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ÎN CINSTEA MARII ANIVERSĂRI
SPORTUL DRUMUL DE GL ORIE

INÎ1LNIRE CU NOI ÎNȘINE
Sînt

du-:
nlSlSînt ispitit, decantîn- 
du-mi gîndurile, să 
alătur două imagini. 

PRIMA. Vara trecută, din 
Triest, se expedia o te
legramă: „Sosim sîmbă- 
tă, orele 12 și 5 minute". 

Firesc, veți zice, există 
un mers al trenurilor, al 
avioanelor etc. Da, dar 
expeditorul nu călătorea 
cu trenul sau cu avionul 
și de altfel în localitatea 
de destinație nici nu exis
tă gară sau aeroport (E 
vorba de Micfalău, jude
țul Covasna, localitate 
greu de descoperit pe o 
altă hartă decît aceea a 
județului său). Călătoria 
se făcea cu bicicleta iar 
expeditorii telegramei e- 
rau 15 copii aflați într-o 
expediție ciclo
turistică, 
conducerea 
vățătorului lor, 
Fejer Acațiu.

Ei bine, lucrul 
nai nu este că la 12—14 
ani ei pedalau peste ho
tare cu dezinvoltura cu 
care s-ar fi dus pină la 
marginea satului să cu
leagă pepeni, ci acela că 
fix la orele 12 și 5 mi
nute, la secundă, copiii își 
onorau anunțul reîntoar
cerii !

Voi adăuga că un ase
menea anunț a parvenit in 
aceeași localitate, de la 
aceiași expeditori, anul a- 
cesta. Ei se 
în Austria, 
că la anul 
identică va
Varna sau Istanbul, după 
un tur al Mării Negre, 
prin Crimcea, Georgia, 
Anatolia și că, personal, 
nu am nici cea mai mică 
îndoială că ea va fi tot 
atît de impecabil onorată.

Și v-aș ruga să meditați 
nu la semnificațiile aces
tei rigori nietrcnomice, ci 
Ia implicațiile ei. Căci sînt, 
nu-i așa, oameni care la 
un drum de 10 minute cu 
autobuzul — de la Piața 
Amzei Ia Universitate — 
intirzie 30... Lăsînd la o 
parte atiția factori fizici 
(șosea, vehicul, pane, ca
niculă, averse), lăsînd la o 
parte atiția factori „mo- 
ral-volitivi“ m-aș opri la 
unul singur care, socot, 
a traversat în mod cert 
totul ca un ax: mindria. 
cavalerească în cel mai 
înalt grad, de a-și ține cu- 
vintul. ONOAREI acesteia 
i-au subordonat totul, s-au 
subordonat ci înșiși fără 
crispare și fără vanitate, 
cu o superbă inteligență și 
stăpînire de sine. Și mă

încumet să asemui, să asi
milez stilul acestor dru
muri cu toate drumurile 
pe care acești băiețandri 
de astăzi le vor străbate 
mîine ca flăcăi si bărbați. 
O fac cu deplină încre 
dere în armonia resortu
rilor psihice de care ei 
dispun și care ii animă.

A DOUA imagine. Am 
cunoscut cîțiva băieți — 
4 la număr — de aceeași 
virstă, sorbind de la 
vîrsta alfabetului aventu
ra de la robinetul lectu
rii, întinși pe șezlonguri 
și divanuri. La începutul 
acestei veri, după o în
delungată pregătire de .ar
tilerie", au primit încuvi
ințarea să „campeze' 
malul

scnzațio-

aflau la Graz. 
Și încă faptul 

o telegramă 
fi trimisă din

Pe
Cașului Alb, la 

cîțiva kilometri 
de domiciliul 
părintesc. Era 
ora amurgului 
cind s-au insta

lat in cort, și-au scos șni
țelele, au aprins un fo- 
euleț și, in acel moment, 
a început» ploaia. O ploaie 
de vară eliberind — ei, 
da ! — cite un trăznet, de 
sub sprinceana nopții Bă
ieții respirau aventura cind 
dinspre șosea au izbucnit 
spre ei, claxonind. patru 
mașini. Plus o salvare. D« 
la geamuri mămicile aces
tor băieți de 16 am flutu
rau batiste, țipau ;

- Venim ! Nu vă spe- 
riațu.

Și i-au dus acasă.
Incidentul, ajuns In le

gendă. e controversat Bâ- 
ieții spun că era ora 2 
noaptea, că puhoiul luase 
cortul etc. Ei își hiperbo 
lizează robinsonada pentru 
a amenda descurajantul 
epilog. N-are importanță. 
Important, prin confrunta
rea celor două secvențe, 
rămîne faptul că mai sini 
tineri cărora dintr-un mo
tiv sau altul nu li se ere 
ează niciodată condițiile do 
a se întilni cu adevărata 
lor ființă și forță, că el 
vor continua să se ignore 
în datele lor esențiale — 
umane, indiferent cite 
lecturi (chiar sportive) vor 
face, cite filme (chiar de 
aventură) vor vedea.

Reflecții despre sport ? 
Se pot tace multe. Mă 
mulțumesc să cred că 
sportul oferă tinerilor, In- 
lăuntrul ființei lor. un sta
dion al adevărului, arene
le descoperirii de sine, ale 
înnobilării și autenticului 
majorat.

Mi-e greu să cred că 
altul este scopul educației

Mircea SINTIMBREANU

IM FRUMOS SUCCES AL SPORTULUI ROMANESC

PETRE ȘANDOR
CAMPION EUROPEAN

LA TIR
O veste bună — ne spunea de la hotelul 

Skoda, din PIzen, antrenorul român Mihai 
Toader, pe care l-am solicitat să ne relateze 
prima zi a întrecerilor campionatelor europene 
de tir: PETRE SANDOR A CÎST1GAT PRO
BA DE PUȘCA CU AER COMPRIMAT !

Deci, PRIMUL CAMPION AL CONTINEN
TULUI LA C.E. EDIȚIA 1969 ROMANUL PE
TRE ȘANDOR, care — cu excepționala sa 
performanță — 376 p din 400 posibile A EGA
LAT ȘI RECORDUL EUROPEAN AL PROBEI 

Au concurat 76 de trăgători din 19 țări.
REZULTATE — pușcă cu aer comprimat 40 

focuri, poziția în picioare: 1. P. ȘANDOR 
(ROMÂNIA) 376 p — campion european, 2. 
Landry (Norvegia) 375 p, 3. Truttmann (Elve
ția) 371 p, 4. Beith (R.F.G.) 369 p, 5. Klinger 
(R.F.G.) 369 p... 35. Șt. Caban 359 p.. 37. T. 
Ciulu 357 p... 56. Gh. Vasilescu 349 p. Pe 
echipe: 1. R.F.G. 1474 p... 8. România 1441 p. 
Pistol precizie (60 focuri): 1. Kosic (U.R.S.S.) 572 p 
(nou record mondial, v.r. 566 p), 2. Vovmar 
(R.D.G.) 565 p, 3. Hromata (Cehoslovacia) 
561 p.

AL HANDBALULUI 
ROMÂNESC

Foto ! A. NEAGUPrrjno cvrsd, aeofscicld, a come-back-ului Dumitriu

nale. El constituie li
tre exemplele erie mai 

tța nease- 
ți

ivi fn anii de 
a vatriei noas- 

fascirt.

m privi 
realizări

de

ni ficat iv că aces- 
i plină sportivi, tiniri 

noastră, care s-a dez- 
ți a evoluat atil de 
>s fn perioada dintre 
mâ războaie mondiale, 

din cor.țunc-
de ignoranți și anont- 

și să-și croiască drumul 
afirmare și consacrare 

tn anii puterii populare, 
este și mai semnifita-

fd disc 
in țara 
voitat 
anevoie 
cele di 
a putut sd iasă 
tura 
mat 
spre 
abia 
Dar, 
tir faptul că tr.că de la înce
putul cehă de-al doilea dece
niu al acestui luminos sfert 
de veac handbalul românesc 
a reușit să se plaseze pe or
bita marilor performante in-

soarta '
lor „minore-. Neexistind 
for conducător competent 
n posibilități materiale și 

organizatorice. dezvoltarea ți 
răspir.dzrea acestui joc spor
tiv, precum ș» activitatea sa 
oompetiționa’â au stagnat In
tr-un stad’u nesatisfă--ător 
Handbalul era practicat în 
r.umai dt»-va cr-șe. In une
le școli și grupări sportixe 
muncitorești; numărul echi
pelor și a! jucătorilor — cu 
activități sporadice ți ocazio
nale — era doar de ordinul 
zecilor și. respectiv, sutelor. 
Datorită eforturilor și muncii 
pasionate a unor pionieri ai 
handbalului, acesta a ajuns 
să atingă, totuși un nivel 
valoric mulțumitor, față de 
condițiile de-atunci : 
le 17 jocuri 
disputate au

din ce- 
internaționale 

fost clștigate 7,

AVANPREMIERA-DUMITRIU li
L-am revăzut seri pe Dumi- 

triu IL Echipat, cu bocanci de 
fotbal cu tricou, cu o minge 
ascultătoare- Pină aid ima
gine de i 
păstrai 
suflet 
de un

teri, 
VIU.

Unul dintre cei mai iubiți co
se 
pe 
a

tzstf ată. pe cai e am 
o cu emoție tristă in 
ți In minte .nai bine 
an.
insă, totul era dir. nou

prof.

(Continuare
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pii ai fotbalului românesc 
găsea din nou cu balonul 
gazonul cutiei cu minuni 
Gîu'.eștiului. Făcea pase.

Mingea pleca de Ia el
lovită cu tacul și se întorcea

ca

ÎNOTĂTORII ȘCOLARI IN ÎNTRECERE!

REZULTATE BUNE IN ÎNTRECEREA
CU C. K. D. BOHEMIANS-PRAGA

stopai* in zbor ca de o mă
nușă. Touche-ul care ne-a 
vrăjit atiția ani era același. 
O alergare ușoară cu balonul. 
Din tribune, un ,,fan“ care a 
reușit să păcălească cerberii 
de ja poarta stadionului asal
tata ieri de cei care au inima 
conectată la fiecare respirație 
a Giuleștiului, aplaudă in pi
cioare prima cursă a idolului 
revenit.

...O 
tirziu. 
Kichi 
vaer.

Dialogul are de la început 
de înfruntat timiditatea de 
..copil mare" a celui de-al 
doilea dintre Dumitrii, rezer
va plină de delicatețe și de 
bun simț a celui care nu nu
mai pe terenul de joc, dar și 
în viața de zi cu zi, are o 
sensibilitate de artist.

jumătate de oră mai 
in casa socrilor, unde 
este tratat ca un giu-

— Așadar, azi, 18 august, 
este ziua I a come-back-ului 
tău.

— Azi. Deși in acest an 
m-am mai jucat cu mingea, 
in secret și în vis...

— Sint obligat de circum
stanță să-ți pun întrebarea 
clasică : Cum te simți ?

— Nu știu exact cum se 
simt noii născuți. Mie îmi 
vine să strig de bucurie.

— Și taci.»
— Strig
- Cred 

tău te aud
— Și eu

cu. Pop, Dinu, Greavti, etc., 
frații mei de suflet, nu se 
poate să nu mă

în mine !
că cei din jurul 
totuși. , 
cred. Dan, Lupes-

simtă...

Marius POPESCU

(Continuare In tag. a 3-a)

i
care va fi ctști- Igată de Camelia

IVfjew...

Foto : Iprof.
M. BERBECARU

Start tn proba de
100 m delfin fete,

! SPORTIV
Șl CETĂȚEAN

DE ELITĂ
i'

titlurilor
exclusiv 

există în 
acordate 
cuprinzător, care ia în

I
i
i
i
i

La complexul de natație 
de la Obor au avut loc În
trecerile organizate de 
Școala sportivă nr. 2, cu 
prilejul apropiatei sărbă
toriri a 10 ani de la înfiin
țare. In afara reprezentan
ților școlii au luat parte 
înotători de la școlile spor
tive din Cluj, Sibiu, nr. 1 
București și de la C.K.D. 
Bohemians Praga.

Aproape In toate probele 
lupta pentru lntiietate s-a 
dat Intre epoctrvii școlii 
organizatoare ți cel pra- 
ghezi. Iată și citeva rezul
tate tehnice.

JUNIORL
1. Modlik
2. V. Belea 
timp.200 m 
(Șc. 2) 2:33.4 ; 100 m bras : 
Hentel (Șc. 2) 1:15.2100 m

IM m 
(CKD) 
(Șc. 2) 
mixt :

delfin :
1:08.5, 

același 
Turcan

liber : Țurcan 59,9.4x100 m 
mixt : Șc. 2. 4:42.9 ;4xl00 m 
liber ; CKD 4:28.1.

JUNIOARE. 190 m delfin: 
Camelia Vijeu (Șc. 1) 1:17,3.
200 m mixt : Lenka Ven- 
cevska (CKD) 2:51.7. 4x100 
m liber : Șc. 2-5:05,9. 100 m 
bras : tldiko Sabadi (Șc. 
Cluj) 1:28.8. 100 m liber : 
Mara Haham (Șc. 2) 1:11,8. 
4x100 m mixt : Șc. 1.

