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Sportivul
om al

viitorului
de 

Poul ANGHEL

Pare ciudat, dar for
mula ideală de om pe 
care o propune acest se
col — secolul unor fan
tastice cuceriri în știin
ță, secolul celei mai in
tense solicitări cerebra
le a insului, secolul unor 
performanțe ale 
abstracte și ale 
în vid — să fie 
epoca de lansare 
tivului ca tip uman ab
solut.

Nu știu dacă sportivii 
mă vor înțelege, iar dacă 
nu — aceasta nu numai 
din vina lor. Nu numai 
din vina lor, pentru că 
— oricît ar părea de pa
radoxal ! ■— vina este tot 
a acestei epoci, aceeași 
epocă sublimă care a pro
pus omului, ca preț al 
unor performanțe unice, 
specializarea, specializa
rea excesivă 
disciplinele, 
sport. Intr-un fel, lucru
rile par a fi fost rînduite 
pe de-a-ndoaselea ; so
cietatea viitorului are 
nevoie de un om total, 
armonios dezvoltat, 
toate facultățile sale 
ho-fizice cultivate 
mod echilibrat pină 
lo incit fiecare în parte 
și toate împreună să a- 
sigure ființei umane re
corduri absolute. Dar 
tocmai pentru a obține 
aceasta societatea a fost 
silită multă vreme să 
jertfească totul pentru 
parte, să pregătească pa
ralel — și uneori discon
tinuu — mușchi și inte
ligențe, să despartă ar
tificial ființa umană, prin 
unilateralizare, astfel in
cit, pentru însușiri dife
rite, savanții sq, fie acla
mați în foruri academice, 
iar sportivii in arene.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNtȚI-VAj

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

ÎN CINSTEA MARII ANIVERSĂRI
„CUPA TINERETULUI

DE LA SATE“
CEI 2200, DiNTR-UN MILION
i

- Un milion de tineri de la 
sate au făcut anul acesta 
sport în cadrul „Cupei tinere
tului'. Pe vremuri (și nu e 
mult de atunci), milionul de
spre care scriem nu știa decit 
să trudească, să asude pe un 
pămînt ce era al său de la 
istorie, dar nu era al lui prin 
vrerea unei minorități, ce-și 
zicea societate. Talpa țării, 
fiicele și fiii ei erau logodiți 
din leagăn cu nevoile, cu de- 
nutriția, cu bolile, cu super
stițiile și incultura, erau lip
site prin bariere politice, so
ciale și economice de acces 
la o viață clădită pe un mi
nim de civilizație. Comuniștii 
și socialismul, viziunea și o- 
pera lor, au metamorfozat 
viața satului românesc, adu- 
cindu-i despovărare socială, 
structuri de mare producție 
agricolă, mecanizare și elec-

incitate, școli, dispensare 
medicale, biblioteci și băi 
comunale, generatoare de cul
tură, stimă pentru arta popu
lară. invitație la sport, im
pulsuri spre urbanizare trep
tată. în 25 de ani, comuniștii 
au schimbat zona rurală a ță
rii, realizînd o secțiune de is
torie, egală in densitate 
umanitate cu ceea ce 
făptuit in perimetrul 
lor.

Un milion de tineri 
sate au făcut anul 
sport ! Evenimentul, i 
mensiuni de mare act social 
și cultural, il recepționăm, a- 
cum în anul XXV. alături de 
alte evenimente 
esențiale pentru 
stru.
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Marți, după patru zile de concurs, tor fi cu 
republicane a ..Cupei tineretului de la 

medaliile ce vor fi ofei
sate 

te invin

Romulus BALABAN
(Continuare in pag. a 2-a)
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De astăzi ți pină marți, în 
viața sportivă a Capitalei 
se operează un transfer: ve
detele arenelor, după scurte 
apariții pe Dinamo (fotbal) 
și Republicii (atletism), se 
retrag din scenă, lăsind lo
cul celor 2 200 de soli ai

i
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IPrintre altele, lucrările Congre; 

sului al X-lea ol Partidului 
Comunist Român ne-au oferit 
un tablou convingător al 
transformărilor înnoitoare pe
trecute în viata satelor pa

triei. în cuvinful lor, numeroși delegați 
au subliniat vasta operă constructivă 
care a schimbat cu desăvîrșire înfăți
șarea satelor noastre în raport cu un 
trecut nu prea îndepărtat.

fn acest taolou viu al ridicării satului 
contemporan — dominat de penetrația 
bunăstării și a civilizației — își găsește 
locul și sportul, nu numai ca element 
de divertisment, ci și co generator de 
vitalitate, ca agent profilactic de să
nătate.

Alegînd, dintre modalitățile de intro
ducere a educației fizice în mediul ru
ral, oe cea mai eficace, Uniunea Ti
neretului Comunist a făcut, circumstan
țial, o operă valoroasă pe plan națio
nal. Ne referim la „Cupa tineretului 
de la sate", competiție sportivă de 
masă a cărei fază finală se inaugu
rează astăzi la București.

Cei un milion de tineri țărani care 
s-au angajat de la început în ediția de 
vară a acestei competiții dovedesc o 
anumită disponibilitate a satului moder
nizat, în care nevoia de mișcare, de 
întrecere, de joacă este aceeași ca la 
oraș. Multă vreme suspectați, de cărre 
rutinieri organizatori citadini, de o anu
mită apatie față de sport, iată că 
flăcăii comunelor se dovedesc cpți nu 
numai de un entuziasm juvenil ocazio
nal, ci și de o sinceră pasiune pentru 
actul sportiv. De altfel, sistemul de dis
putare adoptat — care aduce în finală, 
pentru prima oară, reprezentanți ai co
munelor și nu selecționate de județ — 
înlesnește validarea acestei disponibi
lități. Echipele constituite, sudate, în 
toate comunele, vor deveni, fără în
doială, nucleele viitocrelor formații spor
tive, așa cum adoptarea individual 
a unei discipline va duce nemijlocit la 
răspîndirea ei în mediul apropiat.

Alegerea de către organizatori a 
disciplinelor sportive, reflectînd un ori
zont de loc limitat, oferă concurentilor 

>r diversitate si echilibru : 
sînt sporturi de mare popularitate (cum 
ar fi fotbalul), sporturi de utilitate pe 
planul educației fizice (cum ar fi atle
tismul și citeva jocuri de echipă) și, în 
sfîrsit, sporturi de tradiție (oină și 
Irînta). Nu sînt firește de așteptat per
formanțe răsunătoare, dar spontaneita
tea și spectaculozitatea întrecerii unor 
diletanți abili sînt adesea surprinză
toare. îmbucurător ni se pare faptul 
că, în producerea eforturilor lor, com
petitorii vor fi asistați și sfătuiți de 
activiști de frunte ai federațiilor de 
specialitate (printre care antrenori fe
derali și secretari generali), așa cum 
— sîntem informați — în timpul va
canței mulți profesori de educație fizica 
au susținut pregătirile tinerilor săteni.

începînd de astăzi, 2200 de finalișri 
își vor măsura puterile și indeminarea 
oe cele mai importante stadioane ale 
Capitalei. S-ar părea că li s-a făcut 
o mare cinste. Considerăm că onoarea 
este reciprocă. Ce bucurie mai mare 
decît să primești la tine acasă — mă
car o dată pe an — pe flăcăii și 
codanele din Străoane, Tomnatic, Be- 
rezeni, Ghepăeșfi, Mihalți, Râcâjdia, 
Samova, Plopana sau Valea Standului, 
din toate acele comune ale căror nume, 
variate și originale în 
ne sînt atît de dragi și 
și în care fiecare dintre 
sește măcar parțial ?

I
i
i
i
i

sportului sătesc, 
nume sonore, fără 
sportivă, 
Exceptind 
comunale 
cunoscută 
sportul național (oină) și 
echipa de fotbal Unirea 
Mănăstirea, care activează 
in divizia națională C. toți 
participanții la prima fina
lă republicană a „Cupei ti
neretului de la sate“ sînt

tineri fără 
glorie 

fără palmares, 
citeva formații 
cu veche și re

activitate în

astăzi 
sînt 
for-

i i
Start în finala republicană

eroi anonimi, al căror nu
me n-a fost pină 
consemnat de presă, 
componenți ai unor
mâții al căror perimetru de 
activitate n-a depășit gra
nițele județelor.

Iată. însă, că o înțelegere 
superioară a fenomenului

i i
i i
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I
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„CUPEI

Nușa MUȘCELEANU

gîndirii 
pășirii 
tocmai 

a spor-

îti toate 
inclusiv în

(Continuare 
in pag. a 2-a)

Fotoreporterul nostru, 
Vasile Bageac, i-a sur
prins pe sportivii din 
județul Dolj la sosirea 

tn Gara de Nord...

Perspective mărețe
Prof. Efrem CHERTEȘ

șef-adjunct al Comisiei cu 
problemele de sport a 

U.G.S.R.

Bilanțul Impresionant al re
alizărilor obținute de poporuî 
român, înfățișat elocvent in 
Raportul Comitetului Central 
al Partidului, prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și succesele înregis
trate in întrecerea socialistă 
desfășurată în cinstea Con
gresului al X-lea și a celei 
de a 25-a aniversări a elibe
rării patriei încorporează și 
contribuția Importantă a sin
dicatelor, marcată prin acți
uni menite să sprijine orga
nizarea superioară a produc
ției și a muncii, folosirea cit 
mai eficientă a potențialului 
tehnic șl uman, valorificarea 
unor însemnate resurse inter
ne ale întreprinderilor și ra
murilor economiei naționale.

Pentru realizarea deplină a 
unor asemenea obiective este 
necesar — așa cum s-a subli
niat șl in lucrările Congre
sului — de a-1 plasa pe om în 
condiții de eficacitate cit mai 
favorabile pentru muncă șl de 
a-1 menține într-o excelenta 
stare fizică și psihică.

în acest sens, sindicatele — 
ca cea mai largă organizație 
de masă — au avut și au ca 
sarcină să dezvolte educația 
fizică și sportul, atrăgind spre 
nracticarea lor sistematică și 
cotidiană oamenii muncii, fa
miliile acestora.

Sindicatele s-au îngrijit ca 
manifestările sportive de ma
să pe care le organizează a- 
sociațiile sportive — campio
natele de casă, crosurile, ac
țiunile turistice, duminicile 
cultural-sportive etc. — să 
întrunească o serie de con
diții și anume : să poată mo
biliza cit mai mulți salariațl, 
să nu necesite instalații spe
ciale, să aibă un caracter 
recreatlv-educativ și, In ulti
mă instanță, să determine în
tărirea sănătății participanți- 
lor.

tn aceeași măsură, sindi
catele au fost șl sînt preocu-

pate să realizeze o bază ma
terială corespunzătoare, scop 
pentru care au fost alocate 
pînă acum peste 200 de mi
lioane lei. în acest context 
sindicatele — împreună cu 
U.T.C. — se vor îngriji să lăr
gească rețeaua amenajărilor și 
bazelor sportive, care nu ne
cesită investiții speciale, prin 
mijloace locale.

Paralel. sindicatele se în
grijesc și de aspectul calita
tiv al activității sportive, deci 
de sportul de performanță. In 
acest sens trebuie arătat că 
au fost nominalizate o sene 
de secții pe ramură de sport, 
că s-a realizat o mai bună se
lecție, că antrenorii au parti
cipat la cursuri de speciali
zare pentru a putea transmite 
elevilor lor cunoștințe tot mai 
avansate. Rezultatele s-au vă
zut : o medalie de aur la 
J. O., prin Lia Manoliu, un 
titlu mondial la lupte greco- 
romane, prin Gh. Berceanu, 
titluri balcanice și naționale 
(U.T.A. — campioană națio
nală la fotbal, anul acesta), 
în perspectivă, sindicatele vor 
căuta să creeze astfel de con
diții, incit,- într-un viitor cit 
mal apropiat, să contribuie la 
alimentarea loturilor republi
cane cu sportivi crescuți și 
formați în cluburile șl aso
ciațiile din întreprinderi.

Activitatea sportivă de ma
să șl de performanță, căreia 
sindicatele, sub conducerea șl 
îndrumarea partidului, îl a- 
cordă un mare sprijin moral 
și material, înseamnă — în 
primul rînd — o activitate 
bine organizată,- 'permanentă, 
menită să contribuie la creș
te’?a unor generații viguroa
se, capabile să îndeplinească 
mărețele sarcini de construire 
a socialismului și comunismu
lui. să traducă în viață isto
ricele hotărîri care au fost a- 
doptate de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român.

I
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DUPĂ 0 EVOLUȚIE EXCELENTĂ, 
CUPLUL ROMÂN

Citiți în pagina a 4-a cronica trimisului 
nostru special la Londra.

Finalele campionatelor de atletism
ale seniorilor
Astăzi și mnne, pe stadionul Republicii
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I Alegerea de către orgar.12 
disciplinelor sportive, reflectînd

Iși spectatoriloi 
sînt sporturi d
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Astăzi, start în 
campionat național de 
al seniorilor. întrecerile, aștepta
te cu interes de atleți, antrenori 
și iubitori ai sportului, sînt pro
gramate pe- Stadionul Republicii 
din Capitală. Programul de azi 
cuprinde 17 probe la care, o dală 
cu înserarea, vom cunoaște cam
pionii anului 1969 : 100 m, 400 m, 
1 500 m. 10 000 m, 4x100 m, 110 
mg. înălțime, triplu, greutate, 
suliță la bărbați. 100 m, 400 m, 
1 500 m, 200 m, lungime, disc și 
4x100 m la femei. Primul start, 
în preliminariile cursei de 400 rn 
femei, va ’
timul, la 
4x100 m, 
în prima 
concurs !

Cum am mai spus, la între
cerile din acest. an ale naționa-

cel de al 53-lea 
atletism

fi dat la ora 18,30, ul- 
ștafeta feminină de 

Ja ora 22,35. Așadar, 
zi, patru ore pline de

DINU PIȘTALU

dividuală a unora dintre 
și făcind abstracție de, 
posibilele „accidente" de 
curs, singurele probe cu favoriți 
cerți sînt la femei 100 și 200 m 
(Mariana Goth). 400 și 800 m 
(Ileana Silai), 100 mg (Valeria 
Bufanu), greutate (Ana Sălăgean), 
disc (Lia Manoliu), iar la băr
bați, 200 m (Gh. Zamfirescu), 
greutate (Adr. Gagea) și disc 
(Iosif Naghi). La „sută" și la 
400 m se prevăd dispute aprige 
între sprinterii vechi (Zamfires
cu, Nichifor, Munteanu și, res
pectiv, Tobias, Puiu, Deac) și 
reprezentanții noii generații 
(Szabo, Darvaș, Păsulă și Ge
deon, Nemeș, Sălcudeanu). Cîteva 
cuvinte despre ultimul dintre 
aceștia. Alexandru Sălcudeanu, 
din Tg. Mureș, este un nume cu 
totul nou pentru atletismul nos
tru. El s-a făcut remarcat abia 
în acest sezon, nu numai prin- 
tr-un impresionant gabarit (1.93 
m înălțime) ci și printr-un re
zultat foarte promițător de 48,9 s.

