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De la trimisul nostru special Constantin COMARNISCHI

DUPĂ PRIMA ZI A FINALEI INTERZONE A CUPEI DAVIS

„CUPA TINERETULUI DE LA SATE

PROLOG LA FINALA REPUBLICANĂ
mîine, timp de' începind de 

patru zile, principalele stadi
oane ale Capitalei vor fi gaz
de ale finalei republicane a 
principalei competiții de masă, 
„CUPA TINERETULUI DE LA 
SATE*, întrecere închinată ce
lei de a 25-a aniversări a Eli
berării patriei.

Inițiată și organizată de C.C. 
al U.T.C. în colaborare cu 
C.N.E.F.S. și UNCAP, „Cupa 
tineretului de la sate’ a mobi
lizat în etapele ei preliminarii 
(fazele pe comună, pe centre 
de comună, pe județ și, în ca
zul jocurilor sportive, in zone) 
circa UN MILION DE TINERI 
din mediul sătesc, selecționînd 
pentru finală — aflată anul a- 
cesta la prima ei ediție — 2 200 
de sportivi care își vor dis
puta titlurile de campioni na
ționali sătești, ediția 1969.

Avind ca dată de start ziua 
de 1 aprilie și ca moment final 
mijlocul lunii august, „Cupa" 
i-a purtat pe participanți prin 
numeroase baraje, finaliștii 
fiind, indubitabil, tot ce are 
mai bun, în momentul de față, 
sportul din satele României.

Dar, dincolo de o selectare 
a valorilor și de posibilitatea 
oferită acestora pentru a se pro
duce pe marea și pretențioasa 
scenă a Capitalei, „Cupa" a a- 
vut drept scop dinamizarea vie
ții sportive a satului, impulsio
narea ei. Și, în urma constată
rilor făcute, apreciem că acest 
obiectiv a fost, în multe părți, 
realizat, „Cupa" animînd viața 
sportivă, prin închegarea nu
cleelor de sport in multe co
mune și prin înjghebarea unor 
baze sportive simple.

Avîndu-se, totodată, în ve
dere principiile statutare care 
stau la baza actualei ediții a 
finalei, cît și a viitoarelor com
petiții de acest fel — ACCEP
TAREA IN CONCURS A SE-

LECȚIONATELOR DE COMU
NĂ NU A CELOR DE JUDEȚ 
— mizăm. în continuar», pe 
sporirea interesului manifesta: 
de organele diriguitoare ale co
munelor față ce activitatea 
sportivă a locului, ea puțind

(Continuare in pag. a i-a)
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CUTEZĂTORII 
PE BLOCSTĂRTURI!

Țiriac l-a surclasat pe Cox
crv*», «e poate afirma că repre
zentantul României s-a impus 
din toate punctele de vedere, 
răpindu-i lui Cox orice spe-

Azi, de la ora 10, bazinul 
central de la Palatul pionieri
lor va găzdui finalele Ia na- 
tație ale «Cupei Cutezătorii-. 
Participă peste 500 de copii fi 
școlari, in marea lor majori
tate inițiați in această vară. 
Competiția este organizată de 
Consiliul municipal București 
al organizație! pionierilor șl 
Clubul «portiv Cutezătorii, al 
Palatului pionierilor.

Sate din județul Dolj
în drum spre urbanizare
ORGANIZAJIILE

ENERGIE AL ACTIVITĂȚII SPORTIVE SĂTEȘTI
U. T. C - GENERATORUL DE

Un traseu de 25® km prm cUr.- 
pia Olteniei este revelator pe
tru viața actuală a acestui colț 
de țară. Sate șl comune de pr.n 
care oamenii porneau a’.iAiaă cu 
cobilița în spinare ea să-și plim
be prin orașe o sârâr.e incorpo- 
rată parcă in destin ș*. care hră
neau cu necazurile și istețimea 
lor o anecdotică stranie, iu •- 
cum o înfățișare eu atribuie de 
civilizație, în permanentă evolu
ție. Oameni din t-otdemma pri
cepeți și vrednici. CI ai acestor 
pămînturl din totdeauna Iubite 
și fertile, au sfărîmat. sub con
ducerea partidului, crusta feuda
lismului. realizînd prin detecta pe 
care numai socialismul o poate 
conferi intrarea și o rapidă con
solidare în perimetrul unei eco
nomii dinamice.

Bîrca, Goicea Mare, Goicea 
Mică, Raet, Boureni, așezări cu 
profil distinct, remarcabile, de a- 
semenea, prin unele trăsături co
mune : case și Împrejmuiri con-

LO*

Romulus BALABAN

(Continuare in pag. a l-a)
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Citiți în pagina a 4-a relatările trimișilor noșfri speciali 
la :

•Campionatele europene de caiac-canoe (Moscova)
• Campionatele mondiale de ciclism pe pistă (Brno)
• Campionatele europene de notație pentru juniori 

(Vieiia).
• Expediția cicloturistică pionierească „Floarea priete

niei" (Varna)

în turneul internațional de volei masculin de la Constanța

România a debutat cu o victorie
CONSTANȚA, 14 (prin tele

fon). La numai cîteva zile de 
la terminarea turneului inter
național de volei feminin, în 
Sala sporturilor din localitate 
au început azi (n.r. ieri) între
cerile din cadrul turneului 
masculin, care reunește echi
pele Ungariei, Poloniei, R. D. 
Germane. Japoniei, Belgiei și 
României. In prima partidă a 
competiției formația României

România-Cuba (juniori)
5-3 la haltere

Arena Progresul din Capita
lă a găzduit, ieri după-a mia
ză. întilnirea internațională 
de haltere dintre echipele re
prezentative de juniori ale Ro
mâniei și Cubei, încheiată cu 
victoria tinerilor halterofili 
români, cu scorul de 5—3. 
Iată rezultatele în ordinea ca
tegoriilor: cat 52 kg: F. Casa- 
major (C) 247.5 kg. cat. 56 kg: 
M. Grigoraș (R) 275.5 kg. G. 
Diaz (C) 270 kg. cat 60 kg: A. 
Para avei as (R) 302,5 kg.
Lastre (C) 180 kg. cat 67,5 kg: 
O. Jimenez (C) 325 kg, 
Dezsi (R) 320, cat. 75 kg V. 
Davidoiu (R) 352,5 kg, A. Cao 
(C) 330 kg. cat 82,5. H. Her
nandez (O 380 kg, Gh. Girdea 
(R) 305 kg, cat 90: Gh. Po- 
povici (R) 385 kg, T. Lopez 
(C) 210 kg, cat H-90: C. Po
pescu (R) 405 kg.

A. PAPADIE-FL. SANDU, 
corespondenți

c.

Acum, cind ne mai despart doar 48 de ore de prima 
„bătaie de gong* a campionatului, echipele divizionare jac 
ultimele pregătiri. Antrenorii caută să se stabilească la o 
formulă de echipă care 
chiar din prima etapă.
In fotografie, un aspect 

pe stadionul Ghencea,

să

de 
de

le asigure un start cu dreptul

la antrenamentul efectuat ieri, 
echipa Steaua.

Foto: N. DRAGOȘ

V.

PATRIA ARE NEVOIE DE UN TINERET 
MULTILATERAL PREGĂTIT

Am avut cinstea și fericirea de 
a lua parte la lucrările celui 
de-al X-lea Congres, eveniment 
de însemnătate istorică în viața 
partidului și a poporului. Ecou
rile lui răsună prelung și vor mai 
răsuna încă multă vreme. Pen
tru că, timp de șapte zile, în 
marea Sală a Palatului au fost 
dezbătute — lucid, științific, mul
tilateral, în spiritul unei înalte 
răspunderi patriotice — docu
mente de o uriașă importanță. Au 
fost adoptate hotăriri a căror 
transpunere în viață va purta 
patria noastră pe noi culmi ale 
progresului și civilizației.

Vastul program de progres ma
terial și cultural ce s-a desfășu
rat prin fața noastră în această 
neuitată săptămînă,' ne îngăduie 
să scrutăm viitorul cu cutezan
ță și încredere, să întrezărim 
ferm ziua și mai luminoasă de 
mîine.

Realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar 
general al partidului, salutată 
cu un uriaș entuziasm de întrea
ga națiune, reprezintă chezășia 
continuării cu consecvență a po
liticii marxist-leniniste a partidu
lui nostru, al cărei țel suprem 
este BUNĂSTAREA ȘI FERICI
REA POPORULUI.;

Pentru realizarea acestor nă
zuințe este nevoie însă, să creș
tem generații de oameni bine 
pregătiți, sănătoși și viguroși, ca
pabili să facă față sarcinilor în
noitoare trasate în toate sectoa
re’ e de activitate.

In același timp, partidul și gu-

General-Iocotenent VASILE ALEXE
președintele Federației române 

de aviație

vernul se preocupă și de în
tărirea capacității de apărare a 
României, a cuceririlor ei revolu
ționare. In raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
spune : „Apărarea patriei este o 
îndatorire a fiecărui cetățean ; 
în condițiile de azi, in cazul u- 
nui război, nu numai armata, 
ci toți cetățenii trebuie să fie 
gata de a lupta pentru apă
rarea libertății, suveranității și 
Integrității patriei4*. Iată de ce 
pregătirii militare a tineretului 
trebuie să i se acorde o preocu
pare permanentă. în acest scop 
e necesar ca factorii ce răspund 
de îndeplinirea acestui important 
deziderat să-și intensifice efortu
rile în realizarea deplină a sar
cinilor -puse în fața noastră de 
partid.

Trebuie să creștem un tineret 
multilateral pregătit. E necesar 
ca tinerii — băieți și fete — să 
posede tehnica militară moder
nă, să știe să tragă cu arma, 
să conducă un avion sau să sară 
cu parașuta. în această direcție 
și forurilor sportive din cadrul 
C.N.E.F.S., organelor locale și 
comisiilor sportive le revin în
datoriri însemnate.

Federația română de aviație 
și comisiile județene trebuie să 
treacă la măsuri concrete de 
atragere și instruire a tineretu
lui în sporturile aviatice. Aero
clubul central și cele de pe te
ritoriu, înzestrate în ultimii ani 
cu aparatură modernă, trebuie 
să folosească cu maximum de e- 
ficiență această dotare, asigurînd 
— în același timp — o îndrumare 
competentă și o securitate de
plină a zborurilor cu planoare 
și avioane, a salturilor cu para
șuta.

România se bucură de o glo
rioasă tradiție și de un mare 
prestigiu pe plan internațional în 
domeniul aviației. Măiestria și 
talentul piloților noștri s-au 
transmis din generație în genera
ție. Tineretul nostru, receptiv 
la tot ce-i nou, e dornic să se 
instruiască în tainele acestui 
sport al curajului. Pentru atrage
rea unei mase largi de tineri 
în această activitate, e nevoie ca 
activiștii sportivi, instructorii de 
zbor, aparatul federației de spe
cialitate să desfășoare o muncă 
vie, concretă, de îndrumare. In
diferent în ce domeniu am lu
cra, în armată, în federație sau 
aerocluburi, ca activiști salariați 
sau obștești — avem nobila mi
siune de a ne aduce contribuția 
Ia formarea unui tineret capabil 
să răspundă oricînd la chemarea 
partidului pentru apărarea pa
triei noastre dragi, al cărui vii
tor luminos s-a conturat preg
nant cu prilejul istoricului Con
gres al X-lea I

a întîlnit echipa Belgiei. Prac- 
ticind un joc superior, volei
baliștii noștri s-au impus ca
tegoric. atacurile lui Udiștea- 
nu, Drăgan, Schreiber depă
șind cu regularitate apărarea 
la blocaj și în linia a doua 
a sportivilor belgieni’ Scor fi
nal î 3—0 (4. 4. 4) pentru Ro
mânia.

în cea de a doua partidă a 
serii s-au întâlnit echipele Un
gariei și Poloniei. Voleibaliștii 
maghiari, care au avut în Bu- 
lec jucătorul de bază, au reu
șit să obțină victoria în cinci 
seturi. Scor: 3—2 (11. 7. —13, 
—10. 11) pentru Ungaria.

în ultimul joc, R. D. Ger
mană — Japonia 3-0 (4, 9, 1).

(Continuare £n pag. a 4-a)
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TURNEUL INTERNAȚIONAL DE POLO :|

ROMANIA Șl R. 0. GERMANĂ I
LA EGALITATE

de joc. Zamfirescu în- 
sorisese primul gol al 
meciului de polo Ro
mânia A — Bulgaria și 
se părea că jucătorii 
noștri vor avea o misiu
ne -ușoară. Sportivii bul
gari. insă, cu tenacita
tea caracteristici au ri
postat prompt ș; în mia. 
13.20 diferența de scor 
era de iin singur gol: 
5—4 pentru România. 
De aici, au urmat, însă, 
o serie de atacuri rapi
de ale poloiștilor 
mâni, care au șutat 
seor: și puternic, au 
merit de citeva ori

dar în patru rin- 
au zguduit plasa 

i lui Buntov. Scor
9—4 (2—1, 2—1,
2—0). Au înscris: 

Novac
Popa (2), Zahan și

rele, 
duri 
porți 
final
3—2,
Zamfirescu (3). 
(2),

ro- 
de- 
ni- 
ba-

-NEÎNVINSE I 
I 

mânia, respectiv Rafai-| 
Iov, Sakarov, Boskovși' 
Brankov. a arbitrat B.i 
Jucovici (Iugoslavia).

In jocul următor, R.D.. 
Germană — Cehoslova-I 
cia 11-4 (1-0, 3-0, 3-2,' 
4-2).

După trei etape, prl-l 
ma echipă a României și ■ 
R. D. Germană se află, | 
neînvinse. In fruntea cla
samentului. urmînd ca I 
partida dintre ele, pro-1 
gramată pentru sîmbâ- 
tă. să decidă cîștigătoa- 
rea competiției. .

Astăzi, la ștrandul Ti-1 
neretului, în etapa a pa
tra a turneului, au locj 
meciurile: R.D. Germa- • 
nă — Bulgaria (ora I 
18.30) și România A — | 
România B (ora 19,30).

Mihăilescu pentru Ro-

ZIUA PRESEI i
i

A intrat în tradiție ca în fiecare» 
an, la 15 august, în țara noas-1 
tră să se sărbătorească Ziua* 
presei românesii. |

Tn ansamblul vieții socialei 
de la noi, presa a dobîndit

o pondere însemnată, s-a afirmat din ■ 
ce în ce mai puternic ca o prezență I 
viguroasă în toate domeniile de acti
vitate, ca un factor de dinamizare, de | 
influențare a opiniei publice. Răspun-1 
zînd într-o tot mai mare măsură unor * 
necesități fundamentale, avînd drept» 
călăuză cuvîntul partidului, presa noas- } 
tră comunistă și-a lărgit necontenit * 
aria de investigație, capacitatea de a | 
oglindi multiplele aspecte ale realității, J 

j de a sublinia, prin intermediul fapte
lor cotidiene, superioritatea orînduirii 
socialiste, atît pe planul creației ma
teriale, cît și pe acela al vieții spiri
tuale. i

Preluînd și ridicînd pe o nouă treap-1 
fă, calitativ superioară, tot ceea ce a 
fost prețios în experiența și în tradiția I 
presei democrat-revoluționare si progre- 0 

............................................. _u 
ondusă și | 
partid — I

idealuri umbnitare ? 
ornic viața și lupta I

I

ITitlul de campion, da! Dar cu ce rezultat?ț
Cîteva chestiuni rețin 

atenția înaintea primului 
start al finalelor campio
natelor naționale de atle
tism ale seniorilor. Bra- 
șoveanca Ana Sălăgean. 
de pildă, este pregătită să 
primească pentru a 16-a 
oară consecutiv însemnele 
campionilor țării, numărul 
victoriilor sale însemnind, 
în această privință, un 
frumos record. După mai 
multe luni de fortuită în
trerupere a activității com- 
petiționale, în urma unui 
accident, Mihaela 
reintră in concurs 
rința fermă de a 

victorie și 
întrecerea 
ia suliță.

Peneș 
cu do- 
încheia 
cu uncu o 

rezultat ban 
aruncătoarelor 
La «internaționale’, hurd- 
lerii Nicolae Perța și Vale
ria Bufanu au înregistrat 
noi recorduri republicane 

‘la 110 mg și, respectiv, la

100 mg. Ei au posibilitatea 
acum să-și îmbunătățească 
recordurile aplaudate cu 
citeva săptămini în urmă. 
Argentina Menis a marcat 
anul acesta un progres 
aproape constant de la un 
concurs la altul. La cit 
se va opri, de data aceas
ta, discul său? Consacrații 
nu mai pot C siguri, ca altă 
dată, de succes. Reprezen
tanții tinerei generații as
piră cu încredere, pe baza 
recentelor lor rezultate, nu 
numai la locuri pe podiu
mul premierii, ci chiar Ia 
medaliile și tricourile cam
pionilor. Ne gîndim 
Tamas ~ 
Darvaș, 
Lupan, 
rafina
rie se mai gîndesc însă și 
alții. Să-i urmărim in în
treceri.