A, BĂIEȚI: 
liber : Horak (CKD) 

100 m delfin : 
(CKD) 1:20,1. 100 m 

Florescu (Șc. 2) 
FETE. 100 m liber :

CATEGORIA
100 m 
1:10,8.
Holuk
spate :
1:20,3.
Blanka Jlelmanova (CKD) 
1:11,7. 100 m spate: Mădă- 
lina Măzgăreanu (Șc. 2) 
1:19,0.

I
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Boxeri
romani

în Ungaria
Aseară au plecat în Unga

ria boxerii români care vor 
participa la turneul memorial 
„Dobo Istvan". Au făcut de
plasarea sportivii D. Giugea, 
V. Drăgan, Antoniu Vasile, I. 
Dascălu, C. Cojocaru, precum 
și antrenorul Șerbu Neacșu 
Competiția se va desfășura in 
orașul Eger.

Meciuri internaționale de handbal

SELECȚIONATA BERLINULUI OCCIDENTAL 
Si SODERSTROM (Suedia), IN CAPITALĂJ

Steaua, Dinamo,
București le vor fi partenere de joc

Voința și Universitatea

Săptămîna aceasta se vor disputa, în Capitală, cîteva întîlniri 
internaționale de handbal. Iotă programul lor : marți (teren 
Dinamo, ora 18) : Dinamo București — Selecționata Berlinului 
occidental ; miercuri (teren Voința, ora 18) : Voința București — 
Soderstrom (Suedia) ; vineri (teren Dinamo, ora 16,45) : Univer
sitatea București — Soderstrom, Steaua — Selecționata Berlinu
lui occidental.

AZI VOR FI DESEMNAȚI
ULTIMII CAMPIONI SATESTI

9

VEDERI DIN BUCUREȘTI...

POLOISTII ROMANI
ÎN ELVEȚIA

va

Șl IUGOSLAVIA
• Echipa națională de polo

pleca miercuri seară Ia Genova
pentru a participa la turneul in
ternațional dotat cu „Cupa para
disului", 
de 23 i _ 
se va deplasa — --------------- -
unde va lua parte la o altă com
petiție internațională.

• Lotul de Juniori va pleca în 
Iugoslavia, la Vrnjacka 
unde, la 26 august, va 
„Turneul speranțelor < 
cu participarea Iugoslaviei, Un
gariei, R. D. Germane, r ',*'- 
Spaniei, Italiei etc.

I
I
I
I
I

care va începe în ziua ■ 
august. In continuare, lotul I 
deplasa la Dubrovnik, I

i Banja 
i Începe 
olimpice",

Franței,

I
I

Lenuța Micu a terminat meciul 
de handbal și .împreună cu alte 
codane din Corbul de Jos, alear
gă spre poarta stadionului, pin 
rama debitului său, bătrinul in
valid le întimplnă ca pe vechi 
cunoștințe. De cîteva zile, cam la 
aceeași oră, fetele vin și cumpără 
vederi din București. O clipă mai 
tîrziu, sprintenele pixuri iau star
tul pe culoarele nevăzute ale 
ilustratelor...

DRAGII MEI,

Am cîștigat din nou I Și, cre- 
deți-mă, nu este de loc ușor să 
învingi aici, în finala „Cupei ti
neretului de la sate“. Sigur, nu 
jucăm toată ziua handbal. Ieri, 
de pildă, am fost cu echipa in 
plimbare prin Parcul de cultură 
ți odihnă Herăstrău. In altă zl 
am făcut un mic tur al Bucu- 
reștiulul, organizat ad-hoc pentru

__ _____ ______ ______ tn 
Capital*. Vă îmbrățișez (am fost 
propusă să merg la Predeal, 
fntr-o tabără de pregătire spor
tivă), vă sărut (la stadion șl peste 
tot mergem cu autobuze special 
angajate pentru noi) șl vă doresc 
ia toți multă, multă fericire ! 
(vederea pe care v-o trimit înfă
țișează Sala palatului unde s-a 
ținut Congresul).

Vederi din București trimit șl 
băieții. 2 300 de tineri Analiști — 
10 000 de ilustrate expediate pină 
acum, după sondajul nostru. Se 
scrie mult — e firesc — comuna 
trebuie să afle vești despre spor
tivii ei aflați în aceasta mare 
finală pe țară...

DRAGII MEI,

Am intrat tn turneul final 1* 
volei. Răcăjdla, numele comunei 
noastre din bătrlnul Caraș-Seve- 
rtu, • apărut șl In paginile zla>

noi cel care n-am mal fost

relor din Capital*. Eu. Ion I. 
Goian, și fratele meu Ion II 
Goian șl toată echipa am evoluat 
(fără a ne lăuda) frumos, lnvin- 
gind mal pe toată linia. Cine 
credeți că s-a urcat ieri pe po
diumul învingătorilor 7 Fetița 
aceea cu care v-am spus că am 
venit in tren, la București: Ro- 
dica Mureșan din Sanislău. El 
bine, puștoaica a ciștigat proba 
de săritură in lungime, fiind fe
licitată de două (rețineți) cam
pioane olimpice — lolanda Balaș 
și Viorica Viscopoleanu. Ce 
vreți : finala pe țar* * ■ Cupei
tineretului de la «ate“L_

DRAGII MEI,

Mal Into, la toți tinătate. 
alt* ordine de Idei, sau chiar 
aceasta — sportul Înlemnind

p. conf. V. TOFAN

(touiiijuftri pap. a l a)

In afara 
acordate 
sportive, 
distincții 
teriu mai 
considerație nu numai rezultatele 

obținute în arenă ci și valoarea spor
tivului ca individ în societate.

Trofeele recompensează astfel, în 
același timp, pe sportivul de prestigiu 
si pe cetățeanul folositor, îndeosebi 
pe acela care ilustrează pe deplin ade
sea uzitatul, dar, poate, nu întrutotul 
înțeles dicton „mens sana in corpore 
sano". O asemenea onoare vine să 
sublinieze valoarea, de exemplu, a ce
lor ce se dovedesc a fi purtătorii vir
tuților pe care sportul le cultivă pen
tru că societatea apreciază corectitu
dinea fără compromisuri — ceea ce 

fapt fair-play, demnitate, do- 
autoperfectionare.

pare că astfel de distincții ar 
introduse și în sportul româ- 
de o parte, pentru că nici la

și onorurilor 
performanței 
diferite țări, 

după un cri-

i
I
i
I
I
I
I

Campioana olimpică, Viorica Viscopoleanu, in mijlocul tinerelor concurente 
destăinuind citeva din secretele măiestriei sportive Foto î Theo MACARSCHI

este de 
rinta de

Ni se 
putea fi 
nesc. Pe 
noi nu au lipsit sportivi străluciți care 
s-au dovedit a fi cetățeni fără pată ; 
pe de altă parte, pentru că asa cum 
dovedesc unele incidente — este drept, 
puține la număr — mai există sportivi 
care cred că rezultatele obținute în 
arenă justifică sfidarea sau indiferența 
față de normele vieții în societate.

Instituirea unei recompense pentru va
loarea sportivă, dublată de cea socia
lă, ar avea o evidentă semnificație edu
cativă.

Exemplare de elită, sportivii a căror 
biografie constituie un exemplu viu 
pentru noile generații, au existat si la 
noi. Au fost multi aceia care, efebu- 
tînd, își doreau — la evocarea numelor 
unui losif Petschowschi, unui Lucian Po- 
pescu, sau Dumitru Medianu, să fie „ca 
ei", și asta nu numai în sensul evo
luției sportive, dar și în acela al cali
tății umane recunoscute de societate. 
Asocierea acestor nume cu trofee ofe
rite periodic ar asigura permanentiza
rea unui sănătos sentiment de emulație.

O dată acceptată ideea, detaliile or- 
Bonizatorice nu ar fi greu de stabilit, 

esemnarea laureatului ni s-ar părea 
firesc să revină unei comisii constituite, 
cu participarea atît a federației respec
tive, cît și a ziariștilor sportivi de spe
cialitate. Inmînarea trofeului ar trebui, 
desigur, programată într-un moment 
semnificativ și festiv al sezonului. Data 
decernării titlurilor și tricourilor de 
campioni ar fi, probabil, cea mai nime
rită. Stimulentul princtpal l-ar constitui, 
firește, onoarea și publicitatea — dis
tincții în sine, simbolizate prin cupa sau 
trofeul și diploma de rigoare.

Cu un minimum de efort în privința 
pregătirii organizatorice, instituirea tro
feelor pe care le propunem s-ar putea 
dovedi un impuls prețios pentru ridi
carea nu numai a calității performan
țelor, dar și a calității morale și inte
lectuale a sportivilor noștri. Și ce-ar 
fi oare mai îmbucurător decît ca juri
ile să aibă dificultăți în a alege pe 
cel mai bun — înfr-un sens larg — 
sportiv al unui an. Ti așteptăm, deci, pe 
primii cîștigători ai trofeelor Ion MoinaJ 
Alexandru Penciu, Dumitru Medianu... j

Marcel RUSESCU ‘
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ÎN PERSPECTIVA EUROPENELOR

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ATLETISM NE AMINTIM MEREU
AU DAT RĂSPUNS UNOR PROBLEME DE SPORTIVII ROMÂNI

Jocurile Balcanice le vor rezolva pe celelalte ?
Mai înainte de a fi apăsat 

pe clapele mașinii de scris 
am frunzărit dosarele cu re
zultatele precedentelor ediții 
ale campionatelor naționale 
de atletism, pentru a ne putea 
face o idee cit mai exactă asu
pra nivelului valoric atins de 
această a 53-a ediție, în com
parație cu cele din ultimii ani. 
?i cum atletismul are marea 
șansă că operează cu cifre, a 
căror putere de convingere es
te indiscutabilă, statisticile 
ne-au edificat pe deplin asupra 
poziției pe care s-au plasat 
întrecerile recent încheiatelor 
campionate ale seniorilor. In 
ansamblul, lor. referindu-ne la 
mediile rezultatelor primilor 
trei, ale primilor șase clasați, 
ca și în ceea ce privește 
performanțele învingătorilor, 
campionatele din acest an au 
fost, superioare la marea ma
joritate a probelor preceden
tei ediții, a C.N.. cea de la 
Poiana Brașov, considerată ca 
fiind cea mai valoroasă.

PERFORMANȚE...
ȘI PERFORMANȚE !

Recordmana țării Valeria Bufanu în plin efort

ț../

f' X Z; ■

Europa, ieșind dintr-o lungă perioadă 
tulbure, își pansa rânile. Tineretul lu
mii recăpăta gustul de viață și se re- 
întorcea spre sport, într-un uriaș elan 
de înțelegere reciprocă. După o difi
cilă reluare de contact, la Oslo, cu 
prilejul campionatelor europene de atle
tism, în 1946, și după Jocurile Olimpice 
de la Londra, în 1948, Bruxelles-ul in
vita, în 1950, atlefii bâtrînului continent 
la o nouă ediție a campionatelor eu
ropene de atletism.

De-atunci... ei bine, de-atunci sportul 
a parcurs un drum serios. Iar sportivii 
români au făcut să se vorbească de ei în 
domeniile cele mai diverse. Au avut și 
dese ocazii de a 
trecere sportivilor 
bal, în baschet, în 
în alte numeroase
rezultate remarcabile. Ne amintim de 
sportivii români aici, în Belgia, căci 
aceste contacte au stat întotdeauna sub

unei mari atracjii și, mai ales,

fi parteneri de în- 
belgieni, fie în fot- 
volei, în atletism și 
sporturi, odesea cu

semnul
al unei mari camaraderii.

Acest drum,' parcurs de sportivii ro
mâni nu poate însă fi realmente apre
ciat decît raportindu-l Ia ultimele Jocuri 
Olimpice, de la Ciudad de Mexico, 
unde România s-a clasat a 12-a na
țiune sportivă din lume, cucerind patru 
medalii de aur, șase de argint și cinci 
de bronz. Dar deasupra acestor strălu
cite rezultate stâ gentilețea obișnuită 
a sportivilor români, care le atrage 
simpatia. Acesta este motivul pentru 
care sportivii belgieni sînt întotdeauna 
bucuroși să-i întîlneascâ pe prietenii lor 
români pe stadioane și se folo
sesc de prilejul pe care-l reprezintă 
23 August 1969, a 25-a aniversare a 
sărbătorii naționale, pentru a-i saluta 
prietenește.

Fernand BOUVIER
>,Les Sports“-BruxeUes

AZI VOR FI DESEMNAȚI
Campionatele din 1969 -au 

strălucit prin cele cîteva cifre 
de certă valoare internațională 
pe care atletele (din nou fe
tele se arată a fi la înălțime !) 
le-au înregistrat, dar și prin 
ansamblul rezultatelor unora 
dintre probe. Apreciem ca 
atare faptul că la 110 mg pri
mii 8 clasați au înregistrat per
formanțe sub 15 secunde, că 
la 400 mg cu un rezultat de 
53.6 s autorul lui n-a putut 
ajunge să mai concureze și în 
finală, că la 400 m plat fete 
două alergătoare coboară sub 
vechiul record al tării (si nu 
Uităm că pînă a fi ajuns Ilea
na Silai, anul trecut, la Atena, 
în posesia acestui record, mul
te promoții de atlete s-au zbă
tut pur și simplu pentru a se 
apropia de cele 54,9 s ale 
Alexandrei Sicoe din 1955). că 
la lungime bărbați cu 7.58 m 
un săritor n-a putut riștiga 
ulei măcar medalia de bronz, 
în timD ce anul trecut s-a ob
ținut titlul de campion cu 
7,51 m etc,, etc.