Cîteva probe cu mai 
candidați la primul loc :
— Nicolae Scheible, ncamm, 
Rusu, Ungureanu și juniorul Lu
pan, 400 mg — Rățoi, Cosma, 
Jurcă, Mihăiescu, lungime 
Sărucan, Zaharia, Mureș anu, 
mungi, Bădini. De notat că, 
privința acestei probe. există 
o „tradiție" potrivit căreia. in 
ultimii âni. n-a cîștigat nicioda
tă titlul principalul favorit ! Se 
va reedita povestea și de data 
aceasta ? Dueluri interesante se 
anunță și la 110 mg Perța — Su
ciu, înălțime loan — Dosa, pră
jină — Âstafei — Piștalu. ciocan 
Costache — Tibulschi, lungime 
(f) Viscopoleanu—Vintilă, înălțime 
Bonei — Matei, disc Manoliu — 
Cataramă, suliță Peneș — Moritz.

mulți
1 500 pi 

Neamțu,

i
I
I
I

Victor BANCIULESCU

atleți 
totuși, 

con-

i

viorea suciu

■r 
asonanta lor, 
de apropiate 
noi se regă-

SCURTE ȘTIRI EXTERNE • SCURTE ȘTIRI EXTERNE

așteptăm de la atleți
de a le consemna cele mai 
rezultate din actualul sezon 
de ce nu — citeva noi re

corduri. Față de forma arătată 
în ultimul timp de principalii 
concurenți, este posibilă dobo- 
rîrea următoarelor recorduri re
publicane : 400 m (47,5 s), 110 mg 
(13,9 s), lungime (7,81 m), înăl
țime (2,14 m), prăjină (5,03 «m), 
la bărbați, 1 500 m (4:27,4), 100 
mg (13,6 s) șl 200 mg (28,2 s) la 
femei.

Avînd In vedere valoarea in-

lelor 
lejul 
bune 
șl —

In runda a 4-a (grupa a IlI-a) 
a campionatului mondial de șah 
rezervat juniorilor, reprezentan
tul României Aurel Urzică a cîș- 
tigat cu negrele în fața spanio
lului Bellon. Andersson (Suedia) 
l-a învins pe Rogoff (S.U.A.). iar 
Green (Noua Zeelandă) pe Meul- 
ders (Belgia). în această grupă 
conduce Andersson cu 3’/2 P, ur
mat de Urzică cu 3 p. Ceilalți li
deri : în grupa I — Kaplan (Por
to Rico) ; în grupa a Il-a — 
McKay (Scoția) ; în grupa a IV-a 
— Castro (Columbia) ; în grupa 
a V-a — Juhnke (R. F. a Ger
maniei) ; în grupa a Vl-a — 
Vogt (R. D. Germană).

La Belgrad au continuat cam
pionatele mondiale ale sportivi
lor surdomuți. Proba de simplu 
masculin din cadrul campionate
lor de tenis de masă i-a ' revenit 
jucătorului maghiar Szell, care 
a învins cu 3—0 pe japonezul 
Ishibashi. în competiția de fot
bal, Iugoslavia a dispus cu sco
rul de 6—1 (5—0) de echipa Un
gariei. Echipa Cehoslovaciei a 
întrecut cu 7—5 (4—2) echipa

Angliei și va juca pentru locul 
4 cu echipa României.

In turneul internațional de te- 
nis de la Moscova, perechea 
Lejus, Lihaciov (U.R.S.S.) a În
trecut cu 6—2, 6—1, 8—10, 8—6
pe Mureșan, Sântei (România), 
iar Ivanov și Palman (U.R.S.S.) 
cu 6—4, 6—1, 0—6, 6—1 pe Rîbacik, 
Nowicki (Polonia).

In runda a 7-a a turneului fi
nal al Olimpiadei studențești de 
șah de la Dresda s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Iugosla
via — Anglia 2—1 (1) ; U.R.S.S. 
— R. D. Germană 2’/2—l’/t ; Ro
mânia — Bulgaria 1—1 (2) ; R.F. 
a Germaniei — Cehoslovacia 21/a— 
’/! (1). în clasament : 1. U.R.S.S.
2O‘/2 (1) ; 2. Iugoslavia 16l/2 (1) ; 
3. R. F. a Germaniei 15 (1)... 8.
România 11 (2y.

Cu prilejul unui concurs de 
natație desfășurat la Moscova, 
înotătorul sovietic Vladimir Nem- 
șilov a stabilit un nou record 
al Europei în proba de 100 m

Ve
il a-
Ger-

fluture cu timpul de 57,8. 
chiul record era de 58,0 și 
parținea lui Lutz (R. F. a 
maniei).

La Louisville au Început 
pionatele internaționale de 
ție ale S.U.A. Cu acest __
Hans Fassnacht (R. F. a Germa
niei) a stabilit un nou record 
mondial în proba de 400 m liber 
cu timpul de 4:04,0 (v. r. 4:06,5
îi aparținea lui Hutton). în pro
ba masculină de 200 m spate 
Gary Hall (S.U.A.) a fost crono
metrat în 2:06,6 (nou record mon
dial), iar în cea feminină, Susie 
Atwood (S.U.A.) a parcurs dis
tanța în 2:21,5 — de asemenea 
record mondial

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE ȘAH DE LA CONSTANȚA

cam- 
nata- 

prilej,

Echipa maghiară de fotbal Va- 
sas Budapesta, care se află 
turneu în Austria, a întrecut 
Klagenfurt pe F. C. 
5—1 (2—1).

în 
la 

Austria cu

Cu ocazia lucrărilor congresu
lui federației internaționale de 
ciclism, ia Brno, Adriano Rodoni 
(Italia) a fost reales in funcția 
de președinte. /

Rufida a 7-a, desfășurată 
azi, nu a adus nimic în frun
tea clasamentului. Cu excep
ția partidei Cozma — Doda, 
terminată cu victoria polone
zului, restul partidelor s-au 
terminat remiză, iar două s-au 
întrerupt în poziție egală. Re
zultate tehnice : Ortega —■ 
Troianescu (întreruptă) ;
Șamkovici — Borath (între
ruptă) ; Minev — Ungureanu 
V2—V2 î Vizantiadis — Voicu- 
lescu Va—V2; Fuchs — Ghițes- 
cu V2—'/s; Marovici — Szabo 
V2—V2; întrerupte: Mititelu — 
Porath V2—V2; Ungureanu — 
Șamkovici Vs—Va

in clasament conduce Szabo 
5 pct., urmat* de Șamkovici 4 
(l), Doda. Ungureanu, Ghi- 
țescu 4, Mititelu și Voiculescu 
3’/t.

C. POPA-coresp.

K
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ÎN CINSTEA
MARII ANIVERSĂRI

In sportul popicelor, 
lansare spectaculoasă

Sportivul al viitorului
pretenție ex

DE' VOLEI

ÎN TURNEUL INTERNATIONAL
Noi maeștri

A DECEPȚIONAT

Sînt un vechi și statornic prie
ten al Jocului de popice, de pe 
vremea cînd arenele erau con
struite tn aer liber, avtnd piste 
din pămînt bătătorit și, mal tîr
ziu, din seîndură sau ciment. Pe 
atunci popicele nu puteau fi 
considerate o disciplină sportivă 
pentru că nu existau reguli de 
Joc sau vreun sistem competlțlo- 
nal. Popicele erau practicate 
mal mult prin btlciuri și pe lingă 
cîrclami, în majoritatea cazurilor 
pe băutură și bani, flecare ins 
lansînd atîtea bile cit convenise 
la tranzacția pariurilor. Și încă 
ceva : popicele constituiau un 
mijloc de atragere a cllenților. 
Ajunge să arătăm că fabrica 
Luther, din București, a finanțat 
In multe orașe lucrările de con
strucție a unor arene acoperite 
pe lingă berăriile aprovizionate 
de unitatea respectivă.

Chiar și după primul război 
mondial, cînd pe plan interna
țional popicele cunoșteau o lar
gă răspîndire, acest Joc și-a 
menținut la noi caracterul său 
strict distractiv, fără a tntra 
Intr-un circuit eompetițlonal. 
Mult mai tîrziu. decit tn alte 
țări, au fost introduse la noi 
regulile de concurs. Din iniția
tiva a 16 secții a luat ființă, în 
1931, la Cluj, Asociația sportivă 
a Jucătorilor de popice, care-șl 
propunea să coordoneze activi
tatea acestui sport în România. 
Trei ani mai tîrziu, Asociația 
română intră în contact cu or
ganizația mondială, însă prima 
intilnire internațională a sporti
vilor noștri n-a avut loc decît 
în anul 1951, cu reprezentativa 
masculină a Ungariei. Tot după 
eliberarea țării s-au desfășurat 
primele întreceri feminine in
terne și internaționale, formîn- 
du-se totodată primele cadre teh
nice și luînd ființă centre de 
studii și pregătire metodică.

Am făcut acest preambul pen
tru ca acei care citesc rindurile 
de față să poată compara rea
litățile prezentului — posibile 

prin sprijinul acordat miș- 
sportive de către partid 
stat — cu cele ale trecutului, 
odinioară număra! pe de- 

pistele, astăzi sînt destina-

de popice. In afară de ipeclaliș- 
tii forului de resort, de perfec
ționarea Jucătoarelor și jucăto
rilor fruntași se Îngrijesc 23 de 
antrenori. De pregătirea sportivi
lor cu celelalte categorii de cla
sificare, precum șl de depistarea 
și de creșterea viitoarelor cadre 
se ocupă peste 700 de instructori 
calificați. De asemenea, sălile 
au fost dotate cu aparate ajută
toare, bile și popice de bună 
calitate, tn așa fel ea tot mai 
mulțl tineri să fie atrași pe 
pistele de joc. Din scriptele fe
derației reiese că peste 30 000 

“ activează
însă nu-

de sportivi legitimați 
în diverse competiții,

MINISTATISTICA
• Secții afiliate Ia F.R.F. 

1253.
• Sportivi 

te 30 000.
• Maeștri 

tulul — 8.
• Maeștri
• Sportivi 

252.
• Sportivi 

II-a, a IlI-a 
te 5 000.
• Antrenori — 23.
• Instructori sportivi cali

ficați — peste 700.
• Arbitri — 489.
• Comisii locale de specia

litate — în 39 de județe-

legitlmațl — pes- 
emerițl al spor- 

al sportului — 31. 
de categoria I —

me categoria ■ 
ți juniori — pes-

din pag. I) 
aceeași epoci, a- 
de apogeu a cul- 
realizează perfor-

doar 
că rit 
și de 
Dacă 
gete ______ _____ ___
te amatorilor de popice peste 500 
de arene bitumate, 16 săli cu 
cite 4 piste, una la București, cu 
6 piste, și alta la Mamaia, cu 12 
Piste. Astfel de arene, amenaja
te după cerințele tehnicii 
derne, întîlnești și la sate, 
comunele Sîmbâta de Jos, 
clean (jud. Brașov), Tlcu 
Cluj), Toria (jud. Covasna), 
tînga (jud. Dîmbovița),
(jud. Buzău), Mîrșa (jud. Sibiu), 
ca să amintim numai cîteva din 
localitățile dotate cu frumoase 
arene, jocul de popice ocupă un 
loc de frunte în preferințele ce
tățenilor.

Un' program cothpetițlonal, care 
are în prim plan divizia A, asi
gură o desfășurare ritmică con
cursurilor din această disciplină 
sportivă. O divizie națională cu 
etape minuțios calculate, aidoma 
întrecerilor de fotbal. handbal 
sau din alte spori uri de prim 
rang, în care își dispută lntîle- 
tatea 24 de echipe feminine și 
masculine. Apoi, campionatul re
publican de calificare, unde In 
sezonul trecut au luat startul 
peste 3 000 de echipe, campiona
tele naționale Individuale șl pe 
perechi, campionatele județene, 
municipale șl orășenești, angre
nează, oe întreaga perioadă a a- 
nulul, numeroși tineri si virstnlcl 
în întrecerile lor. Dacă mai a- 
dăugăm concursurile dotate cu 
trofeele „Cupa 1 Mal", „Cupa Du
nării", „Cupa U.G.S.R.”, sparta- 
chiadele. campionatele asociați
ilor Voința și alte întreceri care 
au Intrat In tradiția activității 
popicarilor, avem imaginea unu! 
sistem competițional bogat și 
bine închegat.

Creșterea măiestriei sportive a 
Jucătorilor a constituit o per
manentă preocupare a federației

mo
to 

Be
ii ud.
Șo- 

Berca

mărul celor care vin cu regula
ritate pe arene să se relaxeze 
Jucînd popice este mult mal 
mare. Fără a exagera, se poate 
spune că popicele au devenit 
joc foarte agreat al tinerilor 
vîrstnicilor.

Avînd la dispoziție condiții 
concurs și de pregătire din 
tn ce mal bune, popicarii 
mâni au urcat cu siguranță 
tele consacrării în arena 
dlală, cucerind medalii de 
argint și bronz. Iți face o 
plăcere să privești tabloul 
onoare, unde capul de afiș 
deține veteranul echipei 
L_..1_  “tlLTTtt:,
1957,”ia~’viena, a dobîndit titlul 
de campion mondial. Au urmat 
alte strălucite succese.

Bratislava 1962 — locul II oe 
echipe în campionatul mondial 
feminin.

Budapesta 1961 — Elena Tranda
fir vicecampioană europeană.

București 1966 — echipele Ro
mâniei campioane mondiale la 
băieți șl fete, iar Petre Purle 
și Constantin Rădulescu medalii 
de aur la perechi.

Llnz 1968 — formația feminină 
a României campioană mondială, 
reprezentativa masculină clasa
tă pe locul secund.

N’iirnberg 1969 — medalii do 
argint pentru echipa masculină 
participantă la campionatele eu
ropene de juniori, tn proba in
dividuală, Constantin Voicu s-a 
clasat pe locul It Uie Băiaș pe 
locul III, Gh. Silvestru pe locul 
IV șl Iosif Tismănaru pe locul VI.

După cum se poate vedea, un 
Joc cîndva de pariuri și distrac
ții ieftine a devenit în ultimul 
sfert de veac un sport de mare 
performantă, eu rezonanță pe 
plan internațional. Ce ne vor 
rezerva anii viitori ? Considerind 
realizările de pînă acum ca o 
premisă a noilor împliniri, va 
trebui — pentru a ține pasul cu 
marile performanțe _ să supra
veghem necontenit procesul <ie 
instruire a sportivilor fruntași, 
să creștem șl să lansăm elemen
tele tinere și talentate, să învin
gem cu robustețe eventualele di
ficultăți, pentru ca Jocul nostru 
să rămînă mereu proaspăt.

Gheorghe BALAN 
președintele F.R.P.

un
Și

de 
ce 

ro- 
trep- 
mon- 

aur, 
mare 

de 
îl 

________ ___ 1 repre
zentative, Ion Mlcoroiu, care în

(Urmare
$i tata că. 

eeeași epoci 
turti umane, 
mania unității ființei omului, 
trimițind tn Cosmos pe trei din
tre cei mai armonios dotați fii 
ai Planetei, Armstrong, Aldrin, 
Collins — oameni care, stabi
lind recorduri absolute de vi
teză, acomodare în imponde
rabilitate, acomodare și depla
sare pe un astru nou, prompti
tudine a reacțiilor, spirit aso
ciativ, curaf și bărbăție, stabi
lesc nu numai niște recorduri 
ale Inteligenței umane, ci ți 
niște noî recorduri sportive. Ser
băm, deci, prin cei 
ai noștri, serbăm 
temerari ajunși pe 
numai o supremă 
spiritului uman, ci 
mă cucerire a umanității ea 
specie, a umanității care a re
alizat, în acest secol, modelul 
optim al ființei umane pentru 
existența sa de viitor.