Campionatele republica-

la 
Szabo. Adalbert 

Csaba Dosa, Petre 
Maria Linca, Se- 
Moritz. La victo-

ne constituie penultimul 
examen înaintea marii 
confruntări continentale 
din capitala Greciei. Cei 
mai buni dintre cei buni 
au deci acum una din ul
timele ocazii de a arăta că 
merită să fie selecționați 
în lotul pentru campiona
tele europene de la Atena, 
căci pină la jumătatea lu
nii septembrie au mai ră
mas de disputat doar 
Jocurile Balcanice de la 
Sofia. In ceea ce ne pri
vește am fi foarte bucu
roși să știm că toți par- 
ticipanții la campionatele 
republicane intră în con
curs cu dorința de a rea
liza, în primul rînd, re
zultate cit mai bune, 
știind că un titlu de cam
pion însoțit doar de o 
cifră oarecare își pierde, 
de la bun început, din 
strălucire.
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siste din România anilor dinainte de 
Eliberare, presa noastră — condusă și | 
îndrumată nemijlocit de către partid — I 
continuă să slujească cu respect și de
votament înaltele idealuri umbnitare | 
care au călăuzit statornic viața și lupta I 
înaintașilor, contribuie la transformarea 
din temelii a țării, la înălțarea ei » 
demnă, liberă și viguroasă, între na- I 
țiunile lumii, la succesul operei de , 
făurire a societății socialiste multila- t 
teral dezvoltate.

Ceea ce caracterizează astăzi presa ■ 
românească, ceea ce explică prestigiul | 
si autoritatea crescîndă de care ea se 
bucură în mase — la rîndul lor parti- ■ 
cipante directe la scoaterea ziarelor — I 
este, fără îndoială, spiritul nou impri- 1

fib
& - ■ iwte

MIRATA PENEȘ

I

mat de partid întregii vieți sociale, eco- | 
nomice și culturale a țării. In spiritul | 
acesta nou, științific, înaintarea con
tinuă a țării pe drumul desăvîrșirii so
cialismului lărgește în permanență evan
taiul de atribute și preocupări ale pre
sei, pune în fata lucrătorilor ei exigențe 
și cerințe tot mai mari.

Pentru toți cei angajați pe frontul 
publicisticii a constituit un motiv de 
mare satisfacție înalta apreciere dată 
presei, radioului și televiziunii în Te
zele Comitetului Central al P.C.R. pentru 
Congresul al X-lea de „instrumente de 
mare valoare în promovarea ideilor 
înaintate, în informarea și formarea 
opiniei publice, în mobilizarea maselor 
la înfăptuirea obiectivelor politicii parti
dului și statului". Cu aceeași legitimă 
mîndrie și recunoștință au primit ei 
aprecierile cuprinse în Raportul prezen
tat la Congres de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, potrivit cărora „în ultimii 
ani presa noastră a făcut progrese 
vizibile în lărgirea ariei de preocupări, 
în tratarea mai combativă, mai di
namică și convingătoare a diferitelor 
aspecte ale construcției socialiste, a 
vieții materiale și spirituale a poporu
lui". Dar, totodată, ziariștii din țara 
noastră au reflectat și reflectează la 
ceea ce — justificat — se spune, în 
continuare, în același Raport „Ziarele 
centrale și locale mai au încă multe 
de făcut pentru a elimina din activi
tatea lor superficialitatea și formalis
mul, pentru a pătrunde adînc în miezul 
realităților, exercitînd energic rolul de 
exponent al opiniei publice înaintate, 
atît în dezvăluirea lipsurilor și neajun
surilor, cît și în generalizarea experien
ței avansate a construcției socialis
mului".

întreaga presă consideră aceasta ca 
un îndemn prețios îndreptat spre ridi
carea ei la un înalt nivel calitativ, 
spre creșterea continuă a răspunderii 
sale în angrenajul societății noastre 
socialiste, corespunzător cerințelor ac
tuale și celor de viitor. Avînd în Do
cumentele Congresului al X-lea un 
amplu program de lucru, o adevărată 
busolă a orientării lor în cele mai di
ferite aspecte ale vierii interne și in
ternaționale, redacțiile tuturor publica
țiilor din țara, noastră — printre ele 
și cele sportive — vor depune eforturi 
susținute pentru a-și ridica activitatea 
la nivelul exigențelor sporite pe care 
partidul le pune în fața presei, a în
tregii activități ideologice, se vor stră
dui să răspundă cu cinste înaltei lor 
meniri sociale.

I
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iN CINSTEA MARII ANIVERSĂRI Cine este sportiv...

ASCENSIUNE ÎN SPORTUL LUPTELOR
• 169 de medalii la cele mai importante competiții internaționale

• Campioni mondiali, olimpici și europeni • Reprezentanți ai 

României aleși In foruri de conducere a unor înalte organisme

internaționale

Dintre numeroasele discipli
ne sportive Îndrăgite de 
tinerii din tara noastră, 
luptele, și îndeosebi cele 

greco-romane, s-au bucurat de 
o mare popularitate.

Practicate pe pămlntul româ
nesc dintr-o vreme care se pier
de In Istorie și legendă, IurnJzIncI 
eroi de baladă, cîntațl de poeți 
iluștri și lăutari rămași necunos- 
cuțl, luptele scot la Iveală nume 
rămase faimoase în cronica are
nei. La începutul secolului XX, 
dar și mai aproape de noi, cu
nosc celebritate atleți de talia 
lui Petre Sonda, Mitică Dona, 
Jean Chirtop, Mamut Pellvan. 
Gogea Mitu și alții, care apar pe 
afișele marilor competiții din 
țară si de peste hotare. Dar, în
cătușați de o situație materială 
precară, striviți de Indiferență, 
cei mai mulți dintre ei au fost 
aruncați sub cupola circului, îm
pinși spre exhibiție și reușind ra
reori să urce pe treptele podiu
murilor de onoare ale campionilor 
sportivi autentici. Doar la „eu
ropenele" de la Roma, din 1934, 
Iosif Horvath a cucerit o medalie 
de bronz, iar la Jocurile Olimpi
ce de la Berlin (1936) iosif Tdjer 
a ocupat, un loc V. La acestea 
s-ar mai adăuga și cîteva men
țiuni balcanice. Atît t

După 23 August 1944, în anii 
orînduiril democrat-populare șl 
ai construcției socialiste, luptele, 
alături de multe alte ramuri spor
tive, cunosc o spectaculoasă re
lansare. I.a Lugoj, Timișoara. 
Baia Mare. Reșița, București șl 
în multe alte orașe ale țării se 
Înființează centre de pregătire cu 
antrenori salarlați. dotate cu săli 
și aparatura necesară, ajungîn- 
du-se astăzi, la ora bilanțului 
nostru, la cifra edificatoare : 116
SECȚII, IN CARE ACTIVEAZA 
PESTE 6 000 DE SPORTIVI LE
GITIMAȚI, ÎNDRUMAȚI DE 133 
DE ANTRENORI.

Din carnetul corespondentului voluntar
Sărbătorim azi ziua presei românești, 

eveniment plin de semnificație. La el parti
cipă nu numai redactori și colaboratori, ci 
milioane de cetățeni de la orașe și sate, citi
torii noștri de zi cu zi.

Printre cei ce iau parte activă la apa
riția ziarelor, se află și masa largă de co
respondenți voluntari, oameni entuziaști 
care-și dedică o parte din timpul lor liber 
conseninînd pe hirlie fapte, rezultate de pe 
terenurile de sport, aspecte din activitatea 
cluburilor și asociațiilor sportive. De-a lun

gul anilor, ziarul Sportul și-a lărgit conside
rabil colectivul de corespondenți voluntari, 
care transmit redacției, cu perseverență, cele 
mai semnificative aspecte din activitatea 
sportivă de la locurile lor de muncă, de pe 
întreg cuprinsul patriei.

In rindurile ce urmează publicăm cîteva 
știri de la unii dintre destoinicii noștri co
respondenți, prin care ei ne fac cunoscute 
acțiuni sportive închinate celei de a XXV-a 
aniversări a eliberării patriei.

NOI TERENURI DE SPORT

La marele combinat chimic 
de la Brazi se desfășoară lu
crările de amenajare a unei 
frumoase baze sportive, care 
va cuprinde terenuri de 
fotbal, handbal, volei și te
nis. De asemenea, tinerii de 
la Rafinăria Teleajen aduc 
îmbunătățiri bazei lor spor
tive. iar în curînd își vor re- 
amenaja pista de atletism.

IL. ALBU
DUMINICĂ SPORTIVĂ

Terenurile din Sîndominic 
și Bălan din județul Harghita 
au găzduit frumoase întreceri 
la handbal și fotbal. la care 
au luat parte tineri din cele 
două localități și din alte sate 
Învecinate. Rezultate : Metalul 
Vlahița — Minerul Chilent 
16—9 (la handbal). Minerul 
Bălan — Minerul M. Ciuc 
3—1, Metalul Vlahița — Mi
nerul Bălan (tineret) 3—1, la 
fotbal.

R. BARTOȘ

(Urmare din pag. 1)
guș — învățător : Stoica Oprea — 
secretar al asociației sportive, 
membru în comitetul U T r at 
comunei și căpitan al echipei de 
fotbal care activează in canin: >- 
natul Județean. Iată cîteva spi
cuiri din relatările lor : „Avem 
o comună prosperă, în care a- 
proape că nu mai există case 
vechi. Avem două C.A.P -uri si 
o intreprindere agricolă de stat, 
puternice, bogate, cu mare pro
ducție cerealieră, cu secții anexă 
de zootehnie, avicultura și pomi
cultura. Cu 750 ooo lei din fondu
rile proprii am adus la noi re
țeaua de înaltă tensiune. Nu e- 
xistă nici o casă fără aparat de 
radio, numeroase familii au tele
vizor. Din 1961 aveam liceu la noi 
acasă. Feste doi ani. Bîrca va fi 
greu de recunoscut. Ea va fi tra
versată de străzi și trotuare in 
întregime asfaltate, ornamentate 
cu arbuști și alei de trandafiri, 
tnfăptuirea măsurilor preconizate 
va face ca așezarea noastră să 
ia aspectul unui oraș. E dorința 
noastră cea mal acută.

Priviți această bază sportivă 
(n.n. : gazdele mele îmi arătau 
un teren de fotbal gazonat. în
conjurat de o pistă de atletism, 
împrejmuit și prevăzut de jur 
Împrejur cu 5—6 șiruri de bănci, 
ca o tribună circulară : In apro
piere, teren de handbal și altul 
de volei) este făcută anul tre
cut, prin muncă patriotică. La 
noi se practică : fotbal, gimnas
tică (la liceu), handbal, volei, at
letism, trîntă, tenis de masă, șah. 
Sportivi legitimat! : peste 150, 
băieți și fete. Susținători, prin 
cotizații, ai asociației sportive : 
toți oamenii din comună. Fonduri 
pentru sport : anul trecut peste 
36 000 lei. Motorul activității ; or
ganizația U.T.C. Performante : în 
1968 — locul I pe județ. în ca
drul „Cupei Tineretului" : in 
Campionatul județean de fotbal 
recent încheiat : locul II. Echipa
ment sportiv berechet: 3 seturi, 
de exemplu, numai pentru fotbal 
(n-am uitat vremea cînd exista 
în comună o singură minge și 
oamenii jucau în ciorapi). îndru
mare tehnică : profesor de edu
cație fizică absolvent ăl 
S.M.T.C.F. și un instructor de 
fotbal (este totuși insuficientă). 
Spectatori la un meci : 3000—5000 
de oameni cu pretenții să vadă 
un fotbal bun. Rezultate globale : 
o nouă modalitate prin care lu
mea satului îșl petrece orele șl 
zilele libere. Printre altele, sta
dionul și căminul cultural au 
născut preferințe noi, apreciabile, 
au modelat gîndirea, comporta
mentul, preocupările șt aspirați
ile, toate noile direcții exprimînd 
în fond un nou cuantum de cul
turi”. .

CAMPIONATELE

Din 1948 a început să se orga
nizeze campionatul național pe e- 
chipe la „greco-romane". Clubul 
Dinamo București (prezentind 
an de an formații redutabile, in 
rîndul cărora au activat și acti
vează clțlva dintre cei mat buni 
luptători din țară), a cucerit de 
fiecare dată titlul. Anul trecut, 
garnitura dinamovistă și-a înscris 
In palmares deosebita performan
ță de a fi învingătoare pentru a 
20-a oară în cea mai mare com
petiție internă pe echipe.

Mal tlnără în virată este în
trecerea similară la „libere”. La 
acest stil, luptătorii de la clubul 
Steaua și-au impus de ta început 
superioritatea, aducînd clubului 
lor 8 titluri de campioni ai țării.

De tot mal multă popularitate 
«-au bucurat an de an ți cam
pionatele naționale individuale, 
care au prilejuit de fiecare dată 
dispute dîrze, pasionante și, in 
același timp, adevărate trambuli
ne pentru lansarea talentelor 
autentice.

IN ARENA INTERNAȚIONALA

Dlspunînd de condiții excelen
te de pregătire, luptătorii ro
mâni au Început să se afirme 
în marile competiții Internaționa
le.

Pentru prima oară tricolorul 
nostru avea să fie înălțat ne 
cel mal înalt catarg al unei mari 
confruntări, la Roma, tn I960. 
Atunci, Dumitru Plrvulescu cu
cerea prima medalie de aur a 
luptelor românești la Jocurile O- 
limpice.

După numai un an, Valeriu 
Bularca, la Yokohama (Japonia), 
a urcat și el pe prima treaptă 
a podiumului campionatelor mon

COPII IN ÎNTRECERE

De curînd, a luat sfîrșit 
campionatul interstrăzi de fot
bal, rezervat copiilor, organi
zat de către Consiliul pentru 
educație fizică și . sport aJ 
orașului Hațeg. Disputîndu-și 
șansele prin sistemul elimi
natoriu. în semifinale s-au în- 
tîlnit echipele: Cutezătorii — 
Racheta 2—1 ți Abatorul — 
Retezatul 1—0. Finala a reve
nit Cutezătorilor, care au în
trecut formația Abatorul cu 
5—0. Clasamentul; 1. Cute
zătorii, 2. Abatorul, 3 Ra
cheta.

N. SBUCHEA

, TURUL CiCLIST 
AL DOBROGEI

Consiliile județene ale sin
dicatelor Constanța și Tulcea, 
In colaborare cu C.J.E.F.S. 
Constanța, organizează între 
15 și 17 august „Turul Dobro- 
gei“. Participă cicliști de la 
Dezrobirea Brașov, C.S.M. 
Cluj, Olimpia București, Trac

Comuna Golcea, cu satele Goi- 
cea Mică, Golcea Mare și Dum
brăveni e cunoscută nu numai 
datorită unei, sonorități particu
lare a numelui, dar, precum Vl 
veți convinge și prin realizări 
generale demne de stimă. Prima
rii1 ștefan Udrea. un om cu 
m’nlea aceră, plină de cifre su
gestivi le bilanțuri și de pro
iecte s-a dovedit perfect avizat 
in toate direcțiile : „Am pornit 
acuni 20 de ani din sărăcie, dar 
ne-arn depărtat definitiv de ea. 
Exist» ■> C.A.P.-uri in comuna 
noastră. Numai cea din Golcea 
Mică, numită Unirea Principate
lor (președinte. Dumitru Demșa — 
deputat in Marea Adunarea Na
țională) are in prezent an fond 
obștesc de peste 16 milioane lei. 
Această bogăție au furnizat-o 
producția de cereale, sectorul zo
otehnic șl legumicol (de dată 
mai recentă). Avem 11 ha de so
lar (de sere) pentru producția de Sate din judelui Dolj in drum spre urbanizare
legume. Numai în ultimii 10 ani 
peste 80 la sută din familii șl-au 
construit și s-au mutat in case 
noi. De Ia o singură școală cu 4 
clase și cu un singur învățător 
(atît exista înainte de 23 August 
1944), astăzi funcționează în co
mună 4 școli generale, cu ceste 
1 000 de elevi și 55 de învățători 
și profesori. Trei cămine cultu
rale. două teatre de vară șl ..este 
250 de televizoare înregistrate 
pină acum participă împreună la 
adîncirea grefei de cultură. La 
noi nu se observă tendința oa
menilor de a pleca spre orașe, 
de a se angaja în uzine. Ca să 
depășim din toate punctele de 
vedere Segarcea, asimilată ca 
oraș, nu mai avem nevoie decît 
de asfaltarea străzilor, aflată șl 
ea în proiect, și de o întreprin
dere industrială. Președintele co
operativei a propus la recenta 
conferință județeană de partid, 
prilejuită de dezbaterea Docu
mentelor Congresului al X-lea, 
înființarea unei întreprinderi de 
conservare a legumelor.

Baza materială a comunei o- 
feră sportului condiții bune, iar 
organizația U.T.C. îi asigură o 
dezvoltare viguroasă. Oamenii o- 
feră anual, în calitate de membri 
susținători ai activității sportive, 
un substanțial ajutor material. 
Tată o dovadă de afinitate pro
fundă. Cele două baze sportive 
de la Goi cea Mică și Măre, pe 
care nouă ne place să le numim 
complexe, pentru că terenurile 
de fotbal gazonate se învecinese 
eu pista de atletism, cu terenu- 

diale. Apoi, în 1966, Ten Cernea, 
In 1967. Ion Baciu, iar anul a- 
cesta, Gheorghe Berceanu șl Si- 
mion Popescu au cucerit meda
lii de aur Ia campionatele mon
diale de lupte greco-romane.

La Jocurile Olimpice de la Ciu
dad de Mexico lotul de luptători 
s aeumulat 25 de puncte din to
talul celor IM ale delegației Ro
mâniei. Cel mai mare succes al 
luptelor românești a fost înre
gistrat anul acesta, cind țara 
noastră, a ocupat locul II pe 
națiuni la mondialele din Argen
tina (Mar dei Flata).

SCURT BILANȚ

iată citeva cifre elocvente des
pre succesele luptătorilor noștri 
la cele mai importante com per
tu Internaționale disputate după 
23 August 1944.