Statisticile pe care le-am 
consultat arată însă șî aspecte 
mai puțin plăcute care țin, de 
fapt, de mereu aceleași probe, 
apreciate de mai mulți ani ca 
deficitare, și la care nici aceste 
campionate, ca și alte con
cursuri de seniori și juniori' 
n-au arătat nici un fel de re
viriment. Ne referim la greu 
tate șî la suliță, și ne gîndim 
cu îngrijorare la cursele de 
semifond si fond la care, cel 
puțin pînă la această oră. nu 
se întrezăresc alergătorii care 
să le ia locul lui Mustață, Ba- 
rabaș, Vamoș et comp, care 
încă se mențin printre frun
tași, dar care mult nu vor 
mai alerga nici măcar cu re
zultatele de astăzi. Am sperat 
în Cioca și Dima îa.fond. în 
Ungureanu, Purghel. Tit. Rusu 
Si ceilalți semifondiști, dar ci
frele lor din acest sezon n-au 
marcat progresul spectaculos

pe care-1 anunțau încercările 
lor de anul trecut sau chiar 
dm această primăvară. Am 
fost convinși, de asemenea, că 
Virgil Mihăiescu va fi primul 
alergător român care va în
cheia cursa de 400 mg în mai 
puțin de 51 de secunde. Să 
fi fost oare cele două rezul
tate ale sale de la sfîrșitul 
lui ’68, de la Atena și Roma, 
doar apariții meteorice 1 Si
tuația existentă la aruncarea 
greutății nemulțumește și ea 
pe oricine, mai cu seamă în 
ceea ce privește perspectiva. 
Și astfel de cazuri mai există 
din păcate si la alte probe în 
care reprezentanții tinerei ge
nerații de atleți n-au rezultate 
care sări pună măcar pe gîn- 
duri pe consacrați, necum să-i 
„deranjeze" în vreun fel oa
recare

panți la europene, termenul 
limită al înscrierilor fiind sta
bilit pentru 2 septembrie. 
Deci mai rămîne, pentru e- 
ventuale completări, prilejul 
Jocurilor Balcanice.
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europenelor

Mărșăluitorii

dinamoviști

învingători

de

BALCANIADA —
SITA EUROPENELOR

ULTIMII CAMPIONI SATESTI»

startul competiției 
organizată de ziarul 
au fost prezenți nu- 
concurenți din Bucu-

La 
marș 
Munca 
meroși 
iești, Brăila, Hunedoara, Arad, 
Ploiești și un sportiv din... Da
nemarca.

Anul acesta fruntașii atle- 
tismului nostru au de făcut 
față la două importante și di
ficile examene. Unul, cel de la 
Jocurile Balcanice de la Sofia, 
privește echipa națională în 
totalitatea ei, celălalt, campio
natele europene de la Atena, 
interesează doar pe, cum se 
spune, cei mai buni dintre 
cei buni. Așa stînd lucru
rile, fie-ne permis să discu
tăm mai întîi despre acest al 
doilea eveniment, indiscutabil 
și cel mai important din agen
da competițională a anului 
1969. Pînă la această oră au 
drepturi cîștigate de a evolua 
pe stadionul atenian Karais- 
kakis doar 10 atleți și 7 atlete. 
Așa cum am spus și cu un alt 
prilej, participarea la C E. este 
condiționată de forul atletic 
continental de îndeplinirea a- 
numîtor performanțe stan
dard. Nu le vom reaminti pe 
toate ci doar pe cele ale pro
belor care ne interesează în 
mod direct. La 110 mg. de 
pildă, au realizat această ce
rință (14,2 s) Nicolae Perța și 
Viorel Suciu, la înălțime (2.11 
m) tot doi, Șerban loan și 
Csaba Dosa. Lungimea (7,60 m) 
este pînă acum singura pro
bă masculină la care putem 
înscrie 3 concurenți, adică ma
ximumul admis. Este vorba de 
Vasile 
ria și 
atleți 
triplu 
Vasile
(4,90 m)
Dinu Piștalu, 400 m femei 
(54,5 s) — Ileana Silai și Ma
riana Filip, disc (54,00 m) — 
Lia Manoliu și Olimpia Cata
ramă. în sfîrșit, încă o probă 
cu trei atlete, săritura în înăl
țime (1,71 m)—Virginia Bonei, 
Marghiolita Matei și Doi
na Munteanu. Comitetul eu
ropean din I.A.A.F. admite 
participarea, fără restricții de 
standard, a cite 3 atleți de 
probă la maraton, 20 și 50 km 
marș la bărbați, 100 mg și 
1500 m la femei.

Aceasta este situația mo
mentană a posibililor partici-

Dar drumul 
nu este chiar atit de ușor 
pentru că, cu bună știință, 
Federația noastră de atletism, 
ca și alte multe alte asemenea 
foruri naționale, condiționează 
participarea atleților în primul 
rînd de îndeplihirea unor alte 
baremun naționale, în totali
tatea lor superioare celor pre
tinse de I.A.A.F. Potri/vit a- 
cestora numărul candidaților 
români pentru C.E. este in
comparabil mai mic. Au 
îndeplinit cerințele F.R.A. 
— notate între paranteze — 
doar 7 atleți : Nicolae Perța 
(13.9 s). Șerban Ioan (2,14 m), 
Vasile Sărucan (7,45 m), patru 
mărșăluitori la 20 km — Leo
nida Caraiosifoglu, Nicolae 
Maxim, Vasile Ilte și Victor 
Such și doar 4 atlete : Ileana 
Silai (53,9 s pe 400 m și 2:04,5 
pe 800 m). Lin Manoliu și 
Olimpia Cataramă la disc 
(56.00 m). Valeria Bufanu
(13.6 s pe 100 mg). Lipsesc, 
după cum se vede, din aceas
tă listă numele unor perfor
meri de seamă ai atletismul 
nostru :
(6,45 m), Carol Corbu (16.60 ml, 
Elena Vintilă (4750 p). Ma
riana Filip (53.9 s), Mariana 
Goth (11.5 s pe 100 m și 23.6 s 
pe 200 m). în privința acestora 
și poate a Încă unora dintre 
fruntași credem că F.R.A. va 
trebui să analizeze situația, de 
la caz la caz, și să admită 
înscrierea lor. la europene 
chiar dacă, la ora actuală, ei 
nu îndeplinesc pentru puțin 
haremurile fixate încă de a- 
nul trecut. Viorica Viscopolea- 
nu. campioana noastră olim
pică. arată de la un concurs 
ia altul o revenire la forma 
care a consacrat-o, Corbu, cu 
16.39 m din acest an, este al 
6-lea performer continental.

Elena Vintilă cu 4692 p la 
pentatlon figurează pe locul 7 
în bilanțul european. Mariana 
Filip, junioară încă și anui 
viitor, cu 54,3 s pe 400 m se 
anunță un element de nădej
de, iar Mariana Goth, în pri
mul an de seniorat. poate pro
gresa cel puțin 1—2 zecimi de 
secundă la 200 m. Ar mai fi 
de luat în discuție și ștafeta 
feminină de 4x400 m care cu 
Silai, Filip. lacob și... Bufanu 
sau Goth 
loc între 
nu chiar 
bronz 1

poate spera1 la un 
primele 
la o

șase dacă 
medalie de

*

Să așteptăm 
Balcanice de la 
tâminii viitoare 
putea pronunța de 
pra acestei citești ui 
că Jocurile Balcani 
obișnuitei dispute 
pentru cele două 
pe echipe, capătă 
cație în plus de 
sâ țin A seama in 
candidații 
rea comp: 
european.

•tiție
I di

însă Jocurile 
sfîrșitul săp- 
pentru a ne 

finitiv asu- 
m. Iată dar 
ce, în afara 
pe puncte 
clasamente 
o semni fi

are trebuie 
primul rînd 
pentru nu- 
afletisfhului 
rn succes !

du Romeo VILARA

Viorica Viscopoleanu R. C.

TOULON

învingătoare
LA PETROȘANI

PETROȘANI (prin telefon). — 
In primul meci al turneului pe 
care-1 întreprinde în țara 
tră, echipa franceză 
R. C. Toulon a 
(8—0) pe Știința 
înscris : Ordioni 
Canerac, Moratit 
(cite o încercare), Giuliano (două 
transformări), pentru oaspeți 
respectiv Ionescu (încercare) și 
CrAciunescu (transformare).

F. BALOI și E. STATE

noas- 
<le rugby 

învins cu 5 
Petroșani. Au
(trei încercări), 

și Gialhirnn

oină: AU MAI RĂMAS 4 DIN PESTE

După trei zile de întreceri 
pasionante, Viața Nouă Olteni 

(jud. Teleorman), Avîn
tul Curcani (jud. Ilfov), Bi
ruința Gherăiești (jud. Neamț) 
și Avîntul Frasin (jud. Sucea
va) au reușit să obțină pri
mele două locuri în grupele 
respective. calificîndu-se — 
conform regulamentului — în 
turneul final al competiției. 
Prin urmare din cele peste 
1000 de echipe prezente la 
start în prima etapă, au mai 
rămas doar patru formații în 
cursa pentru cucerirea primu
lui titlu de campioană repu
blicană sătească.

Cele patru pretendente la 
tricourile de campioană sînt 
formații cunoscute, care s-au 
remarcat adesea în marile 
competiții. Biruința Gherăiești 
a obținut locul 2 în ediția 
din acest an a „Cupei Româ
niei1*, Viața Nouă Olteni de
ține o victorie asupra actua
lei campioane a țării, C. P. 
București; Avîntul Frasin a 
devenit o permanentă finalis
tă a concursurilor de oină, iar 
fosta campioană republicană 
Avîntul Curcani marchează o 
puternică revenire de formă. 
In perspectivă, deci, meciuri

r
con 
zilei

1000 DE ECHIPE

atractive în turneul final care 
începe azi, la ora 8, pe terenul 
central al stadionului Tine
retului.

Iată cîteva rezultate din ul
tima zi a preliminariilor i 
Viața Nouă Olteni — Avîntul 
Curcani 13—10, Energia Rîm- 
nicel (jud. Buzău) — Recolta 
Radu Negru (jud. Ialomița) 
11—3, Izvorul Chitești (jud. 
Cluj) — Viitorul Tătărant (jud 
Dîmbovița) 6—2, Biruința Ghe
răiești — Recolta Radu Negru 
11—4.

Tr. IOANIȚESCU

VOLEI: MIERCUREA Șl PRUNDUL BiRGĂULUt

RACĂJDIA Șl
urma j fos partid*?lor desfișurate

te câștigătoarele
care 1$; vor disputa
itflririle feminine au
pu netul ce atracție al
ru ci. în cele două
Int îln eau echipe care■ni ru «anse egale la ocu- pgr^a locului I: Slobozia Con ac hi fGalap) — .Miercurea (Sibiu). Prundul RirOului (Bistrița) — 

Nădlac (Ăr>rIn p jet voleibaliste» 
superioare In toate 

compartimentele, s-âu impus — 
f*râ drept de apel — în fața ad-

MOISEI IA BĂIEȚI,
versareîor care, epuizate fizic, au 

jucat statie. neinspirate, greșind 
r.epermis de mult atit în atac, 
cit și ta apirare (cel mai slab 
compartiment). în a doua parti- 
dl, fetele din Prundul Btrgluîui 
au cîștigat — cu destule emoții 
— In fața celor din Nădlac. care 
au încercat totul pentru a învin
ge. dar nu au reușit să smulgă 
decit un singur set. Deci, în fi
nala feminin^ : MIERCUREA și 
PRUNDUL BÎRGÂVLUI. La bă
ieți. s-au calificat în finală : 
RACAJDIA (Caraș-Severin) și 
MOISEI (Maramureș).

LA FETE,

iN FINALĂ
Dintre jocurile celei de a treia 

zi am mai menționa evoluția fru- 
rmasâ a micuțelor lucitoare din 
Mehadia (Caraș-Severin). «lin 
rindu! cărora ș-a detașat. din 
nou. Eugenia Erimescu, în com
pania celor din Mihăești (Olt) și 
partida dintre echipele masculine 
din Plopana (Bacău) și Somova 
(Tulcea) care au oferit numeroa
se faze spectaculoase. în rest» 
favoritele au învins detașat.

Emanuel FANTANEANU

HANDBAL: FAVORITELE ÎN VERVĂ DE JOC
Considerată zl a retușurilor — 

tnatntea actului lina! de astăzi 
— ziua de ieri a /ost. la întrece
rile handbalistice, deosebit de 
disputată. Fruntașele seriilor — 
HJUchiu. Lcvrin (masculin). Bod 
?■ Valea Standului (feminin) — 
vrlnd să nu lase nld un fel de 
dubiu asupra superiorității lor, 
s-au mobilizat la maximum reu
șind să obțină victorii concluden-

FrunLcvrin

te. șt să-și consolideze astfel po
zițiile : urmăritoarele, vlzlnd un 
loc cit mai bun în clasamentul 
Ilnal, s-au angajat într-un tur de 
tortă și cele care au demonstrat 
o pregătire fizică mai bună au 
reușit obiectivul 
rajul.

