popor a asistat cu emoție, cu 
unei profunde bucurii și satisfacții, la

Prin hotărîrile istorice adoptate de 
Congresul al X-lea și însușite cu entu
ziasm de toți comuniștii, de întregul 
popor — cum avea s-o dovedească și 
memorabila manifestare a miilor de 
locuitori ai Capitalei veniți marți după- 
amiază In Piața Republicii pentru a 
marca și în acest fel, prin prezenta 
lor, atașamentul față de- politica parti
dului — viitorul României, neabătutul 
ei țel — făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, trecerea trep 
tată la comunism — apare într-o splen
didă certitudine

Angajîndu-se solemn să transpună în 
viață aceste hotărîrî, reafirmîndu-și 
voința de a transforma cuvintele în 
fapte, poporul român, strîns unit în 
jurul Partidului, a conducerii saie atît 
de înțelepte, va înscrie o nouă pagină 
glorioasă în marea epopee de înălțare 
a patriei noastre spre culmile civiliza-

i și progresului.

I
I
I
I
I
I
i

legitimă mîndrie patriotică șl de 
țață de conducă- 
încercat — parti-

Ceaușescu,
_1_ j 

de 
cu-

ȘI

mai 
edi- 

in patria 
vizează 

se 
preo- 

să-

ateu-

gîn- re-
I C. FIRANESCU
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ment, dotării și utilării acestora. 
O largă dezvoltare va cunoaște 
activitatea turistica..

Evident, în acțiunea de fortifi
care a cetățenilor patriei, în ve
derea creșterii unor generații pu
ternice, viguroase, dezvoltate ar
monios fizic și perfect echilibra
te psihic, o misiune dintre cele 
mai nobile revine sportului, ac
tivitate care în anii noștri a de
pășit granițele stadionului, pă- 
trunzînd efectiv — și afectiv — 
în viața omului, ca o necesitate 
cotidiană.

O asemenea acțiune, de AN
VERGURA NAȚIONALĂ, se va 
putea desfășura și înfăptui cu 
succes doar cu contribuția ri
guros împletită a mai multor 
factori. La realizarea ei deplină 
un rol major este chemat să-l 
joace medicul, iar cel de sport 
mai cu seamă.

Iată de ce Centrul nostru își 
propune să-și conjuge con

structiv eforturile cu ale altor 
organisme, specializate sau cu 
atribuții în domeniu, să le în
zecească, să le dea amplitudine 
maximă și girul celei mai înalte 
calificări.

In fața întregului popor Con
gresul al. X-lea a deschis pers
pective mărețe. Spre a le abor
da, întregul popor va munci cu 
toată însuflețirea".

dr. Ion DRAGAN 
directorul Centrului de 

medicină sportivă al 
Ministerului Sănătății

PENTRU BUNĂSTAREA 
CELOR Cf MUNCESC
In aceste zile de uriașă 

efervescență spirituală a în
tregii țări, cînd s-au desfășu
rat lucrările celui de-al X-lea 
Congres al partidului și cînd 
poporul se pregătește să săr
bătorească jubileul unui sfert 
de veac de la Eliberare, mă 
alătur cu trup și suflet tutu
ror celorlalți, colegi de muncă 
sau vecini, prieteni sau mem
bri necunoscuți ai marii fami
lii românești, care recunosc în 
glasul partidului propriul 
lor glas, în intențiile parti
dului propriile lor intenții, 
văd în Documentele marelui 
sfat al comuniștilor spiritul 
certitudinilor depline.

Eon CORNEANU
antrenor emerit la lupte, 

membru al Biroului pre
zidențial al F.I.L.A.

(Continuare in pag. a 2 a)
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GLORIOSUL PĂTRAR DE VEAC
_ _________________________ ___

AL TIRULUI ROMANESC
& Cea mai veche disciplină sportivă din România S Tirul a cucerit prima medalie

A fost stabilit

PROGRAMUL

CAMPIONATULUI
ELOGIU - MICROBIȘTILORolimpică de aur • Școala BALCANIC

SIRBU1OSIF

Evoluția tirului sportiv 
în țara noastră are o 
tradiție îndelungată 

și interesantă. Începuturile 
de organizare a acestui sport 
la noi sînt semnalate în 
prima jumătate a secolului 
al 19-lea, cînd apar o serie 
de societăți de tir cu carac
ter sportiv. La data de 5 
mai 1862 ia ființă Societa
tea de dare la semnu 
„București", care numără 
ptintre membrii fondatori o 
serie de personalități pro
eminente ale vieții culturale 
românești din acele tim
puri. Ca atare, se pirate a- 
firma că — pe aceste me
leaguri — primul sport or
ganizat, practicat yi recu
noscut oficial ca fiind de 
utilitate națională, a fost 
tirul.

Deși actul de naștere a Fe
derației române de tir 
este datat mult mai tîr

ziu (7 februarie 1934 — ân cînd 
s-a făcut și afilierea la Uni
unea Internațională de Tir), 
prima prezență a țintașilor ro
mâni la o competiție in
ternațională de amploare 
este consemnată acum 45 dș 
ani, la Jocurile Olimpice de la 
Paris. A doua participare lă 
J.O. avea să fie în 1936 (Ber
lin), iar trei ani mai tîrziu, în 
1939, trăgătorii noștri debutau 
la compiOnatele mondiale (Lu- 
cerna-Elveția), dar cu rezultate 
modeste...

în aceeași perioadă, echipa 
reprezentativă concurează și la 
campionatele balcanice unde au 
fost înscrise o serie de succe
se. O dată cu izbucnirea celui 
de-al doilea război mondial și 
activitatea sportivă la tir se 
dezorganizează, iar cele vreo 
10 societăți și cluburi de tir se 
desființează.

Dacă înainte de 23 August 
1944 tirul sporiiv a fost prac
ticat doar de un grup restrîns 
de amatori cu posibilități ma
teriale, DUPĂ INSTAURAREA 
REGIMULUI DE DEMOCRA
ȚIE POPULARA, PERSPECTI
VELE SALE AU DEVENIT CU 
TOTUL ALTELE. PARALEL 
CU DEZVOLTAREA CELOR
LALTE DISCIPLINE, AUTFOST 
CREATE CONDIȚII ȘI PEN
TRU PRACTICAREA TIRULUI 
SPORTIV.

Un mănunchi de pasionați ai 
acestui sport - printre care 
Mircioiu Pantelimon, ing. llar- 
cel Alexandreșcu, arhitect 
Gheorghe Lichiardopol, Florin 
Brătan, Alexandru Cerchez, 
ing. Matei Popescu, Ștefan Po
pescu — reorganizează federa
ția de specialitate și desfășoară 
o muncă susținută pentru re
începerea activității pe poli
goane.

Astfel, TIRUL AJUNGE DU
PĂ NUMAI 7 ANI UNA DIN 
DISCIPLINELE SPORTIVE 
DIN ȚARA NOASTRĂ CU CE
LE MAI BUNE REZULTATE.

Ca urmare a Hotărîrii Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R. din 
26 iunie 1949 asupra dezvoltă
rii contiuue a culturii fizice și 
a sportului, TIRUL SPORTIV 
CAPĂTĂ UN CARACTER DE 
MASA, DEVENțND ACCESI
BIL OAMENILOR MUNCII, 
IAR PERFORMANȚELE tră
gătorilor NOȘȚRI TnCep 
SA SE IMPUNĂ PE PLAN IN
TERN AțioN AL.

Valoarea recordurilor repu
blicane crește simțitor, acestea 
apropiindu-se, la unele probe, 
de cele mondiale.

In 1950, federația noastră de 
tir, cu ajutorul Asociației Ge
nerale a Vinățorîlor, a con
struit, pe un teren al fostei „So
cietăți de dare Ia semn", poli
gonul Tunari, o bază completă 
care permite desfășurarea între
gului program clasic al tirului. 
Poligonul TUnari, considerat ca 
unul dintre cele mai moderne 
din lume, devine în scurt timp 
punctul de țntilnire a celpr 
mai buni trăgători din Europa 
și de pe alte continente.

Avînd Ia dispoziție condiții 
materiale dintre cele mai bune, 
tineretul din întreprinderi și 
școli îndrăgește repede acest 
sport. Are loc, o febrilă acti
vitate organizatorică, se înfiin
țează secții de tir in numeroa
se centre din țară. Astfel, dacă 
înainte de 23 August 1944 exis
tau numai zece secții de tir, 
după numai cinci ani de lâ Eli
berare numărul lț>r crește la 
300 - dintre care 12 secții cu 
caracter de performanță. Dez
voltarea de masă a tirului pe 
întreg teritoriul țării și dotarea 
tirului românesc cu cele'două 
poligoane de talie internațio
nală; Tunari și Dinamo, sînt 
determinante în afirmarea tra

8, 9. 10.,. OUT!

la OR- 
EDIȚII 
EURO-

românească de tir se bucură, de multă prețuire

in concernul 
trebuie con-

culcat 40 f), iar 
LICHIARDOPOL 

MEDALIA DE

numai la trei pro- 
șapte disputate.

gâtorilor români 
internațional. 1952 _____ ____
sideral anul consacrării trăgă
torilor români pe plan mon
dial. EI OCUPĂ LOCURI 
FRUNTAȘE LA CAMPIONA
TELE MONDIALE DE LA OS
LO ȘI REALIZEAZĂ UN 
STRĂLUCIT SUCCES tA J.O. 
DE LA HELSINKI. IOSIF 
SlRBU ClȘTIGA PRIMUL TIT
LU DE CAMPION OLIMPIC 
DIN ISTORIA SPORTULUI 
ROMANESC, CU UN NOU ȘI 
PRESTIGIOS RECORD OLIM
PIC (400 p din tot atitea posi
bile la armă liberă calibru re
dus poziția 
GHEORGHE 
CTSȚlGĂ 
BRONZ.

Participind 
be din cele „ _ , __ ___
trăgătorii români se clasează 
pe locul al VI-lea pe națiuni 
din 40 de țări participante. Cu 
aceste rezultate ei își înscriu 
numele in palmaresul tirului 
mondial.

Paralel cu bogata activitate 
competițională internă, ince- 
pînd cu 1952 în țara noastră se 
organizează anual concursuri 
internaționale, la care participă 
sportivi de valoare mondială. 
Apreciind nivelul înalt de dez
voltare atins de tirul românesc, 
Uniunea internațională de tir 
Încredințează forului nostru de 
resort organizare^, în anul 
1955, a campionatelor europene. 
Aceste campionate au repre
zentat una din cele mai reușite 
competiții' care s-au organizat 
vreodată.

La încheierea campionatelor, 
dl. Karl Larsson (Suedia), se
cretarul general de atunci al 
U.I.T.. a tăcut următoarea de
clarație i „POLIGONUL TU
NARI ESTE O REALIZARE 
PERFECTA, CARE MERITA 
SĂ FIE LUAȚA DREPT MO
DEL DE CĂTRE TOATE ȚA- 
RtLE. NU POT OMlȚE FAP
TUL CĂ ELEMENTUL PRIN
CIPAL CARE A DETERMINAT 
VALOAREA PERFORMANȚE
LOR OBȚINUTE LA CAMPIO
NATELE EUROPENE DE LA 
BUCUREȘTI A FOST ORGA
NIZARĂ IREPROȘABILĂ ȘI 
PERFECTA FUNCȚIONARE A 
amenajărilor ȘI INSTA
LAȚIILOR POLIGONULUI*.

* In zilele de 19 și 20 august 
va avea loc Ia Moscova ședința 
tehnică a Biroului european re
gional de box, la care va parti
cipa — în calitate de membru 
al comisiei tehnice — si secre
tarul general al F. R. Box, C. 
Pttroșencanu.

Printre discuțiile ce vor avea 
loc reținem în mod deosebit pe 
cele care se vor referi Ia OR
GANIZAREA PRIMEI 
A CAMPIONATULUI 
PEAN DE TINERET.

După cum se știe, Federația 
ele box din Ungaria a propus 
disputarea acestei competiții, 
care să înlocuiască „Cupa Euro
pei", thtrucît aceasta din urmă 
s-a dovedit ineficientă.

EDIȚIA INAUGURALA A 
campionatului EUROPEAN 
DE TINERET AR URMA SĂ 
AIBĂ LOC ANUL VIITOR, EA 
BUDAPESTA.

• Colegiul ceptral de antre
nori și Comisia de competiții șl 
clasificări pregătesc Q nouă for
mulă de disputare a complpna- 
telor naționale din 1970.

Se preconizează adaptarea 
principalelor competiții interne 
la specificul confruntărilor de 
anvergură, J. O., campionate 
europene etc. i

Proiectul campionatelor din 
anul viitor vș fi supus șpre •- 
probare Biroului federal.

Datorită condițiilor tehnice 
ale poligonului Tunari, cit și a 
cadrului organizatoric asigurat 
acestor campionate, au fost de
pășite 20 de recorduri mondia
le, fapt fără precedent în isto
ria tirului internațional.

La europenele din 1935, tră
gătorii români au fost prezenți 
Ia toate probele in lupta pentru 
primele locuri, cîștigînd 11 me- 
dalii, dintre care două de aur : 
prin junioara Jacqueline Zvo- 
nevschi la armă liberă calibru 
redus 40 f culcat cu 400 p (record 
mondial) și echipa feminină 
(Felicia Iovăneșcu, Iuditb Mo- 
scu. Marieta Juverdeanu. Pa- 
rasehiva Almășan) la armă li
beră calibru redus 40 f poziția 
genunchi.