LA JOCURILE OLIMPICE EI 
AU CUCERIT 1» MEDALH (1 
AUR * ARGINT. • BRONZ). LA 
CAMPIONATELE MONDIALE 29 
DE MEDALH (5. », 6). LA CAM
PIONATELE EUROPENE 11 ME
DALII (». 3. 6). IAR LA BAL
CANIADE 126 DE MEDALH (35. 
44. 49). ÎN TOTAL. ÎN ACEȘTI 
ANI, LUPTĂTORII ROMANI AU 
COLECȚIONAT O ADEVARATA 
COMOARA : 169 DE MEDALII.

SEMNELE RECUNOAȘTERII

Prestigiul cucerit de luptătorii 
români a determinat forul inter
național (F.I.L.A.) sâ atribuie 
României organizarea campiona
telor mondiale în 1R67. De aceas
tă mare răspundere Federația ro
mână de lupte t-a achitat eu 
cinste, primind felicitări atît de 
la delegațiile participante, cît șl 
din partea conducerii F.I.L.A.

Și tot ca o recunoaștere a va
lorii ridicate a sportului luptelor

torul Brașov și Constructorul 
Constanța. Cursa, dotată cu 
trofeul' ..Cupa Eliberării’, va 
măsura 313 km, împărțiți în 
trei etape.

E. PETRE

PE PLAIURI SUCEVENE

De mai bine de o lună, în 
județul Suceava a început un 
concurs sub forma duminici
lor cultural-sportive, intitulat 
„Pe plaiuri sucevene’. In pro
gramul sportiv figurează în
treceri de atletism. ciclism, 
călărie, baschet, handbal, vo
lei, fotbal și oină. Astfel de 
Întreceri au avut loc în urmă
toarele centre de comună : 
Crucea, Iacobeni, Mănăstirea 
Humorului, Ostra. Botoșana, 
Forăști, Verești, Volovăț, Mu- 
senița și Bilca. Și-au disputat 
întiietatea tineri și tinere din 
90 de sate ale județului. Con
cursuri similare s-au desfășu
rat și in orașul Gura Humo
rului, unde s-au întilnit spor
tivi din Cimpulung Moldo
venesc. Vatra Doinei și Solea.

C. ALEXA

rile de handbal, de volei șl de 
baschet, sint zilnic loc de antre
nament și de competiții de mai 
mică sau de mai mare importan- 
t». iar la meciurile de fotbal 
tribunele abia fac față celor 3 000 
de spectatori constanți. De prin 
I960, sportul a luat la noi o mare 
dezvoltare. Dacă n-ar fi existat o 
rivalitate sportivă serioasă intre 
satele noastre, o echipă de fot
bal alcătuită prin fuziune ar fi 
intrat de mult In divizia C. Răul 
acesta (de care văd și aud că su
feră multe comunități apropiate) 
are totuși și o parte bună. Cind 
un sat a făcut ceva mai deosebit 
pentru sport, celălalt a răspuns 
prompt cu ceva și mai și. Așa 
incit evoluția a fost neîntreruptă. 
Cred că viața de acum â satelor 
noastre datorează ceva însemnat 
și sportului. înainte, acum 20—25 de 
ani. îmi amintesc că oamenii se 
mai dondăneau, se mai iuau la 
harță dintr-una, din alta, dumi

nicile mai ales, cind n-aveau ce 
face și stăteau la circiumă. De 
multă vreme, așa ceva nu se mai 
întîmplă, probabil și datorită 
sportului, care acaparează dumi
nică tot satul, aducindu-1 la sta
dion".

★
La Golcea Mare, tovarășul Pe

tre Nicoiae, secretarul Comitetului 
comunal de partid, ne-a vorbit 
despre entuziasmul sincronizat al 
tuturor oamenilor. manifest in 
acțiunile de îndeplinire a anga
jamentelor asumate în cinstea 
Congresului și a celei de a XXV-a 
aniversări a eliberării patriei. 
Toate muncile agricole din acest 
răstimp, toate obligațiile contrac
tuale pentru export au fost în
deplinite exemplar. S-a dovedit 
încă o dată, accentua secretarul 
de partid, atașamentul viu, con
vertibil în fapte, față de politica 
partidului, față de chemările par
tidului, al unor oameni care 
n-au uitat că au pornit pe calea 
socialismului unindu-și destinul 
într-o cooperativă cu un fond 
social de numai 800 000 lei ajuns 
astăzi la 14 milioane.

Constantin Iordache, secretarul 
Comitetului U.T.C. și președintele 
asociației sportive, ne-a condus la 
stadion. într-un parc amenajat și 
îngrijit de grădinari iscusiți, ne 
hare multe orașe l-ar jindui pen
tru aromele și umbrele sale, am 
văzut un stadion frumos, îngrijit, 
prevăzut cu vestiare, rlvolizfnd 
cu cel din satul precedent. Am 
fost informați că, în fiecare du- 
pă-amiază, toate terenurile com- 

românesc. antrenorul federal 
Ion Corneanu a fost ales în Bi
roul prezidențial F.I.L.A.. arbitrul 
Valentin Bați a fost ales vice
președinte al Comisiei internațio
nale de arbitraj, iar secretarul 
Federației române de lupte, 
Gheerghe Iacobini, a fost ales 
secretar permanent ai Comitetu
lui balcanic. De asemenea, antre
nori români au fost solicitați să 
pregătească luptători din alte 
țâri.

Merituoasa activitate a fost răs
plătită. după cum am arătat, cu 
un mare număr de trofee. De a- 
semenea. t luptători dețin înaltul 
titlu de maestru emerit al spor
tului. iar aiți 61 pe acela de 
maestru ai sportului. Ion Cornea
nu șt t asnri Pepoviei au primit 
distincția de antrenori emerițî.

Pentru merite deosebite în ac
tivitatea sportivă. Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia a decernat ordine și me
dalii luptătorilor Ton Baciu, Si- 
mion Popescu. Nicoiae Martines- 
cu și altora, precum și antreno
rului federal Ion Corneanu.

PERSPECTIVA
în ultimH ani <e manifestă o 

grijă considerași sporită față 
de creșterea viitorilor sportivi 
fruntași, organ izindu-se pentru 
juniori și tineret tabere de pre
gătire în perioada vacanțelor de 
vâră, unde cei mai buni antre
nori se ocupă de îndrumarea pa
șilor spre performanță ai cade- 
ților luptelor.

O atenție deosebită se acordă, 
cum a reieșit și din recenta șe
dință a Comitetului federal, lup
telor libere, râmase încă serios 
In urmă.

In fața mișcării noastre sporti
ve s-a deschis o nouft și impor
tantă etapă care vizează ca punct 
final participarea cu succes la 
Jocurile Olimpice ale anului 1972. 
Și cu toate că pină atunci mai 
sînt trei ani. fiecare zi este pre
țioasă. Se poate întrevedea de 
pe acum că Ia Mtinchen între
cerile vor depăși în amploare 
și intensitate tot ce cunoaștem 
pînă acum în istoria Olimpiade
lor, „prețul" medaliilor va fi 
mult mai mare, drumul spre po
dium și mai greu.

Iar luptele românești, care au 
adus la ultimele ediții ale Jocuri
lor Olimpice și ale campionate
lor mondiale trofee prețioase și 
puncte grele sportului românesc, 
au datoria să continue frumoasa 

'adiție statornicită.

prof Al. CRACIUNESCU
președintele F. R. Lupte

PROLOG LA FINALA REPUBLICANA
(Urmare din pag. 1) 

deveni o mesageră de onoare 
a vieții spirituale a acestor 
unități administrative.

După cum am mai anunțai, 
actul final al acestei competi
ții de anvergură se va desfă
șura la sase discipline sportive 
(ciclismul și popicele consu- 
mîndu-și ultima etapă in faza 
pe județ) la care vor participa, 
in cadrul sporturilor individuale 
— atletism și trîr.tă — campio
nii județelor, iar în cazul jocu
rilor sportive echipele ciștigă- 
toare ale zonelor : cite 6 for
mații de volei, handbal și fot
bal și 16 de oină, numărul spo
rit de echipe în cazul ultimei 
discipline avînd ca rațiune do
rința de a face sportului nostru 
național o largă propagandă.

Avtnd dimensiuni necunoscute 
pînă astăzi în cazul sportului 
de masă, finala republicană a 
solicitat, pentru acoperirea lar
gului front pe care se vor dis
puta întrecerile și pentru asi
gurarea condițiilor optime de 
desfășurare a lor. un bogat e- 
șalon de profesori de speciali
tate din tot perimetrul țării și 
un bogat activ de specialiști 
din federațiile de resort, în 
cazul unor discipline — hand
bal, oină, atletism — membri 
ai colectivelor de organizare și

plexului sportiv devin puncte de 
atracție pentru un mare număr 
de tineri. în imediata apropiere, 
ca într-o vecinătate simbolică a 
culturii cu sportul, se află tea
trul In aer liber, unde se proiec
tează filme și se dau diferite 
spectacole.

★
Rastul, ne spune Marin Segăr- 

ceanu. primarul comunei, era 
înainte de 23 August 1944 o așe
zare înapoiată. N-avea școală, 
nici dispensar medical, nici cămin 
cultural, nici electrificare, iar 
sportul era o noțiune necunos
cută oamenilor. în prezent. C.A.P. 
Drumul Socialismului a atins un 
fond de bază de 12 milioane lei, 
datorită obținerii unor repetate 
recolte mari de grîu. porumb, 
sfeclă, floarea soarelui, precum 
și veniturilor produse de noul 
sector legumicol (165 ha). Per
spectivele comunei sînt Întemeia
te pe măsuri de intensificare și 

diversificare a producției (extin
derea suprafeței irigate — in pre
zent 1 660 ha — și a celei afec
tate legumiculturii, înființarea u- 
nui complex pentru 100 000 de 
păsări etc.). Realizarea acestora 
va permite oarhenilor să ridice 
încă o școală, o casă de cultură, 
un dispensar uman, precum și 
întîiul dispensar veterinar. Exis
tă, de asemenea, proiecte imediate 
pentru asfaltarea străzilor și pen
tru construirea unei rețele de a- 
limentație cu apă.

De mulți ani, paralel cu spo
rirea potențialului economic al 
C.A.P.-ului, s-a dezvoltat și acti
vitatea sportivă. Vechiul teren 
afectat devenise necorespunzător, 
așa îneît, de curînd. tineretul co
munei și-a construit, prin mun
că voluntară, o nouă bază spor
tivă pe locul unei foste mlaștini 
care a fost recuperată. In curînd, 
ne spune Ion Pleșa, secretar al 
Comitetului U.T.C., vor fi ridicate 
și vestiare, condiție expresă ca 
echipa de fotbal să poată fi ad
misă în campionatul județean. 
Existînd și echipamentul sportiv 
în cantitate îndestulătoare, era 
firesc ca peste jumătate din ti
neretul comunei să practice per
manent diverse ramuri sportive : 
fotbal (echipe de seniori și ju
niori). volei, atletism etc. Inter’ 
locutoru! nostru ne-a vorbit în 
încheiere și despre succesul corn- 
petiților sportive organizate în
tre echipele brigăzilor de produc
ție.

•ir
Itinerarul craiovean străbătut 

tn acest august solemn cuprinde

După cum «-a remarcat, Ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicoiae Ceâușescu la Congre
sul al X-lea al Partidului Co
munist Român precum și dez
baterile angajate pe marginea 
problemelor-cheie ale dezvol
tării sociale insistă, in repeta
te ți felurite rinduri. asupra 
a ceea ce, printr-o exprimare 
sumară, numim „educarea ti
nerelor generații". Insistența 
documentelor e de altfel mai 
mult decit normală: eforturile 
masive, grele, adeseori drama
tice ale prezentului iți au jus
tificarea. ca-n toate fazele is
toriei lucide, prin năzuința de 
a edifica un viitor superior, 
modificind condiția umană

Or, adez'ărul este că la ora 
de față a civilizației, sportul 
a devenit una din laturile fun
damentale ale națiunii de e- 
ducare a tineretului. Atît de 
legates astăzi cuvintele 17 
ani și fotbal, să zicem, incit 
dacă a afirma tineret = sport 
sună earcejtr, a formula invers 
și anume sport-tineret cores
punde pe de-a-ntregul reali
tăților. Ofensiva mondială a 
sportului pe seara valorilor 
s-a dovedit a fi irezistibilă. 
Meciurile, campionatul șt 
lupta pentru titluri olimpice 
ncwnd asemenea teritorii in 
gindirea, sensibilitatea si tim
pul elevului din clasa a 8-a 
B, incit sociologul care negli
jează cu un zimbet „intelec
tual" fenomenul, este aidoma 
geografului „rămas la ale lui" 
și omițînd să treacă pe harta 
globului unele state africane.

Mi întreb dacă, discutind 
lucrurile din p'unctvl de ve
dere al „educației", nu e cazul 
să examinăm ideea de sport și 
de sportivitate, așa cum se în
fățișează ea astăzi.

Multă vreme, prin viață 
sportivă s-a înțeles, și nu în- 
tîmplător, tot ceea ce se leagă 
de activitatea fizică sau com- 
petițională desfășurată pe sta
dion. Și, vorbind despre edu
carea sportivului, te gindeat 
logic la spiritualitatea alergă
torului pe 5000 m, eleganța 
interului-stînga sau curajul 
„greului" din ring. Viziune 
exactă și astăzi, fără îndoială, 
numai că trebuind a fi sporită 
urgent cu alta. Cu includerea, 
adică, in gindul modern des
pre sport, a noțiunii de spec
tator.

Pentru că, vrînd-nevrînd, 
publicul (alcătuit tn imensa sa 
majoritate din tineret) se în
scrie în faptul sportiv nu nu
mai ca spectator precum pini 
mai deunăzi, ci ca participant. 
Evoluția vertiginoasă a meciu
rilor s-a corelat cu o evoluție 

supraveghere a competițiilor 
fiind chiar secretarii generali 
și secretarii generali adjuncțiai 
federațiilor respective : tova
rășii Lucian Grigorescu, Costi- 
că Oprițescu. Florian Laslăii.

La ora cind se tipăresc a- 
ceste rinduri. primele echipe de» 
participanți la finală se află 
în drum spre București, iar 
spre seară toți cei 2 200 de con- 
curenți vor fi prezenți la „car
tierul general”.

Iată și programul primei zile 
a întrecerilor : STADIONUL 23 
AUGUST (terenul central și 
terenul nr. 2). de la ora 8 : a- 
tletism ; STADIONUL 23 AU
GUST (terenul nr. 4) și STA
DIONUL POLITEHNICA, de la 
ora «: fotbal; STADIONUL 
TINERETULUI, de la ora 8: 
handbal, rolei, oină : BAZA 
SPORTIVA A UNIVERSITĂȚII 
(str. Vasile Pîrvan) de la ora 
8 : trîntă.

Pe STADIONUL DINAMO, 
de Ia ora 16.30, înaintea me
ciului de fotbal de divizia A 
Dinamo-Jiul. va avea loc des
chiderea festivă a primei edi
ții a finalei republicane a ^Cu
pei tineretului de la sat«“ “ e- 
diția de vară.

Tuturor competitorilor, care 
intră mîine in arenă — SUC
CES !

o realitate încununată de mari 
rezultate politice, economice și 
culturale. Satul românesc proiec
tat prin forța socialismului pe 
orbita civilizației, a unei agricul
turi moderne, intensive, este tea
trul unor transformări de întin
dere istorică. Peste tot se ginde- 
ste. se lucrează asiduu, se emit 
și se realizează proiecte, peste 
tot se consumă ambiții de harnici 
gospodari, se observă semnele 
acestei temperaturi politice ridi
cate. proprii tării întregi, dato
rată încrederii absolute în par
tidul care construiește o Româ
nie liberă, dezvo’tată multilateral, 
pașnică. Oamenii aspiră înte
meiat, în baza realizărilor și a 
perspectivelor peste care sint stă- 
pîni. vor să străbată rapid dis
tanța care mai separă comunele 
]r>r de nivelul urbanității. Gustul 
pentru civilizație, devenit tot mai 
viguros, declanșează energii ine
puizabile.

Spațiul rural din județul Dolj 
este animat și de o profun
dă înțelegere a implicațiilor spor
tului. Sămînța educației fizice a- 
runcată aici a rodit și o menta
litate pro-sport este în curs de 
generalizare. în fiecare comună, 
în fiecare sat. activitatea spor
tivă este autentică, efectiv spri
jinită de către cei cu respon
sabilitate. Comitetele U.T.C. 
constitui? forța politică și organi
zatorică care animă acest sector, 
iar întreaga populație oferă spri
jin prin fonduri și prin parti
cipare. Pînă în prezent, o sin
gură comună din întreg județul 
nu are bază sportivă. De curînd. 
Consiliul popular județean, in 
colaborare cu Comitetul județean 
U.T.C. și C.J.E.F.S., au organizat 
concursul „Pentru cea mai fru
moasă bază sportivă". Participă 
numai -comunele și satele care 
au început construcții după 1 iulie 
1969. Pînă acum s-au înscris 12 
așezări, care aveau și mai înainte 
terenuri pentru practicarea spor
tului. aflate. însă, sub nivelul de 
amenajare reclamat de un barem 
mai pretențios. 12 sate sau co
mune care vor și au resurse pen
tru construirea unor baze spor
tive mai bune, mai înzestrate, 
mai confortabile.