In întrecerile masculine, parti
da cea mai disputată a zilei a 
fost cea dintre echipele Hălchiu

zilei : golave-

REZULTATELE TEHNICE: 
Seniori (3x10 km) : 1. Dinamo 
Buc. (Caraiosifoglu, Hie, Such) 
2.23:00,6, 2. Combinata P.T.T. - 
Rapid 
Buc.

3. Metalul
Juniori mici

l.P.T.T. 2.59:45,2
3.22:49,4 ; Juniori 
km) : 1. P.T.T.

C.S.S. 2.54:38,6. 3.

Sărucan, Mihai Zaha- 
Carol Corbu. Cite doi 
mai putem înscrie la 
(16,10 m) — Corbu și 

Dumitrescu, prăjina 
Petre Astafei și

DRUMUL
(Urmare din pag. 1)

DE GLORIE AL HANDBALULUI

2.29:09.8, 
2.35:00,6 ;

(3x10 km) :
2. Viitorul 
mari (3x10 
2.40:59,4. 2.
Metalul Hunedoara 3.00,36.0: în
cepători (4 km): 1. C. Băluță 
(Autobuzul) 35:47.8, 2. Gh. Dima 
(PTT) 36:02,8, 3. N. Mătase 
(Rapid) 36 :06.0 ; echipe : 
l.P.T.T. 13 p. 2. Autobuzul 19 
p. 3. Ploiești 41 p.
NICOLAE D. NICOLAE - co- 
resp,

SUGESTII PENTRU CURSE CORECTE
Reuniunea hipică 

de duminică, an- 
„ grenîhd, în gene

ral. elemente mo
deste. s-a carac
terizat prin lipsă
de spectaculozitate și rezultate 
slabe. Adică, a prezentat curse 
care nu aduc nici un folos 
promovării alergărilor de cai.

Măsura schimbării montelor 
pentru alergările cu pariu de 
ordine triplă — deși am apre
ciat-o ca excelentă, tinzînd să 
ducă la o regularizare a curse
lor — s-a dovedit pînă la ur
mă total ineficace. Am ajuns, 
în felul acesta la situația ca 
majoritatea curselor să fie vi
ciate de 
fără a se 
tea cui a

Există
mațiuni care are cadre de 
ducere : un antrenor, un 
ver și doi apranti, să î se asi
gure în ultimă instanță drep
tul de a hotărî asupra celui 
ce va conduce în cursa res
pectivă. Dar măsura trebuie 
luată atunci cînd caii ies pe 
pistă și nu mai devreme, ca 
să nu fie antioipată de cei in
teresați în joc ! Nu trebuie 
omis amănuntul ca fiecare an
trenor să răspundă efectiv de

conduceri 
putea stabili de 
fost vina ! 
soluția ca unei

variate, 
par-

for- 
con- 
dri-

fluctuațiile de performanță 
ale cursierilor săi. Atîta timp 
cit unui antrenor i se atribuie 
integral procentele pentru vic
toria calului său, este firesc 
— dacă îi va fi atribuită con
ducerea în cursă a /unui alt 
cal. din altă formațiune, să 
neglijeze atribuția care i-a 
fost impusă, de a conduse 
corect, fără un avantaj mate
rial. Corelația dintre stimu
lentul material și atribuția de 
conducere nu poate și nu tre
buie sg fie neglijată. Altfel, 
este puțin probabil să se poată 
ajunge la curse atracțioase, 
menite să califice elemente 
capabile să asigure creșterea 
calitativă a trăpașilor herghe
liilor naționale ! ...

REZULTATE TEHNICE t 1. 
Hormon (I. Olteanu), Midia, 
Ventura, 39,7, 2. Maldăr (V. 
Gheorglie) și Stolnic (I. Mol
doveanul, Deat Heat, Rodica 
31,6 și 29,6, 3. Străjac (M. Ște- 
fănescu), Osia, Kama 29,7, 4. 
Mirel (T. Marinescu), Hănuț, 
Miner 42,6, 5. Elicea (S. Mi- 
hăilescu), Rodnica, Frunzar 
28,5, 6. Județ (V. Gheorghe), 
Hotar, Merișan 37,6, 7. Răzuș 
(S. Mihăilescu), Foratic, Orbita 
30, 8. Rivala (Gh. Popescu), 
Hoțomana, Hedra 51,7.

Niddy DUMITRESCU

iar într-un clasament pe na
țiuni România apărea pe lo
cul V.

După istoricul act al Eli
berării, O DATÂ CU PREFA
CERILE POLITICE. SOCIA
LE ȘI ECONOMICE AU 
TOST CREATE SI CONDI
ȚII NOI. FAVORABILE. DE 
PRACTICARE A EXERCIȚI- 
ILOR UT ZI CE SI SPORTU
LUI.

Prin grija, sub îndrumarea 
partidului și cu sprijinul or
ganelor de stat au fost puse 
bazele materiale și organi
zatorice ale noii mișcări 
sportive, care în scurtă vreme 
avea să ia un avînt deosebit. 
Desigur, și handbalul a fost 
un beneficiar al acestor con
diții ; iar acei ce l-au îndră
git și l-au practicat s-au an
gajat să-și aducă — cît de 
curînd — contribuția la ridi
carea prestigiului sportiv al 
patriei noastre.

Chiar dacă la început ni
velul de pregătire a echipe
lor noastre nu a fost la înăl
țimea cerințelor „clasei" in
ternaționale de atunci, jucă
toarele ' și jucătorii, precum 
și antrenorii acestora au ma
nifestat o dorință fierbinte de 
afirmare, au muncit asiduu și 
cu abnegație, mereu într-un 
ritm susținut și cu o inten
sitate sporită, cu pasiune, plă
cere și dăruire, cu ambiție 
și dîrzenie, și au făcut totul 
pentru a realiza cit mai 
grabnic o apropiere valorică 
față de protagoniștii hand
balului mondial. Că au reu
șit o dovedesc rezultatele :

Echipa reprezentativă fe
minină este „deschizătoa
rea de pîrtie" a „DECENIU
LUI DE AUR" ce va ur
ma pentru handbalul nos
tru. Ea cucerește în anul 
1956, la Frankfurt pe Main 
și apoi, peste 4 ani, în O- 
landa pentru a doua oa
ră, TITLUL DE CAM
PIOANA MONDIALĂ LA 
HANDBAL ÎN 1U

La campionatul mon
dial de handbal în 11 mas
culin, în anul 1959, în Aus
tria naționala României 
ocupă un prestigios loc 
secund și încheie astfel

onorabil șirul participării 
noastre la competițiile 
handbalului de cimp. De 
altfel, acesta va fi aban
donat de majoritatea ța
rilor europene in favoarea 
descendentului său 
viguros handbalul in

★
1950—1951 s-au 
Timișoara și 
primele jocuri

7, cu numai

mai
7.

dis- 
i.n 
de 
ci-

Și

în anii 
putat la 
București 
handbal în 
teva echipe participante 
în prezența cîtorva specta
tori.' Prin dinamismul său. 
creat de alternanța continuă 
și succesiunea rapidă a fa
zelor de atac și apărare, da
torită tehnicii sale relativ 
simple dar plină, totuși, de 
subtilități, ce deseori capătă 
nuanțe de virtuozitate artis
tică. prin combinațiile sale 
izvorîte din fantezie, sau din 
calculul tactic anticipat, prin 
evoluțiile uneori dramatice 
și cu finaluri inedite, hand
balul în 7 a exercitat o pu
ternică atracție asupra tine
retului sportiv din țara noas
tră. Valoarea sa 
spectaculozitatea și. 
ziu, succesele obținute 
plan internațional de echi 
le noastre au contribuit 
cucerirea a zeci de mii 
oameni, care-1 urmăresc, 
vizionează sau îl practică, 
plăcere și satisfacție. Hand
balul „mic4 a izbutit să în
treacă — ca popularitate și 
răspîndire — multe alte spor
turi. cu o tradiție incompa
rabil mai veche, într-un timp 
extrem de scurt. Ascensiu
nea handbalului în 7 româ
nesc 
toare

La 
mele 
înregistrat 
de răsunet : IN ANUL 1961. 
LA DORTMUND, ROMÂNIA 
ȘI-A ADJUDECAT TITLUL 
SUPREM. CONTRAR PRE
VIZIUNILOR ȘI SPRE SUR
PRINDEREA TUTUROR 
SPECIALIȘTILOR STRĂINI. 
UN AN MAI TÎRZIU. AU 
CULES 
REȘTI. 
LAURI 
ANUL 
REPREZENTATIVA 
TRA MASCULINĂ A

educativă, 
mai tir- 

pe 
pe- 

la 
de 
îl 

cu

a fost rapidă, revela-

numai 10 ani de la pri- 
sale manifestări el a 

cel dinții succes

FETELE. LA BUCU- 
CEI MAT PREȚIOȘI 
AI VICTORIEI. ÎN 

1964, LA PRAGA, 
NOAS- 

RE-

PURTAT DIN NOU UN 
STRĂLUCIT SUCCES. CÎȘ- 
TIGÎND CU BRIO CAMPIO
NATUL MONDIAL ȘI DO
VEDIND TUTUROR SCEP
TICILOR CA REZULTATUL 
DE LA DORTMUND NU A 
FOST DE LOC ÎNTÂMPLĂ
TOR.

In completarea palmaresu
lui oficial mai amintim lo
cul III al băieților la cam
pionatele mondiale din Sue
dia — 1967. unde naționala 
noastră a suferit o singură 
înfringere. în fața campioa
nei mondiale, formația Ce
hoslovaciei. In contextul ma
rilor performanțe mai putem 
cita dublul succes al forma
țiilor noastre (masculină și 
feminină) de tineret la com- 
oetiția din Olanda. în ace
lași an 1967. și cele patru 
victorii finale în ..Cupa cam
pionilor europeni" cucerite 
de Știința și Rapid București 
la fete, și de Dinamo și Stea
ua la băieți. De asemenea, 
am putea cita încă o serie 
de rezultate valoroase, obți
nute în diferite competiții și 
întilniri bilaterale. în cadrul 
cărora au fost înfruntate ce
le mai redutabile echipe ale 
handbalului mondial.

în încheierea acestui suc
cint bilanț, se cuvine să re
levăm stilul de muncă exem
plar al Federației române de 
handbal, al comisiilor și co
legiilor sale, precum și une
le a,specte legate de planul 
de dezvoltare a acestei ra
muri sportive fruntașe.

încadrate într-un sistem 
competițional adaptat con
dițiilor actuale, activează 60 
de echipe divizionare de se
niori și senioare și 96 echi
pe divizionare de juniori și 
școlare ; acestea, alături de 
alte aproape 3500 de forma
ții. sînt organizate în secțiile 
asociațiilor și cluburilor spor
tive, ce funcționează pe lingă 
sau în cadrul diverselor u- 
nități de producție, univer
sitare și școlare, din mediul 
urban sau rural. Numărul 
sportivilor legitimați se ri
dică în momentul de față la 
peste 40.000.

Echipelor reprezentative ale 
țării (seniori, tineret, juniori 
— masculin, feminin) li se

asigură anual un calendar 
internațional bogat, fără a fi 
neglijate însă din acest punct 
de vedere echipele de club 
sau asociație.

Antrenorii, arbitrii și spor
tivii noștri sînt apreciați as
tăzi, în lumea întreagă și 
deseori solicitați ; handbalul 
în 7 românesc a cunoscut o 
prodigioasă evoluție și se 
bucură de cea mai bună re
putație pentru ridicata sa va
loare.

Putem vorbi cu mîndrie 
despre școala handbalului ro
mânesc, despre cadrele sale 
de specialiști, despre teoria 
și metodica sn. despre siste
mul și concepția sa de pre
gătire 
Iul de 
nești.

Dar 
acestea au fot dobindite be- 
ncficiindu-se de un complex 
de condiții favorabile, că re
prezintă rezultatul unei 
munci îndelungate, perseve
rente. bine chibzuite și o- 
rientate spre țelul și obiec
tivul urmărit.

Fără îndoială./ faptul 
handbalul nostru ocupă și la 
ora actuală o poziție 
taxă în ierarhia mondială no 
îndreptățește la satisfacție și 
bucurie. Dar ne și obligă ! 
Obligația ce rezultă de aici 
imbracă aspecte multiple : 
ea se adresează. însă. în pri
mul rînd — în situația ac
tuală — reprezentativei noas
tre masculine, care peste nu
mai cîteva luni va fi anga
jată într-o luptă 
pentru readucerea 
suprem în patria

(Brașov) și Borlești (Neamț). 
Pornită ca favorită, , formația 
brașoveanâ reușește din primele 
minute să pună stăpinire pe joc 
și să se detașeze (6—1 ; 9—3), si
tuație pe care o menține pe par
cursul primelor 25 min. ale jo
cului. După pauză, însă, ea cu
noaște o situație critică : adver
sara se apropie la un punct (min. 
40 ; 19—18) și amenință cu o in
versare de scor. Un plus de ma
turitate în joc și de experiență 
competițională aduce însă, către 
sfîrșitul meciului, echipei din 
Hălchiu, victoria atît de mult do
rită. Scor final : 29—23. 
marcat verva jucătorilor 
că (Hălchiu) și Handric 
Iești), realizatori a 13 și 
tiv 11 goluri.