Succesul trăgătorilor români 
continuă de la an lq an. In 
1956 la J. O. de la Melbourne. 
ȘTEȚĂN PETRESCU CÎȘTIGA 
TITLUL OLIMPIC LA PISTOL 
VITEZA CU UN NOU RE
CORD, ' iar 
dopol repetă performanța de la 
Helsinki. ROMANIA OCUPA 
LOCUL TREI PE NAȚIUNI.

Urmează campionatele mon
diale din Î958 — de la Moscova. 
Tirul românesc cucerește alte

Gheorghe Liețiiar- 
performanța de 1

• între 21 și 24 augpșț se va 
disputa în orașul Eger (Un
garia) turneul memorial „Dobo 
Istvan**,  la câre au fosț invitați 
și cinci pugfliȘii români. Lotul 
care se pregătește în vederea 
turneului cuprinde pe D. Giugea 
(semîmuscq), ' V. Drqgan,' ț. 
Gruiescu (muscă), A. Vășiie, 
Gh. Ene (ușoară), C. Cojocaru 
(mijlocie), I. Dascălu (grea).

♦ Recent, șm primit o scri
soare de la antrenorul clujean 
Florea Stanomir, care-și expri
mă nedumerirea cu privire la 
nechșmarea în lotul pentru Bal
caniadă- a elevului său, boxerul 
Arpad Majai. Se știe că la ca
tegoria semimijlocie figurează 
doi candidați : Silberman și Ho- 
doșan. Dacă cu privire la Sil
berman, antrenorul clujean nu 
are nimic de spus, în șchimb, 
selecționarea lui Hodoșan (în
vins de cinci ori consecutiv de 
Majai, după cum ne amintește 
Stanomir) l-a afectat. în con
secință, antrenorul clujean pro
pune ca boxerii de categoria 67 
kg șă se tntîlnească în meciuri 
de selecție, Iar cel mai bun să 
fie Indus în echipa balcanică. 
Intrucît Majai a boxat cu Ho
doșan și cu Silberman numai 
la bucurești, Florea Stanomir 
propune ca meciurile de selec
ție pentru categoria semimijlo
cie să se dispute - de data a- 
ceasta - la Cluj,

8 medalii, două FIIND DE AUR: 
Constantin Antonescu (armă li
beră calibru mare, poziția pi
cioare) și juniorul Marin Fere- 
catu (armă liberă calibru redui 
60 f culcat).

Ca urmare firească a condi
țiilor create, tirul românesc se 
află într-o permanentă ascen
siune la toate probele clasice : 
la Helsinki titlul s-a cișligat la 
proba de armă liberă calibru 
redus, la Melbourne — pistol 
viteză, Ia Moscova — armă ca
libru mare, iar la J.O. de ia 
Roma la proba de talere (Ion 
Dumitrescu).

Seria succeselor tirului româ
nesc continuă atit pe plan in
tern, prin întărirea bazei or-

25 DE ANI = 45 DE MEDALII

Jocuri Olimpice 
Campionate mondiale 
Campionate europene

ganizatoare și materiale, cit și 
pe tărîm internațional prin re
zultatele realizate, care ii si
tuează pe țintașii români prin
tre fruntași la toate întrecerile 
de anvergură.

La un interval de numai zec» 
ani, în 1965 U.I.T. încredințea
ză pentru a dpua oară Federa
ției române de tir organizarea 
europenelor la probele de glonț. 
Competiția a însemnat un nou 
și frumos succes organizatoric 
dar ne-a adus și satis
facția unei comportări ' re
marcabile a țintașilor noștri. O

PENTRU BUNĂSTAREA CELOR CE MUNCESC
(Urmare din pag. 1)

In această idee, mă folo
sesc de bunele servicii ale 
ziarului SPORTUL”' în a-mi 
exprima entuziasmul, alături 
de toți comuniștii din Româ
nia, împreună cu întregul po
por, pentru realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
— ilustru tribun al maselor 
largi, inmănunchere a celor 
mai înalte virtuți ale oame
nilor acestor pămînturi — în 
funcția de secretar general 
al partidului.

Urmărind cu însuflețire 
Documentele de excepțională 
importanță ale Congresului, 
am remarcat cu deosebită sa
tisfacție importanța care se 
acordă creșterii dișpopibi|l-

In CINSTEA 1H-EI PE 23 AUGUST

ACȚIUNI Șl ÎNTRECERI SPORTIVE
CÎSTIGATOARE ALE ÎNTRE

CERILOR FESTIVE DE LA SATU 
MARE

u.

Orașul Satu Marp a găzduit 
o serie de întreceri sportive" or
ganizate în-cinstea Zilei db “23 
August. Iată formațiile și spor
tivii care au ocupat primele 
locuri : VOLEI (m) ; 1. Dacia 
Supur. 2. Crasna Lucăceni,
Dacia Medieșu Aurit, (f) : 1. 
Recolta Rătești, 2. Crasna Lu
căceni, 3. Recolta fișcplț ; 
OINĂ : 1. Crasna Lucăceni, 2. 
Recolta Pișcofț’; POPICE : 1. 
Corn. Lazuri, 2. Mofțin, 3. Pău- 
lești ; ORIENTARE TURISTI
CĂ (pe un traseu din apropie
rea cabanei Agriș — Sighetul 
Mârmației) : 1. N. Herczeg (So
meșul Satu Mare),'2'. A. Kabai 
și C. Simon (ambii de la Olim
pia Satu Mare) ; TENIS DE 
MASĂ : 1. Mondiala, 2. Voința, 
3. Sănătatea (to'afe din 'Satu 
Marej. Au mai avut Ioc compe
tiții la care s-au Întrecut spor
tivi tTm județele Satu Mare și 
Maramureș. Asflei, Tâ ha'nâbțl 
fete V’oința Satu-Mare a țntre- 
cut Voința Baia Mare cu jcorul 
de 13-7, iar la șah selecționata 
județului Satu Mare a Învins 
pe cea a județului Maramureț miCU 5f/î—4’/».

A. VERBA—coreșp.

CONCURS INTERNAȚIONAL 
DE RADIO - VÎNĂTOARE DE VULPI

in municipiul Gheorghe Gheor- 
ghlu-Dej s-a organizat; în cinstea 
EliberăHl, un concurs Internațio
nal de radlo-vtnătoart de 
vulpi. La această TnWecere a‘u 
participat sportivi' taatoamatori 
din Bulgaria, Cehoslovacia’, Un
garia, Polonia, U.R.S.S., Republi
ca Democrat^ Germană țl Ro- 
rriânîa. " " ’ r . ••

Rezultate tehnice : PROBA DE 
3,5 Mhz : 1. loan Merluț (Româ
nia), 2. Anatoli Grecikln (U.R.ș.s.j» 
3. Anghel Nesterov (Bulgaria) ; 
PROBA DE 145 Mhz : 1. Anatoli 

nouă recoltă de medalii (5) a 
poposit in vitrina tirului româ
nesc. Cea mai valoroasă meda
lie, DE AUR, A APARȚINUT 
ECHIPEI DE PISTOL VITEZA : 
V. Atanasiu, I. Tripșa, M. Roș
ea și Ml Dumitriu.
’ "Peste un~ân, în localitatea 
Wiesbaden (R.F. a Germaniei) 
sint găzduite campionatele 
mondialei Reprezentanții Ro
mâniei nu își ' dezjaipț faima. 
Pistolarul Virgil Atanasiu ’ 
vine campion mondial fU UN 
EXCEPȚIONAL MECORD AL 

de-

LL JIH : 596 p. Medaliei de aur 
i. Iui Atanasiu i se alăturăa lui 
alte trei de argint : la PISTOL 
VITEZA (ECHIPE) și TALERE 
(Gb. Enache șl echipa).

în același an, la campiona
tele continentale de șkeeț și 
talere de la Lahti (Finlanda), 
formațiile României se claseă- 
ză pe locul secund lâ ambele 
probe.

In fine, ultim*  Întrecere de 
amploare, Jocurile Olimpice 
din Mexic, a confirmat, o dată 
in plus, inalta valoare a tirului 
românesc. Țintașii noștri s-ău 
aflat in luptă pentru primele 
locuri la majoritatea probelor, 
Marcel Roșea izbutind să cîști- 
ge medalia dg argint la pistol 
viteză.

Retrospectind evoluția tirului 
românesc pe parcursul pătraru
lui de veac care a trecut de la 
eliberarea patriei, sportivii, an
trenorii și toți- cei ce munceșc 
pentru acest sport, ca și iubi
torii lui, incearc*  o îjidreptățită 
satisfacție.

Datorită condițiilor asigprște 
de regimul nostru pentru "prac
ticarea acestei discipline a pre
ciziei și stăpînirii de side, ti
rul de la noi a luaț o mare dez
voltare, iar roadele sînt bo
gate. BILANȚUL SĂU din a- 
Cești 23 de ani CUPRINDE NU 
MAI PUȚIN DE 45 DE MEDA
LII (DINTRE PARE NOUA DE 
AUR) cucerite la Jocurile O- 
linipice, campionatele mondiale 
și europenei

Școala românească de tir se

aur
3
3
3

argint
2
« 

u

bronz
2
3
7

bucură de multă prețuire pre
tutindeni.' Numeroși antrenori 
români sint solicitați peste ho
tare,' iar activiști și tehnicieni ai 
federației noastre fac parte din 
organismele de conducere a ti
rului mondial și european.

Tradiția tirului sportiv de la 
noi este continuată și mult îm
bogățită de generația actuală in 
node condiții istorice de con
strucție a socialismului in Ro
mânie.

ing. Petrg CIȘMIGIU
antrenor emerit

tații de lucru a oamenilor 
muncii din România, îmbu
nătățirii condițiilor de efica- 
cițațe a muncii, implicit, de 
întreținere a sălariaților în
tr-o store fizică și psiholo
gică cit mai bună. ?n contex
tul acestor ‘mărețe sarcini, 
care stau în față tuturor oa
menilor muncii din România, 
în calitatea mea de antre
nor, vei depune,’ personal și 
în colectivul din care fac 
parte, eforturi hoțărite în a 
aduce o contribuție la răs- 
pîndirea spartului în rindul 
maselor largi ale populației, 
în propagarea — cu magimă 
eficiență.”— a exercițiului fi
zic, capabil să călească tînă- 
ra generație a României So
cialiste.

BEUNIUNI PUGIL1STICE

La Satu Mare s-au disputat 
recent două întîlniri de box !n 
cinstea „Zitei Eliberării- : Voința 
Satu Mare — Crișul Oradea 13—7; 
' * ‘ ” 1 A-Voința Sațu Mșre — Motorul

SUCCESUL BOXERILOR 
GALAȚENI

Pugilijtij din orașul de pe 
Dunăre au repurta"! "un frumos 
succes la îiîtrec^Hle de zftnă 
(Bacău) ale „CuBei L'.G.S:r:“, 
cîș^igind “prințul' Iqc și asifel 
dreptul de a participa la finala 
acestei importante 'competiții.

Terenurile ș'i sălile de sport 
din Galați găzduiesc în prezent 
numeroase manifestări sportive 
dotate’eu „Cțipa Eliberării’, lâ 
care participă un mare "număr 
de tineri. De pildă, la fotbal 
se află iu competiția 14 forma
ții, la volgi 12, iar aproape 1 500 
de concurenți își îhăsoaîă fort 
țeie la cgiac-canoe, handtal, 
tir, popice, Tenis ți alte" cTiscW 
pline. Dintre asociațiile spor
tive gălățene care organizează 
în bune condiții aceste -intreegyi 
festive,' mobilizind” un număr 
marț de coricurgnți, amintim : 
7 Construcții, Brefabricâte, An
cora, I.Ț.O. și 11 Iunie-

Tot în această perioadă se 
dispută un’ interesant campio
nat de fotbal pentru copii și

Grecikln (U.R.Ș.S.), L Alexandr 
«oâikin' (U.țț.ș.S.), 3.' loaq Cră
ciun (România). ’

Iii cOifllfittafea acestor întreceri 
a avut'loc finala campionatului 
național de râdid-vîriâtoare de 
vulpi; ’'Rezultate :’ pR'obX*  De 
3,5 -Mhz : 1. Joan Merjuț (jud. 
Bihor), 2. Ton Crăcîuif (Prahova), 
3. Virgil Molocea (Prahova) ; R5QM’ DE «5 Mhz ‘ t. - Ion 
Crăciun (Prahova), 2. franco 
Doboș (Șagău), Iban Merluț (Bi
hor).

GH. GRUNZU-coresp.

FEMININ

DE BASCHET
Surpriza produsă de anun

țarea participării selecționatei 
feminine de baschet a Greciei 
Ia' campionatul bșlcarjic, care 
se va disputa șăptămîna vii
toare la Timișoara, a fost de 
scurtă durată. într-o telegra
mă expediată recent, federa
ția greacă de specialitate a a- 
nunțat că a renunțat la acest 
proiect. Ca urmare, progra
mul stabjlit inițial a rămas 
intact, el cuprinzînd și turneul 
la care participă reprezenta
tiva Olandei.

Iată cum se vor disputa 
jocurile în noua sală de sport 
din Timișoara : simbătă 23 au
gust : Olanda’ — România ti
neret, Iugoslavia — România 
junioare, România senioare — 
Bulgaria ; duminică 24 august: 
România junioare — România 
tineret, România senioare — 
Olanda, Bulgaria — Iugosla
via : luni 25'august: Bulgaria
— România țineret, Olanda — 
România junioare, România 
senioare — Iugoslavia ; marți
26 august: România senioare
— România junioare, Iugo
slavia — România tineret, 
Bulgaria — Olanda ; miercuri
27 âugust: România senioare
— România tineret, Bulgaria
— România junioare,' Iugo
slavia — Olanda.

canpjonateji

INTERNATIONAL!