O asemenea alură a activității 
sportive se cuvine neapărat înțe
leasă conjugat cu evoluția multi
laterală a satului nostru. Dacă la 
„Cupa tineretului" din acest an, 
în județul Dolj au participat 
aproximativ 90 de echipe de fot
bal. 60 de volei, 60 de handbal, 
8 de oină. 40 de trîntă, iar vreo 
30 000 de tineri au fost prezenți 
în competiții* atletice, se poate 
afirma că în această zonă spor- 
tpl a intrat realmente într-o fază 
de masă, unica alternativă prin 
care el își poate îndeplini respon
sabilitățile sociale încredințate de 
către partid.

dC Al riIRODAN

similară a spectatorului. A- 
cesta din urmă a abandonai 
distanțarea, a lepădat „obiec
tivitatea" estetului întru at
letism, care apreciază dezinte
resat frumosul ți uritul, a co- 
borit la figurat (și de-atîtea 
ori la propriu...) pe gazon a- 
mestecindu-se cu jucătorul. 
Spectatorul 1969 nu mai vede 
pur și simplu o finală do 
cupă, ci ia parte la ea. El s-a 
încadrat — chiar dacă toți 
caricaturiștii lumii îi vor iro
niza sedentarismul, ochelarii și 
faptul că nu șutează niciodată 
de la 16 metri — în eveni
mentul sportiv. Fie fn bine: 
aplaudînd, încurajînd, iubind, 
sprijinind, consolind. Fie, în 
rău, așa cum prea bine se 
știe, expresia teribilă, supre
mă, a răului fiind, fără doar 
și poate, războiul, fotbaliștii 
dezlănțuindu-l mai deunăzi 
între Honduras ți San Salva
dor.

Vorbele stnt frumoase. 
Ele te furi ți te ză
păcesc. Mal ales cînd 

ies ca mărgelele din moder
na mașină de scris sau din 
inspiratul stilou, atît de di
vers și de cult, al scriitoru
lui contemporan.

Poeții își închini din ce 
tn ce mai des garoafele lor 
de stil stadionului ți spor
tului din arenă.

Această atenție e lăuda
bilă.

S-a descoperit astfel un 
nou continent al inspirației:

SÂ REDESCOPERIM
SUFLETUL

de Neaga nADDLESCU

sportul. Merită să ne ocu
păm de el.

Dar cum tl servim noi 7
Poet, prozator, critic de 

artă, autor dramatic, textier 
de muzică ușoară sau sim
plu pensionar al Fondului 
Literar, fiecare se. simte da
tor să aibă o părere autori
zată tn materie de sport și 
mai ales de fotbal, -— feno
menul acesta care a cucerit 
și zăpăcește mulțimile entu
ziaste. Toți servesc lecții 
„ex catedra" ți fiecare are 
impresia că balonul nu va 
mai intra in poartă niciodată 
dacă jucătorii — să le zicem 
— Oblemenco, Vumitrache, 
Bungiu sau Sorin Avram 
nu vor ține socoteală în șar
jele de pe gazon de sfatu
rile lor tehnice.

Fiecare îndrăgostit sau 
amic al muzelor și-a rea
mintit că în tinerețe a jucat 
oină la Sfîntul Sava, a spart 
niște geamuri cu o minge 
de fotbal, s-a bătut In bete 
ca mușchetarii lui Dumas, 
sau a fugit fn curse de 2<K) 
metri ca să prindă un tram
vai.

tn baza acestor glorioase 
acțiuni sportive ne miră u- 
neorl că unii confrați, mal 
zeloși, nu solicită și posturi 
de antrenori oficiali pe lin
gi diverse discipline. Dar eu 
sint un umorist...

Șl, totuși. acelora care 
țin un stilou în mină și-l 
plimbă pe liîrtie cu atita ta
lent și artă le-am dori să

Agneta Kuhn (România),

prima finalistă
BRAȘOV, 14 

(prin telefon). In 
campionatele in
ternaționale de la 
Brașov reprezen
tanta țării noastre 

Agneta Kuhn s-a calificat în
finală, dispuntnd de Bettina 
Borkert (R.D G.) cu 6—2, 9—7, 
urmind să dispute finala, vi
neri după-amiază. cu învingă- 
toarea jocului Veronica Koch 
(R D.G.) — Valeria Balaș (Ro
mânia). Alte rezultate: băieți, 
sferturi de finală: J. Hrebec 
(Cehoslovacia) — D. Hărădău 
6—1, 6—3; V. Marcu — C. Do- 
browolski (Polonia) 6—1, 6—3; 
C. Dumitrescu — L. Boldor 
6—2, 6— 1; P Hutka (Cehoslo
vacia) — G. Niestroj (Polo
nia) 6—4, 6—4.

C. GRUIA, coresp. principal

Meciul de talere 
București-Moscova 

începe azi
Azi, de la ora 9, va începe 

pe poligonul Tunari meciul in
ternațional de talere BUCU
REȘTI — MOSCOVA. Prima 
manșă a probei de talere a- 
runcate din șanț, programată 
inițial pentru vineri, nu s-a 
putut desfășura întrucît oaspe
ții au sosit cu intîrziere la 
București. Iată cele două for
mații care intră azi în concurs 
Ia proba de talere aruncate din 
șanț 100 buc. — BUCUREȘTI: 
I. Dumitrescu, Gh. Florescu, 
Șt. Popovici și A. lonescuî 
MOSCOVA: G. Vlasov, A. 
Kletkov, I. Kostilev și V. Da
vidson.

Programul întîlnirii s-a mo
dificat astfel: sîmbătă manșa 
a II-a la talere aruncate din 
șanț și manșa I Ia skeet, iar 
duminică manșa a II-a la 
skeet

Iată, de ce, solicitările stă
ruitoare la aprofundarea „e- 
dueației" nu trebuie traduse, 
în mediile activiștilor sportivi, 
doar, ca referindu-se la atitu
dinea jucătorilor, ci — mai 
mult și mai acut ca niciodată 
— la comportarea publicului. 
Nu există, cred, în clipa de 
față a sportului contemporan, 
eroare mai gravă pe care s-o 
comită un om ce răspunde de 
sport, decît neglijarea obiecti
vului amintit. Și nu pentru 
că ar fi iminentă primejdia 
unui război coral între supor
terii din Plopeni și microbiștii 
de la Rîmnicu-Vilcea sau ini
țierea unor acțiuni de guerilă 
a băieților din Ciulești împo
triva „fan-s-llor" lui Coco Du
mitrescu. Departe de noi acest 
sinistru gînd.

Dar, nimeni n-are dreptul 
să uite că, spre uimirea, per
plexitatea și poate tulburarea 
noastră, tribuna stadionului 
s-a transformat într-o tribună 
cetățeanească.

nu «e transforme fn niște 
cronicari sportivi obișnuiți— 
de cronicari excepționali, de 
fapt, nu ducem lipsă ! — ci 
în niște demni urmați al li
nul Ionel Teodoreanu, Camil 
Petrescu sau G. Călinescu, 
îndrăgostiți nu de perfor
manțele, ci de sufletul — da, 
da, citiți bine, sufletul — 
care animă sportivitatea,

Căci fn zadar vom avea 
minfi sănătoase tn corpuri 
zdravene, cum scrie la car
te, apte performanțelor, dacă 
din ele va lipsi sufletul, a- 

cel suflet care 
justifică măreția 
omului de. totdea
una.

Și de ce n-am 
recunoaște cu de
stul curaj : mai 
există ți sportivi 
cărora le cam lip
sește acest ele
ment esențial. Și 
cînd asta 7 Tocmai 
azi, cînd sportul 
ți cei care îl prac

tică au la dispoziție tot ce 
n-au gtndit vreodată marii 
sufletițti al măruntelor sta
dioane din trecut.

Le lipsesc deseori unora 
dragostea fierbinte de club, 
de echipă, acea arșiță cum
plită care arde totul în ju
rul tău, ceea ce tot suflet 
se numește.

Mai există uneori, în ace
ste condiții excepționale ale 
sportului nostru, indolenți, 
ceea ce tot lipsă de suflet 
te numește.

Iată de ct talentaților 
noștri confrați, scriitorilor, 
le-am dori țn articolele lor 
închinate stadioanelor să nu 
se ia la întrecere tn tehni
citate și sfaturi cu cronicarii 
de profesie, ci cronicile lor 
să însemne niște lecții pen
tru redescoperirea sufletului 
in sport, acel suflet care e 
sinonim cu dragostea înne
bunitoare pentru echipă, cu 
pasiunea nemărginită pentru 
sport, cu respectul total 
pentru zecile de mii de spec
tatori — nu, ca pe vremuri, 
cîteva zeci sau sute — care 
își aplaudă frenetic idolii.

Avem un tineret splendid, 
înzestrat cu toate calitățile, 
crescut în anii minunați ai 
Socialismului.

E șt datoria scriitorilor— 
mai ales — si cultive fn el, 
pe lingi pasiunea pentru 
sport, acea floare care în
nobilează existența omului: 
sufletul.

r

S-au încheiat întrecerile 
concursului 

international

de orientare turistică
IAȘI, 14 (prin telefon). La Bu

cium — Iași, b dată cu desfășu
rarea probei de ștafetă, au luat 
sfîrșit întrecerile celei de a patra 
ediții a concursului internațional 
de orientare turistică „Cupa Ro
mâniei". Iată rezultatele, tehnice: 
ștafetă fete : 1, Ungaria (Eva Ba- 
lasz, Agnes Hegedus, Sarolta 
Monszpat) 197:22 (0 p.p.), 2. Ro
mânia I 200:50 (0 pp.), 3. Româ
nia II 214:33 (0 p.p.); ștafetă
băieți : 1. România (tineret) (An
drei Feneșân, Gerd- Schuschnig, 
Radu Roșea). 234:39 (0 p.p.), 2.
Ungaria 156:52 (1 pp.), 3. Româ
nia II 160:08 (1 p.p.). Clasament 
general : 1. România (tineret) — 
(Anelize Martiri, Elena » Oprea, 
Dana Păunei, Andrei Feneșân, 
Gerd Schuschnig și Radu Roșea) 
1380:32 (0 p.p.) — cîștigătoarea
Cupei României, 2. România I 
974:00 (1 p.p.), 3. Ungaria 1123:25 
(1 P.P.).

C. DRAGU-coresp.

MlINE, IN SALA FLOREASCA:

România-R. S. S. Estonă 
la gimnastică modernă

Mîine. în sala Floreasca. va 
avea Ioc întîlnirea internațio
nală de gimnastică modernă 
dintre selecționatele României 
și R.S.S. Estone. Sint prevă
zute numai exerciții liber ale
se, confruntarea constituind 
pentru sportivele românce un 
nou prilej de verificare a pre
gătirii în vederea mondialelor 
de la Varna. Echipa română 
urmează a fi selecționată din- 
tr-un lot în care figurează în 
prezent Iulia Zaharia, Victo
ria Vîlcu, Livia Grama. Ileana 
Nicoiae, Mariana Jinga.
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DRUM BUN,
CAMPIONATULUI!

Așadar, se vor mal scurge 
puține ore și steagul imagi
nar al starterulul va da ple
carea în cursa aceea de re
gularitate, eu 33 de etape, pe 
care o reprezintă noua edi
ție a campionatului național 
de fotbal, ediție destinată a 
se desfășura — poate grija 
noastră de a reaminti acest 
lucru este inutilă — sub sem
nul mult doritei calificări în 
finala C.M. din Mexic...

în asemenea momente — 
cind speranțele tuturor celor 
ce participă, într-o ipostază 
sau alta, la viața fotbalistică 
a țăi •ii sînt aduse la numi
torul comun al prezumtivu
lui progres, al posibilei (și 
rivnitei) Îmbunătățiri a situa
ției existente — considerăm 
că este de datoria noastră a 
exprima cîteva deziderate, 
de esență, privitoare la noua 
stagiune fotbalistică care — 
părerile sint unanime în 
această apreciere — debutea
ză in peisajul unor certe rea
lizări, deopotrivă în planul 
îmbunătățirii procesului in- 
structiv-educativ din cadrul 
secțiilor, cit și, implicit, în 
acela al creșterii cotei cali
tății competiționale, realizări 
incontestabile, dar, din păca
te, încă insuficiente față de 
summumul cerințelor prezente 
sau chiar față de potentele 
intrinsece ale fotbalului ro
mânesc. Credem că este abso
lut necesar a aminti că fac
torii capabili (printr-o asam
blare perfectă a intențiilor 
și, mai ales, a realizărilor) a 
asigura creșterea nivelului 
calitativ al fotbalului româ
nesc trebuie să manifeste 
perseverență și luciditate, să 
depună toate eforturile în 
materializarea liniei orienta
tive trasate — cu incompa
rabil mai multă maturitate 
decit în trecut — de fede
rație.

într-un asemenea spirit, 
considerăm că argumentul 
principal al atingerii scopu
lui în discuție îl constituie 
JUCĂTORUL, factorul princi
pal al realizării jocului — 
cel de care depinde, în ulti
ma instanță, in mod direct 
..soarta", sub toate aspectele, 
a campionatului. Toată pe
rioada de vară axată, în
deobște în prima parte, pe 
pregătirea individuală a ju
cătorilor, permite, se pare, 
tragerea unor prime conclu
zii, desigur nedefinitorii, în 
ceea ce privește mentalitatea 
jucătorilor noștri vizavi de 
startul competițional. Dacă, 
în general, se poate aprecia 
că in perioada pregătitoare 
— deopotrivă în cea a iniția
lei recuperări, cit și în cea 
a readaptării la' efort — fot
baliștii, noștri au răspunș. cu 
promptitudine sarcinilor de 
antrenament, atunci nu pu-

tem omite din aceste puține 
rinduri faptul că primele 
jocuri amicale au demonstrat 
o oarecare automulțumire a 
jucătorilor, mai ales — cu 
atit mai îngrijorător faptul 
— la nivelul selecționabiliîor. 
DE ACEEA — SAU POATE 
ȘI DE ACEEA — TREBUIE 
SA REAMINTIM CA ÎN 
NOUL CAMPIONAT SPORI
REA EXIGENȚEI ÎN ÎNDE
PLINIREA PROGRAMULUI 
ȘI SARCINILOR DE AN
TRENAMENT — CU REFE
RIRE ȘI LA ANTRENAMEN
TUL „INVIZIBIL" AL TIM
PULUI LIBER — SI DE JOC. 
REPREZINTĂ O IMPOR
TANTĂ CERINȚA PENTRU 
FIECARE JUCĂTOR. INDI
FERENT DACA ESTE SAU 
NU INCLUS ÎN CIRCUITUL 
VREUNEI ECHIPE REPRE
ZENTATIVE.

Plecînd de Ia premisa că 
în noul campionat va fi pro
movat — în cît mai multe în- 
tîlniri ți la cît mai multe 
echipe — spiritul de .joc si 
nota de sportivitate la ALTI
TUDINEA FOTBALULUI CE
LUI MAI MODERN, așteptăm 
de la jucătorii noștri — șl 
aceste sentimente sint îm 
părtășite, desigur, de orice 
iubitor al fotbalului din Ro
mânia — seriozitate sporită 
în procesul de pregătire, fi
delitate față de legile fair- 
play-ului, respect față de ad
versari, arbitri, public.

Totodată, sperăm că noul 
campionat va marca o crește 
re a preocupării secțiilor de 
fotbal față de fenomenul fot 
balistic — manifestat și din
colo de laturile gazonului — 
secții care trebuie să veghe
ze, în primul rind prin in
termediul antrenorilor respec 
tivi, asupra factorilor cei mai 
complecși ai procesului de 
antrenament sau de joc.

Trecind la ANTRENORI 
trebuie să menționăm că in 
noua ediție a campionatului 
așteptăm de la ei o activi
tate mai asiduă, desfășurată 
în lumina unor idei teore
tice valabile, cu simț de răs 
pundere ți modestie — ac
tivitate care, sperăm, va de
păși limitele înguste ale ce
lor două fatidice puncte. Cre
dem că, deopotrivă, antreno
rii șl jucătorii se vor strădui 
în acest nou campionat tn a 
arăta tribunelor cît mal mul
te idei în joc, cît mai multe 
concepții constructive, scăpa
te de sub teroarea formule
lor aritmetice 
zării tactice.

Neîndoios, în transpunerea 
în realitate a 
tor deziderate 
ridicarea nivelului calitativ al
fotbalului românesc 
tribuțli esențiale 
să-și aducă ARBITRII 
PUBLICUL. De la 
așteptăm arbitraje 
nepărtinitoare și mai 
toritare, care să nu
nici un fel de abdicare de 
la legile sportivității. Este de 
datoria cavalerilor fluierului 
să sprijine întronarea pe sta-

dioanele noastre, cu compe
tență și decirie. a atmosfe
rei celei mai propice specia 
colului sportiv.

In fine, ne manifestăm 
acum, înaintea startului inau
gural. încrederea că genero
sul nostru public va ști să 
sprijine strădania celorlalți 
factori printr-un 
încurajare corect, 
care să elimine, prin însăți 
această atitudine civilizată ți 
demnă, gesturile acelor fana
tici care se dedau. în incin
ta terenurilor, la acte huli
ganice. chiar antisociale, afla
te fntr-c totală discrepanță 
cu sensul etic ăl întrecerii 
sportive.

rr.od de 
sportiv.