Rezultatele celorlalte 
ale zilei : masculin : ]
(Maramureș) — Poiana 
(Dolj) 18—31 ; Gușoieni (Vileea)
— Lovrin (Timiș) 15—34 : Liești
(Galați) — Măgura (Buzău) 26— 
36. Feminin : Valea Standului
(Dolj) — Corbu (Constanța) 9—3; 
Odoreu (Satu Mare) — Bod (Bra
șov) 7—11 ; Piatra (Teleorman)
— Sînandrei (Timiș) 12—9 ; Fun
dul Moldovei (Suceava) — Bere- 
zeni (Vaslui) 6—8. (N. Mș.).

Programul zilei de astăzi : sta
dionul Tineretului, de la ora 9 : 
handbal, volei, oină ;■ stadionul 
.,23 August" .de la ora 8.30 : fot
bal. La ora 12.30. pe stadionul Ti
neretului : festivitatea de pre
miere a cîștigătorilor primei fi
nale a Cupei tineretului de la 
sate.

De re- 
Motoaș- 

(Bor- 
respec-

partide 
Leordlna 

Mare

ți de 
joc al

să nu

joc. despre sți- 
echipelor româ-

uităm că toate

că

frun-

titanică 
titlului 

noastră.

VEDERI DIN
BUCUREȘTI...

(Urmai e din pag. 1)
partea 

să pre- 
mijlccui 
cu una 

cupe, 
din

sSnătate : rugați-1 din 
noastră pe moș Stanciu 
gătească o vitrină in 
comunei. De ce ? Venim 
dintre eele mai frumoase 
Ion P. Stanciu de la noi, 
Suseni, și alțl tineri din județul 
Argeș și-au învins toți adversarii 
la trintă. Așadar, Cup. 
Cele mai multe titluri 
ne-a fost

Așadar, cupa pentru 
__ _ i cucerite 
acordată nouă !.,.

DRAGII MEI,

Vfirli Joan Cocuț șl Iile Cocuț 
au mers pine, formația noastră 
de oină a Gherăieștilor, mențih’n- 
du-se pînă în prezent în fruntea 
seriei. Deci, tn-ani orientat bine 
in calitate de căpitan de ecltipă 
că nu i-am Introdus, deocamdată, 
in formație! pe ceilalți veri ai 
mei Vasile Cocuț. Petru Cocuț șl 
Alexandru Cocuț. Semnează : 
Eugen Cocuț.

La cinematograful REPUBLICA 
din Capitală

ZILELE FILMULUI ROMÂNESC
in program

19
20
21
22
23
24

august 
a

1»
»»

CARTIERUL VESELIEI
LA PATRU PAȘI DE INFINIT
STRĂINUL (seriile I și II) 
COLUMNA
TUNELUL
DACII
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Că.

fundașilor 
vederile se- 

Broșavschi 
(clienți mai

alții, pe Barbu și 
cuplul
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Și a fost ziua

COMENTARIUL
NOSTRU

ahil j drn mecrâi Politehnica lași — 
Foto ; I. COCIU

Mo'doveanu
Rapid (O 0)

cedente. Textiliștii, campioni 
și ai fair-play-ului, nu sînt 
sadici de loc ; pesemne ei se 
află încă în perioada roda
jului.

Cu o rămînere, fortuită, în 
groapa de start (vezi partida 
Petrolul—Steaua), sîmbătă, în 
7 orașe ale țării, s-a dat ple
carea în cursa-maraton de 
30 de etape cîte numără în 
total campionatul diviziei A.

In general, etapa inaugura
lă a fost favorabilă gazde
lor, doar Rapidul și „U“ Cluj 
reușind să-și adjudece fie
care 5O»/o din punctele puse 
în joc la Iași și la Craiova. 
Cel mai confortabil succes, 
la domiciliu a fost realizat 
de F.C. Argeș, în dauna Cri- 
șului, victorii destul de faci
le obținînd și dinamoviștii 
bucureșteni (lansați într-o 
cursă cu handicap : de la 0—2 
la 5—2 !), Steagul roșu și 
C.F.R. Cluj — ultimele două 
reintegrîndu-se promițător 
din start în plutonul forma
țiilor de primă divizie.

Numai U.T.A., deși pe ca
niculă, și-a trecut suporterii 
prin toate răcorile, punîndu-și 
adversarul, pe Dinamo Ba
cău, cu umerii pe saltea a- 
bia după 89 de minute de 
luptă.

Nu, hotărît nu, n-a fost în 
Intenția campionilor să plă
tească cu aceeași monedă for
mației băcăuane, învingătoa
re în aceleași condiții dra
matice spre finele ediției pre-

★
Și pentru că vorbim de 

rodaj, pentru această etapă 
inaugurală, să fim îngădui
tori față de nivelul tehnic și 
față de aspectul dinamic al 
partidelor, toate, dar ab
solut toate, desfășurîndu-se 
sub soarele nemilos al lui 
august, pe o temperatură de 
peste 30 de grade Celsius. Să 
ne explicăm, așadar, in fe
lul acesta faptul că. de pil
dă. jocul Politehnica Iași — 
Rapid s-a disputat adesea în-

I

MlINE, IN ȘOS. ȘTEFAN CEI MARE

Dinamo București—Palmeiras
După F. C. Sao Paulo, 0 altă 

reprezentantă de marcă a ma
relui fotbal brazilian ne va 
vizita țara. Palmeiras este cea 
mai bună echipă a orașului 
Rio de Janeiro și cîștigătoare,

Arbitri români

peste hotare
In sezonul de toamnă, arbi

tri români au fost solicitați 
să conducă importante me
ciuri internaționale. Federa
ția română de fotbal a sta
bilit următoarele brigăzi : 

Nițescu (Sibiu), G 
Bentu 

Real 
Nico-

— C.
Bîrsan (Galați) și A. 
(București) la partida 
Madrid — Olimpiakos 
sia (meci în C.C.E.).

— Gh. Limona, Gh. 
viei și C. Petrea (toți din Bucu
rești) la întîlnirea Galatasarai 
Istanbul — Waterford (meci 
în „Cupa Cupelor").

— Andrei Rădulescu (Bucu
rești), C. Bărbulescu (Bucu
rești) și Em. Vlaiculescu 
(Ploiești) la meciul Polonia — 
Bulgaria, din cadrul prelimi
nariilor Campionatului Mon
dial.

Popo-

tr-un tempo de tango, că ma
joritatea echipelor (Crișul, 
Jiul, Universitatea Craiova. 
Farul, A.S.A. Tg. Mureș etc.) 
au slăbit evident pe parcurs, 
așteptind ca pe o mană ce
rească fluierul final al ar
bitrului. Și așa, însă, la Bucu
rești și Pitești, cei care apre
ciază calitatea unei partide 
in funcție de numărul golu
rilor înscrise (chiar cu prețul 
unor slăbiciuni manifestarte 
de apărări) s-au declarat sa- 
tisfăcuți, pe fiecare dintre 
două terenuri tabela modifi- 
cindu-se de 7 ori. Pe stadio
nul din Șos. Ștefan cel Mare. 
Dumitrache. omul de gol al 
dinamoviștilor bucureșteni și 
al echipei naționale, ca un 
golgeter ce se respectă, a luat 
o serioasă opțiune pentru e- 
diția 1969—1970. depășind, 
prin cele 4 goluri înscrise, 
at it de rarul hat-trick chiar 
și pe gazoanele englezești.

★
Vă amintiți pe cine am 

mai trecut — alături de Du-

intu...
în echipa ^ta-mitrache 

pei ?
Printre 

pe Dan, 
centrali aflat în 
lecționerilor, pe 
și pe Dumitru 
vechi — deși tineri — ai ru
bricii noastre) care prin e- 
voluția lor constant bună 
continuă să bată stăruitor la 
porțile lotului nostru repre
zentativ. Să sperăm că li se 
vor deschide... Să nu-1 omi
tem nici pe Ion Pîrcălab, cu
noscut fiindu-ne faptul 
pentru jocurile de acasă, cu 
Portugalia și Grecia, in in
tențiile antrenorilor Angelo 
Niculescu și Emerkth Voal 
este să utilizeze o linie de 
atac cu două aripi clasice, 
de meserie. într-adevăr, ca 
să nu se umble la partea 
stingă. Dumitrache-Lucescu. 
deja omogenă, cu Pîrcălab ar 
fi o soluție. Cunoscute fiind, 
insă, proverbialele-i toane. în 
ceea ce-1 privește pe Pircă- 
lab am propune să se 
aștepte cîteva etape.

Ce zici Onei ?
★

Cavalerii fluierului au avut 
în genere, o comportare re
marcabilă. notată de croni
carii noștri cu 4 stele (Griga- 
re Bîrsan. Constantin Petrea. 
Alexandru Toth) 
Andrei Radulescu, 
dureanu. Sever 
Doar arădeanul I. 
butant în divizia 
o nedorită excepție, prestind 
un arbitraj— de o stea.

De unde reiese că onoratul 
Colegiu central de arbitri s-a 
cam pripit delegîndu-1 pe I. 
Opriți din prima etapă, la 
meciuri de prima divizie. Să 
nu ni se spună, drept moti
vare. că din lipsă de arbitri 
de mina întîi.
Aurel Bentu. arbitrul nr. 1 
al campionatului precedent 
— ales de (sic !) colegiul cen
tral — s-ar supăra foarte—

și 5 stele 
Victor Pă- 
Mureșan). 

Oprita, de- 
A. a’ făcut

G. NICOLAtSCU

STEAUA-RACING CLUB BEIRUT 8-0 (3-0)

în repetate rînduri, a campio
natului acestui stat. De ase
menea. team-ul brazilian are 
în palmares o serie de vic
torii asupra cqlor mai bune e- 
chipe de club din lume, inclu
siv asupra marii sale rivale, 
în fotbalul carriocas — F. C. 
Santos (3—2 și 1—0, în acest 
an).

Formația standard — în ca
re, desigur, iubitorii fotbalului 
din țară noastră nu pot ss nu 
remarce cîteva nume sonore — 
arată astfel: CHICAO — EU
RICO. BALDOCCHI, NEb- 
SON, ZECA, DUDU, ADEMIR 
DA GUI A, COPEU, JAIME, 
CESAR, SERGHINHO.

Adversara echipei Palmeiras 
— în unicul meci pe care-1 va 
susține, în țara noastră — va 
fi echipa dinamovistă bucu- 
reșteană, care se va strădui 
desigur, să dea o replică la 
înălțimea valorosului său ad
versar.

Așadar, mîine — cu începe
re de la ora 16,45, pe stadio
nul Dinamo — un meci ... te 
nu trebuie scăpat.

SECRETARUL GENERAL 
AL FEDERAȚIEI ENGLEZE 

ÎN ROMÂNIA
Itttîne, va sosi în Capi

tală dl. Denis Follows, se
cretarul general al Fede
rației engleze de fotbal. 
Dl. D. Follows, împreună 
cu sofia, își vor petrece 
concediul în țara noastră, 
la invitația Federației ro
mâne de fotbal

ECOURI... ECOURI... ECOURI
0 Reveniți — după un an 

de pribegie — în plină scenă 
a fotbalului nostru. specta
torii brașoveni ne-au demon
strat șimbă’.ă. la debutul 
Steagului roșu în prima di
vizie, cum trebuie să se com
porte un public care iubește 
cu adevărat spectacolul spor
tiv : ..înarmată* cu șepci gal
bene CU inscripția „Cibo"

■ ■■ ■ ■■

AVANPREMIERĂ
(Urmare din pag. 1)
Doctorul Bendiu mi-a 
că într-o lună și jumă- 
ai toate șansele să joci. 
Am răbdat un an, ce 

contoeză o lună ! Să știți 
că la Iași îmi venea să

spus 
tate

mai 
însă 
intru pe teren. Am avut me
ciul în mîhă. Așa cum sînt, 
dacă jucam, dădeam gol.

— Ce ai de gînd pentru vi
itor ?

— Mă gîndesc Ia două cu
pluri. Peste o Iună-două, cu
plul Neagu — Dumitrii!, peste 
șapte, cuplul Dumitrache — 
Dumitriu. Cred, cum n-am 
crezut în viața mea, în aces
te proiecte. O să vedeți, ne 
vom întîlni la decolarea avio
nului pentru Mexic !

— Cine din țara asta nu-țl 
dorește din toată inima îm
plinirea acestor proiecte, Ni- 
chi ?

Echipa bucureșteană Steaua, 
care a lipsit de la startul pri
mei etape a noului campionat, 
din cauza forfait-ului moti
vat al petroliștilor, a încercat, 
duminică pe stadionul Giu- 
lești, să-și verifice forțele in 
compania lui R. C. Beirut, e- 
chipa simpaticului Ionică Bog
dan. Spunem „a încercat" 
deoarece oaspeții nu au opus 
decît o rezistență anemică, 
primind, la un moment dat, 
3 goluri în numai patru minu
te. Au marcat : Tătaru II (2), 
Manea (2), Voinea, Creinicea
nu, Pantea. Ștefănescu.

R. C. BEIRUT : Ghoul (Ab
delaziz, GhouD — Tobello, Elias

(Saad, Elias), Takke (Mrad) 
Hatoum (Omar), Abou, Helou 
(Ruchdi), Omar (Nicolas), Ni
colas (Hamdar), Nassar, Ru
chdi.