Spiritul rutinier, spiritul uni- 
lateralizant, spiritul obtuz va 
protesta. Acești trei — vor spu
ne sportivii sau medicii spor
tivi — sînt în primul rînd niște 
perfecți sportivi, niște oameni 
apți să cucerească trofee nu nu
mai pe Luni, ei pe oricare sta
dioane olimpice de pe această 
planetă. Ei sînt niște experi
mentați piloți, ei au avut în 
prealabil mit de ore de zbor, ei 
și-au confirmat în prealabil atu- 
urile de 
citate și 
tenuante 
namente 
stat nici 
lui Nobel infirm sau debil. Este 
exact, spun savanții, dar aceiași 
trei oameni sînt in primul rînd 
niște perfecți tehnicieni și in
gineri, niște inventatori și niște 
inovatori, deținători de brevete 
și diplome strălucite în diferi
tele discipline ale creației știin
țifice, deci ale gîndirii. Fără 
capul de tehnician al lui Arm
strong, trupul său nu făcea 
două parale. Fără mintea 
de geolog și geofizician a lui 
Aldrin, observațiile audeo-vt- 
zualo-tactile ale aceluiași a- 
juns pe Lună, nu însemnau ni
mic. Fără știința 
a lui Collins, fără savanta lui 
orientare cosmică, 
perea de a mînui 
capsulei-mamă, „mirosul tere
nului" ar fi fost echivalent cu 
un eșec penibil. In condiții oa
recum apropiate, colega cosmi
că a celor trei, maimuța Bon
nie, antrenată în condițiile jun
glei tailandeze, dotată jizic im
pecabil, a murit de disperare 
și urît.

Adevărul nu se află la mij
loc, fiindcă adevărul e global. 
Umanitatea secolului XX a re 
alizat, în fine, modelul de care 
are nevoie nu prin superlativul 
excepțiilor, ci la scară de masă, 
la scara milioanelor. Aldrin a 
spus-o limpede: „Oricine din
tre colegii mei mă putea în
locui. Dacă n-aș fi fost cos
monaut puteam prea bine si 
fiu și altceva, în cel puțin ci 
teva meserii". Care dintre noi 
sau care dintre sportivii noștri 
pot răspunde unui asemenea 
deziderat care a devenit, iată, 
în 1969 — anul cuceririi Lunii 
— un deziderat omenesc nor-%

trei semen: 
prin acești 

Lună, nu 
cucerire a 

yi o supre

rezistență fizică, tena- 
curaj, în seria de ex- 
și incredibile antre- 
la care n-ar fi rezt- 
un laureat al Premiu-

astronomiei

fără price- 
aparatajul

Cei 2200, dintr-un milion
(Urmare din pag. 1)

Din acest milion, 2 200 de 
tineri au venit la București 
pentru finale. Capitala țării 
le-a pus la dispoziție cu 
bucurie stadioanele, căminele 
studenților, muzeele, lăcașu
rile de cultură, străzile și bu
levardele ei, invftîndu-i să 
se întreacă într-o ambianță 
de mare competiție sportivă. 
I-am văzut pe mulțl ieri di
mineață. coborînd în Gara 
de Nord din trenurile sosite 
de pretutindeni, iar, mai tîr
ziu. am stat de vorbă cu o 
parte din cei găzduiți în com
plexul de la Drept. Sportul 
Ie-a prilejuit multora prima 
călătorie la București. Spor
tivii vrînceni din satul Stră- 
oane au făcut cea mai bună 
echipă de fotbal din județ, 
î-au învins pe prahoveni la 
zonă, iar acum, înainte de 
finale după cum spunea Iosif 
Cioran, s-au antrenat aproape 
zilnic. Ei sînt intimidați cînd' 
aud că vor juca pe tere
nurile stadionului „23 August* 
și nu le vine să creadă că fi
nala de fotbal se va disputa 
acolo unde au evoluat 
Eusebio, Di Stefano, Suarez,

Bobby Charlton sau Duml- 
trache. Satele din Vrancea au 
mai venit cu atleți și luptă
tori, la fel ca și grupul biho- 
renilor despre care ne vor
bește Gheorghe Păcuraru. un 
tînăr pe care îl simți volun
tar și cu darul rostirii i 
„Sîntem 36 și toți venim pen
tru prima oară la București. 
De cițiva ani în satele din 
Bihor sportul s-a răspîndit 
strașnic. La Săcueni, de unde 
sînt, există un complex spor
tiv, cu două terenuri de hand
bal (echipa liceului nostru joa
că în divizia școlară de hand
bal), cu teren de volei, tenis și 
fotbal, tn curînd se va ame
naja și un bazin de înot. 
Cupa tineretului ne-a animat, 
ideea competiției ne-a deter
minat să ne antrenăm cu am
biție iar cînd anul acesta 
am auzic că va fi și finalii 
pe țară, noi bihorenii am 
exersat ca niște sportivi de 
performanță".

Ion Ilieș și Pavel Iatan 
ne-au vorbit despre grupul 
venit din Timiș. O singură 
comună — Lovrin a dat de
legației 40 de sportivi (echi
pele de handbal, fotbal și 
trîntă), edificator pentru for-

ța și tradiția sportului în sa
tele care o compun. Ei ne 
mărturisesc, că au o bază 
sportivă excelentă, și că ac
tivitatea de educație fizică 
cuprinde peste 60 la sută din 
masa tineretului.

Din tot 
văzut în 
cipanților 
finalele 
lui“ se poate deduce dimen
siunea eforturilor Uniunii 
Tineretului Comunist pentru 
diseminarea sportului, pen
tru transformarea lui într-o 
dată permanentă a vieții ti
neretului de la sate. Impre
sionantă a fost, de asemenea, 
atmosfera de exuberanță și 

puritate, de aspirații, de rea
lizare și de curiozitate, de 
voință, sete de cunoaștere și 
demnitate a sutelor de tineri 
țărani veniți de pretutindeni 
ca un simbol al potențelor 

noastre socialiste, 
să răspîndească ci- 
în fiecare colț de 

fiecare casă. Vor ur- 
de întreceri

mal ? Este oare o 
cesivâ 7

Se pare ci nu. 
* pregătit un secol 

zbor, ți s-a pregătit mai ales 
în aceste ultime decenii. S-a 
pregătit fabrieînd nu numai 
treptele științifice, absolut ne
cesare acestui salt în Cosmos, 
dar pregătind și tipul uman 
necesar. îndrăznețul navigator 
al secolului XX nu e același om 
cu exploratorul din expedițiile 
polare, vulcanologice, subacva
tice, eu pilotul de încercare a 
unor noi tipuri de vehicule sau 
eu experimentatorul unor con
diții de viață puțin cunoscute, 
cum sînt eu miile în acest se 
col. Pe aceștia din urmă nu-i 
împinge în aventură nici 
timplarea, nici disperarea, 
setea de eîșttg. Acestora 
urmă nu le sînt suficiente 
mai rezistența, îndrăzneala, 
raful, ei sînt puternici și prin 
altceva, prin capacitatea de stă- 
pfnire a culturii tehnice și uma
niste a acestui secol, prin știin
ța de a transforma rezultatele 
aventurii lor într-un bun ge
neral al cunoașterii umane.

Astfel au fost un Nansen, un 
Amundsen, la începutul veacu
lui. astfel tint un Picard, un 
Thor Heyetdhal, un Terzieff 
în epoca noastră, astfel sînt 
primii soli ai omenirii în spa
țiul extraterestru, un Gagarin, 
«n Titov, sau un Frank Bor
man sau cei trei pe care î-am 
serbat, astfel vor fi ceilalți, cu 
miile, angajați pe acest drum 
care duce omenirea în infinit. 
Ei încep prin a fi savanți șl 
Isprăvesc prin a ajur.g®. spor
tivi. Sportul lor reprezintă dez
interesarea umană supremă, a- 
ventura supremă, performanțele 
lor reprezintă bunul suprem al 
întregii lumi.

Si prin aceasta am ajuns la 
trăsătura lor fundamentali, o 
însușire care ține de etică, o 
însușire care marchează un nou 
cîștig etic pentru umanitate. 
Este vorba despre învestitura 
de răspundere pe care o pri
mesc asemenea oameni, despre 
sublima lor ambiție de a fi la 
înălțime și de a nu greși (deși 
e omenește să greșești), despre 
dezinteresul superior al aven
turii, despre setea pură a per
formanțelor. implicind obliga
toriu riscul extrem. Un acci
dent în adîncurile oceanului sau 
pe pîrtia astrală este nițeluș mai 
mult decit un accident pe iarbă 
sau pe o pîriie de schi, așa după 
cum o victorie în cîmpurile po
menite mai sus reprezintă, tre
buie s-o recunoaștem, ceva mat 
mult decît o simplă victorie 
sportivă. Iar o asemenea victo
rie reprezintă, așa cum au șt 
spus-o cei trei cosmonauți. mat 
mult decît victoria steagului pe 
care ei l-au așezat pe Lună, a 

grandioasă victorie a umani
tății întregi. O semnifică crean
ga de măslin așezată pe același 
astru al nopții, o semnifică 
creanga de măslin care i-a în
cununat pe cei mai viteji spor
tivi ai lumii vechi.

Această creangă, dusă în 
Cosmos ca simbol al aspirație: 
de pace a lumii, i-a încununat 
— iată — din nou pe cei mai 
viteji, pe cei mai buni dintre 
cei buni. $i competiția a ră
mas deschisă. Cei care vgr s-o 
atingi trebuie să fie la fel de 
viteji ca ei sau mai viteji decit 
ei. Este spiritul de competiție, 
de întrecere dezinteresată pe 
care ni l-au dăruit această 
creangă și acest gest.

Și mă bucur că acest spirit 
a încolțit întîi și întii pe are
nele sportive. Mai rămîne ca 
sportul să-și facă datoria și in 
rest. Lumea o așteaptă. Și lu
mea merită, fiindcă a reușit să 
realizeze acest tip de om.

Omenirea »-a 
pentru acest

tn- 
nici 
din 
nu- 
cu-

CONSTANȚA, 15 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Cea de a 
doua zl a turneului a programat 
partidele Japonia — Belgia, Ro
mânia — Ungaria șl R. D. Ger
mană — Polonia. în primul joc, 
voleibaliștii niponi au reușit să 
ciștige, abia după cinci seturi, tn 
fața celor belgieni. In primele 
două seturi, pe care de altfel 
le-a cîștigat la 8 și la 10, echipa 
antrenată de Horațiu Nicolau s-a 
impus datorită organizării su
perioare a jocului blocajului, 
care nu a lăsat să treacă aproa
pe nimic, și atacului to care a 
strălucit Poosen Berto șl Huy- 
brgchts. în seturile următoare, 
după ce belgienii au fost la un 
pas de victoria finală, voleibaliștii 
japonezi încep să dea o ripostă 
din ce in ce mal hotărită, ceea 
ce-i dezorientează pe adversari, 
iar prin atacurile fulminante ale 
lui Kimura refac din handicap 
reușind vlcwria finală : 3—2 (—8, 
—10, 4. 13, 6) --------  ------- — *
arbitrat foarte 
Păi (Ungaria) 
mânia).

In cea de a 
rit s-au Intilnit echipele 
și Ungariei.

Echipa noastră s-a 
slab, considerind poate 
toria este aprioric cîștigată. Altfel 
nu se explică de ce a avut o 
evoluție atit de ștearsă, manifes
tată chiar de la Începutul parti
dei. cînd a fost pur și simplu 
surclasată. Revenirea din al 
doilea set a Jucătorilor români, 
dintre care doar Schreiber a ară
tat o formă mai bună, nu a fost 
suficientă, deoarece în seturile 
următoare jucătorii maghiari stă- 
ptnesc autoritar disputa la fileu 
prin trăgătorul Buzec (cel mai

bun produs al voleiului maghiar 
— după părerea noastră) șl acțio
nează organizat șl calm în linia 
a doua și la blocaj, anihilînd per
manent încercările de atac ale 
jucătorilor noștri. Udișteanu nu 
se impune decit rareori tn lupta 
cu blocajul advers, pasele merg 
anapoda, jocul echipei noastre 
este absolut static șl dezorgani
zat. Scor final : 3—1 (5, —11, 4, 
14) pentru Ungaria. Au arbitrat 
slab Boris Leonov (U.R.S.S.) ți 
W. Solansky (R.D.G.).

In ultimul Joc Poloni» — 11.D. 
Germană 1—3 (—5, _7, 10, —4).

Aurelian BREBEANU

ai sportului
La sediul Federației ro 

mâne de popice, a avut toc 
o ședință festivă în cadrul 
căreia au fost decernate 
titlurile de maeștri ai spor
tului unui număr de 17 ju
cătoare și jucători care au 
îndeplinit normele respec
tive. Printre noii maeștri ai 
sportului se află cunoscuții 
sportivi Cornelia Grecescu 
(București), Gheorghe Sil
vestru (Ploiești), Nicolae 

Blănaru (Cîmpina), Mino- 
dora Chețan (Tg. Mureș), 
Ion Petru (București) și 
Ludovio Sereș (Oradea)-

După prima zi a concursului internațional de talere

(Urmare din pag. 1)

sportiv și a implicațiilor pe 
care el le are în viața satului 
a dat sportului din aceste nu
clee administrativ-teritoriale 
alte dimensiuni și orizonturi, 
oferind celor mai dotați și des
toinici reprezentanți ai comu
nelor posibilitatea de a duce 
mesajul și a face cunoscută 
tradiția sportivă a locului la 
o mare reuniune sportivă pe 
care o găzduiește, în aceste 
zilei premergătoare marii săr
bători de la 23 August, capi
tala țării.

Băieți și fete, sosiți ieri din 
diferite colțuri ale României, 
îmbrăcați în porturile specifi
ce județelor de baștină, pur
tând în inimi și în bujorul o- 
brajilor emoția și curiozitatea 
generate de marile evenimen
te, pășesc, în primele ceasuri 
ale acestei dimineți, în prin
cipalele arene sportive ale 
Bucureștiului, unde vor da 
măsura înzestrării și dibăciei 
lor în această artă care se 
cheamă SPORTUL și care a

ce-am auzit și ani 
mijlocul parti- 

abia sosiți la 
„Cupei tineretu-

realității 
capabilă 
vilizația 
țară, in 
ma patru zile
sportive și de osmoză cultu
rală, la care sperăm că pu
blicul bucureștean va asista 
cu o afecțiune omagială.

finala republicană
început să acapareze zone din 
ce în ce mai largi în inima 
și conștiința lor.

De astăzi și pînă marți, pe 
terenurile de la „23 August**, 
Tineretului, Politehnica și ba
za Universității, vom întilm 
fotbaliști veniți din Străoane- 
le Vrancei și Tîlmaciu Sibiu
lui, din Apahida Clujului si 
Afumații Doljului, handbaliștf 
din Hălchiul Brașovului și 
handbaliste din Sînandrei (ju
dețul Timiș), voleibaliști din 
Albac (județul Alba) și din 
Plopana (Bacău), voleibaliste 
din Fîntînele (județul lași) sau 
Mehadia (Caraș-Severin), ju
cători de oină din Gîngiova 
(județul Dolj) și Tălăranii 
Dîmboviței, pe cei 1 200 de 
atleți și 230 de luptători, cam
pioni ai celor 39 de județe ale 
țării.