O dată cu începerea noului 
campionat de fotbal se în
cearcă, la nivelul diviziei A, 
o formulă de disputare ine
dită transmutînd ziua de joc 
spre sîmbătă in amurg și 
lăsindu-ne astfel spre depli
nă desfătare familială du
minica” transferată ’ în unic 
reprezentant al vveek-end-ului. 
Opțiunea acestui experiment 
se fundează pe diverse ar
gumente care privesc și tele
viziunea. și odihna noastră, 
și încasările la terenuri, 
viața cea 
relaxarea 
pe lume, 
englezești

După cum se știe, în insu
lele britanice, dintotdeauna. 
nobilul joc ai izbitului cu pi
ciorul în minge s-a practicat 
doar simbăta. Din motive cu 
totul diferite, firește, decit 
cele ce animă astăzi federa
ția română de specialitate, 
încă de pe vremea noncen- 
formistuiui Shakespeare (care, 
in treacăt fie spus, n-avea 
nici el o părere prea bună

despre Jucătorii cu mingea, 
de vreme ce-i numea cu oca
ra aspră ..base foot-ball 
player", adică „fotbalist jos
nic" !), așadar încă de pe a-

l-ar putea deranja pe veci
nul său în stare de recule
gere, sau participă la o ac
tivitate sportivă împreună cu 
membrii altei parohii*. Așa

Duminica englezilor

sau anchilo-

tuturor aces- 
— de fapt în

Ora oficială a partidelor

— con- 
sperăm

Și 
primii, 

corecte, 
ales au- 
tolereze

. Și 
de toate zilele, și 
jucătorilor, orice 

numai obiceiurile 
— nu !

și simbăta noastră
tunei puritanii au reușit să 
impună adoptarea lui „Sun- 
dav enternainment bill*. Tex
tul acestei legi, din sec. XV, 
consacrată distracției dumi
nicale, prevedea, printre al
tele : „Este pasibilă de pe
deapsă în bani sau închi
soare orice persoană care, in 
loc să stea liniștită acasă 
duminica pentru a-1 venera 
pe Dumnezeu, se duce la tea
tru, la bal. face zgomot care

au ajuns, deci, englezii să-și 
joace etapele simbăta.

Acum, de curind, după 16 
ani de eforturi, oratorice si 
de documentare, de perseve
rență ți de persuasiune, de
putatul laburist John Parker 
este pe cale să-și impună 
proiectul menit să înlăture 
intangibilul „regulament du
minical" care guvernează ac
tivitatea de sfîrșit de săptă- 
mină a celor 55 de milioane

de englezi. Campion al ..du
minicii libertății", John Par
ker a și obținut un vot fa
vorabil (104 la 95) în Camera 
Comunelor.

Culmea ar fi să începem 
a-i vedea pe britanici Ju- 
cînd fotbal duminică, tocmai 
cind noi ne pregătim să-1 sa
vurăm, în manieră englezeas
că, sîmbăta ! Oricum, în An
glia, victoria va fi a celor 
ce luptă împotriva ridiculei 
situații potrivit căreia dumi
nica englezul nu are voie să 
joace fotbal, nici să bată din 
palme la un spectacol, dar 
se poate îmbăta la orice 
„pub“ (singura distracție ad
misă).

în ceea ce ne privește, să 
avem răbdare, pentru că aici 
este vorba de cu totul alt
ceva. Să avem, deci, răbdare, 
pentru a vedea dacă experi
mentul fotbalului de sîmbătă 
scara 
tifica 
în el.

va rodi, dacă va jus- 
multele nădejdi puse

Victor BANCIULESCU

Sportul vă prezintă ..Colțul statistic^

Alte cîteva
• înaintările cele mai 

eficace (ținînd cont de tnedia 
golurilor marcate pe meci).

— I.T.A. cu 4.30 goluri în 
și cu 3,61 in 1947 reali- 
cu următorii: Ad. Ko- 
(Nicșa), Mercea, Bony- 

Petschowski (Stiebin- 
Dumitrescu III (Toth

1943 
zate 
vacs 
hadi, 
ger), 
III).

— Ripensia cu 3,87 in 1934 
și cu 3,85 în 1933 cu : Bindea, 
Beke (Schwartz), 
Schwartz (R&finsky), Dobav 
— Venus cu 3.55 în 1938 cu 
Ploeșteanu, Bodola (Dan Ga- 
vrilescu), Humis (Bodola), 
P. Vîlcov III. N Ene (Gruin).

• Apărările cele mai si
gure, în funcție de media pe 
meci a golurilor primite.

— Rapid cu 0,65 în 1965 și 
0,80 în 1967 cu următorii : 
Andrei (Răducanu) — Lupes-

Ciolac,

■' Cea rnai bună apărare r
RAPID

Adevărul bagajelor
de Ben Corlaciu

„recorduri" ale diviziei A
țelor reprezentate In compe
tiția supremă de fotbal fiind 
de 30. După război n-au mai 
reușit să-și asigure prezența 
orașele Brăila, Brad, Lugoj și 
Satu
Baia

Mare, in timp ce Sibiu.
Mare, Galați, Mediaș,

Cea mat eficace înaintare:
U.T.A.

Duminică va începe și cam
pionatul diviziei B. Deoarece 
o serie de meciuri sint cu
prinse în Programul Prono
sport, aceste partide se vor 
disputa începind de la ora 17. 
Iată meciurile : Chimia Su
ceava — Sportul studențesc, 
Metalul Tirgoviște — Oțelul 
Galați, Știința Bacău — Pro
gresul București, Flacăra Mo 
reni — Dunărea Giurgiu, Por
tul Constanța — Ceahlăul P. 
Neamț, Poiana Cimpina. — 
Metrom Brașov, Ripensia Ti
mișoara — Minerul Baia Ma 
re. CF.R. Arad — C.S.M. Re 
șița, Olimpia Oradea — Me
talurgistul Cugir, Metalul Hu
nedoara — Vagonul Arad, O 
limpia Satu Mare — Electro- 
putere Craiova, Minerul Ani
na — Metalul Tr. Severin șt 
Gaz metan — C.F.R. Ttmi 
șoara.

Celelalte partide din prima 
etapa 'or avea loc dimineața.

cu. Motroc. Dan Coe, Greavu
— Dinu, N. Georgescu (Ja- 
maischi).

— C.C.A. cu 0,66 in 1953 și 
0,72 în 1952 cu apărarea for
mată din : Toms (Voinescu)
— Za vodă II (Dodeanu).

Ivănescu
Dumitrescu) —

va

la

Olteanu

juca sînibâtă

F. C. Argeș!
în 

cerii 
discutat 
s-a hotărit ridicarea suspen
dării aplicate acestui jucător. 
Astfel, după cum ne informea
ză antrenorul C. Teașcă, Ol
teanu își va face reintrarea in 
echipă chiar din prima etapă, 
în partida cu Crișul Oradea.

ultima ședință a condu- 
clubului F.C. Argeș s-a 

„cazul Olteanu" și

II 
Apolzan (Caricaș), 
(Rodeanu, V. ~ 
Balint. Bone.

— Petrolul 
luri în 1964 
(Sfetcu) — Pahonțu. D. Nico
lae (Hălmăgeanu). Florea — 
Fronea, M. Marcel.

— Dinamo București 
0,79 in 1955 realizată de Bir- 
tașu — Băcuț I, Băcuț II, 
Szokd — Călinoiu, G. Tona

• Capitala a cucerit 18 tit
luri față de cele 13 revenite 
Provinciei. Din Capitală. 
Steaua a ieșit invingătoare de 
7 ori, Dinamo de 5. Venus de
4, Unirea Tricolor și Rapid 
cite o dată. Din Provincie au 
ciștigat următoarele: U.T.A.
5. Ripensia 4, Petrolul 3 și 
I.C.O. Oradea 1 titlu.

• înainte de război 19 ora
șe au fost prezente în Divizia 
A, după război 25, totalul ora-

cu 0.73 de go- 
cu : M. loneseu

CU

MM TREBUIE CEVA • • •

Cimpia Turzii, Hunedoara, 
Reghin și Tîrgcvițte au avut 
o participare lipsită de sem
nificație in primul eșalon. 
Alte orașe cu stagiu foarte 
serios și îndelungat în Divizia 
secundă nu au izbutit să trea
că niciodată pragul Diviziei 
A (Moreni, Turnu Severin, 
Cimpina, Focșani Sf. Gheor
ghe, Satu Mare, Pașcani)

• Cele mai multe prezente 
în Divizia A de fotbal le au 
avut următorii jucători :

în perioada 1933—1941 :
169 de mccîuri : SILVIU 

PLOEȘTEANU (1933-41. „U"
Cluj, Venus), 164 — l elecan 
I (1933—41. România Cluj, 
Ripensia), 163 — Vintilă (1933 
—41. Rapid). 162 — Bindea 
(1933—41. Ripensia. C.A.M.T.). 
159 _ sfera (1933—41. „UT 
Cluj, Venus), 154 — Dobay 
(1933—40. Ripensia), 151 — 
Vîlcov III (1933—41. Venus), 
150 — Bodola (1933—40,
C.A.O., Venus), urmați 
Brandabur și Căpușan I 
149 de meciuri jucate), 
tonnani ți A. Sabie (cite
I. Bogdan (146). Cucula (138), 
G Albu si A. Bărbulescu 
(cite 137). Baratki (136), 
Cir.ian (135).

în toată istoria 
(1933—69) :

(1940—61. C.A.M.T., U.T.A,
C C A.. U.T.A.). 272 — Bune 
(1947—62. Jiul. Steaua). 270 — 
Ozon (1948—64, Unirea Tri
color. Dinamo București — 
Brașov — București, Progre
sul. Rapid). 269 — Apolzan 
(1947—62. Rapid, C.C.A.), 264 
— Constantin (1955—69, 
Steaua). 263 — Motroc (1958 
—69 Dinamo București. Ra
pid), 2G1 — Popa (1956—69, 
Dinamo Bacău — București), 
257 _ Drițlea I (1956—69, 
Petrolul), 255 — Greavu (1958 
—69. Rapid).

Cel puțin 200 de partide de 
Divizia A au mai susținut 
încă 38 de jucători și anume : 
V. Alexandru. Badea. Băcuț 
I și II, Bădeanțu, Canipo, 
Cimpcanu, Criznic. Ene II, 
Fartnati. N. Georgescu, Cari
caș. Koszka, Lereter, Macri, 
M. Marcel. Marcu, Mateianu. 
Mercea. Mețcaț, Numveiller 
III, Oaldă, Panait I, Paraschi 
va, Petescu, Pircălab, Raksi.

București : 18 
Desene de AL

titluri
CI.ENCIU

de 
(cite 
Co- 

147).

C. Rădulescu. Rodeanu. Ser- 
Uizd, I. Suciu. Știrbei, 
G. Szîics, N. Tătaru. Tilvcscu 
Țircov nicu, Țirlea și Zavo
da II.

începutul unul campionat, 
în special la fotbal, a fost 
întotdeauna pentru mine, din
colo de pasiune, un bilanț lu
cid. Nu la sfirșitul celui vechi, 
ci la începutul celui care 
vine am făcut socotelile. Ca 
să știi ce te așteaptă, cît-de- 
cit. trebuie să știi cu ce por
nești la drum. Pleci într-o că
lătorie îți iei bagajele cu tine, 
nu le Iași acasă — și ce alt
ceva e competiția sportivă, 
dacă nu o călătorie în necu
noscut ? Oricîte previziuni ai 
face, prin oricîte calcule ai 
căuta să anticipezi viitorul 
acestei aventuri, mai sănătos 
și mai concludent e să te bi
zui pe ceea ce ai gata, pe ceea 
ce ai acumulat, pe bagaje, 
deci. Bagajele tale, bagajele 
echipei tale, această rampă de 
lansare în asociație. Nu merge 
să spui: „N-am marcat azi, 
dar sigur voi marca mîine". 
Pornești cu forța ta, cu ex
periența ta, cu trecutul tău 
(repet: acest al tău e un tu- 
âsociat — vezi, de exemplu, 
noțiunea: fotbal-asociație).

Sper că nici 
nu-mi va lua în 
rău. dacă, amintindu-mi 
îi amintesc și lui acest ade
văr al bagajelor, nu intot- 
deauna plăcut. Și mai sper că 
nu voi primi nici replica, lip
sită de orice perspectivă : ..Ani 
marcat ieri, nu moi e nevoie 
absolută să marcher și azi". 
La Ce-mi 
tăzi. 
cind 
nele 
ceva 
nostalgie (și întreb : nostal
gia, nefii.nd mișcare, e compa
tibilă cu sportul ?). aminti
rea, chiar și formidabilă, pe 
care mi-a lăsat-o Steaua ace
lor mari, continentale me
ciuri 7

Și, totuși, la ceva ne-ar fo
losi. Pentru că și amintirea 
poate deveni dinamică. Dacă, 
prin intermediul ei, știm să 
ne redescoperim potențialul.

îmi place uneori, cind lu
mea spune că sint scriitor, 
să-mi amintesc 
tate in serios, | 

zicala :

un sportiv 
nume de 

mie,

mai folosește as- 
că Ripensia, cindva. pe 
eram copil, ridica tribu- 
in picioare ? La ce alt- 
mă predispune, decit la

Diviziei A

petrolul

Pahonțu — 29! participări

Frederic MOISES 
Ku pea

— pe jumă- 
pc jumătate 

ironic — zicala : „Românul e 
născut poet". Ca iubitor, nu o 
dată 
lui, 
două 
sea

pînă Ia delir, a! fotbalu- 
ultimele aproximativ 

decenii m-au făcut ade- 
să exclam : Românul e

Turneul echipei Crișul in U R S. S.

Trei me duri— trei rezultate de egalitate
impresie, mai ales la Harkov 
unde au jucat foarte bine

Echipa de bază a Crișului în 
acest turneu a fost: Baum- 
nartner — Balog, Sărac, K 
.Vaghi. Popovici, Coctț, Lucaci, 
Dărăban, 
Kun II.

Suciu, Harșani,

Vasile SERE

născut fotbalist! Dincolo de 
partea de ironie (de ce aș 
ascunde-o 7 1) a acestei para
fraze, e o doză mare de con
vingere. Pasiunea care a cu
prins masele celor ce nu mai 
pot trăi fără spectacolul cu 
mingea rotundă (chiar și a- 
tunci cind se așteaptă la de
cepții), realele talente indivi
duale, de care au dispus și 
dispun multe cluburi, fondu
rile pe care statul le cheltu
iește cu plăcere de atîția ani 
(dovadă, că și acolo — cum 
se zice — „suș“, unde chibzti- 
iesc dregătorii țării, există 
aceeași pasiune pentru sport), 
contingentele mereu sporite 
ale amatorilor — toate aces
tea. ca și altele, pe care cei 
mai mulți le cunosc cel puțin 
la fel dc bine, alimentează 
zilnic în mine convingerea că 
una e tristețea eșecurilor (care 
neapărat sint trecătoare) și 
alta, vigoarea, sănătatea și 
spiritul deschis al acestui po
por care, odată ieșit istori
cește în largul său, găsește în 
fotbal nu numai o distracție, 
ci in primul rind Una din mo
dalitățile cele mai directe de 
eliberare sufletească și de evo
luție spirituală. Aceasta fiin- 
du mi convingerea (ți nu e 
numai a mea), e limpede că 
sîntem pe punctul de a ne 
regăsi drumul cel bun și 
în direcția fotbalului.

Aici e, după mine, elemen
tul cel mai durabil al acelor 
bagaje — cum le spuneam.

Mîine va începe noul cam
pionat național de fotbal. 
Nici un jucător, indiferent de 
înfrîngerile sau de victoriile 
de piuă azi, nu trebuie să 
uite acasă bagajul acesta. Va 
fi o toamnă, poate, grea, dar 
tot atit <Je bine ar, putpa să 
fie și o toamnă mare pentru 
fotbalul românesc. Aniversa
rea do anul acesta a Elibe
rării țării coincide, pentru 
fotbaliștii naționalei, cu șansa 
de a se califica în turneul fi
nal al campionatului mondial 
ce se va 
Niciodată 
aproape 
asemenea
Și vor mai fi atitea meciuri 
..tari" în toamna asta, care 
începe de cu vară. Mi-e im
posibil să-mi imaginez că 
fotbaliștii noștri — dar toți 
din întreaga tară ! — nu se 
vor strădui să redea stadioa
nelor atmosfera de zile rrț'ări, 
de care în atitea rinduri au 
fost capabili. Nu e posibil ca, 
în sufletul lor. să nu fie de 
asemenea sărbătoare. Am spus 
atmosferă (se subînțelege : ge
nerală), pentru că reprezenta
tivele sînt sau trebuie să fie 
emanația unei active partici
pări unanime. Iar sărbătorile 
sint bune, între altele, și ca 
puncte de plecare, exact ca un 
bilanț lucid, care face ea pa
siunea să nu devină gratuită, 
nici aventură, nimic altceva 
decit o luptă dreaptă, intr-a
devăr sportivă.

consuma la anul, 
nu am fost mai 

de satisfacția unui 
eveniment sportiv.

la

Un tabel succint: Bazil Ma
rian pleacă de la Dinamo Bucu
rești și este angajat la Farul 
Constanța; D. Nicolae-Nicușor 
Vine la Dinamo București de 
la surata sa mai mică din Ba
cău ; Tiberiu Bone, Robert Cos
moc și Constantin Rădulescu 
dispar de pe firmamentul pri
mei divizii, in timp ce Petre 
Steinbach reapare după o ab
sență îndelungată iar VaZeriu 
Neapu și Ovidiu Hulea debu
tează.