STEAUA i Suciu (Mafache) 
— Sătmăreanu, D. Nicolae, Mi- 
răuță, Cristache (Ciugarin), 
Dumitriu III, Negrea (Tătarn 
II), Pantca, Ștefănescu, Voinea 
(Negrea), Creiniceanu (Ma
nca).

A arbitrat bine Simion Mîn- 
dreș ' (București).

(D. GRAUR).

AVERTISMENT

ILIE OANĂ
ANTRENOR IN GRECIA

La sfîrșitul săptămînii tre
cute, antrenorul Ilie Oană a 
plecat în Grecia unde va pre
găti echipa Panseraikos din 
orașul Seres. Echipa Panserai
kos activează în prima ligă a 
campionatului de fotbal al 
Greciei.

ARBITRILOR!
Colegiul central al arbitrilor 

a sancționat cu un avertisment 
brigada care â condus meciul 
Dinamo București — Jitii 
(este vorba de Grigore Bîrsan 
— la centru, și Nicolae Rainea 
și Vasile Liga — la linie), de
oarece au permis unor jucători 
(Pîrcălab, R. Nunweiller, Săl- 
ceanu, Cotormani și R. Popa) 
să se echipeze neregulamentar, 
cu jambierele lăsate.

(„Ciocolată-Bomboane" 
noua denumire a fabricii 
cale de dulciuri ..Dezrobi
rea") și cu drapelele dunga
te, ale clubului, asistența șl-a 
susținut frenetic — printr-un 
cor neobosit — simpatizați!, 
dar n-a ezitat nici o clipă, 
nici chiar la scorul de 0—0, 
să recunoască, prin aplauze 
prelungite, virtuțile tehnice 
ale oaspeților... Iar cînd con- 
stănțeanul Koszka a părăsit 
terenul, fiind înlocuit de an
trenorii săi. spectatorii bra
șoveni au scandat cîteva cli
pe numele acestuia...

In consecință, un sincer 
bravo publicului brașovean !

Io-

• Ca ?! Creiniceanu. lichidat 
prea devreme de către unii,

pfrcâiab, care a cunoscut te 
•tatei tmp aceleași avataruri, 
pare să-s regăseascâ locui tn 
loja de onoare. Acel . eu care 
l-am notat te crontcă. a vrut sâ 
marcheze nu nwnat această tm- 
boetuătoare reveniră, cs tn spe
cial PARTICIPAREA neîntreruptă 
a tul Pîrcălab la fazele meciului, 
■tit in atac. eît și In apărare (ia 
un moment dat. I-a dublat pe 
Cheran).

Și este domeniul ta care et a 
fost adesea descoperit, care l-a 
împiedicat să se realizeze la înăl
țimea marelui său talent
• în acceleratul Brașov- 

București, arbitrul Victor Pă- 
dureanu — care a fluierat 
fără greșeală — ne mărturi
sea : „N-am avut nici un (el 
de greutăți în arbitraj, dato
rită deopotrivă fair-play-ului 
ambelor formații, cit. mai a- 
les, manierei sportive și ferme 
în care cei doi căpitani de 
echipă. Ivăncescu și Mareș, 
și-au condus sau „potolit"— 
cazul lui Stoica, gata oricînd 
să vocifereze, să protesteze 
— coechipierii". (ov. i.)
• Neașteptata apariție In poar

ta Jiului, după accidentarea lut 
Stan, a fundașului Georgescu, a 
generat unele comentarii pripite, 
cum ar fi acela că Ozon nu pre
gătise un portar de rezervă. Re
proș gratuit, intrarea lui Geor
gescu tn poartă fiind determinată 
de faptul că Jiul schimbase doi 
jucători și o a treia Înlocuire, in 
afara efectivului din teren. nu 
mai era posibilă.

atare ; ori se schimbă eo- 
ori se schimbă regu- 

Altă

schrmbtt buchete de flori, o- 
ferite anei tribunelor 
tre I " 
tii-

jucătorii ambelor
de câ- 
forma-

Ca 
mentâriiie, 
lâmentul. 
există...

alternativă nu 
(j. berariu)

• La Iași, la apariția pe 
stadion a echipei Rapid, o 
parte din public a găsit de 
cuvință să huiduie. Situație 
penibilă cu atit mai mult cil 
cit manifestarea nesportivă a 

acestor înrăiți spectatori s-a 
petrecut cu cîteva minute îna
inte de deschiderea festivă 
a stadionului, cînd s-au

VICTORIA ROMAN-scorul record al etapei inaugurale
SERIA I

Nicolina Iași — Minerul 
Gura Humorului 3—1 (2—0)

Minerul Comănești — Letea 
Bacău 2—1 (0—0)

Textila Botoșani — Fulge
rul Dorohoi 2—1 (1—1)

Petrolul Moinești — Fores
ta Ciurea 2—1 (0—1)

Minobrad Vatra Dornel — 
Rarăul Cîmpulung 2—2 (1—1)

Foresta Fălticeni — Textila 
Buhuși 2—2 (0—0)

Constructorul P. Neamț — 
C.F.R. Pașcani 1—1 (0—1)

Victoria Roman — Penici
lina Iași 7—0 (3—0)

(Corespondenți: L. Negru, 
St. Costache, T. Ungureanu, 
I. Iancu, P. Spak, D. Crăciun, 
C. Nemțeanu, G. Groapă)

ETAPA VIITOARE : Ra
răul C. Lung — Petrolul Moi
nești, Fulgerul Dorohoi — 

■ Nicolina Iași, Letea Bacău — 
Victoria Roman, Minerul 
Gura Humorului — Foresta 
Fălticeni, Penicilina Iași — 
Constructorul P. Neamț, Fo
resta Ciurea — Minobrad Va
tra Dornei, Textila Buhuș; — 
Textila Botoșani, C.F.R. Paș
cani — Minerul Comănești.

SERIA A ll-A
S.U.T. Galați — Chimia 

Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 1—2 
(1-0)

Șoimii Buzău — Electroni
ca Obor 2—1 (1—1).

Dunărea Brăila — Petrolul 
Berea 4—0 (2—0)

Riilmentul. Bîrlad — Pe
trolistul Boldești 1—4 (1—2)

Locomotiva Adjud — Meta
lurgistul farăila 0—0

Unirea Focsani — Ancora 
Galați 2—1 (2—0)

A.S.M. Tecuci - 
Buzău 2—2 (1—0)

Metalul Plopeni — Gloria 
C.F.R. Galați 3—0 (0—0)

(Corespondenți: V. Ștefă
nescu, M. Dumitru, D. Cris 
tache, L. Solomon, E. Stan, A. 
Axente, C. Filiță, I. Sima)

ETAPA VIITOARE: Elec
tronica Obor — Rulmentul 
Biflad, Chimia Oraș Gh. 
Gheorghiu-Dej — Dunărea 
Brăila, Ancora Galați — Șoi
mii Buzău, Petrolul Berea — 
A.S.M. Tecuci. Gloria C.F.R. 
Galați — Locomotiva Adjud, 
Petrolistul Boldești — Meta-

Metalul

Iul Plopeni, Metalurgistul 
Brăila — S.U.T. Galați, Meta
lul Buzău — Unirea Focșani.

SERIA A III-A
Mașini unelte București — 

Celuloza Călărași 2—3 (1—2)
Laromet București — Delta 

Tuleea 2—1 (2—0)
I.T.C. Constanța — Petrolul 

Videle 1—0 (1—0)
Olimpia Giurgiu — Elec

trica Constanța 0—1 (0—0)
I.C.A.B. Arcuda — Cimen

tul Medgidia 0—2 (0—1).
Ș. N. Oltenița — 

metal București 2—2
Marina Mangalia — 

București 3—1 (2—0)
I.M.U. Medgidia — 

Mînăstirea — amînat
(Corespondenți : O.

H. Rudi, E. Petre. P. Burcin, 
N. Predescu, M. Bechtold)

ETAPA VIITOARE : , Ci
mentul Medgidia — Marina 
Mangalia, Electrica Constanța
— Mașini unelte București, 
Delta Tuleea — I.C.A.B. Ar
cuda, Celuloza Călărași — 
Laromet București, Petrolul 
Videle — Ș. N. Oltenița, Vo
ința București — I.M.U. Med
gidia, Unirea Mînăstirea — 
Olimpia Giurgiu, Tehnometal 
București — I.T.C. Constanța.

SERIA A IV-A
T.U.G. București — Petro

lul Tîrgoviște 6—1 (3—1)
Flacăra roșie București —

I. R.A. Cîmpina 2—0 (1—0)
Carpați Sinaia — Unirea 

Cîmpulung Muscel 3—3 (1—3)
Comerțul Alexandria — 

Progresul Balș 2—0 (0—0)
Progresul Corabia — Pra

hova Ploiești 0—0
Dacia Pitești — Caraima- 

nul Bușteni 0—1 (0—0)
Unirea Drăgășani — Auto

buzul București 1—3 (0—3)
Chimia Tr. Măgurele — 

Sirena București 2—0 (1—0) 
(Corespondenți : F. Sandu, 

A. Păpădie, P. Popa, M. Bi
zon, C. Filip, I. Udrescu, D. 
Denghel, Tr. Negulescu)

ETAPA VIITOARE : Carai- 
manul Bușteni — Unirea 
Drăgășani, Prahova Ploiești
— T.U.G. București, I.R.A. 
Cîmpina- —' Progresul Cora
bia, Petrolul Tîrgoviște — 
Flacăra roșie București, Uni
rea Cîmpulung Muscel —

DIVIZIA C
Aurul

Tehno- 
(1—2) 
Voința

Unirea

Guțu,

Dacia Pitești, Sirena Bucu
rești — Carpați Sinaia, Pro
gresul Balș — Chimia Tr. 
Măgurele, Autobuzul Bucu
rești — Comerțul Alexandria.

SERIA A V-A
U. M. Timișoara — Dună

rea Calafat 5—1 (3—1)
C.F.R. Caransebeș — Vultu

rul Textila Lugoj 1—0 (0—0)
Unirea Orșova — Furnirul 

Deta 3—1 (3—0)
Minerul Lupeni — Minerul 

Motru 2—0 (2—0)
Victoria Tg. Jiu — Mine

rul Bocșa 2—1 (1—1)
Steagul roșu Plenița —Me

talul Topleț 2—0 (1—0)
Energetica Tr. Severin — 

Victoria Caransebeș 
(0-0)

Progresul Strehaia — 
tromotor Timișoara 
(0—0)

(Corespondenți : C.

1- 2

Elec-
1—2

Crețu, 
M. Mutașcu, I. Iacob, I. Co- 
tescu, M. Băloi, I. Julea. Gh 
Manafti și Gh. Dobreanu)

ETAPA VIITOARE : Vie 
toria Caransebeș — Unirea 
Orșova Minerul Bocșa — 
U. M. Timișoara, Dunărea Ca
lafat — Minerul Lupeni. Me
talul Topleț — Energetica 
Tr. Severin, Electromotor Ti
mișoara — C.F.R. Caransebeș, 
Vulturul .. .......
Victoria 
Deta — 
Minerul 
roșu Plenița.

SERIA A VI-A
Minerul Teliuc — Minerul 

Baia de Arieș 2—0 (0—0)
Independența Sibiu — Min- 

aur Zlatna 1—2 (0—1).
Victoria Călan — A.S.A. 

Sibiu 3—0 (1—0)
Știința Petroșani — Mine

rul Ghelar 2—0 (1—0)
Metalul Aiud — Tehnofrlg 

Cluj 4—0 (0—0)
Soda Ocna Mureș — In

dustria sîrmei Cîmpia Turzii 
1—0 (0—0)

Arieșul Cimpia Turzii — 
Arieșul Turda 1—1 (0—1)

Textila Lugoj
Tg. Jiu,
Progresul Strehaia, 
Motru — Steagul

Furnirul

Mureșul Deva 
Brad 4—1 (2—0)

(Corespondenți: VI. Ion,
Gh. Topirceanu, A. Gunther, 
S. Băloi, Al. Crișan, Gh. 
Tăutan, L. Donciu și I. Si 
tnion)

ETAPA VIITOARE : A.S.A. 
Sibiu — Arieșul Cîmpia Tur- 
zii, Arieșul Turda — Mure 
șui Deva, Minerul Baia de 
Arieș — Independența Si
biu, Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii — Minerul Teliuc, Min- 
aur Zlatna — Victoria Călan, 
Aurul Brad — Știința Petro
șani, Minerul Ghela» — Me
talul Aiud, Tehnofrig Cluj — 
Soda Ocna Mureș.