Este un festival sportiv la 
care și-au cîștigat drept de 
participare tineri din toate ju
dețele României (la o discipli
nă sau alta) și pe care concu- 
renții trebuie să-l onoreze cu 
prezențe meritorii, să i justifi-

ce astfel oportunitatea și să-i 
înscrie, în calendarul sportiv, 
ca un bun cîștigat, necesar, 
repetabil în fiecare august.

In dimineața aceasta, la ora 
8, primii finaliști pe care sorții 
i-a decis aseară, în ședința 
tehnică, intră în concurs.

îi vom însoți, încurajindu-i 
atit în etapa inaugurală, cit și 
pe parcursul întregii finale 
Tuturor — SUCCES !

Programul zilei de astăzi: 
stadionul „23 August" (terenul 
central și terenul nr. 2), de 
la ora 8 : ATLETISM ; stadio
nul „23 August" (terenul nr. 
4) și stadionul Politehnica, de 
la ora 8: FOTBAL; stadionul 
Tineretului, de la ora 8: 
HANDBAL. VOLEI, OINĂ; 
baza sportivă a Universității 
(str. V. Pirvan), de la ora 8: 
TR1NTA.

Pe stadionul Dinamo, la ora 
16,30, va avea loc deschiderea 
festivă a finalei republicane a 
,Cupei tineretului de la sate* 
— ediția de vară.

pentru Japonia. A 
bine cuplul Bogyo 
_ V. Moraru (Ro-
doua partidă a se- 

Românlei

prezentat 
că vlc-

Un meci atractiv

România întîlnește
selecționataJ

R. S. S. Estone
Așadar, astăzi după amiază 
noua întîlnire internaționalăo

pentru echipa reprezentativă 
de gimnastică modernă a țării 
noastre, un nou prilej de veri
ficare a potențialului ei în 
preajma marii confruntări de 
la Varna. Tn sala Floreasca, de 
la ora 17.30. se întîlnesc repre
zentativele României și R.S.S. 
Estone. Tulia Zaharia, campi
oana țării pe 1969, Livia Gra
ma, campioana pe anul trecut, 
ca și Victoria Vîlcu, Mihaela 
Nicolaescu, Mariana Jinga, 
Ileana Nicolae și Marilena Pe- 
gulescu sînt gata să 
selecționata Estoniei 
meci amical care 
exerciții liber alese
trei probe ale gimnasticii mo
derne : două exerciții cu apa
rat portativ^ și un exercițiu 
fără obiect.

TUDOR

București-Moscova 375-3791
Ieri a început pe poligonul Tu

nari un important concurs inter
național de tir la care participă 
cei mai buni trăgători cu arma 
de vinătoare din București și 
Moscova. După disputarea primei 
manșe a probei de talere arun
cate din șanț oaspeții conduc cu 
4 puncte. Performerul zilei a fost 
insă românul Gh. Florescu, care 
in această manșă de 100 de talere 
a doborît 97. Echipa Capitalei — 
formată din Gh. Florescu, I. Du
mitrescu, Șt. Popovici și A. Io- 
nescu — a început bine Întrece
rea, cifrele obținute de compo- 
nențli ei, in seriile 1—3 (într-o 
serie se trage la 25 de talere), au 
fost mulțumitoare — între 23—25 
de talere lovite. In ultima serie 
a primei manșe, însă, A. lonescu 
n-a rezistat căldurii excesive (din

a

în frunte 
într-un 

prevede 
la cele

greșit la 5 ta- 
“ s-au

jurul orei 14) șl _ . 
lere. Din formația oaspe 
comportat bine G. Vlasov șl A. 
Kletkov, ambii notați cu cite 90 
de talere doborîte. Punctajul a 
evoluat astfel : București în seria 
I — 93 t, s. II — 94 t, s. III —
96 t, ș. IV — 92 t; Moscova : s. I
93 t, S. II — 94 t, S. III — 97 t,
s. IV — 95 t. Deci după 100 de 
talere : Moscova 379 t, București 
375 t. Restul concurenților au ob
ținut următoarele rezultate : I. 
Dumitrescu 94 t, Șt. Popovicl 93 t, 
A. lonescu 90 t, 1. Kostliov 94 t 
șl V. Davidson 93 t. Azi, de la 
ora 9, manșa a Il-a la talere 
aruncate din șanț și manșa I la 
skeet (conqurs individual).

T. R.

IN TURNEUL INTERNAȚIONAL

ROMÂNIA B
A ȚINUT ÎN ȘAH ROMÂNIA A

Turneul internațional de polo 
„Cupa București" a continuat Ieri 
la ștrandul Tineretului din Capi
tală cu jocurile etapei a 4-a. In 
primul joc valoroasa echipă a Re
publicii Democrate Germane, una 
dintre pretendentele la ciștigarea 
trofeului, a Intilnit echipa Bul
gariei. Net superiori, poloiștil 
germani au obținut o victorie co
modă și în același timp catego
rică, cu scorul de 9—3 (2—1, 4—1, 
1—9, 2—1). Autorii punctelor :
Lanae 3. Zein 2, Herzog, Rusche. 
Schuler, Rund. respectiv, A. 
Konstantinov 2 și Brankov, ambii 
din lovituri de la 4 m. A condus 
excelent Mateo Manguillot (Spa
nia). Eliminări : Bulgaria 6 mi
nute, R.D.G. 6 minute. In cel de 
al doilea joc echipa secundă a 
României a ținut în șah prima 
garnitură a țării, reușind un fru
mos rezultat de egalitate : 5—5
(2—0. 1—2, 0—1, 2—2). De remarcat 
că echipa secundă a condus ju
mătate din meci, formația I reu
șind să egaleze situația de-abia 
tn ultimele două reprize. Autorii 
golurilor: Rusu 2, Frîncu, Marica, 
Popescu pentru echipa România 
n. respectiv. Firoiu, Zahan, Zam- 
tirescu. Popa. MIhăilescu. A ar
bitrat Bosko Jukovici (Iugosla
via). Astăzi, de la ora 18,39, au 
loc ultimele meciuri ale acestui 
turneu. Pe prim plan se află, 
desigur, Întrecerea dintre repre-

zentativele României și R.D. Ger
mane care au oferit întotdeauna 
dispute pasionante. La ora 19,30 
se va desfășura partida Ceho
slovacia — România B.

Aurel PĂPĂDIE

Campionatul de
viteză pe șosea 

ediția 1969

înaintea ultimului
start

„CUPA STEAUA- EDIJIA1969

VASILE (DINAMO)

ÎNVINGĂTOR ÎN

Actuala ediție a tradiționalei 
competiții cicliste, dotată cu 
„Cupa Steaua”, reunește 32 de 
rutieri din Capitală și provin
cie. Startul în prima etapă, 
desfășurată ieri pe distanța 
București — Oltenița și retur 
(100 km) s-a dat din dreptul 
bornei kilometrice 14, la ora 
16. în ciuda căldurii excesive, 
plutonul rulează într-un ritm 
susținut, menținîndu-se însă 
compact pină în apropierea o- 
rașului Oltenița. Aici, Nicolaie 
David (Mureșul Tg. Mureș) ac-

r interi aert»
OTTENBROS

Iată, a venit pentru 
Merckx și vremea seches
trării. Complotul din Turul 
Italiei nu dăduse rezultate. 
După cîteva hohote de 
plins, Eddy devenise martir. 
Comploturile care sfirșesc 
prin sanctificarea victimei 
sînt — se știe din istorie— 
tîmpenii curate. Două săp- 
tămîni mai tîrziu, in Turul 
Franței, martirul devenea 
împărat tn Galibier șiTour- 
malet, ghilotinind complo
tiștii ți slugile lor, prin ri
dicol : pleca din pluton cînd 
roia, 
etapa 
avea 
nute, 
sat, Matignon, să ciștige în 
Puy de Dome, ca o ultimă 
ți zdravănă ironie la adre
sa rivalilor sfîrșiți. Poulidor 
anunța că noua domnie se 
va întinde pînă în 1975. Nu 
se mai putea aștepta. Mai 
ales că la două zile înaintea 
campionatului mondial de 
la Zolden, Eddy eîștiga ți 
Paris—Luxemburg, jueîndu- 
se ți 
zi îi 
în a 
ușor 
alte 
căutau în biblii 
cîștigase în același an Turul 
Franței,- Paris — Luxemburg 
și campionatul mondial.

Nu se mai putea aștepta. 
Ridicolul ucide — zic de 
mult francezii, dar asta nu 
mai e valabil în secolul no
stru. Azi ridicolul dă viață, 
mobilizează la luptă marile 
și micile mediocrități. Sîn- 
tem un secol foarte demn— 
nimeni nu se mai recunoa
ște învins, infer'*,:, nimeni 
nu mai admite să stea in 
banca lui. Ca atare, la Zol
den. nu se mai lucrează cu 
trucuri, găinării, bidoane 
trucate, se lucrează pe față:

eîștiga cu 8 minute 
Pirineilor deși nu mai 

nevoie de aceste 8 mi
ji lăsă ca ultimul cla-

cu Gimondi : în prima 
dăduse 44 secunde, ca 
doua etapă să i le ia 
înapoi și sâ-l bată cu 

24.' Istoricii ciclismului 
cine mai

toată lumea bună îl seches
trează pe Merckx. Împăra
tul e păzit ca Napoleon pe 
Sfînta-Elena. Orice evadare, 
orice sprint e anihilat. Do
miciliu forțat in pluton. Nici 
un campion local nu se gîn- 
dește să ciștige campionatul 
mondial. Toți stau de stra
jă vigilenți ca 
nu ciștige.

La kilometrul 
me, 11 băieți da 
pă ți se duc. 8 
nerali nu se mișcă de lingă 
prizonier. La kilometrul 110, 
cei 11 au trei minute avans. 
La kilometrul 147, mai sca
pă din pluton încă patru 
gradați, ducă-se... La kilo
metrul 200. Merckx se re
semnează și-și lasă un loco
tenent, Stevens, să plece.

Cu un tur înaintea sosi
rii, Merckx abandonează 
pentru ca numele să nu fi
gureze în clasamentul sta
bilit pentru eternitate. Du
pă aceea, schimbă hotelul 
ca să evite interviurile pen
tru cotidienele lumii.

Cine-i acest Ottenbros 
care-l întrece cu 15 centi
metri pe Stevens la sprin
tul final ? Nimeni nu știe. 
Un olandez din echipa na
țională a Olandei — în ci- 
t’ilie, coechipier al lui Van 
Looy in echipa belgiană 
,.Willem Il“, care Van Looy 
e în timpul războiului pen
tru campionatul mondial co
echipier al lui Merckx în 
echipa Belgiei... Ziariștii 
caută în istoriile ciclismului 
ce a făcut în ultimii ahi 
Ottenbros. Nimic important. 
Ultima 
78-lea în 
3 o/e și ceva de 
Acesta e 
lumii, la ciclism.

Altfel, viața e frumoasă.

Merckx să

52, devre- 
trupă sca- 
bâtrtni ge-

performartță : al 
Turul Franței, la 

Merckx, 
noul campion al ,

Radu COSAȘU

PRIMA ETAPA

ționează pe cont p'opriu, 
desprinde de ceilalți, și 
ce primul la Oltenița, 
curind ajuns de grosul 
nului, care rulează, în 
nuare, cu peste 40 km 
Asistăm la o serie de tentative 
de evadare. Atacul decisiv se 
produce la ieșirea din comuna 
Șoldanu : pleacă din pluton Fr. 
Gera (Steaua), care după o ac
țiune solitară de 15 km este 
ajuns de 
C. Ciocan 
(Dinamo) 
(Steaua).
sprintul final, cîștigat de Tudor 
Vasile, cronometrat cu 2h 23:49 
(timp cu bonificație 2h 23:19) 
urmat, în același timp, de C. 
Ciocan, Șt. Cernea, D. Nemțea
nu și Fr. Gera.

Astăzi are loc etapa a II-a, 
pe ruta București - Alexandria 
— București.

Florin SANDU

se 
întoar- 
Va fi 
pluto- 
conti- 

la oră.

Șt. Cernea (Steaua), 
(Dinamo), T. Vasile 
și D. Nemțeanu 

Ei își vor disputa

Campionatul republican de 
viteză pe șosea a ajuns în faza 
finală. Duminică vor avea loc, 
pe un traseu ales în centrul 
orașului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, ultimele întreceri ale a- 
cestei competiții, care a angre
nat — timp de cîteva luni — 
aproape 100 de alergători. Cei 
care s-au antrenat cu seriozi
tate și și-au pregătit temeinic 
mașinile de concurs au acu
mulat, în concursurile anteri
oare, puncte prețioase în cursa 
pentru cucerirea celor șapte 
titluri puse în joc. Iată, de 
altfel, cum arată clasamentele 
înaintea ultimei etape i

Motorete Carpați : II—2, Tr. 
Macarie (Met. Buc.), Alexan
dru Oprea (Metrom Brașov) 
18 p, 3. Al. Kis (I.R.A Satu 
Mare) 12 p; 125 cmc: 
Pop (Steaua) 24 p, 2. T. 
(Met. Buc.) 18 p, 3. V. 
mon (Motorul B. Mare) 
175 cmc: L FI. Ștefan 
Ploiești) 14 p, 2. Tr. Macarie 
(Met. Buc) 10 p, 3—4, I. Lă- 
zărescu (Vagonul Arad), I. Pap 
(I.R.A. Satu Mare) 8 p ; 250 
cmc: 1. W. Hirschvogel (C.S.M. 
Reșița) 20 p, 2. I. Lăzărescu 
(Vagonul Arad) 10 p, 3—4. Gh. 
Ion (Steaua), Al. lonescu 
(Steaua) 8 p ; 350 cmc: 1—2. 
Al. lonescu (Steaua), V. Szabo 
(Steaua) 18 p, 3—4. FI. Bejan 
(C.S.M. Reșița), Ioan Pop, 
(I.R.A Satu Mare) 10 p; 500 
cmc : 1. Gh. Ion (Steaua) 24 p, 
2. V. Szabo (Steaua) 18 p; 
ataș: 1. M. Dănescu — V. Di- 
țescu (Steaua) 24 p, 2—3. R. 
Zănescu — M. Rădulescu (Ra
pid Pitești), Ștefan Csorbasi — 
I. Csorbasi (I.R.A Tg. Mureș) 
10 p.

IN TURNEUL INTERNATIONAL IE TENIS SE LA B5AȘ0V

TIMPUL NEfAVORABIL A DECIS
ÎNTRERUPEREA PARTIDELOR

BRAȘOV, 15 (prin telefon). 
Programul zilei de vineri care 
a fost deosebit de încărcat, 
a cuprins întrecerile în urma 
cărora urmau să se stabileas
că cîștigătoarea la simplu fete 
și semifinaliștii la băieți. Din 
păcate, timpul nefavorabil n-a 
permis desfășurarea partide
lor programate după amiază, 
astfel incit abia sîmbătă vor 
fi cunoscuți primii campioni 
internaționali de la Brașov. 
La fete a fost stabilită Și a 
doua finalistă care-și va dis
puta titlul cu reprezentanta 
țării noastre, Agneta Kuhn.

1. M. 
Popa 
Solo-
9 p; 
(Loc.

Este vorba de Veronica Koch 
(R. D. Germană), care a în
vins ou 6—4, 6—2 pe Valeria 
Bălăci.