DE PLANgmSM
IAȘI 13 (prin telefon). — între

cerile dm cadrul campionatelor 
internaționale de zbor fără mo
tor au continuat cu proba de tri
unghi vitșză pe ruta Iași — Al
bești — Pașcani — Iași. Rezulta
tele acestei' etape : 1. Zoltân Na- 
ghî lOOo p„ 2. Alexandru loja 
021 p, 3. Klaus KOnlg (R. D. Ger
mană) 915 p. 4. Mircea Finescu 
860 p, 5. M. Kesșelyak (Ungaria) 
812 p.

CLASAMENTUL GENERAL 
după 6 probe : 1. Mircea Finescu 
<250, 2. Ianoș Csepan (Ungaria) 
4114 p, 3. Klaus KSnlg (R. D. 
Germană) 3 882 p.

D. DIACONESCU
corespondent principal

Al 53-lea campionat de atle
tism al seniorilor este progra
mat la sfirșitul acestei săfită- 
mfni pe ștadionul Republicii 
din Capitală.' Brimț ediție a a- 
vut loc, de așemenea, în Bucu
rești în anul 1914. Cu o între
rupere de trei «ni (1917—1919), 
impusă de primul război mon
dial. campionatele țării s-au 
desfășurat cu regularitate, ele 
fiind găzduite de București (32 
de ori), Cluj (12), Timișoara 
(3), Brașov (2), Predeal, Galați 
și Poiana Brașov (cite o dată). 
Campionatele feminine, inaugu
rate în 1925, au avut îfi schimb 
o desfășurare mai puțin orga
nizată, In primii lor ani de exis
tență nefiind programate cu’re- 
gul^ritate.

Edițig din acest an. • 53-a, 
prilejuiește două lucruri noi : 
pentru prima oară Întrecerile 
vor avea’ loc nu pe zgură cla
sică ca pină «cum. ci pe pista 
de material sintetic cibitex ți, 
tot pentru prima dată, finșlele 
Ia probele de alergări pe cu
loare șe vor face cu participa
rea a cife 8 concurenți.

Atleții și atletele fruntașe 
din" țara noarștră. ale căror re
zultate marchează, in general, 
un pluș de valoare față de â- 

juniori dotat cu „Cupa cartie
relor”. Aceste meciuri de mînî- 
fotbal au foc pe terenurile de 
handbal in 7.

T. StRIOPOL - coresp.
REUNIUNE AMICALA DE BOX

LA BlRLAD

Grădina de vară a cinema
tografului Victoria "dirt Birlad a 
șătduit recent b ' interesantă 
gală de box intre echipele cen
trului *de  antrenament din loca
litate și Nipolina Iași. Rezultate 
țe^gicș : CraiQveanu (B) b. ab 
1 Antonaș (I). Buzamaț (B) b. 
p. Badea (I), Arion (B) egal cu 
ftoldic (l). Agrigorgsi' (I)’b. ab. 
1 Cfqcignu (B), Bgfoviță (I) b. 
ab. 1 Muntgânu (B), Agape (I) 
b. șb. i Gibit (B). Cînilă (I) 
b. ab. 1 Efțimie (B), Radu (I) 
b. âb. 2 Judeanu (B), Ceâico’v- 
schi (I) b .ab. 1 Ivan (B), Tilici 
(B) b. dese.' 3. Bordeianu (I), 
Tănase (D b. K.O. 3 Manole (B).

S. ELIADE-coresp.

Uzina Semănătoarea
primeșțe candidați, absolvenți a 8 clase, avînd virsta 
intre 15—1$ ani, din toată țara, pentru a fi calificați 
prin ucenicie lș locul de muncă, in următoarele meserii :

electricieni întreținere, vopsitori industriali și turnătorie

s? fac Pină 1» data de 31 august 1969 Ia 
Biroul ItțvațămîBț, pe baza următoarelor acte':

Certificat sau adeverință de absolvire 
a 8’ clase;
’ Gepie 'legalizata după certificatul de 
nqștere ;

Fișa medicală însoțită de analiza sînge- 
lui ți radioscopie pulmonară ;

Declarație legalizată prin notariat, din 
care să rezulte că șre cazarea asigurată 
în București.

Ucșnicii primesc o indemnizație în bani de 600 lei 
lunar.

Relații șiiplirpentare se pot obține Ja telefon 13.68.10 
interior 144.

Ca yi în dragoste, nimic 
nu-i mai frumos în „micro
bism" ca așteptarea. Rîdem 
prea mult de microbiști, 
interzicîndu-le astfel acce
sul la seriozitate, gravitate 
și alte probleme adinei, ca 
aceea — de pildă — a aș
teptării. Microbiștii sînt — 
pentru lumea „normală' — 
o faună simpatică de in- 
fuzori cu care cîyțigă bani 
caricaturiștii, cupletiștii yi 
comicii in lipsă de inspi
rație. Dar pină yi în lumea 
cu adevărat microbiană, e- 
xistăun fel de ciupercă nu
mită candidor. Microbiștii- 
oameni pot fi și ei can
dizi, gravi, profunzi, emo- 
ționanți. Au yi ei dreptul 
de a trăi sentimente fun
damentale, precum spe
ranța, îndoiala, neliniștea 
și — încă o dată — aștep
tarea. Firește, oamenii care 
nu cred in mai nimic, oa
menii fără șratimi, cei care 
țin cu toate echipele, ne- 
crezind în nici una, oame
nii lui „ce-am avut și ce-am 
pierdut într-un cuvînt, 
moftologii, pot face mul
te bancuri bune pe sea
ma pătimașilor, așa cum 
nici filozofii, nici Voltaire, 
nici poeții, nici un om din
tre cei care trăiesc cu ciți- 
va centimetri deasupra pă- 
mintului nu au scăpat de 
„spirite de glumă" memo
rabile; Microbiștii — ca 
și poeții — sînt ridicoli în 
ochii celor rezonabili, fiind
că nu prea au măsură. Ei 
iubesc și suferă nemăsu
rat, disproporționat, fără 
rost. Care e rostul și unde-i 
măsura în a nu mînca a 
zi pentru că Mazurachis nu 
dă satisfacție ? Dar — cred 
eu — e preferabil în viață, 
și-n spori; să fii microbist 
decît moftolog. Si 6 data pe 
an — anume în șăptămîna 
dinaintea începerii campio
natului — să le aducem un 
omagiu serios, fără bancuri, 
ca unor oameni serioși.

Scriu toată această polo- 
loghie puțintel patetică 
fiindcă simbătă noapte, la 
telesport, am avut, cîteva 
secunde, patru-cinci ima
gini pîlpîitoare de la cu
plajul interbucureștean de 
pe Republicii, care mi-au

; J

Mariana Goth în finișul victorios al unei curse de 100 m 
Foto: N. DKAGOȘ

nul precedent, au ocazia ca in 
aceste noi condiții șă înregis
treze performanțe și mai bune 
cu care să se impună atenției 
selecționerilor pentru apropia
tele Jocuri Balcanice de la Sofia 
și mai ales pentru campiona
tele europene de la Atena.

Concursurile vor avea loc 
simbătă (de la ora 18.30—22,35) 
și duminică (de la orâ 18—22,00), 
deci majoritatea probelor se 
vor desfășura în nocturnă. Am 
înțeles foarte bine motivul pro
gramării întrecerilor în noc
turnă (se scapă de caniculă, 
ore asemănătoare celor de Ia 
J. B. și C.E. etc.) dar avem o 
rezervă totală asupra luminozi
tății actuale a instalației de pe 
stadionul Republicii care, așa 
cum s-a văzut și la „interna
ționale", este slabă. S-ar putea 
ca aceasta șă impjeteze asupra 
desfășurării competiției 1

Primii doi clasați la fiecare 
probă vor fi supuși controlului 
antidoping, ceea ce este, cre
dem, un lucru foarte bun. As
tăzi, la ora 18,30 arbitrii bucu- 
reșteni se vor reuni la sediul 
F.R.A. pentru a pune la punct 
toate detaliile de organizare.

Mr. 635 (6069)'

dar fără ipt-

adus un nod în glt. De e- 
moție I Stadionul gemea de 
lume. Era un fel de lumină 
care se amesteca lăptos cu 
un fel de beznă — ca la 
începutul lumii — și in tri
bune, ne.agră, stranie, pă
rea adunată omenirea toa
tă inaugurtnd nașterea vie
ții pe părnint printr-un 
cuplaj interbucureștean, cu 
ce altceva 7 Microbismul 
era solemn, grav, sfint, ca 
marile așteptări in amor. 
Înaintea primei etape, fi
delitatea se dovedea țotală. 
Mai încolo, spre etapele 
15—16, vor urma cîteva 
infidelități, 
portanță.

Duminică 
mai iîrzie 
Constantin . .
venit ca să ne spuniț că 
pleacă. „Nu mai sînț omul 
care vine, sînt omul care 
pleacă"*...  — spunea Con
stantin și mărturisesc că 
simțeam cum mor puțin 
cu el, ca in despărțirile de 
dragoste. Numai moftologii 
nu înțeleg crunta tristețe a 
fotbalistului care pleacă. 
Tonul lui Buhoiu dovedea 
înțelegere. Întrebările erau 
insă prea căuțat-emoționa- 
le, forțînd o lacrimă de 
care nu aveam nevoia i 
„Ați plina vreodată 7 Care 
e cea mai ? ..., Ce ați sim
țit cfnd ?...“ etc. Dar, 
amândoi se 'ineau bine și 
nu făceau ncesii. Una 
din întrebai a mers la 
țintă yi concizia răspunsu
lui a fost exemplara i

— Dacă n-ați fi jucat 
fotbal, ce alt sport ați fi 
făcut 7

Constantin,: 
alt sport*.

Jenei: „Tot
Dar eu, 

într-o secundă tot filmul 
vieții mele de microbist, 
petrecute lingă ei doi, am 
constatat deodată, noaptea 
tîrziu, că nu dețin nici o 
fotogramă în care Constan
tin și Jenei să-și fi lovit 
cu sete fi ură adversarii...

noapte, la cea 
oră, au venit 
și Jenei. Au

Dar,

„Nici nn

fotbal...*
desfășurînd

BELPHEGOR

Ar fi bine să se aibă în vedere 
mai ales acele chestiuni care 
au lăsat de dorit la campiona
tele internaționale.

VOINȚA*

Ajunsă la a 
a ediție, „Cupa 
Voința” (com
petiție infertia- 
țidnală de lung 
kiloihetraj) va 

acesta îiltre 31 au-avea loc anul _____ _ __ _ _
gust sf 3 stptembrte. Organizato
rii au ales' *an'  traseu (de peste 
60Q de k/ny, împăfrțft în 4 etape : 
31 qugușt : București — Brașov 
(172 km) ; 1 septembrie : Brașd’v
— Sibiu (140 km) ; 2 septembrie: 
Sibiu — Cristian — Sibiu (con- 
tracronometru individual 25 km) 
și Sibiu — Călimănești — Rm. 
Vîlcea (cu plecare’ în bloc 96 
kni) ; 3 septembrie : Rm. Vîlcea
— București (174 km).

Alături de valoroșii cicliști de 
la cluburile Dinamo, Steaua,z Vo- 
irița-București, DezrQbirea-Bra- 
£$oV, ‘Olirftpiă^Buciireștti C.S.O. 
BrăiJa, C.S.M. Cluj, Mureșul Tg. 
Mureș, Petrolul Ploiești și ftle- 
talul Pțofctjhi, i'Vir" eodeiira' și ru
tieri dih Bulgaria, Polonia, Un
garia, Cehoslovacia și R. F. a 
Germaniei. Se Alcătuiesc 3 cla
samente generale — individual, 
sprinteri (cu puncte Intermediare 
și finale) și cățărători. Ciștiș&țo- 
rilo'r li se vor oferi premii a- 
cordate de UCECOM, Loto-Pro
nosport, M.I.A., A.D.A.S.,
și O.N.T.

r

„CUPA STEAUA»
- EDIȚIA 1969
Concursurile cicliste de lung 

Miopietbaj' cdtitîfiu.ș. pupa „cupa 
Qlim'pia"," cei mai tfuhi 1 alergă
tori diii tara ndăSlră sînt invi
tați sa participe Ja corapețitia Or- 
gimiiătă' antiaT" de Către clubul 
sporțțx SțeaUa, " ‘ fri trei etape. 
Concursul să" va desfășuram 
formă de stea, după cum ■ ur
mează : 15 AUGUST : București
— Oltenița — București (no kfi?). 
Rle’cacea Se va da din dreptul 
bornei kilometrice' 13, tâ ora 16. 
Sosirea — în âcfelași loK 16 AO- 
GUST. : Bu‘tfureș8'- — Alexandria
— București- (130 km). Sfârifâl 
se vă’ dă diii' dreptul ’ kilometrului 
rt-lQO. Ja ora 15. Sosirea — în a- 
ceiăȘi ioc. 17 AUGUST : Bucu
rești •— Ploiești (prin Buftea! — 
București' *(120  Kr.i). CohaFdnții 
Vor-pl^ dîri drebtiil ’b'tiiflfe, “ 1Ă- 
lemetrice- 7. la x>ra 9; SoĂevIn 
același ioc.

Prinții doi sosiți țn fiecare e- 
tapă' VOr primi Cile a borfUiCafle 
de 30 și, respectiv, 15 secunde.