SERIA A VII-A
Constructorul Baia Mare — 

Dacia Oradea 5—0 (2—0)
Chimistul Baia Mare — 

Someșul Satu Mare 0—2 
(0-1)

Metalul Salonta — Gloria 
Bistrița 1—2 (1—1)

Bihoreana 
C.l.L. Sighetul 
2—2 (1—1)

Victoria Cărei 
Vișeu 6—0 (2—0)

Dinamo Zalău 
Gherla 1—1 (0—1)

Foresta Năsăud 
Dej 2—2 (1—2)

Dermata Cluj — Topitorul 
Baia Mare 3—0 (1—0)

(Corespondenți : V. Sâsăra- 
nu, S. Vasile, Gh. Cotrău, 
Pașcalău, 
mitru, D. 
vanyi)

ETAPA 
Gherla - 
Topitorul Baia Mare — Me
talul Salonta, Dacia Oradea 
— Bihoreana Marghita, Uni
rea Dej — Dermata Cluj, Glo
ria Bistrița 
Baia Mare, 
Marmației — 
Bradul Vișeu 
lău, Someșul 
Constructorul

SERIA
Tractorul Brașov — Vitro 

metan Mediaș 1—0 (0—0)
Metalul Copșa Mică — Ol

tul Sf. Gheorghe 2—1 (2—1)
Chimia Or. Victoria — Mi

nerul Bălan 2—1 (1—0)
Torpedo Zărnești — Chimi 

ca Tîrnăveni 2—0 (1—0)

Viitorul Gheorghieni 
Unirea Cristuru 
2—1 (0—1) 
Chimia Făgăraș — 
Codlea 3—0 (1—0)

Avîntul Reghin — 
rul Odorheiul Secuiesc 2—0 
(1—0) (s-a jucat la Bistrița)

Medicina Tg. Mureș — 
Carpați Brașov 1—1 (0—0)

(Corespondenți : E. Bogdan, 
M Faliciu, E. Aslan, G. Ca
rol, L. Karda, B. Stoiciu, I. 
Toma și A. Szabo)

ETAPA VIITOARE: Uni 
rea Cristuru Secuiesc — A- 
vîntul Reghin, Colorom Cod- 
lea — Torpedo Zărnești, Car 
păți Brașov — Metalul Copșa 
Mică, Vitrometan Mediaș — 
Medicina Tg. Mureș, Lemna
rul Odorheiul Secuiesc — 
Chimia Or. Victoria. Oltul 
Sf. Gheorghe — Tractorul 
Brașov, Chimica Tîrnăveni — 
Chimia Făgăraș, Minerul Bă
lan — Viitorul Gheorghieni.

Secuiesc

Colorom

Lemna-

Marghita —
Marmației

Bradul

C.l.L.

Unirea

A. 
Tr. Silaghi, V. Du- 
Nistor și P Rad

VIITOARE : C.l.L. 
Foresta Năsăud,

— Chimistul 
C.l.L. Sighetul 
Victoria Cărei, 

— Dinamo Za- 
Satu Mare — 
Baia Mare

A VIII-A

A apărut 
revista

„AUTO
TURISM"

Nr. 6/1969
Din cuprins 1

„Descătușare in materie și 
spirit"
„Rodajul automobilului" 
„Industria poloneză de au
tomobile"
„Indianapolis" 
„Delta Dunării" etc.

Sînt publicate, de ase
menea, note privind noul 
tip de autoturism Renault 
12, Hadi 8, Lancia 1600, și 
alte materiale destinate u- 
nei largi informări a citi
torului asupra celor mai 
noi realizări ale industriei 
mondiale de automobile.

duce joaca copiilor într-o 
treabă destul de serioasă. Or
ganizatorii jocurilor trebuie 
să fie foarte atenți cînd se 
hotărăsc pe cine să delege 
la cronometrul 
Fiindcă altfel...

șt. to-De la 4—2. la S—2.
nici un moment de enet*- 
nici ia echipa care s-a vâ- 

coadusâ. pe teren propriu, 
nlc! la aceea care a. ratat victo
ria întrevăzută. Cuvintul engle
zesc .fair-play* a lost, de data 
aceasta, bine tradus In româ
nește...

ÎUi$L 
van

stadionului.
(c.a)

• Publicul bucureș'.ean a făcut 
cunoștință, in mod... oficial, 
sîmbătă. cu succesorul Iul cornel 
Popa în postul de funda? late
ral dreapta al echipei Dinamo 
București, tinărul Florin Cheran.

• O dată cu prima etapă 
a campionatului diviziei A, a 
început fi întrecerea dotată cu ■ 
„Trofeul PetschowscW, iniția
tivă a ziarului nostru, la ter
minarea partidelor cronicarii 
acordînd notele cuvenite. Fi
resc, aceasta s-a înttmplat șt 
la meciul F. C. Argeș — Cri- 
șul. Jocul a purtat amprenta 
sportivității, fiecare jucător 
fiind preocupat de a aduce 
o contribuție cit mai substan
țială la ridicarea nivelului teh
nic și spectacular al întilnirii. 
Fair-play-ul a domnit, o bună 
parte din timp, și în tribune. 
Dar .cînd scorul a luat propor-

’£388 „

ții s-au găsit cîteva voci, ale 
unor așa-ziși „suporteri", care 
au început să scandeze : „Ați 
mîncat bătaie”. Ecourile fra
zei nu se stinseseră, cînd, de pe 
banca de pe marginea terenu
lui, a sărit, ca împins de un 
resort, C. Teașcă. Cu sprijinul 
adevăraților simpatizanți ai 
echipei piteștene, antrenorul 
a reușit să oprească corul tur- 
bulenților.

Dar, manifestarea, destul de 
timidă, a avut totuși loc. Con
secința ? Un punct mai puțin 
la nota „Trofeului Petschow- 
schi“... (p, v.)

Cu o săptămînă înainte, el avu
sese o apariție remarcată, în me
ciul amical cu Steaua (din ca
drul „Cupei Bucureștiului"), în 
care 11 „ținuse" în frîu pe năbă
dăiosul Creiniceanu. Debutul in 
campionat a fost la fel de bun, 
spectatorii apreciind spiritul de 
luptă al acestui jucător șl mal 
ales demarajul său, de veritabil 
sprinter.

Referindu-ne la această din ur
mă calitate, este necesar să vă 
divulgăm un secret : primele
ambiții sportive ale lui Florin 
Cheran n-au fost legate de fot
bal, ci de atletism, unde a spe
rat să obțină performanțe, în 
alergări.

Aripile noastre trebuie, deci, 
la rîndul lor, să învețe să fugă. 
Altfel...

• La situația 
dul înaintaș al 
bucureșteni și-a zis, desigur, că 
nu-i glumă. S-a concentrat, și-a 
mobilizat forțele, a efectuat 
splendide sărituri prin aer; în
scriind, în stilu-i caracteristic, 
două goluri, cu capul.

„Măi, dar Dumitrache ăsta al 
nostru, nu știe să dea golitri 
decît cu capul" — a rostit lingă 
noi, mai mult admirativ decît...

de 0—2, blon-
dinamoviștilor

• încă de Ia primul Joc, 
copiii de la cronometrul sta
dionului din Copou au reușit 
să-i enerveze pe jucători, să-i 
pună în dificultate pe arbi
tri, să creeze nedumeriri In 
tribune. în min. 85, ceasul 
de pe stadion arăta că par
tida trebuia să se termine. 
Fotbaliștii rapidiști, care a- 
veau aproape asigurat meciul 
egal, doreau ca arbitrul să 
fluiere sfîrșitul jocului cît 
mai curînd. în sfirșit, și dupâ 
cronometrul stadionului mi
nutul 90 a sosit. Dar con
ducătorul partidei le-a a- 
rătat cronometrul său. O dată, 
de două, de nouă ori. După 
multe insistențe din partea 
bucureștenilor, arbitrul Toth . 
s-a hotărît să încheie partida. 
Cînd ? în momentul în csre 
după ceasurile noastre era 
minutul 89. Iată deci, unde

critic, unul din suporterii 
mației din Șos. Ștefan cel 
re. Nici nu și-a sfirșit bine 
vorba, și Dumitrache — ...ascul
tător — a înscris încă un gol, 
de astă dată, cu piciorul. Din 
voie, in maniera in care îl e- 
xecutase (de două ori), la 16 a- 
priiie, la Atena, pe Ikono- 
mopoulos...

Știe omul să dea gol ! Și cu 
capul, și cu piciorul !

LOTO «PRONOSPORT
Publicăm din nou progra

mul concursului Pronosport 
nr. 31'etapa din 24 august 
1969 : I : Steaua — U. T. Arad; 
H : Vagonul Arad — Olimpia 
Oradea ; III : Universitatea 
Cluj — Dinamo București ; 
IV : Farul — Politehnica Iași;. 
V: Crișul — Universitatea 
Craiova ; VI : Jiul — C.F.R. 
Cluj ; VII : A.S.A. Tg. Mureș 
— F. C. Argeș : VIII : Dina
mo Bacău — Steagul Roșu ; 
IX : Oțelul Galați — Metalul 
I iueure.ști ; X ! Ceahlăul Pia
tra Neamț — Politehnica Ga
lați; XI : Dunărea Giurgiu— 
Chimia Suceava ; XII : C.S.M. 
Reșița — Ripensia; XIII: A. S 
Cugir — C.S.M. Sibiu.

Se atrage atenția partîcî- 
panților la acest concurs că 
meciul II i Rapid — Petrolul 
din cadrul campionatului Di
viziei A se înlocuiește cu me
ciul II i Vagonul — Arad O- 
limpia Oradea din cadrul Di
viziei B, făcîndu-se și cuveni
tele rectificări pe afișele și 
fluturași! de concurs.

9 In atenția participanților 
la tragerea excepțională 
LOTO din 19 august 1961 ;

Depunerea biletelor cîștigă
toare se va face pînă sîmbătă 
23 agust 1969, la ora 13 în 
orașele de reședință județeană 
și pînă vineri 22 august 1969, 
ora 13, în celelalte localități

• Tragerea excepțională 
LOTO de astăzi va avea loo 
Ia București în sala Clubului 
Finanțe Bănci din strada 
Doamnei nr. 2 eu începere de 
la ora 18,45. Tragerea va 
tadiodifuzată.

fi

PREMIILE CONCURSULUI 
PKONOEXPRES NR. 33 

DIN 13 AUGUST

EXTRAGEREA I: Categoria
II- a : 97,5 variante a 2 532 lei;
III- a: 2 768 variante a 44 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Catego
ria A : 4,5 variante a 22 601 lei ț 
categoria B : 226,5 variante a 449 
lei; categoria C: 3 910,5 variante 
a 25 lei.

a
a



MAREA
PEREORMANJĂ

Deci, a fost cu putință. 
Marea performan

tă a tenisului româ
nesc, cea mai mare pe care 
ne-o puteam imagina pină 
acum citeva zile, a fost 
înscrisă pe file de isto
rie. Reprezentativa țării 
noastre cucerește dreptul 
de a disputa finala supre
mei competiții tenisiste, 
este challengera deținăto
rilor „Cupei Davis", echi
pierii Statelor Unite.

Episoadele dramaticei în
treceri de la Wimbledon, 
acdlo unde Ion Țiriac și 
Ilie Năstase au cucerit 
splendida lor victorie, sint 
prea bine cunoscute, ln- 
frîntu râmine echipa An
gliei, cea care a disputat 
nu nsai puțin de 16 chal- 
lenge-pound-uri pină a- 
cum,. România accede, 
pentru prima oară, în a- 
cest sanctuar al sportului 
alb, acolo unde nu mai 
călcase nici unul din re
prezentanții tenisului est- 
european.

Retrospectivele victoriei, 
consemnată prin ultima 
minge ciștigată de Iliuță 
Năstase în fața lui Mark 
Cox, sint și ele demne de 
o nouă mențiune, în aces
te rindiuri. 0—5, 2—3,
3—2... Eastbourne 1»32, 
Harrogate 1938, Wimble
don I960.. Iată, în date 
succinte, capitolele par
curse de o forță nouă în 
tenis, care s-a ridicat de 
pe meleaguri românești 
Dacă Nicolae Mișu nu pu
tuse, in deceniul de pio
nierat, să smulgă nici un 
punct britanicilor, dacă, a 
poi, Caralulis și Schmidt 
alarmau doar lumea spor
tului insular, apropiin- 
du-se pe tabela de scor în 
întrecerea cu foștii deți
nători ai Salatierei, acum 
românii sint cei care de
pășesc pe iluștrii lor ri
vali — și încă de o ma
nieră seniorală — condu 
cînd chiar de la primul 
meci.

lou Țiriac, învingătorul 
de acum șapte ani al lui 
Frazer și campionul din 
1968 de Ia Lugano, de- 
pășindu-1 pe Tom Okker 
cu 6—0 în ultimul set al 
finalei, acest Țiriac „cel 
rău", jucător incomod pen
tru oricine și care posedă 
astăzi o excepțională ști
ință a jocului, acest Țiri 
al nostru, iubit și admirat 
de toți, care știe să fie 
mare în momentele cele 
mai grele, el a deschis din 
nou porțile succesului e- 
chipei române ciștigind 
primul punct și contri
buind intr-o manieră de
cisivă la al doilea.

Ilie a fost patetic și ad
mirabil. Greu pus Ia în
cercare de fenomenalul 
Stilwell în prima zi, că
ruia nu i-a putut smulge 
decit un set. el s-a dove
dit, in extremis, pionul 
ciștigător pe eșichierul ma
relui meci. Anglia luase 
conducerea (2—2 și un set 
ciștigat de Cox) dar Ilie 
Năstase abia atunci își 
îmbrăca armura pentru 
asaltul decisiv. Cu strălu
citoarea sa virtuozitate, 
campionul României și-a 
învins adversarul, în ad
mirația tribunelor bătri- 
nului Wimbledon.