La simplu băieți, semifina
lele s-au întrerupt în momen
tul cînd Codin Dumitrescu 
conducea în setul decisiv cu
3— 2 în partida cu cehoslo
vacul Pavel Hutka (6—1.
4— G), iar Viorel Marcu, după 
ce a pierdut primul set cu 
1—6, a întrerupt la 5—5 jo
cul cu Jiri Hrebec (Ceho
slovacia).

C. GRUIA
coresp. principal

„Traversarea lacurilor,
o întrecere de mare tradiție

Gazda „Traversării lacu
rilor", una din competițiile cu 
o veche tradiție în sportul 
bucureștean, va fi anul acesta 
lacul Băneasa Organizatorii, 
Consiliul municipal al 
U.G.S R., au stabilit ca între
cerile să își înceapă desfășu- 
șarea duminică la ora 9,30 de 
la cabana P.T.T.R. de lingă 
stăvilar. Au dreptul să parti
cipe băieți care au împlinit 
18 ani și fete de la 17 ani în 
sus. Aceștia vor avea de par
curs distanțele de 5 km înot 
și 400 m alergare.

• Săritorii din Capitală 
printre care se află majorita
tea componenților Ioturilor re
publicane, își dispuiă astăzi și 
mîine. la ștrandul Tineretului, 
titlurile de campioni la seniori 
ai Bucureștiului. Nu vor lipsi 
Melania Decuseară. Constan
tin Nedelcu, Doina Săvnlesmi, 
Trine] Popescu, Doru Nedelcu 
și ceilalți fruntași ai acestei 
ramuri a natației. Azi, de Ja 
orele 10 și 16, au loc săriturile 
de la trambulină pentru băieți 
și de la platformă pentru fete, 
iar duminică, de la aceleași 
ore, ultimele probe.



AZI, IN 7 ORAȘE

Miercuri, 3 septembrie, la Belgrad

IUGOSLAVIA-ROMANIA
Cu ocazie aniversării a 50 de ani de Ia 

Înființarea federației de fotbal iugoslcve, 
echipa națională a României a fost invi
tata să joace — la Belgrad — medul jubi
liar. Tovarășul Mircea Angeiescu, președintele 
F. R. Fotbal, a consultat comisia de selecție 
și, in urma cvizului ccesteia, a dat un răspuns 
favorabil solicitării.

Parfîda se poate integra bine fri progra
mul de pregătire a echipei noastre reprezen
tative (campionctul iugoslav va începe dumi
nică 24 august, deci cei mai buni jucători 
din cele două țâri vor avea aproximativ 
același grad de antrenament) și va Contribui 
la odîncirea relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre fotbalul nostru și cel iugoslav.

înainte de premieră
Au mai rămas 

rostogolire» de 
tului național

Ia prinsa 
campiona- 
campionat 
la o ase-

ÎNCEPE CEL DE AL 52-lea
doar citeva ore pînă 

minge în noua ediție a 
de fotbal; al 27-lea 

de cînd am participat intîia oară ca jucător 
menea întrecere, al 11-lea de cînd am trecut definitiv 
de pe gazon in tribună.

Uită putere, cită atracție exercită această minge ro
tundă asupra mea (unul din marea masă a sutelor de 
mii de iubitori ai fotbalului), fascinîndu-mă, vrăjin- 
du-mă parcă, sădind în mine, de fiecare dată, acel fior, 
acel neastîmpăr căruia nu-i pune capăt decît, cum am 
spus, prima ei rostogolire.

Și... jocul o dată început, simțămintele pe care le 
încerc se schimbă; exult, mă bucur la reușitele rapi- 
diș.ilor mei, ale tricolorilor noștri, care — în ultimul 
timp — prin comportarea și rezultatele lor declanșează 
in noi, toți cei ce iubim fotbalul românesc, sentimente 
de adevărată mindrie.

Cit de mult îmi place acest Dumitrache care, prin 
acurateța și precizia intervențiilor sale Ia mingile 
înalte, îmi amintește de fostul meu coechipier, regre
tatul Baratky, excelent jucător și antrenor, ce mi-a 
călăuzit primii pași în divizia națională. Cit de mult 
ii apreciez pe Lucescu și pe Domide — poate și pentru 
faptul că la jocul lor remarcabil au adăugat și o exem
plară ținută, de sportivi demni care, respectînd, deopo
trivă, coechipierii, partenerii de întrecere, arbitrii și 
publicul, nu fac altceva decît să se respecte pe ei 
înșiși. Cit de mult mă bucură vestea că Emil Dumitriu 
s-ar putea să reapară din nou pe gazon alături de 
purtătorii tricoului vișiniu. Aștept intrarea Iui în arenă 
nu de pe poziția suporterului rapidist, ci de pe aceea 
a amatorului de frumos în sport, de spectacol pe care 
adesea îl produce acest incontestabil talent — produs, ca 
atiția alții, al fotbalului românesc.

Uneori, insă, ceea ce văd in teren mă întristează. 
Mă refer Ia tendința unora dintre echipele noastre de 
a practica jocul obstructionist (în scopul de a pleca, 
oricum, eu un punct de Ia meciurile disputate în depla
sare), plin de faulturi și de aruncări intenționate ale 
balonului, departe, în tribune. Mă refer la atitudinea 
reprobabilă a unora dintre fotbaliști care, confundind 
arena de joc cu maidanul, aduc insulte partenerilor de 
întrecere, cavalerilor fluierului, uneori și publicului 
spectator. '

Cit de mult m-ar bucura (ca unul care de-a lungul 
întregii sale activități fotbalistice in divizia A, timp 
de 16 ani Ia o singură echipă, n-a primit nici măcar 
o mustrare) să știu, de pildă, că Vigu regretă sincer 
ieșirea lui total nesportivă — in meciul amical de

CAMPIONAT AL ȚARII

săptămina trecută — care a adus prejudicii întregii sale 
■ formații, obligînd-o să joace în inferioritate numerică.

Atunci, gestul Iui l-aș interpreta 
fectiune tehnică" înregistrată la 

Dar astăzi, la premieră-

doar ca o simplă _de- 
repetiția generală.

Ștefan FILOT1 
maestru al sportului

CAMPIONII JOACA 
PE TERENUL C.F.R.

Dinamo Bacău
DEBUTUL 

ANTRENORULUI NEAGU

Reîntorși marți din turneu) 
efectuat în Belgia, jucătorii 
echipei campioane au reintrat 
în ritmul febril al pregătiri
lor pentru noul campionat. 
Miercuri, ei au susținut un 
joc-școală cu echipa de tine
ret, antrenamentul avind ca 
obiectiv principal verificarea 
și omogenizarea formației de 
bază.

Pregătirile 
campionat 
nul de 
„C.C.E." fi 
așa ineît 
zonare 
marea 
namo 
C.F.ft.

Formația probabilă : Cor
nea — Birău, Bacoș Pojooi, 
Broșevschi. Axente, Petescu, 
Lereter, Șchiopu, Domide, FL 
Dumitrescu.

In afara Jocului susținut la 
Buhuși, cu Textila, în ziua de 
12 august și cîștigat cu 3—0 
(au înscris D. Ene, Băluță și 
Panait), dinamoviștii băcăuani 
au făcut antrenamente zil
nice.

Toți Jucătorii slnt opti
miști. cu toate că primul joc 
din noul campionat îl vor 
disputa in deplasare, chiar în 
compania campioanei țării. 
Băcăuanii doresc să real>ze2e 
un rezultat bun. avind in 
vedere că acest meci consti
tuie, totodată, debutul de an
trenor în prima divizie al lui 
VaJeriu Neagu, fostul jucător 
dinamovist

Iată și formația probabilă i 
Ginți — Kiss. Nede»eu Ve- 
licu Co mân eseu (David). Du- 
țan. Vătafu. D Ene, Dem- 
brovschi. Panait (Tr. Popes
cu). Băluță (Pană).

Rugiubeî este indisponibil

POLITEHNICA
POLITEHNICA S-A ANTRENAT 

ÎN CONDIȚII VITREGE

?

POJ-IASl

dat. Antrenorul Justin a pus ac
cent pe omeemizarea formației. 
_ll--le probabil : Cizic — Pal,
Aleea. Stoicescu. Gavrilâ. Con- 
tardo. Goliac, Ir.cze IV, Lupu- 
îescj. lordacne. MoSdoveanu.

lanul s-a accidentat la antre
nament.

IAȘI - RAPID
RAPID ALINIAZĂ 

FORMAȚIA STANDARD
Dooi palftoul de sAnâtate 

meciul eu Raring Club Beirut, 
rapMișUi au electuai antrena
mente zilnice, cu Intensitate me
die, pentru menținerea condiției 
fizice. In cursul cl« de ieri, 
Rapid s-a deplasat 1a Iași. For
mația probabili pentru meciul cu 
Potttetmlca : Rfcr.ureanu (Râdu- 
canu) — Pop. Lupescu. Dan, 
Greavu, Ang-i.S.--.1 (Dinu). Du- 
rr.itz®, Petreanu (Nfisturescu),
ștraț. Neagu. Codreanu.

Dinamo București
ELEVII LUI NICUSOR 

NU VOR SA MAI PIARDĂ 
STARTUL

Știind că., de cele mai multe 
ori, un start bun în campio
nat este hotăritor pentru psi
hicul și randamentul unei 
echipe, Dinamo București vrea 
să evite repetarea celor In- 
timplate în

weiller, Pîrcăîab, Frățilă, Du- 
mitrache, Haidu speră să 
evolueze la înălțimea preten
țiilor pe care te are și »ă 
obțină astfel un rezultat co 
respunzător.

OZON CREDE ÎN ȘANSELE 
JIULUI

pentru noul 
au vizat și tere- 
joc (debutul în 
obliga la aceasta), 
lucrările de rega- 
determinat progra-au

meciului U.T.A — Di- 
Bacău pe stadionul

ȘT. IACOB — coresp. princ.

DE VACANȚA
1 Iar 
bâtă-

că titlul suprem tn 
mal putea poposi—

C.F.R. CLUJ

ILIE 1ANCU — coresp. princ.

DOUA ACCIDENTĂRI 
ÎNAINTEA STARTULUI

NU NUMAI PENTRU 
EXISTENȚA ÎN PRIMA DIVIZIE

situație, 
oprit la 
Naghel — Dragomir, Cojocaru, 
Soos, Roman, M. Popescu, Start
ed, Alex. Vasile, Bretan, 
Petrescu.

tre-

TG. MUREȘ

D. DIACONESCU 
coresp. principal

ee! doi antrenori a-au 
armatorul .unsprezece*:
- Dragomir,

campionatul

trebuit să facă oa

în

! Un 
cu- 

Mâ șl 
mai fi 
să mai 
plictisi

văzut Dumnezeu 
începe I Acum să vezi 
Ue I

Intîl — în Capitală 
campionat întreg fără 
plajele bucureștene i 
întreb — ce fotbal o 
și ăsta 71 Despre ce o 
scriem, cînd ne vom
să reamintim — ca de ani de 
zile — aceleași probleme ale 
fotbalului nostru, In fața că
rora federația se face că 
plouă 7 (în ce mă privește, 
îmi va fi dor doar de Ma- 
teianu). Dar, problema pro
blemelor rămâne Dinamo 
București. Va fi necesar ca 
formația bucureșteană să răz
bune eșecurile din trecutul 
campionat. Care campionat — 
nu-i așa? — n-a fost unul se
rios. Doar l-a cîștigat U.T.A., 
deși o sumă de specialiști — 
dragii de el 1 — îl vedeau pe 
arădeni cel mult pe locul se
cund, cu toate 
rea returului, 
puncte avans.

Ce să-i faci I
cialiștil : mizează șl el, ca oa
menii, pe cele știute și (mai 
ales) pe cele neștiute I Din 
cîte se aude, dinspre partea 
Rapidului nu este cazul să ne 
facem griji că ar viza primul 
loc în divizia A. „Steliștii" — 
încă în fază de punere la 
punct cu ^tinerețea" — mai 
au ceva probleme de rezol
vat. Așadar, oricum, tot Di
namo — București țintește 
spre vîrful piramidei. Nu-mi

că, la începe- 
aveau șase

Așa e cu spe-

fac iluzia 
fotbal ar 
și după acest campionat — 
tot prin provincie. Cine să-1 
la 7 Din nou U.T.A. ? La ce 
bun 7 N-am avut destule dis
cuții, pină mal leri-alaltă- 
leri, cu această problemă 7 
Poate Universitatea-Cluj 7 Nu 
cred. A avut titlul foarte a- 
proape — orlcît ar părea de 
paradoxal i — în trecutul cam
pionat, chiar dacă nici un 
„specialist' 
o 
ce 
ar 
să
păt 7 Nu ar fi timpii! să nu-și 
mal propună ciștigarea cam
pionatului numai după o sta
ționare de 2—3 ani la o echi
pă 7 Doar știm cum e și cu 
staționările astea I

Ca să fiu sincer, ml-ar pla
ce să văd titlul în posesia 
uneia dintre cele două recent 
promovate în 
urmei, numai 
cîștigatâ de 
inițial, nu le 
șansă 7 E, 
mă opresc.
canță te predispune la tot 
felul de gînduri năstrușnice. 
Bine că se sfîrșește I

Oricum, ne-a văzut Dum
nezeu I Iar începe ! Insă eu, 
vă spun sincer, inainte de 
toate sînt cu gîndul la Tiriac 
și la Năstase. Nu mai am 
somn. Nici nu vreau să am I 
Sînt cu ei, acolo în Anglia,

chiar dacă
nu a calculat și 

asemenea alternativă. Dar 
ziceți de F. C. Argeș T Nu 
fi timpul ca Ti ti Teașcă 
ducă o treabă pînă la ca-

A. La urma- 
Cupa poat* fi 

echipe cărora, 
acordăm nici o

totuși, cazul să 
Leneveala în va-

s 
pe terenul acela cu iarbă pă
cătoasă — o adevărată manie 
englezească. Acuma, cînd îl 
înfruntă pe tenlsmanii noștri 
— englezii au ajuns iarăși să 
joace ei cu aproape tot restul 
lumii. Pentru că după strălu
citele victorii ale lui Tiriac 
și Năstase — echipa noastră 
de tenismani 
ca o reprezentativă intercon
tinentală. Unii dintre noi în
că nici nu au evaluat integral 
suișul uluitor al tenisului ro
mânesc. De-atita fotbal ni s-a 
aplecat șt ne-am ales cu 
scurtă la ochi. Dacă ar fi fost 
după mine, din primul ceas 
al victoriei asupra echipei 
Indiei aș fi publicat zilnic, 
pe prima pagină a Sportului, 
fotografiile iul Tiriac șl Nâs- 
tase. aș fi tipărit, rapid, in 
broșură, un scurt istoric al 
turneelor la care au participat 
ei tn ultimii trei-patru ani. 
Exagerez 7 Nici poveste I Sînt 
sătul să tot citesc, aproape 
zilnic, despre isprăvile tene
broase ale 
nu-șl mai încap 
lor piele, care 
că ne-au făcut 
cadou strălucit 
marcat un gol, 
certe, în 24 de ore, cu Codul 
penat

Gata, ajunge < Dar, degea
ba. N-avem ce să facem. Ne-a 
văzut Dumnezeu I Iar începe!