A
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RAPID-RACING CLUB
A FOTBAL I

Sfirșitul săptămînii trecute 
ne-a oferit în numai 48 de 
ere doza dublă a cuplajelor 
interbqcureștene, gustatul 
spectacol-privilegiu al spec
tatorului din Grant, Plevnei, 
șoșeana Ștpfan cel Mare sau 
Cotroceni cu care se va în- 
tilpi — în cel maj fcuiț caz 
— abia peste un' an.

Părăsind latura sentimen
tală — aceasta este legea 
neieptătoare a Sportului,' unii 
cjștigă, glfii pierd — inten
ționăm să... portretizăm cele 
patru team-tiri bucureștene 
șcum, cînd se află în block- 
starturile nou ediții a cam
pionatului, recompunindu-le 
imagine^ dinamică din sec
vențele celor 180 de minute 
cit a jucat fiecare în „Cupa 
Bucureștiului*.  Altfel spâs, 
vom consemna 
arătat fiecare din 
ccmpetitr.are.

imediată —
■ ă eîșligat

lui

a) Apărarea 
sobră, sigură 
mult' prin titularizarea 
Pop ca fundaș di capta ;

b) Mijlocașii Dumitrub) Mijlocașii Dumitru și 
Angelescu (in șpecial) n-au 
acoperit eficient zonele mari 
reclamate de postqrtle lor;

c) Linia de atacanți pare 
partea nevralgică a forma
ției. Toți înaintașii fug de... 
rup păm'întul, dar nicf unul 
dintre ei nu dă impresia că 
gindește. Am vrea să ne în
șelăm, dar nu credem 
virtuțile de sprinteri

sedat de ldeea driblării por
tarilor (o idee care-1 poate 
din nou scoate pe tușa pe 
care a păzit-o mai mult de 
jumătate de campionat) și 
deși 3) Tătăru iese foarte 
greu și foarte rar la supra
față. finvr ri vv i

Remarcabile revenirea pe 
prim plan a lui Creiniceaau 
șl prbniisiunea fostului că
pitan al naționalei de juniori, 
Ștefănescu.

BEIRUT 5-1 (1-1)

ce au 
cele patru 

t 
a cîștigatRAPID — Deși

trofeul n-a convins în nici 
unul din jocurile șușținute. 
De altfel, în prima partidă, 
cu Steaua, echipa feroviară a 
Țoșt dominată majoritatea 
timpului de adversara ei, por
tarul Rămureanu salvîndu-și 
In repriza a 2-a formația 
(prin citeva parade temera
re) de Ia o înfringere ce 
părea iminentă.

Ce trăsături a prezentat 
locul propriu-zis al echipei ?

Ieri după-amiază- pe Ciu
lești, citeva mii de specta
tori au vizionat ultimul epi
sod al' serialului amicalelor 
întemațipnaîe înaintea deschi
derii sezonului oficial, tfpiso- 
d.u a fns:. general. cenușiu, 
puținele secvențe mai apropia
te de fotbalul modern n-au avut 
darul si mulțumească pe su
porterii și' simpatizanții Rapi
dului. Feroviarii, arbarînd o 
superioritate ce au 4oved;t-o

MERIDIANE4

avansate de tehnică și tactică, 
știu să se apere și apoi să de
clanșeze contraatacuri rapide. 
Dar ți înaintașii lui Racing 
Club, în situații favorabile, au 
arătat parcă o teamă să șu- 
teze și asțfel au rațat

După citeva minute de ta
tonări, Rapidul a reușit să des
chidă ș'orul. în minutul. 5. 
Neagu a șutat de la 18 nr și 
plonjonul lux Ghoul a fo^t za 
darnic: 1—0. KnJ spre .șfîrși- 
tul reprizei Jocul a fost echi
librat în mlnutal 41, apăra 
rea feroviară a ^coriat corner 
Hairi execută Iwitufa de co 
și Nasar, ea capu 
i.tatea pe tate'a

în partea a dajl 
înaintarea bnM 
fosț mat irrcisfri 
patru pMuri.'A 
nescu târtru ' 
69 din’)! 1 
«i Strat Ifc

chidă srorul. în

• Cuplul Pdc-Tostao la Înălțime 0 Litigiul EuscDlo — 
Dcnllca • strelțov șl Jolmstonc - certați cu morala 
sporlhă 0 Manchester a plătit scump incidentele

de pc Old Tralord
După scandalul provocat de suoorterii echipei Manchester 
în meaul cu Milan’ în semifinala C.C.E., conducerea sta “ 
nulul Old Traford a decis montarea unei plase de sîi 

spătgle porților

DINAMO — Este oglinda 
căutărilor lui Nicușor. Jocul

URMAȘUL
LUI POPA?

V. FOMPIUU

a

C). 
ora

Stingă, 
! ob-

îr.raud, Omar 1 
iz Sarsir Kasa
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Neag 

« Nis: me

te pregătești să-ți susții echipa favorită 3... 
(reproducere după PUNCH — Londra)

cvartetului atacului rapîdișt 
pot să le înlqpuiașcă pe ceia 
fotbalistice. Se simte — acut 
— lipsa dirijorului tip Du- 
mitriu II șau Octavian Po
pescu.

STEAUA — Ni s a părut 
formația cu stadiul ac cris
talizate cel mai avansat, deși 
i) are un câlcîi al lui A.'hile 
în zona fundașului > 
deși 2) Dumitriu III este

se leagă greu, Ccrr.an și De- 
leanu bijbiie, Frățilă. Dinu și 
Pîrcălab forțează. Impresia 
lăsată în cele două avanpre
miere este că team-ui din 
șos. Ștefan cel Mare va intra 
in cursa campionatului cu un 
handicap de pregătire.

Notabilă prezența unui fun
daș dreapta promițător — 
Cheran, și foarte remarcată 
abșența lui Lucescu și Gher- 
gheîi.

AGENDA BUCUREȘTEANA
SIMBATA

■ Stadionul Dinamo, ora 
14,30 :T Dinaqjo București — 
Jiul (țineret-rezerve); ora 
16,15: deschiderea festivă a 
„Cupei tineretului sătesc” ; 
ora 17 : Dinamo București — 
Jiul (divizia A).

DUMINICA

Celuloza Călărași (divizia
■ Terenul Laromet, 

1(1: Laromet București 
Delta Tulcea (divizia C).

■ Terenul T.U.G., ora 10 : 
T.U.G. București — Petrolul 
Tirgoviște (divizia C).

■ Terenul Timpuri noi. 
ora 10 : Flacăra roșie Bucu
rești — I.R.A. Cimpina (di- 
divizia C).

PROGRESUL — Toată lu
mea a rămas cu impresia că 
abia acum, ajunsă >n divi
zia B. Progresul are formație 
de A. Cu Raksi, Andrei, Dum
bravă și (chiar) Pa vio viei, 
echipa din strada.- tenisului 
și-a întărit considerabil garda.

Drumul ei de reîntoarcere 
pe scena nr. I a fotbalului 
românesc pare unora un 
marș triumfal, sau o plimba
re, dar poți să știi dacă o 
să fie de acord și gălățenii ?_

numai in repr; 
arătat că, deși 
campionatului, 
că o formă bui 
parțe, b’JCureștenu au acțio
nat lent, iar îraintațH, în spe
cial. au comis o serie de gre
șeli ți au șuta: de puțîie ort 
pe spațiul porții.

Libanezii, elevi a:. ex-rap 
distului Ionică Bocoaa. au j 
cercat ț: au ne-_ș 
ori să dovedeasc 
rile profesorcl j 
să rodească. Ei au ci

M. POPESCU
■ Stadionul Metalul (Pan- 

teiimon), ora 101 Metalul 
București — Progresul Brăi
la (divizia B).

■ Terenul Gloria, ora 10 i 
Mașini unelte București —

noi
ale unor echipe

fomișia centrală de com
petiții și disciplină a Fede
rației române de fotbal a 
aprobat schimbarea numelor 
unor echipe. în noul cam
pionat, Politehnica București 
(divizia B) va activa sub nu
mele de Sportul studențesc, 
iar A.S. Cugir'și-a schimbat 
numele în Metalurgistul Cu- 
gir (divizia B), Flamura roșie 
Tecuci, in A.S.M. Tecuci, 
Muscelul Cîmpulung Muscel, 
în ȚJnîrea Cîmgulung și Me
talul Brăila, in Metalurgistul 
'Brăil^ (toate din divizia C).

BRAȘOV. — Formația iu
goslavă Hajduk Veliko din 
Regotin," și-a început turneul 
în țara noastră, jucînd cu 
Steagul roșu. Elevii lui Valen
tin Stănescu au dominat cu 
autoritate pe tot parcursul

Fundașul central al echipei 
F. C. Argeș, Mățăoanu — că
ruia, în paranteză fie spus, 
antrenorul Constantin Teașcă 
i-a acordat o mare încredere, 
promovîndu-1 la finele cam
pionatului trecut în prima 
garnitură — a dat „bir cu 
fugiții”. Fundașul piteștean. 
fără a avea dezlegarea de la 
p. C. Argeș, a duș tratative 
cu divizionarele B, Progresul 
și Sportul studențesc, promi- 
țînd antrenorilor celor două 
echipe că pot conta pe apor
tul lui ! între timp, Mățăoanu 
a mai făcut „raiduri” pe la 
Pitești, cu gîndul de a ob
ține dezlegarea. Vorba cîn- 
tecului, tot pe drum, pe drum, 
pe drum...

iGnică Bogdan 
SĂ iNCURAJEZ ECHIPA

■

• IJ MEXIC aș

NOASTRĂ NAȚIONALĂ«•

De citeva zile 
pitală, împreună 
fotbal libaneza

se află in Ca- 
cu echipa de 
Racing Club 

Beirut, simpaticul antrenor 
nică Bogdan, fosta aripă a 
pidului și a naționalei.

Splicitindu-1 să-și spună 
rerea în legătură cu evoluția 
echipei României in prelimina
riile campionatului mondial, 
Ionică Bogdan ne-a declarat ur
mătoarele : „Am ascultat la ra
dio meciul de la Lausanne îm
preună cu o serie de concetă
țeni de la ambasada noastră 
clin Beirut. Anț tremurat de e- 
moție pină in ultimă clipă a 
jocului, apoi m-am... îmbrățișat 
cu cei din jur.

Pentru jocurile de la Bucu
rești, cu Portugalia și Grecia, 
am o mare încredere in băieții 
noștri care, deși tineri, dau do
vada de maturitate in joc. Sint

Io- 
Ba-

pă-
legatură cu evoiUpa 
maniei ta prelimina-

celor 90 de nțiițute și au cîș- 
tigat la un scor concludent i 
6-0 (4—0).

Golurile au fost realizate 
de Floreșcu (min. 15, 16, 18, 
72, 75) și Balint (min. 22 — 
direct dintr-o lovitură de 
colț).

C. GRUIA
coresp. principal

convin; 
ficarea 
nul voi 
curajez

că nu vom rata tiii- 
in turneul final, l-a a- 
fi in Mexic ca să-i to
pe ai noștri .

ROTARU DIN NOU
PE TERENUL DE FOTBAL

Radu Rotaru, fostul fundaș 
stingă 91 echipei Steaua (Și 
poate și viitorul); care, (n 
urma unui accident, a sufe
rit o dificilă operație la spi
talul militar din București 
(transplant de cornee), își va 
relua antrenamentul la 1 sep
tembrie.

îi urăm o cit mai grabnică 
revenire oficială pe terenul 
de joc.

Uț, C 
seri»

xx. cei

ți David), 
îciuri s-s- 
ria, totba-

1 cu 
i re-

ari egale: 1— 
ida și aceiași 
F.C» Ncvova

ILIE GHIȘA 
coresp. principal

JQAO SALDANHA a pășit 
drepUiL în cele două me- 
1 dm pre'uminâriile campio- 
riui mondial, echipa Erazi- 
« nepur’-at victorii clare în 

plasare și se poate considera 
roape calificată pentru tur
ul CnaL Firește, succesele de 

pină acum ridică moralul foști- 
lor csznpioni mondiali — ineîu- 
sr al tai Pele, care se pare că 
va rămîr.e „un bun național” 
cel puțin pină la marea con
fruntare din Mexic de anul vi
itor. Cuplul Tcstao-Pele a func
ționa: ireproșabil in partidele 
de pină acum și, bineînțeles, 
Saîriamha ii acordă și in viitor 
un mare credit. Nume noi și 
vechi sint prezente ta naționala 
Braziliei și actualul antrenor, 
conform nromisinnilor făcute, 
vrea să rodeze pină la perfec
țiune hou! său ''„11’ : Felix- 
Carlos Alberto. D. Diaz, Joel, 
Rild«—Piazza, GersoE. — Jair- 
zinbo. Pele, Tostao, Edu.

.orm

din Mozambic a anunțat acum 
citeva luni că își va prelungi 
contractul cu Benfica cu încă 
trei ani, dar se pare că în ulti
ma vreme, tentat de avantaje 
mai substanțiale, și-a schimbat 
părerea. în prezent, nici el, dar 
nici Benfica și nici Federația 
nu s-au pronunțat în mod de
finitiv asupra „divorțului” cu 
fotbalul portughez. în cazul 
cînd Eusebio va părăsi Portu
galia, este mai puțin probabil 
ca el să primească asentimen
tul noului său club de a evolua 
in continuare in reprezentativa 
acestei țări. Pină una-alta însă, 
relațiile dintre Eusebio și Ben
fica nu sint dintre cele mai 
bune. Ca dovadă, Eusebio nu a 
făcut deplasarea cu echipa sa 
în țara de baștină, Mozambic !