Cauze mal mult sau mai pu
țin oficioase, mai mult sau nyi 
puțin declarate, ale acestor 
schimbări : echipa dinamoviști- 
lor bucureșteni nu-și poate per
mite un dublu rateu — cupă și 
campionat ; Nicușor, după „uce
nicia" la Bacău, este chemat să 
redreseze fosta corabie a tine
reții sale de jucător, după pro
pria busolă a seriozității și 
exigenței ; Bone și Cosmoc trag 
consecințele unui climat etic 
șl sportiv departe de a fi pro
pice performanței iar dr. C. 
Rădulescu nu poate, pur și sim
plu. să împace norma profesi
unii sale de medic cu orele su
plimentare ale antrenorului. Și 
umplînd locurile goale din sche
ma primei divizii, sexagenarul 
maestru P. Steinbach (tinerețe 
fără bătrinețe !) face un nou 
racord al pasiunii sale pentru 
joc la activitatea diurnă, iar 
V. Neaga și O. Hulea încearcă 
marca cu degetul...

La prima vedere am putea 
spune, chiar, că transferurile 
antrenorilor în preajma noului 
sezon apar mai 
decit cele ale 
primul eșalon 
țării.

Senzaționalul 
să curînd, dacă 
scormonim puțin jarul, înră ne- 
stins, al ultimului campionat.

senzaționale1 
jucătorilor din 

fotbalistic al

va dispare în- 
încercăm să

Bazil Marian, fostul mare 
câtor, a crezut că va putea 
ține performanta pe care o 
drituiâu valoarea lotului actual 
și condițiile excelente create 
de club, adresindu-se fotbaliș
tilor ca de la jucător la jucă
tor, apelînd doar la virtuțile 
lor tehnice. Adică plecînd ure
chea la doleanțe și lnchizînd 
ochii la abaterile de la program 
și disciplină. Și de aci și pînă 
la a pierde din mină timona 
nu este un drum prea lung. 
Marian a judecat ca un fost 
jucător și nu ca un antrenor 
călit. Ba mai mult, cu stupoa
re am aflat că Bazil Marian 
nici măcar n-a figurat in scrip
tele federației (recte ale Cole
giului central de antrenori) ca 
avind contract cu clubul Di
namo. Să fi fost o situație de 
provizorat, acceptată tacit de 
ambele părți ? Oricum însă, 
provizoratul s-a răzbunat.

Tiberiu Bone, cel care în ur
mă cu ani lupta in teren cit 
zece, a crezut că va putea lupta 
de unul singur, ca antrenor, 
pentru salvarea echipei din Tg. 
Mureș de retrogradare. Osci- 
lînd între promovarea 
și curajoasă a tinerelor talente 
locale și menținerea în forma
ție a „vulpoilor" dedați la prac
tici condamnabile. Bone n-a 
mai avut, în cele din urmă, tă
ria de a tăia răul din rădăcină. 
Lipsa de decizie ți clarviziune, 
lupta oarbă pentru supraviețui
re in prima divizie, care a ca
racterizat evoluția echipei din 
Tg. Mureș, a fost, implicit, un 
reflex al muncii ■ antrenorului.

Despre R. Cosmoc se spun 
multe lucruri contradictorii. 
Startul său la cele două „U“, 
din Cluj și Craiova, n-a fost 
de loc rău. Treptat însă, lucidi
tatea cu care tînărul antrenor 

profesor a abordat lumea ba-

ju- 
ob- 
in-

masivă

Ionului rotund de pe pozițiile 
unuia care cunoștea regiunile 
mlăștinoase a dispărut. Și dacă 
plecarea sa din Craiova, para
se că n-a lăsat prea multe re
grete, la Farul însă, schimba
rea sa de la conducerea echi
pei a născut asemenea procese 
de conștiință incit conducerea 
clubului și a biroului secției de 
fotbal, l-au demis, rechemat și 
retrogradat într-un interval a- 
tît de scurt, îneît nimeni nu 
mai știa, la un moment dat, 
cine este antrenorul principal 
al echipei divizionare și care 
este rolul lui Cosmoc. Iar î.n 
ceasul al 12-lea a apărut Bazil 
Marian, noul Ovidiu al fotba
lului tomitan 1 De unde se poa
te deduce unde se ajunge cind 
la slăbiciunile antrenorului se 
adaugă și cele ale clubului, a- 
flat într-o perpetuă goană du
pă „Întăritori" de ultimă oră... 
Desigur că și aci lucrurile pot 
dobîndi o perspectivă reală, 
dar pentru aceasta trebuie să 
existe oameni deciși să ia tau
rul de coarne. Și, în primul 
rind, antrenorul !

Concluzia: antrenorul-peda- 
gog nu trebuie să abdice nicl- 
cînd de la et ■■’ență (chiar 
spartană dacă e nevoie, în 
aceste cazuri ea se impunea 1) 
în numele nșa-zisei apropieri 
de jucători. Autoritatea morală 
a antrenorului, concepția sa 
clară, fără nici un echivoc, de
spre viață și sport, întărirea ju
dicioasă a recompenselor și 
sancțiunilor, nu sint simple 
vorbe, de presărat prin rapoar
te și ședințe de analiză. Reali
tatea ultimului campionat a de
monstrat aceasta cu prisosință, 
neținînd cont nici de gloria 
trecută, nici de diplome recen
te. Sâ nu se uite, deci, că an
trenorilor le mai trebuie ceva 1

Paul SLAVESCU

298 meciuri : GHEORGHE 
PAHONȚU (1952—69, Petro
lul), 287 —Capa? (1950 — 64. 
U.T.A.), 275 — dr. T. Georges
cu (1951-66. „U“ Cluj), 274
— Jenei (Î955—69, U.T.A..
Steaua), 274 — I. Petschoivski

FEDERAȚIA*
ROMÂNĂ DE FOTBAL

DE LA
___ A____«

română de fotbal 
secțiilor

Federația 
aduce la cunoștința 
cu echipe în campionatele di 
viziilor B și C că biroul fedo 
ral a hotărit, în ședința sa din 
13 august, anularea obligativi
tății de a înscrie în formația 
de pe foaia de arbitraj a unui 
junior de către divizionarele 
B și a doi juniori de către di
vizionarele C. Această hotărî- 
re modifică paragrafele res
pective din regulamentele 
campionatelor diviziilor B și 
C

Formația CRIȘUL ORADEA 
a intreprins un turneu In 
U.R.SS. unde ă susținut 3 
meciuri. In primul joc fot
baliștii orădeni au întîlnit for
mația Zarea, din prima divi
ne a campionatului Uniunii 
Sovietice. Jocul, excelent con
dus de arbitrul Streliețki. d u 
Donețk. s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 0—0.

Al doilea meci, cel de
Kursk, cu echipa divizionară 
B Rezervele de Muncă, din 
localitate, s-a încheiat, din 
nou, la egalitate : 2—2, dar de 
astă dată arbitrul gruzin Tak 
takașvili, prin maniera in care 
a condus, a frustrat formația 
română de o victorie pe care 
de fapt a realizat-o pe teren, 
anulînd un gol perfect vala
bil marcat de Kun II și acor- 
dind localnicilor un altul în-, 
scris dintr-o flagrantă poziție 
de ofsaid. Autorii golurilor 
pentru orădeni : Harșani și 
Dărăban.

Ultimul meci s-a disputat 
în orașul Harkov în compa
nia echipei Metalul, care actl 
vează în divizia A, seria a 
II-a,'și s-a încheiat tot la ega
litate. scor: 3—3. Cele trei 
goluri ale Crișului au fost în
scrise de către E. Naghi (din
tr-o lovitură de la 16 m), Po
povici și Dărăban. Fotbaliștii 
orădeni au lăsat o frumoasă

Antrenorul
Dumitru Teodorescn

a plecat in Turcia
Turcia an- 

Teodorescu,

Meet ammat

Ieri a plecat în 
trenorul Dumitru 
care va conduce în viitorul se
zon echipa Altay Izmir,

LOTO - PRONOSPORT
Cișfigâtorii celor 60 excursii în R. P. Ungară și R, S.

Cehoslovacă la concursul excepțional Proneexpres 
din 3 august 1969

Comisia centrală de compe 
tiții și disciplină a Federației 
române de fotbal a hotărit ca 
partida l.M.U. Medgidia — 17 
nirea Minăstirea, din prima 
etapă a campionatului diviziei 
C — seria a III-a, să se dispu
te la data de 28 august. A- 
ceastă hotârire a fost luată de
oarece echipa Unirea participă 
la .Cupa tineretului de la 
sate".

Metalul Hunedoara 
va juca la Brad

Deoarece terenul din Hune
doara este suspendat, meciul 
Metalul Hunedoara — Vago
nul Arad, din prima etapă a 
campionatului diviziei B, seria 
a Il-a, se va disputa pe tere
nul din Brad.

1 Doijan Nicolae — Bucu
rești ; 2. Mișca Gheorghe — 
Arad ; 3. Voloc Nicolaie — 
Slatina ; 4. Dorobanțu Ion — 
București ; 5. Nicolaiescu Ion
— Rm. Vîlcea : fi. Crista Vic
toria — Timișoara ; 7. Găn- 
ceanu Saulea — Brăila ; 8. 
Garai Ern(5 — Sf. Gheorghe ; 
9. Pavel Vițelaru — Timișoa
ra ; 10. Ispengean Parsen — 
Constanța ; 11. Gheorghiu Ma
ria — Piatra Neamț : 12. Ni- 
chita Constantin — Constan
ța ; 13. Moticeac Ion — Ora
dea ; 14. Moldoveanu Teo
dora — București ; 15. Run- 
can Simion — Suceava ; 16. 
Lupaș Ianoș — Cluj ; 17. lo- 
nescu Nicolaie — Bistrița ; 
18. Nițoi Gheorghe — corn. 
Bucșani, jud. Dîmbovița ; 19. 
Ioșca Savu — Găești ; 20. Ga
leș Ion — Tr. Severin ; 21. 
Achim Ioan — Moldova Ve
che ; 22. Cojocaru Gheorghe
— com. Traian, jud. Bacău ; 
23. Boștina Dumitru — corn. 
Urlați, jud. Prahova ; 24. Tu
dor Mihai — București ; 25. 
Stoenescu Dumitru — Bucu
rești ; 26. Pană D. Maria — 
Văleni de Munte, jud. Pra
hova ; 27. Trifu Ioana — Ti
mișoara ; 28. Vigu Elisabeta
— Cluj ; 29. Tohăneanu Ion — 
Constanța : 30. Havis Gheza
— Satu Mare ; 31. Gheorghe
loan — Făgăraș ; 32. Dăianu 
Ion — Cluj ; 33. Moșescu Du
mitru — Tecuci ; 34. Un par
ticipant din București ; 35. 
Bușea Drago? — Oltenița ; 
36. Gheorghe Ion — Bucu
rești ; 37. Gabor Ioana —
București l 38. lacob Matil

da — Lupeni ; 39. Țițirigă
Margareta — Tr. Severin ; 40. 
Bogoi Vasile — Galați ; 41. 
Ivănescu Ana — corn. Tâtă- 
rani, lud. Dîmbovița ; 42. 
Bîrzu Maria — Brașov : 43. 
Huza Ioan — Roman ; 44. 
Gherghel Ion — Sibiu ; 45. 
Cazan Mircea — Pitești : 46. 
Cetea Gheorghe -— Constan
ța ; 47. Goronescu Dumitrii — 
Craiova : 48. Popa Pavel — 
București : 49. Zaharia Lu
cian — București : 50. bum 
Marin — Pitești ; 51. Pop
Vasile — Urziceni ; 52. Puia 
Emil — corn. Sudaș. jud. Mu
reș ; 53. Zamfir loan — Bucu
rești ; 54. Matekovltz Carol 
— Baia Mare : 55 Man Mi- 
hăilă — com. Singer, jud. 
Mureș : 56. Tudor Ștefan — 
corn. Vlaicu Vodă, jud. Bu
zău ; 57. Pernă Marin —
București; 58. Buta Vasile — 
Timișoara : 59. Epure Con
stantin — Constanta : 60. To
ma Nicolaie — Buzău.

• 4 zile au mai rămas la 
dispoziția participanților. în 
care își mai pot procura bi
letele pentru tragerea excep
țională LOTO din 19 august 
a.c., la care se atribuie apar
tamente cu 3 și 2 camere 
(confort gradul I) în număr 
NELIMITAT; excursii in 
Iugoslavia de 2 locuri și 1 
loc cu petrecet ea Revelionu
lui la Belgrad (circa 8 zile) 
tot în număr NELIMITAT 
și premii în bani de valoare 
fixă.

Prețul biletelor este de j 
10 lei, 15 lei și 25 lei. Nu 
uitați 1 $i cu 10 lei se pot 
ciștiga apartament*.



DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI

REPLICABĂIEÎILOil-ONDUĂ MEDALIE DE AUH!
ECHIPAJUL ROMÂN DE CAIAC 4 ÎNVINGĂTOR ÎN ULTIMA FINALĂ A C. E. DE JUNIORI

Dan GÂRLEȘTEANU
TBlrSlneațâîwpistâdetâHfmkl, 
gazda C.E. de juniori la ealac- 
canoa, «-au desfășurat seriile. In 
două din cele patru probe nu 
«-au mai desfășurat însă califi-

ECHI
TATE
z ecl de ambarcațiuni Z; — Landa, Hunter, 

[ Gillder, Winner, Delta,
Aspida ș.a. — zboară, 

sub forța brațelor puternice, 
pe apele lacului Himki. Sînt 
ultimele sprinturi ale antre
namentelor. De mline Începe 
pasionanta cursă a sutelor de 
ași al padelel șl pagael pen
tru cucerirea celor 16 titluri 
europene.

Totul pare obișnuit; un e- 
pisod ca oricare altul din 
istoria campionatelor euro
pene. Ceva este, totuși, neo
bișnuit : aici, in următoarele 
trei zile, se va disputa ultima 
ediție a campionatelor euro
pene de caiac-canoe 
vate seniorilor.

Nu este, cttușl da 
un moment nostalgic, 
potrivă — urmează să _____
împlinit In acest sport un act 
de echitate, Inițiat de foruri
le de specialitate din țara 
noastră șl îmbrățișat cu căl
dură de reprezentanții tutu
ror federațiilor naționale de 
caiac-canoe.

Conform hotărîrilor adop
tate, tn baza propunerilor 
făcute de delegația României, 
la Congresul FIC de la Ciu
dad de Mexico, s-a stabilit 
ca regulamentul federației In
ternaționale să prevadă ca 
începînd din anul 1971 (prac
tic după C.E. de la Moscova, 
deoarece în 1970 se vor disputa 
campionatele mondiale) să nu 
se mal organizeze campiona
tele europene pentru seniori.

Era pînă acum Inechitabil. 
Pentru că, programate din 4 
în 4 ani, campionatele mondi
ale nu exprimau — în acest 
lung Interval de timp — va
lorile reale, mulțl dintre 
campioni păstrîndu-șl titlul, 
deși după numai un an sau 
doi alți sportivi îl depășeau 
prin performanțe. Se știe 
apoi că — deși au făcut pro
grese remarcabile — sportivii 
din celelalte continente (echi
pele S.U.A., Canadei, Austra
liei Coastei de Fildeș, Japo
niei sau Mexicului) sînt încă 
mult în urma calaclștllor șl 
canolștilor europeni, așa în
eît este firesc ca aceștia să 
albă posibilitatea de a lupta 
nu numai pentru ...........
europene cl, mai ‘ 
cele mondiale.

Iată cîteva din 
tele pentru care, 
lie șl finalele .-------- ..
mal mulțl specialiști străini, 
dintre cel aflați acum la 
Himki. mi-au mărturisit sa
tisfacția că asistă la ediția 
de „adio" a campionatelor 

europene.
„Eu nu mai slnt atlt de 

tinăr, afirma cunoscutul cala- 
cist maghiar Mlhali HESZ, 
campionul olimpic de la 
Xochimilco, dar mă bucur 
mai ales pentru cei care au 
înaintea lor mulți ani de ac
tivitate competițlonală. Este 
echitabil ca mari performeri, 
printre care a-și aminti pe 
Saporenko, Patzaichin. Tatay 
să-și poată înscrie de cil 
mai multe ori numele pe 
lista campionilor mondiali.

Dar, deocamdată nu s-a 
tras cortina...

rezer-
puțin, 
Dim- 

vedem

titlurile 
ales, pentru

raționamen- 
Intre seri- 
j utilărilor,

(«•• g)

SPORTIVI DIN 35 DE ȚĂRI SE PREZINTĂ ASTĂZI

cârti 
de 
calea dublu fete șl canoe dublu 
e-au disputat direct finalele. 
Sportivii români au participat 
dimineața în proba de simplu la 
calae. Dragulschl cdaslndu-se pe 
locul HI și la caiac 4, unde echi
pajul format din Matei Nemeș, 
Nleolae Tănase, Iordan Samov- 
•chl fl Dumitru Petrescu a clștl- 
gat întrecerea preliminară.

După amiază, pe o vreme mal 
puțin favorabilă ca în prima al, 
au avut loc (de data aceasta ur
mărite de mal mulți spectatori) 
ultimele patru finale. Ion Dra
gulschl a luat un start bun, deși 
se afla pe culoarul 9, oarecum 
nefavorabil. Pe primii 350 m, el 
a-a menținut pe linia echipajelor 
fruntașe ', apoi a cedat treptat, 
neputlnd să reziste atacurilor în
treprinse succesiv de adversarii 
principali șl a terminat cursa In 
plutonul secund al analiștilor.