Debutul ceferiștilor clujeni 
prima divizie a țării nu se anun
ță... roz. La antrenamentul de 
jplercuri, cu Dermata Cluj (scor 
2—G pentru C.F.R.), s-au acciden
tat Ivansuc șl Zanca. în această

Este, poate, pentru prima oarS 
cînd echipa din Tg. Mureș por
nește la drum nu cu gîndul de 
a se salva de la retrogradare, ci 
cu dorința de a urca spre vîrful 
piramidei.

La ultimul med de verificare 
susținut cu Medicina Tg. Mureș 
(2—0), A.S.A. a aliniat formația 
care va evolua și la Cluj. lat-o : 
Ungvari — Șleam, Dondoș, TOtn, 
Czako, Lungu, Hajnal, Lucaci, 
Naghi, Trăznea, Caniaro.

L PAUȘ — coresp. principal

cut, Cînd
lungă și pînă la urmă infruc
tuoasă cursă de urmărire. 
Sîmbătă, formația Coman — 
Cberan, Dinu, Stoenescu, De- 
leanu, Sălceanu, Radu Nun-

Pregătindu-se pentru meciul 
cu Dinamo București, Jiul a 
susținut o partidă amicală, la 
Rîmnicu Vîlcea, cu formația 
locală Chimia, din divizia B. 
După o repriză albă, oaspeții 
s-au impus în cea de a doua, 
cîștigînd în final cu 3—0. Ti
tus Ozon, antrenorul Jiului, 
este mulțumit de felul cum se 
prezintă băieții săi. El ne-a 
declarat că echipa sa vine la 
București nu numai cu in
tenția 
de a 
bun.

de a juca frumos, ci 
obține șl un rezultat

se ' infâțișeazâ

fotbaliștilor care 
tn prețioasa 

își închipuie 
cine știe ce 
după ce au 

fără să se

AL CAPRARIU

F.C. ARGEȘ
LA F. C. ARGEȘ 

OPTIMISM

Meciul trezește mult in
teres și se crede că tribunele 
stadionului se vor dovedi ne
încăpătoare. Elevii lui Teașcă 
sînt hotărîți să realizeze un 
joc frumos și bineînțeles să 
cîștige. în vederea „premie
rei", piteștenii 
în fiecare zi și 
mulțumitoare.

După toate 
F. C. Argeș va 
cu următorul „11“ : Niculescu 
— Ivan I, Barbu, Vlad, Ivan 
II, Prepurgel, Ștefănescu, Nu- 
țu, Radu, Țurcan, Roșu.

CRISUL S-A ANTRENAT 
LA BUCUREȘTI

probabilitățile,
incepe meciul

s-au antrenat 
dețin o formă

CRISUL

Publicul craiovean așteaptă 
cu nerăbdare prima confrun
tare a campionatului și anti
cipează un joc de frumoasă 
ținută tehnică și spectaculară, 
dată fiind distribuția „piesei" 
de sîmbătă, în care apar două 
echipe studențești valoroase. 
Miercuri și joi, echipa craio- 
veană a făcut două jocuri- 
școală. Iată „11 “-le probabil i 
Oprea (Gaboraș) — Niculescu, 
Minei
Bitlan, Strimbeanu 
Ivan, 
Oblemenco, Neagu.
ȘT. GURGUI — coresp. princ.

Universitatea Craiova
...SE ANTICIPEAZĂ 

UN JOC DE ȚINUTA

ROȘIANU

MĂCAR UN PUNCT..(Deselnicu).

VEȘTI BUNE DE
„Starea sănătății jucătorilor 

de la Petrolul este bună' — 
a declarat doctorul echipei, 
V. Cristea. Azi, fotbaliștii plo- 
ieșteni vor părăsi spitalul nr. 
2 din localitate, unde au fost

Vigu — suspendat
Comisia centrală de compe

tiții și disciplină a Federației 
române de fotbal a analizat a- 
baterile unor jucători și a luat 
următoarele măsuri ■

@ ' Vigu (Steaua București) 
a fost suspendat pe două eta
pe pentru injurii aduse arbi
trului C. Petrea ;

@ lonescu (I.T. Constanța) 
— suspendat pe opt etape pen
tru Jovire gravă a adversaru
lui.

LA PETROLLL
■tratați. Ei se vor deplasa Ia 
Posada, pentru odihnă și res
tabilirea condiției fizice, pre
cum și pentru recuperarea 
greutății corporale (Grozea, 
Cotigă și Ciucu au slăbit cite 
4—5 kilograme).

A. VLASCEANU — cores 
principal

„Așa că din nimic
„Aș vrea să știu 

ceputul sezonului
■ nai cum arată un 

rimental 
clare, zilele trecute, antreno
rul C. Teașcă. Pentru că în 
cele cîteva luni de cînd sint 
aici n-am reușit să experi
mentăm nimic*.

„Așa că din nimic..."

și eu Ia în- 
competițio- 
club expe- 

a ținut sa ne de-

Orădenii, reveniți in țară 
după turneul din U.RBB„ 
s-au oprit in București. Joi, 
Crișul s-a antrenat pe stadio
nul Dinamo, iar azi va pleca 
cu autocarul la Pitești.

Antrenorul Ferenczi inten
ționează să folosească echipa 
care a evoluat în U.R.SS. i 
Baumgartner — Balog, Sărac, 
E. Naghi, Popovîci, Cociș, 
Lucaci, Dărăban, Suciu, Kun 
II, Harșani.

MIRCEA LUCESCU: „Sper să 
joc in etapa a il-a, la Cluj“-

Suferind o întindere muscu
lară în meciul pe care lotul 
reprezentativ l-a susținut re
cent în compania divizionarei 
B Metalul București, Mircea 
Lucescu a devenit indisponibil 
pentru partida de azi, cu Jiul. 
Internaționalul bucureștean 
ne-a spus ieri că va reintra, 
probabil, în meciul de săptă- 
mîna viitoare, de la Cluj.

Mîine, pe stadionul Ciulești, 
Steaua - Racing Club Beirut

Racing Club Beirut, echipă 
aflată în turneu în țara noas
tră, susține mîine după-amiază 
o nouă partidă amicală în Ca
pitală. Parteneră de întrecere 
îi va fi Steaua, al cărei meci 
din prima etapă a campiona
tului diviziei naționale A, cu 
Petrolul, a fost amînat.

Jocul este programat pe sta
dionul Giulești, de la ora 17,30.

Ro- 
cu„VOI ÎMBRĂCĂ DIN NOU TRICOUF VIȘINIU 

ne-a declarat Niki Dumitriu
u

O veste care îi va bucura nu 
numai pe suporterii Rapidu
lui i Dumitriu II își va relua 
in curînd antrenamentele. In 
trecere pe la F.R. Fotbal și

redacția noastră, apreciatul ju
cător giuleștean ne-a declarați 
„Peste citeva săptămini, voi 
îmbrăca din nou tricoul vi}i- 
niu“.

NATAȚIE. Ștrandul Tinere
tului, de la orele 10 și 16 I 
Campionatul de sărituri al se
niorilor din Capitală.

FOTBAL Stadionul Dinamo, 
ora 14,30 : Dinamo — Jiul (ti- 
neret-rezerve) ; ora 16,15: des
chiderea festivă a „Cupei ti-

neretului sătesc", ora 17 
namo — Jiul (divizia A).

ATLETISM. Stadionul Re
publicii, de la ora 18,30 i fi
nalele campionatelor seniori
lor.

VOLEI. Sala Progresul, de 
la ora 17 î Selecționata de ti
neret — Polisportiva Fabbrico 
Roma (masculin).

GIMNASTICA MODERNA, 
Sala Floreasca, de Ia ora 17,30: 
Întîlnirea internațională 
mânia — R.S.S. Estonă, 
exerciții liber alese.

MIINE
NATAȚIE, Ștrandul Tinere

tului, de la ora 10 și 16 : Cam
pionatul de sărituri al senio
rilor din Capitală : lacul Bă- 
neasa (cabana P.T.T.R. de ia

Popa. 
(Tacoi), 
Bălan,

Steagul roșu
„ZIUA BUNA SE CUNOAȘTE 

DE DIMINEAȚA I"

întrebat ce părere are asu
pra șanselor echipei sale în 
meciul cu FaruL antrenorul 
Valentin Stănescu a fost la
conic : ^Steagul roșu a atins 
un stadiu mulțumitor de pre
gătire. Sper ca echipa să 
practice un joc cit mai bun, 
iar prima partidă să ne adu
că două puncte foarte utile 
pentru psihicul formației. Se 
știe doar că ziua bună se cu
noaște de dimineață!“

Formația probabilă: Ada- 
macbe —
Olteanu 
Pescaru, 
Necula, 
Gyorfi.

Singura 
lizarea lui

■ Ivăncescu, Jenei, 
(Petrică), Penzeș, 
Balint (Jamaischi), 
Gane, Florescu,

incertitudine: uti- 
Jamaischi.

C. GRUIA coresp. princ.

MULTE SEMNE DE ÎNTREBARE 
LA FARUL

Fotbaliștii constănțeni se află 
de marți dimineață la Buș
teni, unde, în cadrul unui 
„amical", au dispus de Ca- 
raimanul cu 6—2 (2—2), prin 
golurile marcate de Tufan 2, 
Sasu 3 și Sorin Avram.

În ceea ce privește forma
ția pe care o va alinia du
minică, antrenorul Bazil Ma
rian pare încă nedecis. El 
ne-a indicat următoarele for
mule probabile: Ștefănescu — 
Antonescu, Stoica, Mareș, Bo
țea sau Cojocaru, Tănase sau

stăvilar), de la ora 9,30 t „Tra
versarea lacurilor", competiție 
cuprinzînd 5 km înot 
m cros.

și 400

Gloria 
Buct>

FOTBAL. Terenul 
ora 10 : Mașini unelte 
rești — Celuloza Călărași (di
vizia C); teren Laromet, ora 
10 : Laromet — Delta Tulcea 
(divizia C); teren T.V.G., ora 
10 : T.U.G. — Petrolul Tirgo- 
viște (divizia C) ; teren Tim
puri noi, ora 10 : Flacăra roșie 
— I.R.A. Cimpina (divizia C), 
stadionul Metalul (Panteli- 
mon), ora 10 : Metalul Buc. — 
Progresul Brăila (divizia B).

ATLETISM. Stadionul Re
publicii, de la ora 18 : finalele 
campionatelor seniorilor.

Martinovici,

Farul

sau Etern,Koszka, D. Popescu
Sasu, Tuf an. Sorin Avram sau 
Biliboacă, Kallo sau Ologu.

V. SBARCEA — coresp.

Dacă la ultimul lor joc dis
putat la Craiova (în primă
vara trecută), studenții clu
jeni au pierdut „la mustață" 
(1—0, cu mare greutate), de 
data aceasta elevii antreno
rului Cîrjan vor să scoată 
rezultat mai bun t măcar 
punct...

în antrenamentul
miercuri, o repriză cu Tehno- 
frig (div. C) și una cu echipa 
de tineret, „U“ a prezentat 
„ll“-le probabil și pentru 
Craiova: Negru (Moldovan) 
— Crețu, Pexa, Solomon, 
Șoptereanu (Cîmpeanu), Anca, 
Neșu, Oprea, Barbu, Adam, 
Bungău.

un 
un

de

Desene de
Al. CLENCIU

LOTO - PRONOSPORT
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 19 AUGUST — 

ULTIMELE 3 ZILE PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR

Ne aflăm în plină vînzare 
a biletelor la tragerea excep
țională LOTO din 19 august 
1969, la care se acordă apar
tamente cu 3 și 2 camere (con
fort gradul I) în număr NE
LIMITAT, excursii de 2 locuri 
și de 1 loc în Iugoslavia cu 
petrecerea Revelionului la Bel
grad (circa 8 zile) în număr 
NELIMITAT, premii în nu
merar de valoare fixă de 1000 
lei, 500 lei ș.a.

Nu uitați I Cu 25 lei puteți 
participa la toate extragerile, 
cu șanse mari de cîștig.

Pe micul ecran
SIMBATA

Orele 17—18,45 : campio
natele europene de caiac- 
canoe si meciul de fotbal 
Dinamo București — Jiul, 
transmisiuni alternative de 
la Moscova și București.
DUMINICA

Orele 15—18 : campio
natele europene de caiac- 
ccnoe și campionatele mon
diale de ciclism — transmi
siuni alternative de ia 
Moscova si Brno.

Ora 23: felesporf. Rezu
mat filmat de la campio
natele mondiale de ciclism.

Luni 18 august este ULTI
MA ZI pentru procurarea bi
letelor.

• Publicăm programul con
cursului Pronosport nr. 34 e- 
tapa din 24 august 1969 ! 11 
Steaua — U.T. Arad ; II i Va
gonul — Olimpia Oradea ; III» 
Universitatea Cluj — Dinamo 
București ; IV i Farul — Poli
tehnica Iași; V : Crișul — U- 
niversitatea Craiova; VII 
Jiul — C.F.R. Cluj ; VII l 
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Ar
geș ; VIII : Dinamo Bacău — 
Steagul roșu ; IX i Oțelul Ga
lați — Metalul București ; X l 
Ceahlăul — Politehnica Ga
lați ; XI : Dunărea Giurgiu — 
Chimia Suceava ; XII: C.S.M. 
Reșița — Ripensia ; XIII i 
A.S. Cugir — C.S.M. Sibiu.

Se atrage atenția pârtiei* 
panților la acest concurs că 
meciul II Rapid — Petrolul 
din cadrul campionatului Di
viziei A se înlocuiește cu me
ciul II Vagonul — Olimpia O- 
radea din cadrul Diviziei B, 
făcîndu-se și cuvenitele recti
ficări pe afișele și fluturașii 
de concurs.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 15 AUGUST 1969

EXTRAGEREA I i
23 66 22 13 57 42 20 33

28 25 65 63
Fond de premii :

EXTRAGEREA a
41 31 9

Fond de premii :

562.278 lei.

Il-ai
65
298.250 lei.



TJU»k

■’
■ • «■ • ^4 CONDUCEM CU 2-1 ÎN FINALA INTER ZONE

A „CUPEI DAVIS"!
• Dublul nostru a obținut ieri o splendidă
victorie • Astăzi, ultimele simpluri decisive

SARI ORI (Italia) - campion mondial la 1000 m Jiriac-Stilwell și Măstase-Cox
fciTi

• Disputa aprigă pentru cîteva sutimi de secundă ! • Fostul campion al lumii, N. 
Fredborg, s-a clasat doar pe locul 4 © Viteziștii noștri intră astăzi în focul întrecerilor.

la Bassano del Grappa (Vicen
za). el este de meserie brutar. 
Pregătit de antrenorul Guido 
Costa, el a luat parte la patru 
ediții ale C.M.. precum și la 
J.O. de la Ciudad de Mexico, 
unde a ocupat locul 4 la proba 
de 1 000 m cu start de pe loc, 
stabilind cea mai bună perfor
manță a carierei sale sportive 
pină la actuala ediție a C.M.

Reprezentantul nostru Paul 
Soare, cu 1:13,81 s-a dovedit 
departe de valoarea competiției 
și chiar de recordul său perso
nal 0:133).