Arbitrii meciurilor primei etape
a diviziei naționale A

■ DINAMO BUCUREȘTI — 
JIUL : G. Birsan (Galați) la 
centru, V. Liga (Galați) și N. 
Rainea (Birlad) la linie ;

■ CF.A CLUJ — A.SJL. TG. 
MUREȘ : I. Oprita (Arad) la 
centru, S. Birâescu (Timișoara) 
și P. Sotir (Mediaș) Io linie ;

B F.C ARGEȘ — CRIȘUL:
S. Mureșon (Turda) la centru, 
Gh. Vcsîlescu I și L Hrisafi 
(ambii aln București; ia linre;

■ STEAGUL IOȘU — 
RUL ; V. Pădureanu, la ce 
C- Papa și M. Sadcveaou 
din București) ta" Imie ;

FA- 
ilrj, 
[toți

Glasgow Rangers și Vittoria Setubal 
văzute pe teren propriu...

... iată ce-i interesează, și 
pe bună dreptate, pe antreno
rii echipelor Steaua și Rapid 
înaintea ‘jocurilor țjin cupele 
europene.

Vă mai amintiți ? Acum 
cîțiva ani, Helenio Herrera

le la București. Ș 
de Inter, supartam

■ U.T_A. — DINAMO 
CAU : A. Radulescu, la cen
tru, D. Isâcescj și C Dihu- 
lescj (toți du» București) la 
line';

BA-

■ UNIVERSITATEA CRAIO
VA - CLUJ: C. Fetrea, 
la centru, N. Pehicțcnj și N. 
M băilescj (toți ăin Bu
la linie ;

- :

e ROTUND
TOATE ECHIPELE AR TREBUI

SĂ MEARGĂ LA TITLU
N-am mai îmbrăcat de 

mult toga romană a unui for 
ca acela al Federației de fot
bal,' care ne-a ihemat recent 
pe cei 16 antrenori principali 
ai echipelor din divizia A, 
ca să exprimăm și — mai 
ales — să ascultăm păreri...

Am șă le expun aici, pe 
ale mele, profitînd de ospi
talitatea ziarului si de răb
darea cititorilor care ma ur

măresc... sper că nu cu rele 
intenții !
i

1. Echipa naționali 7
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LOTO - PRONOSPORT
• TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO CU PREMII IN APAR
TAMENTE Șl EXCURSII ♦ 5 
ZILE /INA LA ÎNCHIDEREA 

VIN1ARII BILETELOR

de participare biletul respec
tiv și nu la primele 3 numere 
cum din eroare a apărut în 
programul LOTO-PRQNO- 
SPORT.

Opinez pentru scheletul 
din jocurile anterioare; re’i- 
nindu-i în primul rind pe cei 
mai valoroși și mai în formă 
jucători — restul fiind o pro
blemă de „fler“ și de răspun 
dere a antrenorilor lotului. 
In locul lor, n-aș ezita nri 
o clipă

' îndată, 
care au 
lui. în 
fqarțe 
tranzacții 
cînd este vorba de un echi
pament tricolor.

să mă dispensez, de 
de toți domnișorii 
luat drumul ’ paharu- 
materia asta aș fi 
Teașcă, neacceptind 

și compromisuri

2. Cine va fi campioană ?

• <-5 -T P

de Cîrjan... mai sint 
veleități și echipe și

■ FOUTEHNICA IAȘI — 
RAPID : A. Toth (Orodec) la 
egrtru, M- Bdăulescu (Orccec) 
și Gavrjd Fcp (Brașov) la 
linie

■

ȘI ÎN CELALALT CAPĂT 
al Terrei pregătirile pentru pre
lim marii sint in toi. în grupa 
asiatică, care va da o singură 
participantă ' in turneul final, 
candidează Japonia, Australia, 
Coreea de Sud (meciurile sis
tem turneu se desfășoară la 

-Scul) și Israel—Noua Zeelandâ. 
Câștigătoarea acestui ultim meci 
va intilni in două jocuri de
risive pe invingătoarea turneu
lui de Ia Seul. Care din aceste 
țări ar avea mai multe șanse ? 
Greu de dat un răspuns, mai 
cu scamă că echipa Japoniei, 
medaliată cu bronz la Mexic și 
care se prezenta ca una dintre 
candidate, este seriqș handica
pată priq absența lui Kamamo- 
to (bolnav de icter), un talent 
excepțional, ce atrage atenția 
numeroșilor impresari din în- 
L-ejga lume.

Se pare că Australia sau Is
rael au cele mai inari șaașe 
de a fi prezențe 5n Mexic și 
oricare dintre ele ar obține ca- 
Lficarea se va putea mineri eu 
prima participare in turneul 
final ai CM. de fotbal.
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DUPĂ ACEASTĂ TRECERE 
ÎN REVISTĂ a situației in ex
tremele globului, să revenim pe 
bătrinui continent, unde pregă
tirile pentru reluarea meciuri - 
lor din preliminarii se fac din 
ce in ce mai simțite.

D.n punctul nostru de ve
dere. ș-nt deosebit de intere
sante discuțiile ce s» poarlă in 
.urui Iui' Euseh.a Peria neagră

PROBLEMA DISCIPLINEI 
continuă să stea în centrul 
preocupărilor unor echipe și 
federații. Recent, echipa repre
zentativă a U.R.S.S. a jucat 
pe teren propriu cu Suedia. Din 
formație a lipsit însă Eduard 
Strelțov. Motivul? în urmă cu 
cițiva ani, Strelțov a fost sus
pendat pe viață pentru unele 
grave abateri privind morali
tatea. Totuși, după o absență 
de aproape 7 ani, Strelțov a 
fost grațiat și ințrodus din nou 
în echipa națională. Se pare, 
însă, că blondul jucător de la 
Torpedo, îmbătat de succese, a 
luat-o din nou pe căi greșite. 
Viața imorală, consumul de 
băuturi alcoolice au determinat 
forurile în drept să-I excludă 
din echipa Torpedo și din re
prezentativa țării sale.

Un caz similar se semnal ;a- 
ză și in Scoția, unde pentru 
aceleași motive celebrul înain
taș Johnstone a fost pus pe 
lista de transferări de către 
formația sa. Celtic Glasgow, 
și exclus din reprezentativa 
Scoției. După cum se vecie, exi
gența se manifesta la fel, in
diferent de valoarea sau cele
britatea celor certați cu morala.

în fine, pentru incidentele 
p< ■ -ecute la Manchester în șe- 
miiinala „C.C.E.”, echipa lui 
Matt Busby a fost pedepsită 
exemplar de către federația de 
specialitate : 7000 de lire ster
line amendă și interdicție de 
la orice meci internațional pină 
lâ 30 aprilie 1970 !

Jucătorii și spectatorii pot 
medita asupra acestor măsuri !

Ion OCHSENFELD

CALEIDOSCOP

Au mai rămas doar 5 zile 
pînâ la închiderea vînzării 
biletelor pentru tragerea ex
cepțională LOTO, programată 
la 19 august a.c. O nouă oca
zie oferită participanțiTor de 
a obține valoroasele premii 
care se vor atribui în NU
MĂR ~ NELIMITAT : APAR
TAMENTE CU 3 ȘI 2 CA
MERE (confort gradul I) ; 
EXCURSII de 2 locuri și 1 
loc în Iugoslavia cu petre
cerea Revelionului la Bel
grad, preepm și premii fixe 
Jn bani.

Pențru atribuirea tuturor 
premiilor se vor efectua 5 
extrageri a cîte 12 numere 
din 90. în total se vor ex
trage 60 de numere.

Se atribuie premii și pen
tru 2 numere cîșțigătoare.

Prețui’ (jilștelor : 10 lei, 15 
)e( ți 25 iei. Și cu 10 lei se 
pot cîștiga apartamente.

Premiile de la categoria a 
IlI-a șe vor acorda pentru 
3 numere din primele 4 ex
trase, indiferenț ordinea ex
tragerii. Ia una ălS gxtragg- 
rdț fazei "la ’care" are drept

• Tragerea Loto de mîine, 
vineri 15 august, va avea' loc 
la Bucureștij în sala Clubu
lui Finanțe Bănci din strada 
Doamnei hr.’ 2,' cp*  încep'eȚe 
de la ora 19. Tragerea va fi 
radiodifuzată.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL NR. 33 DIN 

1969

EXTRAGEREA I:
25 2 

FOND DE PREMII 
EXTRAGEREA A II-A :

33 16 41 30 43
FOND DE PREMII : 305 049

13 AUGUST

35 39 14 13

: 370 259
40

lei.
25

lel.

LOTO
____ -------SFER- 

__  JRAGEREA DIN 
AUGUST 1969

PREMIILE ÎNTREGI Șl 
TURI DE- LĂ TRAGERIg ------------- ....

EXTRAGEREA I ; Cațegorța I: 
3 variante sfe’rt a 13 180' lei ;' ca
tegoria a IlI-a : 84 ■ variante în
tregi a 1 542 lei șj 53 variante 
sfert a 385 lei ; a IV-a : 215 a 
706 lei șl 143 a 176 lei : a V-a : 
564 a 251 lei și 347 a 62 lei.

EXTRAGEREA A II-A :
goria- B : 4 variante sfert a 27 740 
lei ; C : 5 variante întregi â 19 297 
lei și 3 variante sfert a 4 824 lei-; 
D : 346 a 100 lei și 1 259 a 25 lei.

Cate-

Părerea mea p.și so.nală 
, eșțg 'câ șînt mai muțte echipe 
cu șanse la titlu — și în pri
mul rind Dinamo București.

Trebuie să recunosc și să 
admit, în pură obiectivitate, 
că““ echipa din „Ștefan cel 
Mare” dispune de lotul cel 
mâi valoros din țară,"expus 
plăcutului risc al selecționă
rii. Or, cînd te știi urmărit 
pentru reprezentativă trebuie 
să joci în primul rind br.ie 
la club. îți mai tai din per
ciuni," dormi mai malt, ' te 
sustragi mai puțin de la an
trenamente, <5ăuți să-l ‘ imiți 
îh seriozitâțe sportivă și în 
probitate profesională pe Mir
cea Lucescu (de ce oare sînt 
atît de puțini fotbaliști âștăzi 
care seamănă, din acest punct 
de vedere, cu Bodola, cu Fe
tea Vîlcov și ' cu căpitanul 
nostru de pe Wembley 1969 ?) 
și biletul pentru Me'xio poate 
fi obținut I

Fir.eșțe, mai șpșre pe ecran 
admirabila U.T.A., nu putem 
ignora nici ambițiile oltene, 
mai este năvala talentelor

strunite 
ți alte 
— de ce să n-o spun' —■ mai 
există și unsprezecele meu 
tînăr din Tîrgu Muieș!

Este locul să precizez o po
ziție personală : cine își în
chipuie că am trecut-la con>- 
ducerea tehnică a echipei 
A.S.A. numai pentru' ț. o 
salva de la retrogradare se 
înșeală total.

Dimpotrivă, situez țctupa 
AS.A. Tîrgu Mureș printre 
candidatele Iq un loc fruntaș, 
nu fiindcă aș vrea să fac de
clarații ă' la Herrera,' cf pen
tru că orice antrenor trebu.e 
să mizeze inițial pe victorii 
în toate meciurile jucate a 
casă — deci dintr-o dată 30 
de ^puncte ! — și nimeni nu 
mă va convinge că trebuie 
șă pierdem neapărat, și tot
deauna," îh deplasare |

Această e psihologia 
care pornesc împreună 
băieții mei în marele văl
mășag ; 
vom

in nici un caz 
cădea în divizia B !

3. Retrogradarea

La 
mai

Să
echipelor noastre visează Ia 
un singur lucru : să' nu le- 
trogradeze I

Nimeni n-o spunș, dar toată 
lumea "o gîndeștț.

Resping o asemțnea men- 
tșlitațș ‘subalternă în cea 
maj marț competiție de iot 
bal ș țării!

De fapt, toate echipele pri
mei divizii ar ' " ' 
meargă la titlu!

însă la titlu nu
numai voind sau ____
sînd, ci printr-d mUndă" tita
nică și tăcută, printr-o apri
gă muncă, șțropjtă cu su
doare și Uneori * cu lacrimi.

acest punct, nimeni n-a 
vorbit nimic... 
recunoaștem, majoritatea

cu
cu

nu

După cum anun
ță revista 
„World' 
doamna 
Nilsson a 
că se va 
cu toată 
pentru noul sezon 
fotbalistic. Doam
na Nilsson, carp 
are numai... 67 de 
ani, este vajnicul 
portar al echipei 
feminine de fotbal 
din Kriștianștad 
(Suedia). în sezo
nul trecut, „buni
ca” portar a pri
mit doar 4 goluri 
în 6 meciuri, dar 
a rămas cu regre
tul că echipa ei a 
pierdut finala cu 
scorul de 1-2. A- 
cum, d-na Niisson 
se gindește la re
vanșă și nu e ne
mulțumită decît de 
faptul că, fiind 
prea înaintată in 
virstă, nu poate să 
joace la înaintare!

er.gleză 
Sports".

Harms 
declara', 
pregăti 
atenția

VOLEIUL 
AMENINȚA... 
FOTBALUL I

«-

trebui să

se ajunge 
numai' vi-

Patre STEINBACH

Voleiul se 
flă, în ce prive
ște popularitatea, pe unul din 
primele locuri în lume. Nu de 
mult, Federația Internațională 
de Volei a publicat un raport 
în care se arată că acest sport 
este practicat de 50 de milioa
ne de oameni din 111 țări.