In sfirșit, se dă startul tn proba 
de canoe dublu 500 m. Cu 100 m 
înainte de linia de sosire canolștli 
români Nlchlforov șl Slmlon par 
să aibă șanse la un loc excelent. 
Par, pentru că nici el nu rezistă 
mai tlrziu ritmului Impus de cei
lalți principali competitori, de 
data aceasta de echipajele Uniu
nii Sovietice și Ungariei, în
cheind proba In poziția a m-a. 
Este totuși o performanță meri
torie, prin care se realizează o 
medalie de bronz în plus la bi
lanțul echipei șl, mai ales, o plă
cută certitudine că acești tineri 
pescari, care practică sportul de 
mal puțin de doi ani, au mari 
posibilități de afirmare. In con
secință, fețe înseninate. In rindu- 
rile antrenorilor șl sportivilor 
din delegația noastră. Ceva Insă 
(o știe toată lumea dar nu aduce 
vorba) lipsește din frumoasa 
comportare a juniorilor români 
— și anume cea de a doua me
dalie de aur. Nici fetele — Marla 
Lovin șl Ioana Calenic — nu îm
plinesc această dorință. Fără !n-

Gin eauza numărului redus 
echipaje» fi _ astfel — la cucerirea vreunei

din plin acest lu- 
noștrl car» au ero

doială, extenuata de un efort 
prelungit, ele se mențin pe planul 
principal doar pînă 1* jumătatea 
cursei șl, apoi, au o cădere evi
dentă, care nu Ie mal dă nici o 
speranță tn 
medalii...

...Vor reuși 
cru eaiadștll
luat în ultima confruntare a CX., 
dlnd dovadă de o deosebită dlr- 
zenle șl rezistență, de nespusă 
dorință de victorie. In proba de 
K4-500 m Nemeș, Tănase, Sa- 
movschl șl Petrescu Iau un start 
putemie, nu slăbesc ritmul mei 
o clipă șl chiar Înainte de trece
rea balizelor de la sosire 
anunță virtuali elștigători. 
echipajul Ungarie!, nici cel

se
Nici 

al 
Uniunii Sovietice n-au reușit să
amenințe succesul cvartetului ro
mân fi. astfel, românii cuceresc 
locul I lntr-o probă completă, de 
echipă, spectaculoasă șl dina
mică. Bilanț general pentru Ro
mânia : 3 medalii de aur șl 3 me
dalii de bronz. Toate cuvintele de 
laudă pentru performeri, pentru 
antrenori! de la cluburi șl cei al 
reprezentativei naționale. La ci- 
teva minute după aeest reconfor
tant succes, dl. Charles de 
Coqueraumont, președintele F.I.C.. 
îl felicită pe tinerii campioni eu
ropeni, Iar drapelul de stat al 
României se înalță pe cel _mai 
înalt catarg. In acordurile imnu
lui nostru de stat.

Principalele rezultate 
melor patru finale :

K 1—500 
(U.R.S.S.) 
(R.D.G.) 
(Polonia)
1. U.R.S.S. (Puclko, 
2:00,40, 2. Ungaria (Benedek, Ring) 
2:03,22, 3. România (Andrei 
chlforov, Vasile Simlon) 
K2 — 500 m: (f) :
(Zetzkorn, Grabowski) 
Ungaria (Benko, Krlx) 
U.R.S.S. (Bezrukenok, 
2:05,41; K4 — 500 m: 1. România 
(Matei Nemeș, Nicolae Tănase, 
Iordan Samovschi, Dumitru Pe
trescu), 2. Ungaria (Szabo, Csapo, 
Tslbula, Swidro), 3. U.R.S.S. (De- 
nisiuk, Berezovskl, Saliathov, 
Meiers).

ale ulti-

Kobrizev
Zlatnov 

Sledzhlwski

m: L
1:59,69, 2.

3:00,85, 3. 
3:01,26; C2 — 500 m :

Paramonov)

Ni-
2:05,71 ;

1. R.D.G. 
2:01,10, 2. 
2:04,72, 3. 
Zulinova)

DE AZI, CURSA PENTRU
Iată că după ce dteva zile au 

fost — Ipostază destul de ne
obișnuită — spectatori tn tribu
nele de la Himki, seniorii și-au 
petrecut ultimele ore dinaintea 
startului, în emoții și pronos
ticuri, dar și In antrenamente In
tense, cu privirile îndreptate spre 
principalii adversari. Un start 
care se anunță extrem de dificil, 
chiar și pentru marii favorițl al 
actualei ediții a campionatelor 
europene. Aceasta pentru că In 
cele 16 probe se vor întrece ca- 
ladști șl canoiștj din 19 țări (cele 
care au prezentat echipe de Ju
niori, plus Norvegia, Olanda, 
Frânta, Bulgaria și Austrta), dar 
mal ales pentru că de pe listele 
de concurs, din întreaga sultă a 
performerilor, nu lipsesc decit 
Peterson (Suedia), Lewe (R. F. a 
Germaniei), Mlnlaeva șl Seredina 
(U.R.S.S.).

După cum se știe, echipa ro
mână — numeroasă șl avlnd 
cîteva puncte forte — s-a pregă
tit cu slrgulnța care 11 este ca
racteristică, 'pentru această grea 
competiție europeană. Antrenorul 
emerit Radu Huțan, căruia i-am 
solicitat părerea după ultima fi
nală a juniorilor, ne-a declarat 
că performanțele seniorilor ob
ținute la Jalce, Snagov și Duis
burg nu pot fi reeditate integral, 
dat fiind numărul mare de ad
versari valoroși și progresul ge-

LA STARTUL CAMPIONATELOR MONDIALE
Străveche» capital* a Mora- 

vlei, mereu tlnărul Brno, și-a 
deschis larg porțile, primlndu-i 
cu deosebită eorllalltate pe am
basadorii ciclismului de pretu
tindeni. Astăzi, Ungă pavilionul 
expoziției internaționale, acolo 
unde s-a înălțat silueta elegantă 
a noului velodrom, peste 600 de 
cicliști din 2» de țări .-eprezen- 
tînd Europa, Africa, America și 
Asia, aproape 300 de ziariști și 
10 000 de spectator! vor participa 
la sărbătoarea gazdelor — ani
versarea unui secol de la prima 
competiție cidistă desfășurată la 
Bmo — și apoi vor asista la prima 
secvență a serialului ciclist pe 
care O oferâ, de-a lungul a 10 
zile, campionatele lumii.

Moment Important în evoluția 
sportului cu pedale, „mondialele” 
de pistă șl șosea reunesc la 
start vedetele și speranțele aces
tui sport, performerii de Ieri șl 
cel de mline. Alături de sportivi 
aureolați de laurii olimpici, de 
titluri mondiale șl de perfor
manțe Înscrise pe tabelele record

BRNO; Hristache NAUM
se află și reprezentanții țării 
noastre. Pentru prima oară el 
vor fi prezențl la startul majo
rității probelor — șl chiar și nu
mai aeest lucru marchează un 
episod Important In activitatea 
ciclismului românesc. Fără a ne 
tace iluzii, așteptăm cu emoție 
evoluția tandemului fraților Ne- 
goescu, debutul intr-o competi
ție ’ ' *
lui 
de 
»i 
turitate al echipei de urmărire 
constituită șl pregătită eu migală 
de antrenorii Iulian Godman si 
Mircea Mihăilescu.

Emoțiile startului slnt atenu
ate tntrucîtva de multiplele ma
nifestări ce concentrează aten
ția tuturor. Colocviul antrenori
lor — care a reunit 46 de tehni
cieni din 13 țări (regretabilă

de asemenea anvergură al 
Florian Negcescu. campionul 
viteză al României, precum 

trecerea examenului de ma-

absența reprezentanților Româ
niei) — a prilejuit discuții !n- 
tr-o serie de probleme de impor
tanță majoră pentru desăvlrșlrea 
metodelor care să-1 conducă pe 
sportivi spre cele mal înalte 
trepte ale măiestriei.

Miercuri seară, în saloanele 
hotelului „Internațional" a avut 
loc recepția de inaugurare a 
campionatelor mondiale. Au fost 
prezențl membri al conducerii 
U.C.I., al Comitetului Director 
al FIAC, șefii delegațiilor pre
zente la C.M., ziariști, oficialități 
cehoslovace. Cuvlntul da deschi
dere 
cent
tele federației de ciclism a Ce
hoslovaciei — care a urat oas
peților bun sosit. Din partea 
forului suprem al ciclismului a

a lost rostit de doctor do- 
Rudolf B3hm — președin-

„Floarea prieteniei ' pe litoralul bulgar al Mării Negre • ••

VARNA: Ion GAVRILESCU

Mai intri, Nisipurile de aur, 
apoi Vama, iar astăzi Obzor 
■— iată stațiunile vizitate de 
cicloturiștii români de la în
ceputul acestei săptăminii

La Varna, de unde au ple
cat in dimineața zilei de 13 au
gust, ei au avut un program 
deosebit de încărcat. Abia a- 
junseseră In stațiune, după o 
etapă lungă de 70 km și pre
sărată cu multe urcușuri — 
cind, din partea pionierilor 
bulgari aflați in tabăra Hristo 
Botev, au primit o... provoca
re scrisă pentru a susține 
meci de fotbal și altul 
handbal

Intii s-a disputat partida 
fotbal, jucată in ritm alert,
faze spectaculoase, cu multe 
driblinguri și execuții preci
se. Intilnirea a atras un mare 
număr de spectatori: aproape 
300 de elevi ai taberei gazdă

un 
de

de 
CU

CELE 16 MEDALII EUROPENE ALE SENIORILOR
neral realizat pe plan european 
In acest sport. In orice caz, el 
este de părere că echipa Româ
niei nu se va întoarce de la 
Himki fără medalii de aur. Cite 
și Ia ce probe vom vedea ! Din 
păcate, după ce s-a renunțat la

15 AUGUST 
PROGRAM

deCampionatele europene 
seniori :

Dimineața : serii la 
toarele probe : K1 — 
Ci — 10C0 m, K 1 — 
(F), K 1 — 1 000 m.

După amiaza : serii 
mătoarele probe : K 2
m, C2 — 1 000 m. K 2 - 500 m 
(F). K 2 — 1 000 m, K 4 — 
1 000 m.

urmă- 
soo m,
500 m

la ur-

includerea în echipă a calacis’el 
Viorica Dumitru — pentru indis
ciplină și lipsă de conștiinciozi
tate în pregătire — iată că o altă 
sportivă, la fel de valoroasă, pare 
să devină Indisponibilă. ~ 
vorba de Valentina Serghei, care 
— după cum ne-a declarat —% se 
resimte serios in urma unul re
cent accident și a cărei partici-

Este

După prima zi a finalei interzone 
a Cupei Davis la

pare — cel puțin tn prq*>a de 
simplu — este incertă.

Campionatele europene ale se
niorilor încep vineri dimineața și 
cunosdnd nu numai valoarea, ci 
și puterea de luptă și dăruire a 
tricolorilor noștri să așteptăm cu 
încredere primele—, finale. La ora 
dnd transmit nu s-au definitivat 
toate echipajele, dar după toate 
probabilitâțfie sportivii români 
vor evclua astfel : K 1 — 5W m: 
Aurel Vemescu și Dimitrie 
Ivanov; K 1 — I CCi ir..; Icn 
Irimla $1 Ion Terente ; K 1 
— 19 ftM m..- Coste! Coșnitâ ;
K! — 5M m .- Aurel Verneseu — 
A tar ase Sdotm- si Ștefan Pe- 
cora — Vasile Simiocenco fpco- 
babC) ; K 3 — IȘ09 ir. : Haralam- 
bie Ivanov — Andrei Conțoîenco ; 
K2 — 10 «M m: Pocora, Simio- 
cenco și Artimov, Eievici ; K 4 — 
10»0 m : Sciotnlc. Iacob. Ruj ar.. 
D. Ivancv și Roșea, Covaiiov, Vo- 
robiov. zabara ; K 4 — 19 900 m : 
Pocora, Simlocencc, N. Terente. 
Ccșnițâ Și D. Ivanov, Sciotnlc, 
Vemescu. C. Macarencu ; K1 (fl 
S99 n: Valentina Serghei (parti
cipare incertă) ; K 2 (f) 500 m : 
Serghei - - - -
Lovin -
509 m : Serghei, 
cu, tvdochimov 
forov. Calenic, 
1000 m : Maxim 
Patzaichin ; CI 
I. Macarencu și A. Butelchin ; 
C 2 — 1000 m : Patzaichin — Co- 
valiov șl Manea — Calablciov; 
C 3 — 19 ooo m : Covaliov — Ca- 
labiciov și Igorov — sjuhov. Echi
pele de ștafetă nu au fost încă 
stabilite.

- Evdochimov șl Maria 
Ioana Calenic ; K 4 (f) 

Lauer. Angeles- 
și Lovin, Nichi- 
Răutu ; c i — 
Samson și Ivan 

10 000 m ; 
Butelchin ;

(Urmare din pag. I)

ranță la o rezistență mai se
rioasă. Superioritatea tenisma- 
nului român a fost atît de evi
dentă, îneît handicapul gazo
nului nici n-a mai contat.

Tiriac a utilizat servicii foar
te puternice din prima și chiar 
a doua minge, a ripostat prin 
retururi aproape imparabile, 
mai ales cu backhend-ul în li
nie și în cros. El a acționat cu 
dezinvoltură pe întreaga supra
față a terenului, pasîndu-și cu 
regularitate adversarul. Dar, 
calitatea principală a jucătoru
lui român a constat în puterea 
lui de concentrare pe parcursul 
întregii partide. In cele 29 de 
ghemuri el nu a pierdut decit 
unul singur, pe serviciul lui. In 
schimb, a făcut 5 break-uri 1

Miile de spectatori prezențl 
în tribunele Wimbledonulul au 
răsplătit cu ropote de aplauze 
superba evoluție a românului.

Mark Gox, deși pornea cu 
atuul terenului acoperit cu Iar
bă și cu 
repurtate 
cu Tiriac 
acesta de 
izbutit să 
Cunoscut 
serviciu
forhanduri și smashuri de ase
menea tari și precise, tenisma- 
nul insular nu prea a avut o- 
cazia să le 
ciul de azi. 
picior greșit, 
derutat, și-a
și nu s-a mai putut regăsi în 
fața tirului Iui Tiriac. De altfel, 
Gox n-a avut conducerea la 
ghemuri decit de patru ori din 
care de trei ori la 1-0 și o dală 

■ a condus cu 3—1 (în setul se
cund). In rest, jucătorul brita
nic a fost continuu dominat.

Așa cum spuneam, după 
Cox și-a cîștigat ghemul 
primul serviciu din setul I, 
riac, prin lovituri puternice,
impus imediat șl a făcut 5 ghe
muri la rînd 1 Și, cu excepția 
unuia singur, celelalte au fost 
cîștigate, ca să spunem așa, ta 
scor : la 0 sau la 15. Jocul a 
fost totuși spectaculos uneori,

cei doi tenismeni schimbînd 
numeroase mingi, dar majori
tatea duelurilor s-au încheiat in 
favoarea românului. Deși Cox 
a făcut singurul lui break la 
3—5, Tiriac nu și-a pierdut cal
mul, adjudecîndu-șl setul cu 
6-4.

Următorul set pare mai echi
librat. Scorul evoluează de Ia 
0-1 la 1-1, 1-2, după care Ti
riac egalează și preia condu
cerea, pe care n-o mai cedează 
pînă la sfirșit : 6-4. La ter
minarea partidei, Țiriac ne 
spunea că o singură dată in 
decursul meciului a avut o oa
recare teamă : în acest set, al 
doilea, la scorul de 4—2 pen
tru el. Așa se 
precedenta lui 
din iunie. Și 
primul set și
doilea cu 4—2, dar pierduse pînă 
la urmă în patru seturi, 
nu avea însă să se mai 
pentru că Țiriac a jucat 
pe fără greșeală, astfel
tul al treilea avea să fie și ul
timul. De la 0-1, Tiriac ia a- 
vans și în final se distanțează, 
cîștigînd fără emoții : 6—3.

în tribune, răsună aplauze 
Apoi, 
pauză 
liniștea 
deni...

întîmplase șl in 
partidă cu Cox, 
atunci ciștigase 
condusese în al

tenis

ascendentul victoriei 
în ultima întilnire 
(la turneul din anul 
la Wimbledon), nu a 
dea riposta așteptată, 
ca posesor al unui 
foarte puternic, cu

Istoria 
repete 
aproa- 
că se-

folosească in me- 
Prins deseori pe 
Cox a fost mereu 
pierdut siguranța

deși se face o scurtă 
propice comentariilor, 
se așterne pretutin- 

Reprezentativa Româ
niei conduce cu 1-0 in finala 
interzone a Cupei Davis, 
formația Marii 
Wimbledon I

ILIE NASTASE 
STILWELL 4-6,

CU
Britanii, pa

- GRAHAM
6-4, 1-6, 2-6

4 seturi, me- 
Graham 

ținut decit cu 9
ce 
pe

Ti
s-a

Deși a cuprins 
ciul Ilie Năstase 
Stilwell n-a 
minute mai mult decit prima 
partidă.

In general, această întrecere 
a fost destul de monotonă ca 
aspect. Ambii jucători au servit 
destul de slab. Setul doi poate 
ti denumit setul break-urilor : 
nu mai puțin de 7. In special. 
Ilie Năstase a dezamăgit cu 
loviturile de serviciu, imprecise

și fără forță. De altfel, Ilie 
n-a fost de loc în zi bună. El 
a acționat lent, a trimis mingi 
la intîmplare, n-a jucat cu ver
va lui caracteristică. A încercat 
cîteva artificii, și, nereușind, 
el s-a stins treptat, fără să so
licite prea insistent adversarul.