Iată clasamentele : 1000 m 
eu start de pe Ioc : 1. Gianni 
Sartori (Italia) 1:08.38 — cam
pion mondial, 2. J. Kierzkowski 
(Polonia) 13832. 
(Olanda) 13838, 
borg (Danemarca) 
Agapov (UJUS.S.) 
More'.on (Franța) 
P. Soare (România) 1:13.81 (au 
luat parte 19 concurenți).

Simbătă vor avea loc trei 
reuniuni (la orele 9, 16 și 20.30), 
in care sint programate probe
le de viteză, urmărire indivi
duală și antrenament mecanic. 
In proba de viteză, reprezen
tanții noștri ■ concurează in ur
mătoarele serii : I. Paul Soare 
(alături de campionul mondial, 
italianul Borghetti. și de cana
dianul Havey). VI. Florian Ne- 
goescu (in compania vest-ger- 
mar.ulu; Barth și a canadianu
lui Roth) și XII. George Ne- 
goesca (împreună cu sovieticul 
Kravcev și cu danezul Peder
sen).

Hristache N A U M
transmite din BRNO

Constantin COMARNISCHI
transmite din !

Vineri au început pe noul 
velodrom din Brno campiona
tele mondiale de ciclism. în 
tribune se aflau aproape 8 000 
de spectatori.

La ora 16, tineri în costume 
albe au adus în incinta velo
dromului și au înălțat pe catar
ge steagurile Republicii Socia
liste Cehoslovace și Uniunii 
Internaționale de Ciclism.

Fete în costume bleu au pur
tat, in aplauzele spectatorilor, 
drapelele națiunilor participante 
la campionatele lumii. Sportivii 
au fost salutați în numele gaz
delor de Oldrich Vavra, prima
rul orașului Brno, și de dr. do
cent Rudolf Bdhm, președintele 
Federației cehoslovace de ci
clism. Apoi, domnul Adriano 
Rodoni, președintele U.C.I. și 
al F.I.A.C. a declarat deschise 
Întrecerile.

Prima reuniune a campiona
telor, desfășurate jumătate pe 
ploaie, jumătate sub un soare 
torid (pista fiind acoperită, nu
mai oficialii sint la discreția 
capriciilor vremii), a scos in 
evidență ardoarea neobișnuită 
cu care competitorii își dispu
tă șansele. în prima serie a 
cursei cu antrenament meca-

nic, desfășurată de-a lungul a 
50 km (125 ture de pistă), me
dia orară a fost de peste 68 km. 
ritmul întrecerii și 
entuziasmindu-i pe 
A cîștigat olandezul 
Stăm (timp realizat 
care, împreună cu

fazele ei 
spectatori.
Cornelius 

4436,81) 
cel de al 

II-lea clasat — elvețianul Can
did Grab, s-a calificat pentru 
finala probei.

în proba de 1 000 m cu start de 
pe loc, singura care s-a înche
iat in prima zi a campionatelor, 
recordul mondial, 
Trentin 
Mexico, 
pericol, 
la care 
velodroame fiind hotărâtoare.

Lupta pentru medalii a fost, 
insă, foarte strînsă. Numeroși 
concurenți sint departajați in 
clasament de mal puțin ce o 
zecime de secundă și uneori 
chiar numai de 2—3 sutimi ! 
Campionul mondial de la Mon
tevideo — 1968, Niels Fredborg 
(Danemarca) a fost întrecut de 
3 concurenți, învingătorul de- 
pășindu-1 cu 17 sutimi de se
cundă. Noul campion al lumii 
este italianul Gianni Sartori. 
în virstă de 23 de ani, născut

stabilit de 
(133.91) la Ciudad de 
n-a fost nici o clipă in 
diferența de altitudine 
sint situate cele două

3. K. Balk
4. N. Fred- 
13835. 5. A. 
138,58. 6. D. 
138.76. ...18.

Atenția lumii sportive lon
doneze este polarizată de cî- 
teva zile de evenimentul găz
duit la Wimbledon. Ziarele a- 
părute vineri în capitala Ma
rii Britanii acordă spa’ții mari 
finalei interzone a „Cupei 
Davis“, întâlnirea dintre re
prezentativele României și An
gliei. în ..Evening Standard-, 
ediția sa specială de joi seara, 
sînt descrise cu lux de amă
nunte meciurile primei zile, 
sub titlul „Țiriac l-a zdrobit 
pe Cox in trei seturi". Co
mentatorul Newcombe arată 
că „românul nu i-a lăsat nici 
o șansă adversarului său, în
cercările lui Cox fiind anihi
late din fașă de forța lovituri
lor tenismanului român".

De asemenea, intr-un arti
col apărut în „Daily Express1', 
cunoscutul ziarist Frank Ros- 
tron aprecia că după rezulta
tele de joi întâlnirea este 
foarte deschisă, subliniind 
insă că românii păstrează un 
avantaj la dublu. „Victoria 
românilor in această partidă 
ar aduce teamul britanic în 
încurcătură, pentru că ar 
trebui să cîștige ultimele două 
simpluri". Și mai departe, se 
scrie despre partida Țiriac— 
Cox i „Serviciile stingaciului 
Cox ar fi trebuit să ridice

Ziua seriilor a inaugurat fără surprize
întrecerile seniorilor

SPORTIVII ROMÂNI AU EVOLUAT EXCELENT
Vineri, prima zi a campio

natelor europene de seniori, 
a programat seriile probelor 
de K 1 - 500 m, CI — 
1 000 m, K 1 — 1000 m, C 2
— 1 000 m . 
După cum se vede, 
programul inițial au interve
nit schimbări de ultimă oră, 
care vor determina și unele 
corectări în programul 
sîmbătă și duminică.

Prezenți în toate cele 5 în
treceri, sportivii români s-au 
comportat excelent, reușind
— cu excepția lui I. Terente
— să obțină calificarea pentru 
semifinale sau, direct, pentru 
finale. Iată consemnată su
mar evoluția caiaciștilor și a 
canoiștilor noștri în cursele 
de vineri.

La K 1 — 500 m Dimitrie 
Ivanov și Aurel Vernescu 
ocupă locurile 2 și, respectiv, 
1 în serii, calificîndu-se ast
fel pentru semifinala probei. 
Rezultate: seria a IlI-a: 1. 
Saucek (Cehoslovacia) 1:56,80. 
2. Dimitrie Ivanov (România) 
1:57,69, 
mană) 
1. A 
1:56,61, 
1:57,81, 
1:59,12.

Și K 2 — 1 000 m. 
față de

de

3. Zlatnov (R.D. Ger- 
1:58,59; seria a Vl-a : 
Vernescu (România)

2. Burny (Belgia)
3. Hoestra (Olanda)

Dan GARLEȘTEANU
transmite din MOSCOVA

A urmat întrecerea prelimi
nară la CI — 1000 m, in 
care ambii reprezentanți ai 
tării doastre. Ivan Patzaichin 
și Maxim Samson și-au cîști
gat dreptul de 
in finală. Rezult 
1. Patzaichin 
4:39,64, 
slovacia) 4:42,90, 
(URSB) 4:4834;
III-a : 
4:30,66, 
4:30,82, 
(România) 4:63,85.

Proba de K 1 — 1000 m 
pentru calificare in semifina
le 
I.
pe 
in 
1. 
4:13,25, 2. Andersen (Suedia) 
4:13.86, 3. I. Irimia (România) 
4:19,96.

După-amiază, un program 
redus: preliminarii doar la

participare
Late : seria I: 

(România) 
2. Ktverțcka (Ceho- 

3. Fedulov 
seria a 

(Ungaria)Tatay1.
2. Galkov (U.R-SB.)
3. Maxim Samson

l-a scos din competiție pe 
Terente, dar l-a menținut 
Irimia, clasat pe locul 3 
prima serie. Rezultate: 

Hansen (Danemarca)

două probe (C 2 — 1000 m 
ți K 2 — 1000 m). Toate 
echipajele noastre au trecut 
cu bine examenul, evoluînd 
mai mult dedt îmbucurător. 
La C 2 — 1 000 m Patzaichin
— Covaliov și Manea — Ca-
labiciov au cîștigat detașat în
trecerile, arătînd că pot avea 
de spus un cuvint greu în 
finală. De altfel, întrecerea 
lor a contat pentru obținerea 
unor... culoare în finala pro
bei. Rezultate : seria 1: 1.
Patzaichin — Covaliov (Ro
mânia) 4:02,85. 2. Prokopetz
— Zamotis (U R.SB.) 4:04,95. 
3. Martin — Klaus (R. F. a 
Germaniei) 4:11,55 ; seria a 
Il-a : 1. Manea — Calabiciov 
(România) 4:06,75, 2. Tatay
— Soltesz (Ungaria) 4:08,10, 
3. Stipeck — Khourek (Ceho
slovacia) 4:11,58.

La K 2 — 1 000 m a parti
cipat un singur echipaj ro
mânesc, cel alcătuit din H.

Ivanov și Andrei Conțolenco, 
clasat pe locul 2, după Stes- 
tenko și Filtov (U.R.S.S.) și 
inaintea olandezilor Pitter- 
werd — Hoestra.

Sportivii noștri vor parti
cipa. in continuare, în semi
finala probei.

Așadar, simbătă dimineață 
vor încerca să obțină califica
rea în finală Vernescu și D. 
Ivanov la K 1 — 500 m,
Demetra Angelescu la K 1 — 
500 m. Vernescu — Sciotnic 
și Pocora — Simiocenco la 
K 2 — 500 m, Sciotnic, Iacob, 
Rujan, D. Ivanov și Roșea, 
Covaliov, Vorobiov și Zabara 
la K 4 — 1000 m. După-
amiază, conform programului 
anunțat, se dispută opt finale 
(4 la probele de calificare, 
care au loc dimineața și 4 
la fond).

în general, in echipa noas
tră nu s-au operat schimbări, 
în afară de înlocuirea caia- 
cistei Valentina Serghei (la 
K 1 — 500 m) și a concu
rentei Fănica Ditcov in echi
pajul de K 4 — 500 m. care 
va concura direct în finală. 
Ștafeta a fost alcătuită din 
Vernescu, Iacob, Botez și 
Zafiu.

probleme adversarului, dar a- 
cesta le-a ignorat total. S-au 
schimbat mingi spectaculoase, 
dar in majoritatea cazurilor 
românul, adevărat acrobat, 
l-a lăsat pe englez naufragiat 
undeva pe la mijlocul terenu 
lui". „Daily Express" publică 
și următoarea declarație a lui 
Țiriac: „După turneul de la 
Wimbledon, știam că aveam 
nevoie numai da puține zile 
de acomodare pentru a-l de
păși pe Cox. Au fost și unele 
decizii eronate de arbitra), 
dar ele n-au avut nici o im
portanță. A trebuit doar ca 
unele puncte să le ciștig de 
două ori".

în sfirșit, „Daily Telegraph" 
considera că partida de dublu 
va fi vitală pentru rezultatul 
final.

Probabil 
a avut-o și 
ției gazdă, 
care deși 
nența cuplului său încă de Ia 
ședința tehnică, a revenit și, 
conform regulamentului, a 
stabilit echipa definitivă cu o 
oră înaintea întîlnirii. Stil
well, care cîștigase la Năs
tase, a devenit astfel parte
nerul lui Cox.

Totuși, nici acest șoc psi
hologic, încercat în ultimul 
moment oe tehnicianul en
glez, n-a fost — pină la urmă 
— de nici un folos perechii 
britanice. Ion Țiriac și Ilie 
Năstase, evoluînd de o ma
nieră care le-a atras sufra
giile publicului, au obținut o 
victorie clară în patru seturi: 
10—8, 3—6, 6—3, 6—4.

Cuplul român, neînvins în 
ediția actuală a „Cupei Da
vis", și-a dovedit încă o dată 
valoarea.

In setul I, foarte disputat 
pină la 8—8, fiecare pe
reche și-a cîștlgat ghemul la 
serviciu. Se efectuaseră schim
buri prelungi de mingi, cu 
lovituri puternice sau stopuri 
puse la milimetru, care au 
atras aplauze continue. La 
8—8. pe serviciul lui Cox, 
englezii au un avans ma-

că aceeași părere 
antrenorul forma- 
Heatley Baxter, 

anunțase compo-
xim: 40—0, dar românii evo
luează magistral, reușesc să 
facă 40—40 și chiar să aibă un 
prim avantaj. Scorul devine 
apoi din nou egal. Tensiunea 
în tribune, ca și pe teren, 
crește mereu, totuși jucătorii 
noștri știu să se stăpînească 
și fac break, deci 9—8 pen
tru România. Ghemul urmă
tor revine ușor jucătorilor 
noștri și o dată cu el și se
tul.

In următorul set, din nou 
luptă strînsă pină la 3—2 pen
tru Anglia, cind — pe servi
ciul lui Ilie — britanicii reu
șesc primul lor break : 4—2. 
Dar Țiriac și Năstase se re
vanșează imediat, break și 
4—3. Urmează un ghem, cu 
Țiriac la serviciu, în care, 
după ce avantajul alternează 
de o parte și de alta, Stilwell 
și Cox cîștigă! 5—3. Și apoi 
G—3.

Al treilea set este început 
foarte tare de români, care 
se distanțează : 3—0. Dar ad
versarii nu disperă și remon
tează două puncte : 3—1.... 
3—2. (Năstase fiind la servi
ciu).

Este însă și rîndul echipei 
noastre să facă un break, pe

Gabriele Wetzko (R. D. Germană) a depășit

Adrian VASIL IU
transmite din VIENA

serviciul luî Stilwell: 4—2, 
după care scorul ajunge ime
diat 5—2. Jucătorii români 
sesizează că adversarii lor 
dau semne de oboseală și, în 
special, Țiriac îi solicită mult 
cu loburi în serie. Setul este 
cîștigat de români cu 6—3.

După pauză, cei care se 
impun sînt tot reprezentanții 
României. Ei iau un avans 
substanțial i 4—1, reușind 
două breakuri. Năstase, care 
jucase dezlănțuit, își permite 
o mică relaxare și scorul de
vine 4—3. Țiriac acționează 
și în continuare constant, 
lovește precis cu forhandul, 
iar Ilie izbutește și el să se 
concentreze și, prin citeva a- 
tacur'i admirabile la fileu, în
cheie setul în favoarea for
mației noastre.

Victoria splendidă cucerită 
de dublul nostru esțe subli
niată de spectatori cu aplauze 
prelungite. Succesul meritat 
al românilor le deschide calea 
spre challenge-round. Cu 
condiția, desigur, ca, din cele 
două meciuri de simplu de 
sîmbătă, Țiriac - Stilwell și 
Năstase - Cox, reprezentanții 
noștri să cucerească un punct, 
lucru posibil.

recordul european
în care reprezentantul natație! 
românești. Liviu Copcealău, a 
ratat la diferență infimă o me
dalie de bronz, aprig disputată, 
după cum o atestă simpla lec
tură a rezultatelor tehnice. 
Copcealău a mers bine, a par
curs prima sută de metri în 
68,5 - poziția a șasea - iar 
apoi a recuperat 2 locuri, for- 
țind, fără însă a reuși să urce 
pe podium.

Iată rezultatele tehnice : 400 
m liber (m) ; 1. Roger Van
Hamburg (Olanda) 4:24,7, 2. A. 
Csaszari (Ungaria) 4:28,4, 3. J. 
Comas (Spania) 4:28.5 ; 400 ni 
liber (f) : 1. Gabriela Wetzko 
(R. D. Germană) 4:36.1 - nou 
record european, 2. Karin Neu
gebauer (R. D. Germană) 4:40,4, 
3. Novella Calligaris (Italia) 
4:42,2 — record italian ; 100 m 

Aleksandr Polia- 
1:12,0, 2. P. Bal- 
1:12,5, 3. W.