A DOUA PASIUNE

IATA-L PE CEL MAI TțNĂR „traver- 
sant“ înot al Canalului Mînecii: ameri
canul Jon Erikson (11 arii.'), din East 
Madison Park, Chicago, care a parcurs 
distanța Cap Gris Nez—Dover tn 11 ore 

și 23 minute...
care s-a încheiat cu o săptă- 
mînă in urmă, sint de notat 
citeva participări interesante 
din lumea sportului francez : 
Annie Famose pe Renault-Al
pine, Isabelle Mir pe Triumph, 
Roger Bambuck pe Matra, Jean 
Gachassin pe Lamborghini, 
Henri Tișot — foarte prudent I 
— pe Citroen 2CV I

între cele două șute de ma
șini înscrise, anul acesta, la 
startul celui de al 44-lea Raliu 
automobilistic de la Gaves,

CEA MAI MARE CAPTURA

Peșcarul George Lamb dm 
Kingston (Jamaica) se poate

lăuda că a realizat cea mai ma
re „captură” din viața lui. Nil 
In mare, ci la concursurile de 
pronosticuri sportive. Partici
pând la un asemenea concurs 
cu rezpltațe din campionatul de 
fotbal ăl... Australiei. Lamb a 
riștțgăt cu un'singur penny su
ma de 100.2S9 lire sterline 1

ANCHETA LA SAG PAULO

Poliția federală braziliană a 
anunțat deschiderea unei an
chete, la cererea președintelui 
clubului F. C. Santos, Jorge 
Cury, in legătură cu o fabu
loasă ofertă făcută lui Pefr 
pentru a juca intr-o echipă de 
vedete in Mexic. Au fost veri
ficate împuternicirile unui a- 
gerit chilian de publicitate, care 
pretindea că reprezintă pe pro
prietarul viitoarei echipe, mi
lionarul mexican Emilio Azcar- 
raga. Acesta i-ar fi oferit lui 
Pele peste un. milion de dolari 
pentru a juca în echipa sa. Di
rectorul poliției federale din 
Sao Paulo a declarat însă că 
agentul chilian nu deține docu
mente care-1 autoriză să se o- 
cupe și cu... cumpărarea de fot
baliști. Iar in ce-1 privește pe 
Pele, el a precizat că nu va ac
cept^ nici o ofertă din partea 
unuț club străin pină după fi
nala' campionatului mondial din 
Mexic din 1970.

GREFA CARDIACA 
Șl SPORTUL

Cel de-al doilea pacient' ai 
doctorului Barnard, minerul 
Peter Smith, 'care trăiește cu o 
inimă nouă, a început din nou 
să practice sporturile preferate: 
înotul și tenisul. Rupă cum de
clară cl însuși, Smith se simte 
foarte bine, reușind să parcurgă 
înot distanțe mai mari decit 
înainte de a se îmbolnăvi. Pe 
terenul de tenis a ajuns să ciș- 
țige meciuri împoțriya unor ad
versari pe care nici măcar nu 
spera să-i poată învinge pe-a- 
turici. Profesorul Barnard și-a 
exprimat părerea că sportul este 
absolut 'necesar pentru oamenii 
cai 
rai 
spiantăreă inimii.

ye ău fost supuși unei ope- 
ițil ati’t (le complicate' ca țran'-'
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LA CAMPIONATELE
A fCHIPA.IUI NIMĂNUI IA CAIAC 4 începind de azi, pe poligonul 

Tunari
16 sau 8 echipe

MONDIALE DE CICLISM
RECORD DE PARTICIPARE

• CICLIȘTII ROMANI AU SOSIT LA BRNO • MEDICII 
SPORTIVI" 1SI ADUC CONTRIBUȚIA LA PREGĂTIREA ALERGĂ
TORILOR • PHAKADZE ÎNCEARCĂ SA ÎNVINGĂ CUPLUL 
MORELON—TRENTIN • DOUA PROBLEME ÎMPORTAN1E PE 

AGENDA CONGRESULUI F.I.A.C.

BRNO, 13 (prin telefon). O mare 
parte dintre cele 35 de reprezen
tative naționale — veritabil re
cord de participare — ce vor 
concura ia campionatele mon
diale de ciclism (pistă Șl șosea) 
au și sosit la Brno. Pe velodro
mul, In tribunele căruia pot lua 
loc 10 000 de spectatori (este vor
ba de o nouă beză sportivă, con
struită pe locul vechiului velo
drom, avînd o pistă de 400 m și 
o copertină care-i va feri de 
ploaie, atit pe concurențl cit Și 
pe spectatori) se desfășoară an
trenamente, de dimineață pină 
seara. Pot fi văzuti la lucru ci
cliștii sovietici și cei din Repu
blica Democrată Germană, re
prezentanții Danemarcei, Suediei 
șl Austriei, pistarzii din S.U.A., 
Canada și Franța, vlteziștli ceho
slovaci, sportivi din Cuba șl din 
alte țări. Delegația României, a- 
vînd în frunte pe Florian șl 
George Negoescu, a sosit la Brno 
astăzi după amiază și va avea 
posibilitatea să facă primul an
trenament în cursul dimineții de 
Joi. Cicliștii români locuiesc la 
hotelul Drujbâ.

Ieri după amiază, majoritatea 
ziariștilor acreditat! la Brno au 
luat ioc în tribunele velodromu
lui pentru a asista Ia antrena
mente. Cum este și firesc totr-o 
astfel de ocazie, s-au făcut 
pronosticuri. Au fost luate 
discuție îndeosebi șansele 
ticlpanților în proba de viteză, 
pentru că de-a lungul 
sprintul a fost șl a rămas 
gina pistei. Specialiștii slnt 
părere că raportul de ' 
s-a schimbat. Montevideo 
stitiiie un capitol separat, 
vece campionatele lumii 
șurate anul trecut acolo. 
Jocurile Olimpice, au fost.__ ___
de participarea așilor veritabil), 
satisfăcuți de triumful pe pista 
olimpică. Așadar, tot Morelon și 
Trentln, pe care Phakadze — bo- 

■ lidul cunoscut iubitorilor de ci
clism din țara noastră, cu pri
lejul evoluției sale din acest an 
in „Cupa București" — va În
cerca să-i învingă cu sprintu
rile sale scurte, dar necruțătoare. 
Sportivul sovietic va trebui. însă, 
să întreacă șl inteligența tactica 
a antrenorului Gerardln — și el 
fost campion al lumii Ia viteză 
(1930) — care in aceste zile își 
notează într-un caiet gros par- 
tlciilaritătile fiecăruia dintre ad
versarii elevilor săi. Fără îndoia
lă că acolo sînt și constatări 
mai vechi șl că împreună cu 
cele noi vor constitui premisele 
pe care se vor clădi edificiile tac
tice.

Pentru sportivi, pentru antre
nori și oficiali, ca și pentru cei 
aproape 300 de ziariști, crainici, 
reporteri de radio și televiziune 
șl fotoreporteri din numeroase 
țări ale lumii, gazdele s-au s'ră- 
duit și au reușit să creeze o am
biantă plăcută, cele mai 
condiții de lucru. Fiecărei 
gata l-a fost acordată o cabină 
pentru depozitarea bicicletelor, 
pentru instalarea hometrainere- 
lor șl a meselor de masaj, au 
fpst fixate cele mal convenabile 
<?re de pregătire, a fost amenajat 
un centru de presă în imediata 
apropiere a velodromului, există 
Un veritabil carusel de autobuze 
care tac legătura între hotelurile 
aflate ta centrul orașului șl ve
lodromul situat Ia 4 km. De alt- 
f<51, trebuie amintit că pista se

Si 
ta 

par-

anllor 
re
de 

forte nu 
con- 

deoa- 
desfă- 
după 

lipsite

bune 
deta

află lingă Expoziția Internaționa
lă, ale cărei porți se vor des
chide la începutul lunii septem
brie.

Brno, al doilea oraș al ce
hoslovaciei, cu o populație de 
peste 300 000 de locuitori și cu 
o puternică industrie, vine să-și 
onoreze cartea de vizită asigurînd 
Campionatelor mondiale de ci
clism — ediția 1969, excelente con
diții de desfășurare. O deosebita 
onoare s-a făcut întrecerilor prin 
aceea că ele se desfășoară sub 
înaltul patronaj al președintelui 
R. S. Cehoslovace, Ludvik ‘ 
boda

Manifestările care preced 
trecerile pentru desemnarea < 
pionilor lumii au continuat, 
inițiativa comitetului de organi
zare a C.M. și a Societății ceho
slovace de medicină sportivă, me
diei din 12 țări s-au intilnit 
ieri la hotelul Internațional, pen
tru a discuta probleme de trau
matologie, pentru a pune la 
punct și a unifica metodele <le 
depistare a substanțelor doping 
șl pentru a găsi căita cele mal 
nimerite de a-și aduce contri
buția la îmbunătățirea procesu
lui instructiv-educativ al cicliști
lor.

Rezultatele acestui colocviu vor 
fi comunicate ziariștilor, cu pri
lejul ur.ei conferințe de presă.

In momentul de față, un ait 
eveniment este ta ordinea zilei : 
Congresul Federației internațio
nale de ciclism amator. Este vor
ba de Congresul statutar. în ca
drul căruia două dir.tre probleme 
rețin atenția. Prima este atribui
rea organizării campionatelor 
mondiale pe anul 1971 (cele din 
anul viitor se vor disputa in 
Anglia), iar a doua, desființarea 
Congresului de calendar. care 
avea loc in fiecare an in ultima 
săptăminâ a lunii noiembrie. De
sigur, propunerea de suprimare a 
unui Congres (din cele două a- 
nuale) va întruni acordul 
jorității deiegațuor, intrucît 
reduc cheltuielile efectuate 
federații. Modul cum se abor
dează, însă, această problemă 
se pare că va stîmi discuții. Co
mitetul director dorește să-și a- 
sume responsabilitatea de a În
tocmi calendarul anual al com
petițiilor Internaționale organiza
te de diferite federații. Or. după 
cum se știe, unele date coincid 
șl Congresul de calendar oferea 
prilejul eșalonării lor. Discutmd 
direct care întrecere va trebui 
să-și schimbe datele de desfășu
rare. comitetul director va pro
duce nemulțumiri. Aici Ia Brno, 
tot mai mulți sînt cei care cer 
ca Ia Congresul statutar (ce se 
desfășoară fn perioada și în 

localitatea unde au loc C.M.) 
să se înscrie pe ordinea de zi 
un punct privind calendarul com- 
pețiționat. iar comitetul director 
să funcționeze doar ca mediator. 
Tn acest fel s-ar permite dele
gărilor federațiilor naționale să 
discute Intre eî eventualele mo
dificări, să-șl ofere direct invi
tații pentru pistă și șosea la 
diferite întreceri, să facă un util 
schimb de păreri.

Cum F.I.A.C. nu poate acționa 
decît ta direcția îmbunătățirii 
metodelor de lucru, a îmbogăți
rii programului competițional șl 
a răspindirli 
ta rtadurile 
convinși că 
convenabile.

Svo-

In- 
cam- 

. Din

ma
se 
de

sportului cu pedale 
tineretului, sîntem 
se vor găsi soluții

Hrisiache NAUM

TIRIAC Șl COX DESCHID
(Urmare din pag. 1)

renurile cu zgură. Prin aceas
tă prismă, Anglia pornește 
oarecum favorită. Nu înțeleg

realizate punctele noastre: 
— Ia dublu ;
— Tiriac la Stilwell;
— eu la Cox.
Iată și părerea secretarului

Palmares
Principalii competitori ai in- 

tllnirii celor trei zile, 
Năstase, Ion Țiriac și 
Cox, Graham Stilwell 
cunoștințe mai vechi. Ei s-au 
mai IntUnlt de clteva ori pma 
acum. Astfel, Năstase a ju
cat cu Cox de două ort, în 
acest an, In circuitul Carai
bilor: la Curasao, In Vene
zuela a Învins tenismanu) en
glez cu 7—5, z—6, 6—4, pentru 
ca in turneul de la Baran- 
quilla (Columbia), victoria să 
revină românului cu 7—5, 6—U» 
5—7 7—9 6—4.

Cu Stilwell, Ilie s-a Inltlnlt 
o singura dată pină acum, 
tn 1967, Ia Mamaia, clntl bri
tanicul a avut ciștlg de cau
za.

Iile 
Mark 

stat

Totalul 
Cox se 

două ori ____ _______
mlfinalele Bavariei și ta fi
nala Internaționalelor Italiei 
pe teren acoperit. In ambele, 
Tiriac și-a apropiat victoria 
eu 6—1, 6—2, 6—2 șl respectiv 
6—4, 10-12, 6—4. Ultima 
partidă a avut loc in 
an, la Wimbledon, cind
1- a eliminat pe tetiismanul 
nostru In cel de al doilea tur, 
tn patru seturi cu prelungiri:
2— 6, 10-3, 9-7, 12-10.

împotriva Iul Stilwell, Ti
riac a jucat de două ori in 
1969, Ieșind de tot atitea ori 
învingător : tn Italia, In tur
neul de la Roma (FârlolI) șl 
în cel de la Catania.

meciurilor 
ridică la ___ __
anul trecut : ta se-

Tiriac — 
trei, de

lor 
acest 

Cox

Țl-
•
ori

CAMPION CONTINENTAL LA MIOARE
• Sportivii români au mai cucerit două medalii de bronz ț Joi-finale la alte patru probe
'•MOSCOVA, 13 (prin telefon).