Stilwell a jucat foarte atent, 
excelînd — e drept și cu con
cursul lui Năstase — in acțiu
nile la fileu, mai sigure, in 
special pe backhand.

Setul prim se desfășoară in 
favoarea lui Stilwell : 1—0,
2-1, 3—2. Urmează un break și 
tenismanul englez are 4—2. 
Apoi : 5—2. Se părea că Năsta
se va reveni puternic : 5—3,
5- 4 (break) dar la 30-30 în 
ghemul următor, el cedează 
prea ușor setul : 4—6.

în setul II, victoria revine 
lui Năstase, după un joc în 
care fiecare a mizat mai mult 
pe greșelile adversarului. 
Punctele s-au adunat mai ales 
din ratările duble de serviciu. 
Cîștigînd cu 6-4, Năstase ar fi 
trebuit să devină mai agresiv 
în setul următor. Dar atît în 
cel de-al treilea set, cit și după 
pauză, sportivul nostru a jucat 
dezorganizat, oarecum apatic. 
Intr-o asemenea situație, Stil
well n-a fost nevoit să se în
trebuințeze, și a cîștigat cu u- 
șurință ultimele două seturi t
6- 1, 6-2.

Prin urmare, scorul primei 
zile al întilnirii România — An
glia este egal : 1-1.

Vineri, la ora 15.30 (ora 
Bucureștiului), pe terenul nr. 1 
de la Wimbledon vor apărea 
perechile pe care căpitanii ce
lor două echipe le-au și anun
țat : România : Ion Țiriac, Ilie 
Năstase. Anglia : Mark Cox. 
Peter Curtis.

Este unul dintre meciurile 
hotărîtoare ale întregii întilnirl 
Se anunță o luptă dirză, pa
sionantă. Bătrinul Harry Hop
man i-a spus lui Năstase, după 
partida cu Stilwell, că dacă 
vrea să cîștige la dublu trebuie 
să uite ce-a fost în prima zi 
Dacă numai de aceasta ar de
pinde, ar fi perfect...

T iparul I.P. .,I<iiorma|ia“, str. Hrezoianu nr. 23—25, București

fi numeroși locuitori din car
tierul Asparuhov, al orașului 
Varna. Rezultatul a fost favo
rabil fotbaliștilor români, cu 
2—1. Au marcat Georgel Cos- 
tache (2) 
expediției 
gazde.

Apoi a 
handbal. Și in această partidă, 
prestind un joc tehnic și in 
viteză, handbaliștii noștri au 
terminat învingători cu 16—1.

tn aceeași seară, pionierii 
români s-au intilnit la club cu 
pionierii bulgari. Miercuri sea-

pentru selecționata 
fi Boianov pentru

urmat intilnirea de

ra directorul taberei, Anghel 
Xajdenov, a invitat pionierii 
români și conducerea expedi
ției la o intilnire prietenească. 
El a avut cuvinte de laudă 
pentru inițiativa pionierilor 
români de a străbate 1300 km 
pe bicicletă. Conducătorul ex
pediției „Floarea prieteniei", 
prof. Dan Matei, a transmis 
pionierilor bulgari salutul or
ganizației de pionieri din Ro
mânia și a mulțumit pentru 
condițiile excelente create ex
pediției în timpul popasului la 
Varna.

Azi (n.r. ieri) se dă startul 
in etapa a 8-a Varna — Bur
gas.

DE CICLISM
vorbit dl. Adriano Roidonl, pre* 
ședințe al U.C.I. fl al FIAC, 
care a spus printre altele a 
„Cunofcîndu-i pe prietenii no?» 
trl care astăzi ne slnt gazde., 
avem certitudinea că ediția pe 
anul 1969 a Campionatelor mon
diale de ciclism se va înscrie in 
istoria acestui sport ca un» 
dintre competițiile de mare fuc< 
ces. Mulțumesc In numele U.C-t» 
forurilor cehoslovace pentru e- 
forturile lor, pentru calda șl 
prieteneasca primire ce ni s-a 
făcut."

In timpul recepție!, Aleksei 
Kuprlanov (U.R.S.S.) — membru 
al Comitetului Director al U.C.I. 
— ne-a spus : „In lipsa perfor
manțelor de nivelul celor de 1» 
Ciudad de Mexico întrecerile de 
la Brno se vor evidenția prln- 
tr-un spectacol sportiv de cali
tate. După părerea mea, numă
rul sportivilor cu șanse la me
dalii este mult mai mare decit 
la J. O. și datorită acestui lu
cru lupta va fi mai aprigă, mal 
pasionantă, mal plină de nepre
văzut".

Am avut bucuria să constat cu 
prilejul recepției prestigiul de 
care se bucură sportul nostru 
cu pedale. Numeroși reprezen
tanți de federații (Franța, An
glia, Spania, Olanda și altele) 
au venit la delegații României să 
le ofere invitații de participare 
la diferite competiții internațio
nale.

Președintele federației olandeze 
dl. Van Deck, ne-a spus : „Dorim 
foarte mult să-i avem pe rutierii 
șl pistarzii români la startul În
trecerilor Internaționale din țara 
noastră".

Manifestările au continuat Joi 
cu întrecerea internațională pe 
circuit dotată cu „Cupa Cente
narului" și cu deschiderea ex
poziției de biciclete „Veloexpo 
’69“. Seara, după Congresul FIAC 
la castelul Austerlitz — situat 
la 25 km de Bmo — a avut loc 
o conferință de presă. Progre- 
mul de astăzi al întrecerilor 
C'.M. ; ora 16,00 — festivitatea de 
deschidere; cursa cu antrenament 
mecanic (seria I) ; 1 ooo m cu 
start de pe loc ; ora 20,30 — 
urmărire individuală (calificări si 
sferturi de finale) — femei ; 
cursa cu antrenament mecanic 
(seria a II-a).

membru

Speranțele natației europene pe blocstarturi
VIENA: Adrian VASILIU

364 de concurenți din 26 de țări participă ia cea de a doua 
ediție a campionatelor europene de juniori

In superba piscină din mijlo
cul Praterului, din Viena, s-au 
adunat, în aceste zile, 364 de 
tineri înotători din 26 de țări 
ale continentului. De fapt, gaz
da celei de a Il-a ediții a „eu
ropenelor” de juniori este un 
complex uriaș ce se întinde pe 
cîteva zeci de hectare, situat 
la mai puțin de 100 de metri 
de celebrul stadion al fotba
liștilor. Patra bazine (dintre 
care unul cu valuri artificiale», 
unul nou pentru sărituri, alte 
cinci rezervate mini-înotăteri- 
lor, alături de mai multe zeci 
ce terenuri pentru tenis, volei, 
baschet, handbal sau golf, al
cătuiesc un adevărat paradis în 
care te poți destinde în cel 
mai plăcut chip posibil. Este 
locul ideal pentru o asemenea 
competiție, asupra 
căreia nu 
sistăm.

De joi 
centrală a 
ția participanților, iar cele opt 
culoare au fost literalmente 
luate cu asalt. Sînt doar în joc 
22 de titluri europene și 66 de 
mult rivnite medalii! Este, ca 
să spunem așa, un prim exa
men al celor care peste 3 ani 
vor urca, poate, pe blocstartu- 
rile bazinului olimpic din Miln- 
chen. Firește, fiecare înotător 
(regulamentul fixează la 15 ani

amploarei
mai e cazul să in-

dimineața, piscina 
fost pusă la dispozi-

limita superioară a vîrstei) are 
o bună posibilitate de verificare 
a potențialului fizic și tehnic 
într-un concurs de mina întîi.

Cu fiecare oră ce trece, ten
siunea de la Stadionbad crește 
în pas cu mercurul termome
trelor, care, joi la amiază, a- 
ratau 34 de grade Celsius la 
umbră ! Sportivii își continuă 
insă sprinturile, antrenorii se 
gindesc la tactica ce va trebui 
folosită (fiecare probă are serii 
dimineața 
za), iar ziariștii 
mar!) sint iu 
tare a celor 
sporite. Mai ] 
lor cin R.D. i
29). U.R.S.S. _
Suedia (18). Olanda (14), Fran
ța (29) și R. F. a Germaniei 
(15).

Primele starturi oficiale sînt 
prevăzute pentru vineri la ora 
9,30, după următorul program: 
400 m liber (m+f), 100 m bras 
(m+f), 100 m spate (m+f) șl 
200 m delfin (m). Uvertura 
competiției a avut loc însă joi 
după amiază, după ce, în prea
labil. viceprimarul Vienei, d-na 
Sandner, a avut ca oaspeți la 
dejun pe toți conducătorii de
legațiilor participante. Peste 
4 000 de spectatori au asistat la 
defilarea loturilor, apoi la o 
excelentă demonstrație de sări-

și finale după-amia- 
(427 la nu- 

i permanentă cău- 
ce prezintă șanse 
precis a spertivi- 
Germană (în total 
(34), Italia (22),

turi, ale cărei capete de afiș 
au fost campionii olimpici 
Klaus Dibiasi și Milena Duci- 
kova, precum și campionul eu
ropean Franco Cagnotto. De alt
fel, Klaus Dibiasi a fost invitat 
și ca arbitru al concursului de 
sărituri, în al cărui corp de o- 
ficiali se mai află și reprezen
tantul țării noastre, Norbert 
Hatzack. In final, a fost urmă
rit și un meci de polo între 
selecționatele Austriei și Slova
ciei.

Dintre reprezentanții Româ
niei. primul care va trece prin 
emoțiile preliminariilor va fi 
Liviu Copcealău la 200 metri 
delfin (21 de concurenți, 
3 serii). El va avea ca adversari, 
printre alții, pe Gampe (R. D. 
Germană). Harugitay (Ungaria) 
și Șestopalov (U.R.S.S.). SImbătă 
vor lua startul Anca Groza la 
200 m delfin (27 de concurente), 
alături de Stoltze (R. D. Ger
mană) și de Calligaris (Italia), 
Zeno Oprițescu în cursa de 100 
m liber, Anca Georgescu la 200 m ‘ - - -
la 200 
minică 
Groza 
probei

La primul contact cu bazi
nul, reprezentanții noștri ni 
s-au părut destul de emoționați, 
copleșiți parcă de amploarea 
întrecerii. Sperăm însă că fe
bra concursului nu va avea 
mult timp efecte negative, tar 
evoluțiile românilor se vor si
tua cit mai aproape de adevă
rata lor valoare.

bras și Liviu Copcealău 
m spate. In sfîr.șit, du- 
Liviu Copcealău și Anca 
se vor alinia la startul 
de 100 m delfin.

Sportivii R. P. D. Coreene

Cind a apărut pe firma
mentul sportului mondial 
excepționala atletă Sin 
Kim Dan. mulți au fost 
tentați să creadă că e 
vorba de un fenomen izo
lat Performanțele ulte
rioare realizate de sporti
vii acestei țări au arătat 
insă că sportul cunoaște 
în R.P.D. Coreeană o lar
gă dezvoltare. La ediția 
din 1966 a campionatului 
mondial de fotbal, exce
lenta comportare a fotba
liștilor din R.P.D. Coreea
nă, în fața cărora au ce
dat actualii campioni ai 
Europei, reprezentativa Ita
liei, a întrunit elogioase 
aprecieri.

Dar, iată, pe urmele fot
baliștilor calcă gimnaștii, 
boxerii, voleibaliștii. Re
cent, într-un concurs in-

ternațional desfășurat la 
Kiev, talentatul gimnast 
Cin Hu Do a obținut la 
inele 9,85, după o evoluție 
excepțională, notă cu care 
l-a depășit pe renumitul 
gimnast sovietic Viktor 
Lisitki. Și Cin Hu Do are 
colegi de sport la fel de 
talentafi, adevărați maeștri 
ai barei, calului sau sări
turilor, alcătuind 
nă o echipă de 
nală valoare.

Mari pași spre
fac boxerii. Acest sport 
este foarte răspîndit în 
rîndurile tineretului din 
R.P.D. Coreeană și astfel 
antrenorii au posibilități 
largi de selecție. Așa se 
face că. de Ia categoria 
semimuscă pină la cea 
grea, boxerii din R.F.D. 
Coreeană prezintă speran-

impreu- 
excepiio-

afirmare

țe autentice. Dintre ei se 
detașează Kim Man Sen, 
recentul cîștigător al în
trecerilor de Ia 
categoria muscă, 
l-a eliminat pe 
din competiție.
Kim Gen Ho și semiușorul 
Hon Zon Ho sînt Ia fel 
de dotați. Pe lingă forța 
și rezistența lor puțin 
obișnuite, boxerii din R.P.D. 
Coreeană dovedesc și o 
pregătire tehnică și tac
tică demnă de remarcat, 
cu (oate că arma lor de 
bază rămîne atacul.

Aceștia sînt doar cițiva 
dintre zecile de mii de 
sportivi ai R.P.D. Coreene, 
care de la un an la altul 
se afirmă tot mai mult in 
competițiile la care iau 
parte.

Kiev, la 
cel care 
Gruiescu 

Cocoșul

DE LA CONSTANȚA
Turneul 

șah de Ia 
pie de 
runda a 
o reuniune interesantă, 
mată. ...............
cui 
internațional 
țescu 
derul 
maestru 
care a

internațional de 
Constanța se apro- 
jumătate. Aseară, 
Vl-a a furnizat 

ani- 
gre-Cîștigînd la

Vizantiadis, maestrul 
Teodor 

îl talonează 
competiției, 

maghiar L. 
remizat cu

Ghi- 
pe li
niarele 
Szabo, 
Fuchs. 

Prima victorie în turneu a 
obținut cubanezul Ortega, în- 
vingîndu-1 pe Porath.

Partidele Voiculescu - Koz- 
ma, Doda - Minev și Troia- 
nescu — Mititelu au fost re
mize. Ungureanu deține un 
ușor avantaj la Samkovici. 
Ortega a cedat fără joc par
tida întreruptă cu Ungureanu.

Clasamentul: Szabo 4'/z p., 
Samkovici 3 >/2 (1), Ghițeseu 
3'/2, Ungureanu (1) 3 (din 
cinci partide), Mititelu (1) 3, 
Kozma, Doda, Voiculescu 3 p.

Astăzi se joacă runda a 7-a; 
C. POPA, coresp. principal

SCURTE ȘTIRI EXTERNE 9 SCURTE ȘTIRI EXTERNE • SCURTE ȘTIRI EXTERNE
La Lojo (Finlanda), Pauli 

Nevala a cîștigat aruncarea 
suliței cu 84,18 m ; 2. J. Kin- 
nuunen — 80.42 m.

Două noi recorduri femi
nine de înot ale R. F. a Ger
maniei au fost înregistrate în 
cadrul campionatelor de na- 
tație ale acestei țări: 400 m 
liber: Kathy Heinze 
800 tn liber: Petra 
bender 10:09,7.

In turneul de șah 
Skoplje, conduce în 
ment, 
8’/2 p (după 12 runde); 2. 
Hort (Cehoslovacia) 8 p (1); 
...9. V. Ciocîltea (România) 
6 p. In runda a 11-a, Ciocîltea 
a remizat cu Nicevski și, în 
a 12-a, a pierdut la 
movski.

4:52.8 : 
Buden-

de la 
clasa-

Holmov (U.R.S.S.) cu 
p (după 12 runde);

Evrosi ■

In 
final 
țești 
s-au 
rezultate : U.R.S.S. — Bulga
ria 3—0 (1) ; România —
R. F. a Germaniei l‘/2—l'/2 
(1) : Iugoslavia — Cehoslova
cia l>/2—1>/2 (1); R. D. Ger-

runda a 6-a din 
al olimpiadei 
de șah de la 
înregistrat următoarele

lurneul 
sfuden- 
Dresda,

mană — Danemarca l’/2—’Za 
(2) ; S.U.A. — Anglia 2«/2—>/2 
(1). Clasament: U.R.S.S. 17»/2 
p (1); 2. Iugoslavia 14 p (1); 
3. R. F. a Germaniei 12>/2 p 
(1); 4. Bulgaria 11 p (3) ; 
5. S.U.A. 11 p (1) ; 6. Anglia 
10'/2 p (2); 7. R. D. Germană 
9'/z P 13) ; 8. România 9 p 
(1); 9. Danemarca 8 p (4) ; 
10. Cehoslovacia 8 p (1).

Intr-o dublă intilnire de 
atletism, disputată la Lon
dra : S.U.A. — Anglia (mas 
culin) 131—90 ; Anglia 
S.U.A. (feminin) 67—66.

Echipa de fotbal a 
și-a încheiat turneul 
tralia cu următorul bilanț: 
trei victorii, două 
egale, două înfrîngeri. In ul
timul joc, ea a învins cu 
2—1 reprezentativa regiunii 
de vest a , Australiei.

La Viena, echipa Rapid 
Viena a învins pe campioana 
Belgiei la fotbal, Anderlecht 
cu 3—1.

viei a învins în finală pe cea 
a Cehoslovaciei cu 12—4. La 
fotbal : Iugoslavia — Ceho
slovacia 1—0, Ungaria — Ro
mânia 2—1, U.R.S.S. — An
glia 2—1

gentiniană Racing Buenos 
Aires cu 2—0, prin golurile 
marcate de Lupanski.

»

Formația de fotbal Gornik
Zabrze a învins echipa ar-

Thomas Lejus l-a eliminat 
pe Novicky cu 6—4 6—0, 
6—1 și s-a calificat în semi
finalele turneului de tenis da 
la Moscova.

La campionatele mondiale 
de surdo-muti: echipa femi
nină de handbal a fugosla-

Greciei 
în Aus-

meciuri

4036S

șanse la cucerirea titlului de campioană a Europei