F. a Germaniei) 
bras (f) : 1. Liu-

Și iată că vremea, care se 
anunța deosebit de favorabilă 
întrecerilor celei de a doua e- 
diții a campionatelor europene 
de natație rezervate juniorilor, 
la Viena, a devenit peste noap
te un adversar redutabil pen
tru participanți. Căldura toridă 
a dispărut subit, un vînt nă- 
praznic și nori grei, amenin
țători, abătîndu-se asupra ora
șului.

Dar competitorii sînt puși pe 
fapte mari. O dovedesc primele 
„cronometre" notate la sfîrșitul 
seriilor celei dinții reuniuni. 
Numărul mare de concurenți 
aflați pe lista fiecărei probe a 
impus o deosebită precauție, 
fapt care i-a determinat pe ti
nerii sportivi să forțeze încă 
de la primul start, 
sionat prin ușurință 
tehnică remarcabilă 
Hamburg (Olanda) 
Csaszari (Ungaria) la 400 metri 
liber. Novella Calligaris, marea 
speranță a Italiei, care a înotat 
aceeași distanță în 4:46,1, Liuba 
Russanova (U.R.S.S.) și Brigitte 
Suchard (R. D. Germană) la 
100 m bras și frații Predrag și 
Nenad Miloș (Iugoslavia) la 100 
m spate, probă în care am re
gretat mult de a nu-1 avea la 
start și pe bucureșteanul Gheor- 
ghe Lupu. Acesta s-a „plimbat", 
cu citeva zile înainte, la cam
pionatele noastre naționale de 
copii, realizînd 66,4 sec. — timp

cu care s-ar fi calificat aici, 
■la Viena, pe poziția a III-a.

în fine, seriile delfinilor au 
oferit micii noastre delegații 
prima satisfacție. Luînd startul 
în seria a III-a (cea mai puter
nică) de 200 m, Liviu Copcea- 
Iău a fost cronometrat în 2:26,9, 
calificîndu-se în finală după 
Gampe (R.D. Germană) — 2:19,9 
și Șestopalov (U.R.S.S.) — 2:20,8 

performanță aa treia

au venit 
care au

finalele, pasio- 
confirmat de-

european 
junioare

16 AUGUST 
PROGRAM

Campionatele europene 
de seniori:

Dimineața : semifinale la 
K 2 — 500 m, K 1 — 500 m 
(f), K 1 — 500 m și K 4 — 
1000 m.

După amiaza : FINALE 
la K 2 — 10 000 m. K 1 
— 10 000 m, C2 — 10 000 
m. CI — 10 000 m, K 1 — 
500 m, K1 — 500 m (F), 
K2 — 
1000 m.

Echipajul României, 
campion 
la caiac-4

Tele foto i
TASS-AGERPRES

2 medalii de aur și 3 de bronz
la europenele de juniori

N-A FOST O COMPETIȚIE DE DESCHIDERE I
Prezenta la Himki a atîtor mul

tipli campioni olimpici și mon
diali i-a făcut pe multi amatori 
de sport din Moscova și chiar pe 
unii specialiști să privească euro
penele juniorilor ca pe o simplă 
deschidere înaintea competiției 
yedelâ ; finalele seniorilor. N-a 
fost cîtuși de puțin așa, și acea
stă constatare ni se pare esen
țială pentru progresul viitor al 
acestui sport. Pe apele lacului 
Himki s-au întrecut mai mulți 
concurenți decit la ediția ante
rioară (din Suedia), o serie de 
echipe — U.R.S.S.. R. D. Germa
nă, România, Ungaria și Suedia 
(la fete) — prezentînd garnituri 
extrem de valoroase, capabile să 
facă față și unor finale euroDene 
de seniori. Remarcabil, desigur, 
este faptul că. de pe acum, unele 
dintre cele mai puternice formații 
de seniori au Inclus pe cei mai 
buni dintre juniori (R. D. Ger
mană, Suedia și România).

înainte de a vorbi despre flo
tila juniorilor noștri, deși ea s< 
încadrează perfect în acest con
text. trebuie subliniat faDtul că 
o serie de echipe caută să-și păs
treze pozițiile fruntașe pe plan 
internațional printr-o atentă pre
ocupare față de selecția, pregă
tirea și promovarea juniorilor, u- 
nele încercînd astfel — fără în
doială cu mari șanse de reușită 
— să stopeze regresul seniorilor 
din ultimii ani (R. D. Germană. 
Polonia etc.). De mare importan
tă este și faptul că cei mai va
loroși juniori care au evoluat pe

lacul Himki au realizat timpi 
foarte apropiați față de seniori, 
in probele de 500 m. Și șint mul
te semne care arată că, foarte 
curînd, finallștil acestei ediții vor 
deveni capete " ....................
relor regate 
unii dintre ei 
Munchen.

Orientarea muncii de pregătire 
a juniorilor, formarea unor vii
tori performeri, are prin prisma 
rezultatelor de la Himki și cite
va particularități : nu a fost, de
sigur, un joc al hazardului fap
tul că — în afara probei de K 1
— 500 m — echipa Uniunii Sovie
tice a cucerit ambele probe de 
canoe, că cea a R.D. Germane a 
învins la cele două probe de caiac 
dublu (băieți și fete), sau că 
succesul repetat realizat de echi
pa României l-au prilejuit cele 
două probe de K 4. Privite prin- 
tr-un punct de vedere mai exi
gent, europenele de juniori au a- 
rătat, însă, și alte lucruri. A sur
prins, printre altele, faptul că 
țări cu echipe sau echipaje re 
dutabile de seniori nu și-au făcut 
de loc simțită prezența la acea
stă ediție a C.E. de juniori. De 
asemenea, este de notat că, în 
ciuda unei creșteri generale a 
numărului de participanți, la u- 
nele probe — C 2. K 2 și K 4 fete
— s-a tras direct în finale, ca 

redus de 
listele de

, cum spuneam, numai 
dacă vrem să fim foarte exigenți...

România a prezentat la aceste 
campionate o echipă ce a cuprins

de afiș ale viitoa- 
internaționale, iar 
chiar la J.O. de la

urmare a numărului 
echipaje rămase pe 
start. Dar,

multe elemente talentate, însă ® 
mai puțin experimentate. Cu ex
cepția Măriei Lovin, toți compo- 
nențli formației noastre și-au 
semnat acum debutul în C.E.

Patru fete șl patru băieți au 
urcat cea mai înaltă treaptă a 
podiumului de Ia Himki. Sint ti
neri și tinere de la cluburile 
bucureștene Dinamo, C.S.Ș. șl 
Ancora Galați. Toți aceștia, ca 
și medaliațil cu bronz, ca șl cei
lalți clasați In finalele celor opt 
probe sînt realmente cei mal va
loroși reprezentanți ai actualei 
generații de juniori.

Este lăudabil faptul că efortul 
federației de specialitate și al 
Colegiului de antrenori s-a în
dreptat, in primul rînd, spre pro
bele în care la no! se simte ma
re nevoie de un suflu înnoitor. 
Fără îndoială, multe probleme de 
Instruire sportivă vor sta in a- 
tenția antrenorilor noștri, nu nu
mai a celor de la lotul național, 
ci mai ales a celor care s-au 
specializat in pregătirea juniorilor 
(Stavru Teodorof, Pascu Dordea 
ș.a.), unii dintre ei prezenți — 
prin lăudabila inițiativă a fede
rației — în aceste zile la Himki.

Cronicarului 1 s-a părut, însă, 
mai nimerită o altă încheiere a 
acestei sumare retrospective. Du
mitru Petrescu, unul dintre tine
rii campioni, solicitat să-mi re
lateze desfășurarea cursei, a în
cheiat astfel : „Mulțumesc antre
norilor care m-au pregătit și tu
turor celor care m-au încurajat 
in cursa finală. Este pentru mine 
o mare fericire că am putut să 
contribui la succesul echipei. A- 

. cum, insă, aș vrea să fiu la Sna- 
gov, să povestesc și să mă... an
trenez. Știu că de la noi se aș
teaptă mai mult și vreau să pot 
răspunde acestei cerințe." Ne-a 
mai spus că aceste cuvinte ex
primă gîndul și hotărîrea tuturor 
tinerilor care au reprezentat țara 
noastră la campionatele europene 
de la Himki.

Șl acest fapt ar merita, după 
părerea mea> o medalie...

Au impre- 
și printr-o 
Roger Van 
și Attlla

—, cu 
zilei.

...Și 
nante, 
seori valoarea deosebită a par-
ticipanților. Recordul european 
al Gabrielei Wetzko (R. D. Ger
mană), care 11 depășește pe 
cel precedent, aparținind lui 
Claude -Mandonnaud (Franța), 
cu aproape 5 s, constituie o bu
nă dovadă, ca și faptul că toate 
rezultatele cîștigălorilor repre
zintă noi recorduri ale campio
natelor europene de juniori.

Au impresionat victorii ■ 
le duble ale reprezentanți
lor U.R.S.S. și ai R. D. Germa
ne, cea a gemenilor Miloș și 
Andrea Gyarmati, care și-a 
confirmat valoarea, dispunînd 
de Barbara Hofmeistetr, după 
cum a mai plăcut Van Ham
burg, care a mers cot la cot 
350 de metri cu Csaszari și apoi 
a sprintat irezistibil.

Pasionantă, mai ales pentru 
noi românii, a fost ultima pro
bă a zilei, cea de 200 m delfin,

bras (m) : 1. 
kov (U.R.S.S.) 
cells (Spania) 
Kusch (R. 
1:12,9 ; 100 m 
ba Russanova (U.R.S.S.) 1:19,1,
2. Nina Petrov^ (U.R.S.S.)
1:19.8, 3. Brigitte Suchard
(R. D. Germană) 1:20,l ; 100 m 
spate (f) : 1. Andrea Gyarmati 
(Ungaria) 69,1, 2. Barbara Hof- 
meister (R. D. Germană) 69.4,
3. Tatiana Ciumakova (U.R.S.S.) 
71,5 ; 100 m spate (m) : 1. Pre- 
drag Miloș (Iugoslavia) 61.5, 2. 
N. Miloș (Iugoslavia) 65,2, 3. 
P. Baehr (Franța) 66,2 ; 200 m 
delfin (m) : 1. Vladimir Sesto- 
palov (U.R.S.S.) 2:18.9, 2, II. 
Gampe (R. D. Germană) 2:20,5, 
3. D. Stabenow (R. F. a Ger
manici) 2:25,4, 4. Liviu Cop
cealău (România) 2:27,0, 5. I. 
Faitl (Cehoslovacia) 2:27.2. 6. 
R. Ziegler (R. D. Germană) 
2:27,3.

PANORAMIC SPORTIV EXTER
Săptămina caniculară care 

se anunță dinspre Europa 
Centrală nu va toropi, credem, 
interesul cititorilor pentru ca
lendarul competițional de pes
te hotare. Evident, fotbalul pă
șește hotărit spre mijlocul sce
nei : preliminariile sud-ameri- 
cane ale campionatului mon
dial și-au adjudecat „partea 
leului". La Lima, meciul Peru 
— Bolivia poate decide, de pe 
acum, soarta... Argentinei: Un 
rezultat de egalitate califică 
pe bolivieni pentru Mexic, iar 
o victorie a peruvienilor le 
mai dă speranțe argentinieni
lor, întrucit toate cele trei 
componente ale grupei a Xl-a 
ar acumula același număr de 
puncte! In completarea pro
gramului fotbalistic figurează 
noile ediții ale unor campio
nate naționale din Europa, ca
re au demarat sau demarează.

ilor propriu-zise, nu insă fără 
a aminti că, deși la amatori 
nu s-a semnalat încă vreun 
caz Merckx, există și printre 
cicliștii amatori un superfavo- 
rit, anume vitezistul francez 
Trentin, încă de la Ciudad ae 
Mexico colecționar de meda
lii. Nu are, desigur, aceleași 
caracteristici tehnice, tactice șt 
fizice ca belgianul zburător 
dar, in schimb, e mult mai la 
adăpost de surprize gen Zol- 
den și rămine de văzut doar 
cite medalii va aduce țării 
sale, deși n-a avut unde se 
antrena! Da, da, Trentin se 
prezintă la start pregătit nu
mai pe piste din străinătate...

★

nunță dispute magnifice la A- 
tena, in cadrul campionatelor 
bătrinului continent. Semnifi
cativă este răsturnarea valori 
lor consacrate anul trecut la 
J.O., majoritatea campionilor 
olimpici din Europa fiind ne 
voiți, pină acum, chiar con 
stant sau în repetate rindurl, 
să plece steagul in fața noului 
val, dornic de consacrare șt, 
in perspectivă, de obținerea ți
nui bilet de tren sau de avion 
pentru Munchen.

★
în întrecerea rutierilor 

pistarzilor amatori pentru 
lurile mondiale, la Brno, 
decernat, ieri, prima
nună de lauri. Lăsăm în sar
cina rubricii, reprezentată la 
fața locului, grija comentari-

Și 
tit
s'a 
cu

Dacă pentru atlețiî nord- 
americani — net superiori, in 
ansamblu, pe pista de tartan 
din Mexic — sezonul post 
olimpic a marcat o scădere a 
intensității, chiar o scădere 
valorică sensibilă, pentru eu 
ropeni lucrurile stau cu totul 
altfel. Evident, noianul de 
competiții face dificilă chiar 
și simpla lor enumerare, dar, 
In orice caz — rezultatele de 
pină acum o atestă — se a

it
Și alte sporturi estivale, mal 

ales notația, sint îy. eferves
cență. în ceea ce privește re
zultatele, centrul de greutate 
al notației rămine în continu
are salba de piscine nord-ame- 
ricane, de unde survin mereu 
modificări în listele de recor 
duri mondiale. Ultimele săp- 
tămini au dovedit, însă, că 
mini-fenomenele de peste 
Ocean nu sînt invincibile, nici 
măcar în... apă proprie: Mat
hes și Andrea Gyarmati știu 
ceva despre asta... Zilele ce 
urmează ne vor concentra a- 
tenția, așadar, în bazinele eu
ropene, mai întîi la Bolzano, 
unde se va disputa „Cupa Eu
ropei" la sărituri (italianul

Klaus Dibiasi, campion olim
pic în anul trecut, e originar 
din această localitate), iar apoi 
la natație (probele feminine 
la Budapesta, cele masculina 
în R.F. a Germaniei).

*
Cit despre caiac și canoe, 

credem că rubrica de specia 
litate e cea mai in măsură să 
comenteze șansele și rezulta 
tele, cu atît mai mult cu cit 
reprezentanții noștri se află, 
întotdeauna, printre protago
niștii luptei pentru medalii.

★

Altă competiție in care sînt 
angrenați sportivii români cu 
șanse la locuri fruntașe va a- 
vea loc la Plsen, in Cehoslova
cia : campionatele europene 
de tir (arme cu glonț).

ie

în sfirșit, tot in săptămina- 
subiect, mai are loc o între
cere capabilă să ne furnizeze 
devreme nume de viitori mwi 
performeri, anume „Cupa spe
ranțelor olimpice" la haltere, 
în Uniunea Sovietică.

G. RUSSU-ȘIRIANU