Cd toate că la Himki se află 
peste 60 de laureați ai C.E., 
C.M’. și J.O., deocamdată în
treaga atenție a specialiștilor, 
ca și ă numeroșilor ziariști este 
îndreptată asupra pasionantei 
competiții europene a juniori
lor, care >a început miercuri pe 
o vreme splendidă și — aproa
pe surprinzător — pe un Iac cu 
apele, cel puțin pină acum, 
extrem de liniștite. Au luat 
startul in această întrecere de 
anvergură juniori și junioare 
din 14 țări : Uniunea Sovietică, 
Ungaria. Polonia, Cehoslovacia, 
R. D. Germană. R. F. a Ger
maniei, Finlanda, Suedia, Ro
mânia, Danemarca, Belgia, Iu
goslavia, Anglia și It31ia - 
ceea ce spune destul de mult 
despre afluența de candidați Ia 
locurile fruntașe și, bineînțeles, 
la medalii.

Dimineața seriile s-au înche
iat, în general, cu rezultate 
scontate, sportivii remarcați iu 
acest sezon la regatele interna
ționale calificindu-se ușor in 
finale. Doar la K 4 (f) 500 m 
din cauza unor renunțări de ul
timă oră nu a mai fost nevoie 
de serii, competitoarele califi
cindu-se direct in finală. Re
prezentanții noștri s-au com
portat meritoriu : Maria Nichi- 
forov — locul I la K 1 500 m, 
Simion Vasile — locul III la C 1 
500 m, Samoschi și 
locul I, serii, la K 2

După-amiază, au 
gramate cele patru 
primei zile. Maria
fără să fie pregătită 
pentru proba de simplu, a o- 
cupat locul IV, cu un rezultat 
care-i răsplătește eforturile 
depuse, confirmînd buna ei

Petrescu - 
500 m.
fost pro- 
finale ale 

Nichiforov, 
special

pregătire. Simion Vasile și-a 
reeditat rezultatele din serii 
ocupind locul III în compania 
unor adversari valoroși, deci o 
frumoasă medalie de bronz. A 
fost rindul echipajului Samos- 
chi - Petrescu să urce pe po
diumul de la Himki, dar numai 
după caiaciștii din Republica 
Democrată Germană și Unga
ria. Rezultatele lor reprezintă, 
țininl cont de valoarea parti- 
cipanților, o frumoasă afirmare 
internațională.

Ultima probă a zilei, fără 
îndoială și cea mai spectaculoa
să, s-a încheiat cu un strălucit 
succes al tinerelor noastre ca- 
iaciste Maria Lovin, Maria Ni
chiforov, Ioana Calenic, Aglaia 
Răutu. După ce au luat iniția
tiva chiar din start și au con
dus autoritar pină la trecerea 
prin fața tribunelor, fetei» 
noastre au suportat puternicele 
și succesivele atacuri din par
tea echipajelor R. D. Germane 
și U.R.S.S. reușind, printr-un 
admirabil efort, să obțină — 
intr-un final extraordinar — 
victoria acordată după develo
parea fotografiei sosirii. A fost 
pe malul lacului Himki o clipă 
de nedescrisă bucurie in rindul 
sportivilor noștri, care au feli
citat călduros pe Maria Nichi
forov' (eleva din clasa a XH-a 
aduce sportului gălățean un tit
lu european), Ioana Calenic 
(harnică muncitoare la C.A.P. 
din Chilia) și pe celelalte două 
componente ale echipajului 
victorios. Fotografiile de la e- 
moționanta festivitate de pre
miere le-a făcut — cu entu
ziasm copilăresc — Aurel Ver- 
nescu, foarte aproape și el de 
startul campionatelor europene.

Așadar, în prima zi

petiție — o medalie de aur, 
două de bronz și un Ioc IV. 
Este un bilanț frumos și - spe
răm ca și în celelalte patru fi
nale, flotila de juniori a Ro
mâniei să confirme încrederea 
de a reprezenta sportul nostru 
la aceste campionate, să-i în
tregească bogatul palmares in
ternațional.

Sosirea echipei 
de seniori
Interviuri, autografe

si... emotii

de com-

BUCIIRIȘTI - MOSCOVA
în turneul final

LA TAIERE
olimpic la fotbal?

Insă nici un moment, spunind 
•ceasta, că echipa gazdă • șî 
cîștigat. Noi vom face totul 
ca balanța victoriei să Încline 
de partea formației Româ
niei.

Jlie Năstase, deși rezervat 
de obicei în ceea ce privește 
pronosticurile, pare să... știe 
cevn :

— După aproape o sâptâ- 
antrenainent pe iar- 
că putem spera la 
pentru noi. Dară 
indic și cum vor fi

mînă de 
bă, cred 
un 3-2 
vreți, vă

general al Federației române 
de specialitate, Alexandru 
Lăzărescu :

— Meciul reprezintă un 
moment deosebit atît pentru 
noi cit ți pentru gazde. An
glia reapare în finala inter- 
zone, după 32 de ani, iar ro
mânii prima oară. Ținind 
seama de valoarea individua
lă a Jucătorilor, sînt sigur 
că Năstase și Țiriac ar avea 
șanse mari, dacă ar evolua 
pe zgură,, chiar în Anglia. 
Totul depinde de acomodare.

ȘTAF
Nu vreau să repet nimic din 

cronica finalelor de miercuri și 
nici să anticipez rezultatele 
curselor de azi, care vor inchela 
întrecerile europene ale juniori
lor.

Am stat, insa, de vorbă cu ve
deta nr. 1 a echipei noastre, ex
celenta caiacistâ Maria Lovin, 
laureata ediției inaugurale a cam
pionatelor europene, cu celelalte 
fete din „flotila jr." : Maria Dră- 
ghici. Ioana Calenic, Aglaia Rău
tu, Maria Ivanov, cu toți băieții, 
dar parcă mai mult cu Petrescu, 
Tănase, Dragulschi și Simion. și 
cu alți tineri — aproape toți de- 
butanți — din echipele Uniunii 
Sovietice, R.D.G. si Ungariei 
(mulți se numără printre favoriți) 
și toți mi-au vorbit de o anumi
tă ștafetă.

Mi-am reamintit că în cadrul 
unui interviu solicitat. pentru 
„SPORTUL", domnul Karel 
POPPEL, președintele de onoa
re al Federației Internaționale de 
caiac-canoe, domnia sa mărtu
risea dorința ca în toate ță
rile afiliate la F.l.C. să se a- 
corde o Importanță cu totid deo
sebită juniorilor, tineretului. Fără 
aceasta, i - -- - --------------------
progresul

Iată-ne 
trecere a 
nlori din 
siguranță, .
vitrinele cărora de-a lungul 
lor s-au adunat, strălucind 
aur, argint și bronz, zeci de

ETA...
și euro- 

junîorl 

in

se părea de neconcepul 
acestui sport, 
la Himki. în plina 
celor mal valoroși 
Europa. Și teri și, 
astăzi, campionii

tn- 
j ll- 
CU 
:n ani- 
tu 

tro-

fee olimpice, mondiale 
pene, i-au urmărit pe 
cu interes, cu dragoste și spe
ranțe, ținind pumnii strinși 
tentativa acestora - de a se apro
pia de performanțele „celor 
mart". Au aplaudat cu căldură 
fiecare reușită, au găsit o po- 
vață sau un cuvint de îmbăr
bătare pentru fiecare învins.

Pentru că dincolo de orgoliul 
personal, mai puternică se do
vedește a fi dragostea pentru a- 
ceastă ramură a sporturilor nau
tice, dorința de a ști ei tntr-o 
zi. chiar dacă aceasta se va tn- 
timpla miine, ștafeta marilor per- 

Jormanțe va fi preluată de ti
neri de nădejde și va fi apoi 
purtată in cinstire, spre .-pro
gresul caiacului și canoei tn lu
mea sportului mondial.

Ea această zi de miine se gln- 
deau și Maria Lovin și toți cei 
lalți juniori cărora le-am cerut 
citeva clipe de sinceritate, 
toti — printre ei șl 
speranțele noastre — 
sau vor reuși, aici la 
facă dovada tuturor 
pentru a prelua chiar 
ștafeta performanțelor 
țtonale. Important este cd 
doresc acest lucru ți fără îndo
ială mulți vor îzbîndl.

Ir, orice caz, primele rezultate 
de la Himki tn cursele juniorilor 
arată că schimbul de ștafetă se 
apropie...

Miercuri după amiază, 
componenții echipei de ca- 
iac-canoe a României au so-, 
sitla Moscova în vederea 
participării la campionatele 
europene care încep vineri 
pe lacul Himki. Intimpinată 
de reprezentanți ai federa
ției de specialitate și de zia
riști sportivi, delegația țării 
noastre s-a îndreptat ime
diat spre Himki spre a pu
tea urmări finalele din pri
ma zi ale campionatelor eu
ropene de juniori. In drum 
spre locul gazdă a compe
tițiilor continentale, sporti
vii români au fost solicitați 
să acorde numeroase inter
viuri și, ca la orice întrecere 
de asemenea amploare, să 
dea sute de autografe. In 
atenția principală a ziariști
lor și fotoreporterilor s-au 
aflat Patzaichin, Vernescu, 
Sciotnic, Igorov, Valentina 
Serghei...

La rindul- lor, sportivii ro- 
mini s-au arătat interesați 
in mod deosebit de avan
cronicile apărute în rubricile 
de sport, de sosirea celor
lalte delegații, de prognoza 
vremii. Două zile ei vor fi 
spectatori și apoi emoțiile
— sperăm trecute cu succes
— startului in cele 16 curse 
pentru cucerirea medaliilor 
europene.
PROGRAMUL ZILEI 

DE 14 AUGUST
Campionatele europene de 

juniori :
Dimineața : serii la urmă

toarele probe : K 1-500 tn, 
C 2-500 
K 4-500

După 
K 1-500 
2-500 m

începind de azi și pină 
duminică, poligonul Tunari va 
găzdui intîlnirea internațio
nală de talere (șanț și skeet) 
dintre reprezentativele orașe
lor București și Moscova. Oas
peții vor alinia pe standurile 
de tragere o Serie de renumiți 
trăgători cu arma de vînătoa- 
re, cum sînt, Țuranov, Beneș 
și Polianski. Din lot mai fac 
parte Vlasov, Klekov, David
son, Sedikin, Kostilev și Ki
selev,

Echipele Capitalei vor fi 
formate din : I. Dumitrescu, 
Gh. Florescu, Șt. Popovici, A. 
7 one seu — la talere aruncate 
din șanț; Gh. Sencovici, D. 
Danciu, ’ Gh. Florescu și G. 
Pintilie — la talere aruncate 
din turn ■ (skeet).

Joi, de la ora 9, se dispută 
manșa I la talere aruncate 
din 'șanț (100 buc.).

ZURICH (Agerpres). — Dis
puta dintre Federația inter
națională de fotbal și Comi
tetul internațional olimpic, 
cu privire la numărul de 
echipe ce vor participa la 
viitoarea ediție a Jocurilor 
Olimpice, va fi rezolvată pro
babil de către Comisia exe
cutivă a C.I.O., care se va 
reuni în luna octombrie, la 
Dubrovnik (Iugoslavia). După 
cum se știe, Comitetul^ inter, 
național olimpic a hotărit 
sesiunea de la Varșovia) 
numărul participantelor 
turneul final al J.O. de 
Miinchen să fie redus de 
16 la 8. Federația internațio
nală a protestat energic in- 
sistînd să se mențină vechiul 
regulament. Se crede de pș 
acum că diferendul va fi re*  
zolvat favoarea fotba*  
lului.

(lâ 
ca 
la 
la 
la

SE - -

AZI FINALA
Mă gîndesc, în special, la 
Năstase, al cărui joc se pre
tează mai bine pe terenurile 
eu zgură (se știe că pe gazon 
mingea circulă mai repede).

Echipa României își păs
trează șansele, mai ales dacă 
Țiriac și Năstase vor evolua 
Ia forma lor din ultimul timp 
Partida este deschisă șî pro
babil că ziua a treia va f> 
hotărîtoare.

m, K 2-500 m (F), 
m.
amiază : FINALE la 
m, C 2-500 m, K 

: (F), K 4-500 m.

DIN NOU SUCCES PENTRU „FERRARV, datorită elveția
nului Peter. Schetty (în fotografie), care, la bordul unui „212“, 
a cîștigat idtima etapă a campionatului european de curse 
în coastă, la Sestriere, și, o dată cu aceasta, titlul continental 

• pe emul în curs

Nu 
unele din 
au reușii 
Himki. să 

virtuților 
de acum 

interna- 
tați

(d- g.)

INTERZONE
Joi au loc primele partide, 

după cum urmează :
Ora 15 (ora Bucureștiului) 

Țiriac — Cox.
în continuare, Ilie Năstase
— Stilwell. Vineri dublu.
Sîmbătă au loc ultimele 

simpluri, în următoarea or
dine :

Țiriac — Stilwell
Năstase — Cox.
Aștept cu emoție, ca și dv„. 

primele schimburi de mingi...

MAREA ÎNCERCARE
Ce semnificație are dispu

tarea finalei inter-zone a 
„Cupei Davis” eh rtenismanii 
Aibionului pe ■'Wimbledon 7 
Este aproape același lucru ca 
și cum te-ai întrece cu ho- 
cheiștii sovietici la Moscova, 
cu fotbaliștii britanici pe 
Wembley sau cu jucătorii de 
tenis de masă japonezi la 
Tokio.

Cu 47 de ani tn urmă, 
cînd echipa de tenis a Româ
niei își făcea un debut timid, 
cu ocazia celei de a XVII-a 
ediții a „Cupei Davis”, pier- 
zlnd cu 5—0 In fața Indiei, 
jucătorii insulari ciștigaserâ 
de acum de cinci ori fai
moasa salatierâ de argint ți 
tot de atitea ori ajunseseră 
in challenge-round. Apoi, re
prezentanții tenisului britanic 

mai intrat de patru ori

„Salatiera de argint’, care reprezintă „visul de aur" al oricărei echipe va fi disputată 
anul acesta între reprezentativa S.U.A. și învingătoarea întîlnirii România - Anglia

în posesia prețiosului trofeu 
înscriindu-se de. nouă ori în 
total pe lista învingătorilor 
și de șapte ori pe cea a fina- 
liștilor- în acest interval, for
mațiile României și Angliei 
s-au întllnit numai de două 
ori, de fiecare dată victoria 
revenind fiilor Albonului i 
5—0, în 1932, la Fastbourne, 
și 3-2, în 1938, la Harro
gate. Ce va aduce cea de a 
treia confruntare ce se inau
gurează joi, la Wimbledon 7

Cea de a 36-a evoluție a 
tenismanilor români în cei 
47 de ani de cind și-au făcut 
prima apariție în competiția 
supremă a sportului alb, re
prezintă totodată și momen
tul de culme atins de jucăto
rii noștri din întreaga istorie 
a acestui sport în România.

Calea spre afirmare a fost 
anevoioasă, dar astăzi, cu atît 
mai mare este parcă satisfac
ția. Echipa 
niei joacă 
a ..Cupei 
Anglia, pe 
pas uriaș a 
disciplină cu 
ență în lumea sportivă con
temporană.

Cei doi tricolori, cărora le 
revine in aceste zile greaua 
dar frumoasa misiune de a 
depăși pe valoroșii lor ad
versari. sînt Ion Tiriac și Ilîe 
Năstase, jucători care au pur
tat cu demnitate culorile 
țârii lor, pe mai toate me
ridianele globului. Din Eu
ropa în îndepărtata Asie, 
din Africa și pină dincolo de 
oceanul Atlantic. Acum, ei 
încearcă o carte maFe: cali
ficarea în challenge-round. 
Și în timp ce, aici, pe ga
zonul terenului nr. 1 de ia 
Wimbledon se vor schimba 
primele lovituri, cei de acasă 
vor încerca să intuiască cu 
ochii minții fiecare mișcare 
a lui Ilie șî a lui Țiriac, 'vor 
vibra la fiecare știre venită 
de. peste canalul Mînecii în 
speranța că vor auzi poate și 
vestea marei izbînzi a . teni
sului românesc. ; •

de tenis a Româ- 
finala inter-zone 
Davis’* 1969 cu 
Wimbledon ! Un 
fost făcut într-o 

o mare audi-

Constantin COMARNISCHI

Tiparul I P. ,,Iuforma|ia‘*,  str. Brezuianu nr, 23—25, București

Rezultate tehnice (cele patru 
finale) : K 1 (!) 500 m - 1. 
Svenson (Suedia) 2:07,80, 2.
Grabovski (R. D. Germană) 
2:09,32, 3. Benko (Ungaria)
2:11,79, 4. Maria Nichiforov
(România) 2:12,94; C 1 - 500 
m: 1. Pusko ■ (U.R.S.S.) 2:05,89, 
2. Cșăko (Ungaria) 2£07,83, 3. 
Simion 
2:08,78; K 2 (b) - 500 m : 
R.D.G.-----  -------

Vaaile (România)
1.

Waldhein)(Zlatnov,
1:40,92, . 2. Ungaria (Voegny,
Szabo) 1:41,90,. 3.. România
(Dumitru Petrescu, Iordan Sa
moschi) 1:42,69 ; K 4 (f) 500 m : 
1. ROMANIA (Maria Lovin, 
Maria Nichiforov, Ioana Cale
nic, Aglaia Răutu) 1:46,91, 2. 
R. D. Germană 1:46,97, 3.
U.R.S.S. 1:47,07.

Don GARLEȘTEANU

Controverse în jurul meciului Famechon-Harada
Meciul pugiliștilor profesio

niști Johnny Fâmechon (Au
stralia) — „Fighting” Harada 
(Japonia) pentru titlul mon
dial la categoria pană conti
nuă să preocupe presa. De 
altfel, trei dintre cele patru 
mari ziare din Sydney au fost 
de părere că victoria i se 
cuvenea japonezului.'Arbitrul 
american Willie Pep, fost 
campion mondial, a declarat 
la plecarea; din Sydney: „Din 
ring am văzut egalitate, fi
rește însă că arbitrul trebuie 
să țină seama în primul 
rind de punctajul de pe bu
letinele oficialilor. Am făcut 
o greșeală la adunarea punc
telor, dar fără intenție” (re-

zultatul a fost rectificat, aus
tralianul fiind declarat în
vingător după ce Pep anun
țase egalitate). Recent, un 
purtător de cuvînt al consi
liului mondial al boxului f 
declarat că se întreprinde j.fc, 
anchetă. De altfel, comisia de 
box din Japonia a înaintat 
un protest, cerînd redispuța- 
rea meciului, întrucit arbitrii! 
ar fi fost influențat de unii 
membri ai juriului. O hotă- 
rîre definitivă se va lua săp- 
tămîna viitoare

IURNfUt INTERNAȚIONAL

Turnee de șah peste hotare
Turneul final al olimpia

dei studențești de șah de la 
Dresda a intrat în cea de-a 
doua jumătate. După 5 ture, 
în clasament conduce echipa 
U.R.S.S, cu ll'/ș p, urmată 
de Iugoslavia —.12!(a.p,.-Bul-, 
garia — 11 (2) p, R. F. a Ger
maniei — 11 (1) p, Anglia — 
10 (1) p, S.U.A. •— 8>/2 p, 
R. D. Germană — 8 (1) p, 
România — 8 p, Danemarca 
— 6>A2 (3) p și Cehoslovacia — 
6</2 p. în tuful 4,' echipa Ro
mâniei a' fdst învinsă cu 
3>/2—1/2 p de Iugoslavia, iar 
în turul 5 a terminat la ega
litate, 2—2, cu Cehoslovacia.

La Stockholm, în runda a 
treia a campionatului mon
dial de șah rezervat juniori
lor, Aurel Urzică (România) 
La învins pe belgianul Meul- 
ders. In aceeași grupă, ame
ricanul Rogoff a cîștigat la

spaniolul .Bellon, iar Green 
(Noua Zeelandă) a întrerupt 
cu Andersson (Suedia). In 
clasamentul grupei a IlI-a 
conduc Aurel Urzică și Ro- 
goff cu cite 2 puncte.

După 10 runde și disputa
rea majorității partidelor în
trerupte, ■ în turneul interna
țional de șah de la Skoplje 
conduc Holmov (U.R.S.S.) și 
Kurajița (Iugoslavia) cu cite 
7 p, urmați de Hort (Ceho
slovacia) — 6'/j (1) p. Maes
trul român Victor Ciocîltea, 
care a pierdut la Ostojici ți 
a remizat cu Hort, 
locul 8 cu S'/z p.

După 3 runde, In 
internațional de șah

ocupă

turneul
_______  ___,__  de la 

Debrețin conduce maestrul 
sovietic Osnos cu 2'/t p, ur
mat de maghiarii Barcza ți 
Filip cu cite 2 p.

IN PLIN SEZON ATLETIC
,>ritna ii

............. ....... ............ lom dîn-
La Londra, după pi 

a întîlnirii de atletf» 
tre selecționatele Angliei șl 
S.U.A., la masculin conduc 
oaspeții cu 68—42 puncte, iar 
la feminin gazdele cu 37—25. 
Iată ciștigătorii probelor din 
prima zi : masculin : 1X1' m i 
Vaughan (S.U.A.) — 10,4; 
110 mg; Davenport (S.U.A.)
— 13,4 ; 800 m : Cropper (A)
— 1:47,9: greutate: Ștein- 
hauer (S.U.A.) — 19,71 ni ; 
triplusalt: Wadhams (A) -- 
15,90 m : 10 000 ni : HilL (A)
— 29:07,2 ; suliță : Sonskv 
(Ș.L'.A.) — 80,46 m ; 20 km 
marș : Laird (S.U.A.) — 1 h 
30:26,0 ; 400 m: Evans (S.U.A)

— 48,6; 1500 m i Mason
(S.U.A.) •— 3:42,7; prăjină) 
Fennel (S.U.A.) — 5,10 m; 
feminin : 100 mg : Ferera (A)
— 13,9 : 200 m : Peat (A) — 
23,9 ; 1500 m : Brown (.S.U.A.)
— 4:18,6; disc: Payne (A) — 
51,79 m ; înălțime : 
(A) — 1,76 m ; ștafeta 
m : Anglia — 3:36,5.

Inkpen
4 x 400

• La Schweinfurt 
ria) s-a disputat o intiinire 
internațională de atletism în 
tre selecționata Cehoslova
ciei și reprezentativa regiu
nii. Âtleții cehoslovaci au 
obținut victoria cu scorul de 
125,5—73,5 puncte.

(Bava -

DE SAU
DE LA CONSTANȚA

Runda a V-a, disputată miercuri 
a avut aceeași desfășurare ca 
cea precedentă, majoritatea par
tidelor terminîndu-se remiză. 
Singurul jucător care a cîștigat a 
fost maghiarul Szabo, în fața lui 
Vizantiadis (Grecia). Mititelu și 
Ungureanu au avantaj tn între
ruptele cu Porath (Israel), res
pectiv. Ortega (Cuba). Alte re
zultate: Samkovici — Doda '/î— 
Mlnev — Volculescu Koz-
ma — Ghițescu */ 3—Fuchs - 
Marovici */: —’/2. întreruptele din 
runda a IlI-a : Ortega — Voteu- 
lescu 0—1 și Vizantiadis — Fuchs 
l/a—’/a.

C. POPA coresp. principal

Campionatele internaționale 
de tenis juniori și tineret 

ale României
BRAȘOV 13 (prin telefon). 

Sportul alb trăiește o activitate 
febrilă pe terenurile bazei spor
tive Olimpia din localitate. Tine
rețea vrea să se afirme și reu
șește cu prisos, concurențll din 
cele șase țări prezente la ediția 
actuală a campionatelor Interna
tionale oferind jocuri deosebit da 
atractive.

REZULTATE TEHNICE : turul 
II - (masculin) J. Hrebec (Ceho
slovacia) — A. Navrovschi 6—1, 
6—1; D. I-Iârădău — D. Nemeș 
6—3. 6—0; V. Marcu — Z. Naghi 
6—1, 4—6, 6—0; C. Dobrovschl (Po
lonia) — M. Crișan 4—6. 6—3,
6—2; - - ■ ■ - - - - 
6—3; 
(Ungaria) 
(Polonia) — c. Hulpe 6-0, 
P. Hulea __ 1_.
Sotlrtu C—3, 0—6. 8-6. Turul III 
(feminin): Veronica Kocb
(R.D.G.) — Elena Tacaci 6—3.
6—2: Valeria Balaj — Cristina
Pllzic (Polonia) 6—4. 6—3: Agneta
Kuhn — Aurelia Cirnaru 6—1.
6—2; Beltina Borkert (R.D.G.) — 
Libuse Kuzelova (Cehoslovacia) 
6—4, 6—4.

i — M. Crișan 4—6.
L. Boldar — G. Neacșu 7—5, 
C. Dumitrescu — L. Laslo

6—2, 6—0; G. Niestroj
6—2;
- V.(Cehoslovacia)

C. GRUIA-coresp. principal

TELEX- TELEX- TELEX- TELEX TELEX TELEX- TELEX
in turneu! international de 

tenis de Ia Moscova s-au în
registrat rezultatele: Lejus— 
Barrett 6—2, 4— 6, 6—2 : Ten-, 
zer—Juhvelt 6—3. 6—4, 11—9; 
Pesceanko—Ion Sântei 4—6, 
6—1, 11—9, 6—1 ; Korotkov— 
Mureșan 6—2, 6—1, 6—3

La țoano (Italia), repre
zentativa de baschet a Iugo
slaviei a întrecut. cu scorul 
de 102—66 (43—26) formația 
belgiană Standard Lifcge. Cel 
mai eficace jucător de pe te
ren a fost belgianul Steve- 
niers, care a înscris. 30. de 
puncte. Din echipa învingă-

toare cele mai multe puncte 
au fost marcate de Cvet- 
kovici (20).

Turneul
tenis de . _____ __
(New York) a fost cîștigat de 
australianul Rod Laver, care 
l-a învins în finală cu scorul 
de 6—1, 6—2 pe Pancho Gon
zales. La feminin a terminat 
victorioasă Billie Jean King 
(S.U.A.). Aceasta a întrecut-o 
cu 10—8, 3—6, 6—4 pe Ann 
Haydon Joneș (Anglia), cîșt’i- 
gătoărea Wimbledonului din 
acest an.

international de 
Ia Binghampton

Maratonul 
dei disputat 
(la 100 km 
fost cîștigat 
rian Saleh. 
24 km în 6 h 26.00 După un 
minut a sosit austrahai-u! 
Koowey.

uaulir al f una
pt lacul Simun 
de Montreal) a 

de înotăt/fil sl- 
Aeesta a i» 'at

A

La Cleveland. în finala 
competiției internaționale 'e- 
minine de tenis „Cupa Wight
man”, echipa S.U.A. a între
cut cu 5—2 selecționata An
gliei. în ultima partidă pe
rechea americană Julie Htld- 
man-Peaches Bartkowicz a 
dispus cu 6—4. 6*-2  de cuplul/"- 
englez Shaw-Wade ■

40368