In clasamentul cunoscu
tului specialist italian 
Kino Tommasi, elaborat la 
sfîrșitul precedentului se
zon, înaintea lui Țiriac 
sint clasați 18 tenismani. 
profesioniști sau amatori, 
in fața lui Năstase stau 
alți 42... Aceasta era or 
dinea din anul trecut. A 
cum va fi un alt clasa 
ment, in care finaliștii 
„Cupei Davis" primesc o 
bonificație bugată. Dar 
oricare ar fi locurile a- 
cordate celor doi în se
zonul 1969, se știe că nu 
este suficient să fii jucâ 
tor mare pentru a stăpini 
diurnul ce duce la trepte
le de sus ale competiției 
pentru Salat icră. Trebuie 
să existe, pentru aceasta, 
o ECIIIPA. Iar noi am do
vedit că o avem.

Doi jucători de mare 
valoare, care se Comple
tează reciproc, care știu 
să joace extraordinar în 
proba de dublu, iată te
zaurul incomensurabil al 
tenisului nostru, al spor 
tului românesc. Ion Țiriac 
și Ilie Năstase și-au ciș
tigat definitiv galoanete 
consacrării in arena inter
națională, ca și in ochii 
întregii opinii sportive 
mondiale.

Să-i felicităm mcă o 
dată.

Radu VOIA

CÎTEVA „SECRETE“
ALE VICTORIEI DE LA WIMBLEDON

Constantin COMARNISCHI
transmite din

Marele triumf al tricolorilor 
a coincis cu cea de a 36-a 
întîlnire susținută de repre
zentativa de tenis a României, 
în cei 37 de ani de la debutul 
său în competiția supremă a 
sportului alb. A fost necesară 
aproape o jumătate de secol 
pentru ca tenisul românesc să 
cunoască consacrarea defini
tivă, în ierarhia mondială a 
acestui sport atît de frumos, 
dar și pretențios, cu o mare 
arie de răspindire, pe toate 
continentele, în Australia și 
Asia. în Europa, în Africa și 
în cele două Americi.

Onoarea de a înfrunta echi
pa S.U.A., deținătoarea celui 
mai prețios trofeu al tenisu
lui, revine în acest an forma
ției României, care salvează 
astfel prestigiul Europei. A- 
ceastg performanță, unică în 
istoria tenisului de la noi, vine 
să sublinieze drumul ascen
dent parcurs în ultimul pătrar 
de veac de sportul românesc, 
pe noul său făgaș.

Succesul obținut de tenis- 
manii noștri in capitala An
gliei are rezonanțe mult mal 
profunde decit s-ar putea bă
nui. în acest templu sacru al 
sportului cu racheta, care este 
Wimbledonul. unde competi
țiile de tenis datează încă din 
1877. au strălucit ,după aproa
pe 100 de ani, doi români. Și 
totul nu se reduce la un sim
plu meci ciștigat, pentru câ 
Ion Țiriac și Ilie Năstase au 
adăugat victoriei multă pres
tanță și un deosebit aplomb. 
Ei elimină, spre stupefacția 
miilor de spectatori, echipa 
țării tn care a trăit W. C. 
Wingfield .inventatorul regn-

Iilor acestui sport. Evenimen
tul capătă, deci. proporțiile 
unui seism în lumea tenisulu’

Cum a fost posibilă o ase 
menea ... cutezanță ?

Care sint secretele strălu- 
■ citei izbinzi ?

SINT ACELEAȘI CARE AD 
STAT ȘI LA BAZA TURNEE
LOR ÎNCUNUNATE DE SUC
CES ALE LUI ȚIRIAC. A 
VICTORIEI LUI NASTASE 
ASUPRA MARELUI MANOLO 
SANTANA, LA CORUNA A 
REUȘITEI CUPLULUI NOS
TRU, ÎN ATITEA COMPETI
ȚII INTERNAȚIONALE.

Tn primul rînd. valoarea 
tehnică a celor doi sportivi 
a crescut mereu, ei puțind în
frunta astăzi, de la egal la 
egal, 
marii 
alb.

Cit 
psihic, ACESTA ESTE FARA 
LIMITE, așa cum se și cere, 
de altfel, intr-un sport al 
speranțelor oricît de tirziî, 
unde totul se ia mereu de la 
început, chiar jiacă adversarul 
ar conduce cu 2—0 la seturi 
fi cu 5—0 și 40—0 in ultimul 
set.

Năstase a dovedit Infr-un 
fel acest lucru, rezistînd nă- 
praznicului șoc psihologic pro
vocat de neta victorie obținută 
de Stilwell asupra lui Țiriac, 
de egalarea survenită și chiar 
de avansul de un set luat de 
Cox asupra sa.

EXPLICAȚIA CONSTA, DE 
ASEMENEA, IN CONCEPȚIA 
DE PREGĂTIRE A ACESTOR 
ADMIRABILI AMBASADORI 
AI SPORTULUI NOSTRU.

Faptul că cei doi super-te- 
nismani români concurează la 
zeci și zeci de concursuri peste

sub toate aspectele, pe 
campioni ai sportului

privește potențialul lor

„Echipa americană nu trebuie să

meciul cu România"

Comentatorii agențiilor in
ternaționale de presă prezent» 
la finala inter-zone a „Cupei 
Davisu continuă să sublinie
ze elogios victoria echipei 
României realizată cu 3—2 
fn fața formației Angliei.

Specialiștii apreciază că te
nismanii Ilie Năstase și !on 
Țiriac. care constituie un cu
plu omogen, s-au comportat 
Ia înălțimea așteptărilor, re- 
purtînd un succes de pres
tigiu pentru sportul din 
România. Comentatorul de spe. 
cialitate al agenției FRANCE 
PRESSE scrie, printre al
tele. că ILIE NASTASE. AU
TORUL ULTIMEI VICTORII 
DIN MECI. A FOST SĂRBĂ
TORIT IN MOD DEOSEBIT 
DE MEMBRII ECHIPEI în 
frunte cu căpitanul formației 
Ghcorghe Cobzuc. Acesta. în- 
tr o declarație făcută cores-

REUTER

hotare, nu întotdeauna însoțiți- 
și de un antrenor, prezintă o 
anumită semnificație. Aceee 
că ei au învățat și singuri — 
dacă e cazul — cum să se pre
gătească. Este tocmai tipul su
perior de pregătire spre caro 
se tinde in sportul modern 
Marile performanțe nu mai 
pot rezulta doar dintr-o in
struire executată după rețele
le stricte ale antrenorilor, fie ’ 
ele oricit de bune. Este nece
sară și o participare conștien
tă a sportivilor la întreaga 
pregătire, fie că e vorba de 
volum, intensitate etc. ION 
ȚIRIAC ȘI ILIE NASTASE 
AU ÎNȚELES ESENȚA A- 
CESTEI IDEI ȘI SE SUPUN 
DELIBERAT SI CU RIGURO
ZITATE PROGRAMULUI DE 
LUCRU.

Aceleași principii vor călău
zi. desigur, și pregătirile vii
toare, în vederea disputării 
challenge-round-ului de la 
Cleveland (19, 20, 21 septem
brie). unde probabil că nu se 
va juca nici pe zgură și nici 
pe gazon, ci pe un teren aco
perit cu o compoziție de ci
ment. Specialitate americană, 
iar pentru români ... alte in
conveniente. Oricum, amert- 
nii Arthur Ashe, Clark Graeb- 
ner. (probabilii Ia simplu) și 
Bob Lutz — Stan Smith (pro
babilul dublu), au și început 
pregătirile la fața locului. Să 
sperăm că șî jucătorii români 
ii vor urma în curînd...

Deocamdată, drumurile echi
pierilor României s-au des
părțit. Ion Țiriac a plecat în 
Italia, iar Ilie NăstAe se află 
deja la Budapesta, unde este 
invitat la campionatele inter
naționale de tenis ale Unga
riei. Jucătorii de rezervă, Pe
tre Mârmureanu și Sever 
Dron, concurează la Katto- 
wice.

Este o etapă intermediară, 
după care vom cunoaște exact 
noul lor program, alcătuit în 
concordanță cu marele eveni
ment din septembrie — finala 
cu americanii!

privească ușor

declară H. Baxter

pondentului francez, a spus i 
„Ilie Năstase a jucat cu 

o încredere puțin comu
nă". Cobzuc a arătat că 
„Năstase a evoluat eu o 
mare siguranță în Joc. nu 
a fost de loc nervos, de- 
monstrind o formă de zile 
mari"

La rindul său, căpitanul e 
chipei engleze, Heathley Ba» 
tf>r a declarat »

„Desigur, noi sînfem decep
ționați. Totul va trece însă. A- 
vem o echipă tinâră care poa
te face treabă bună în viitor. 
Am sperat că vom ciștiga in 
foța românilor și că vom avea 
o bună șansă în meciul cu 
S.U.A. Am pierdut insă. Să 
știți că echipa americană nu 
trebuie să privească cu ușu
rință meciul cu România. Dacă 
noi aveam șanse în fața for
mației Statelor Unite, vă dați

seama că tenismanii români 
au la rindul lor, șanse mai 
mari ca ale noastre*.

Comentînd finala inter-zo- 
nală de Ia Londra, corespon
dentul agenției vest-germ ane 
D.P.A.-Hamburg remarcă în 
cronica sa:’„O SENZAȚIO
NALA VICTORIE CU 8—2 
I-A PERMIS ROMÂNIEI SA 
SE CALIFICE TN FINALA 
„CUPEI DA VIS*.

Redactorul de 
a făcut o amplă 
meciului Năstase
cordînd o înaltă calificare jo
cului prestat de campionul 
român.

special ita te 
descriere a 
— Cox, a-

,,.,.0 puternică amenințare

la adresa echipei

știri

Cu-
pu-

Un bogat comentariu acor
dă victoriei tenismanilcr ro
mâni comentatorul sportiv al 
agenției engleze de 
REUTER:

„Outsiderii români din 
pa Davis se dovedesc o
ternică amenințare la adre
sa echipei Statelor Unite, ca 
urmare a victoriei cu 3—2 a- 
supra Marii Britanii în fi
nala inter-zone. Românii Ion 
Țiriac și Ilie Năstase, recu- 
noscuți ca fruntași ai tenisu
lui mondial, în jocul pe zgu
ră, arată că au o șansă a- 
preciabilă în fața deținători
lor trofeului, în challenge

Statelor Unite!"

programat luna vi-

tcnlsmanii români 
să depășească dez- 

gazonului de la 
continuă co- 

atunci ei vor

round-ul 
itoare."

„Dacă 
au reușit 
avantajul
Wimbledon 
mentariul 
regăsi condiții mai apropiate 
de joc în challenge-round, 
pe terenurile tari de Ia 
veland Heights — Ohio, 
sigur, încrederea nu le 
sește că pot concura cu 
ces marile nume ale tenisului 
american, devenind astfel 
prima echipă a unei țări din 
estul Europei, care ar cîști 
ga Cupa Davis1“
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PUNCT DE VIRF: FINALELE LA VITEZA
Șl URMĂRIRE INDIVIDUALA

Hristache NAUM
transmite din BRNO

4:55,97 ! Clasament final: 1. Xaver 
Kurmann 
mondial ;
Repillard 
(Polonia).

(Elveția)
2. Darmet 

(Franța);

— campion 
(Franța); 3. 
4. Zielinski

au Început

Reuniunea de duminică noaptea 
a fost realmente urmărită cu 
sufletul la gură de fiecare dintre 
cei peste 10 000 de spectatori care 
au luat loc în tribunele velodro
mului din Brno. Faptul că aveau 
să se deceamă două titluri de 
campioni ai lumii, că în întrecere 
rămăseseră numai vedete cu un 
palmares impresionant și — în 
sfîrșit — că era vorba de una 
dintre probele adorate ale pistei 
_ viteza — a făcut să fie prezen
tă și emoția în tribune.

Pentru semifinalele și finalele 
întrecerii de viteză, sint greu de 
găsit cuvintele care să le descrie 
cu fidelitate.

Nici Daniel Morelon (Franța) șl 
nici Omar Phakadze (U.R.S.S.) 
n-au putut ajunge în finală fără 
a susține cite trei manșe în com
pania valoroșilor lor adversari. In 
disputa cu danezul Pedersen, Mo
relon și-a adjudecat prima manșă 
ca la carte. Venit ca un bolid 
din spate, el a trecut pe lingă 
Pedersen cu 240 m înainte de 
sosire într-un iureș irezistibil. 
Aproape că Pedersen a renunțat 
la luptă cînd a văzut dezlănțuirea 
partenerului de concurs. Crono- 
metrele au marcat pentru More
lon 11,34 secunde. în a doua 
manșă, danezul nu s-a mai lăsat 
furat de frumusețea evoluției lui 
Morelon.

El a atacat în momentul în care 
francezul și-a permis să-i lase o 
distanță prea mare și cu 11,59 
sec. a amînat decizia pentru a 
3-a dispută. Ce i se cuvine ceza
rului trebuie, însă, să i se dea : 
manșa decisivă l-a găsit pe Mo
relon ponderat, atent la fiecare 
mișcare a adversarului și, în fi
nal. la fel de decis ca șl în prima 
serie. Timp : 11,36 sec. și victorie 
meritată a campionului olimpic. 
Jiirgen Geschke (R.D. Germană), 
acest spiriduș al vitezei, a abor
dat semifinala cu Omar Phakadze 
cu hotărîrea de a munci pînă la 
epuizare. L-a purtat pe adversar 
pe înălțimile virajului, dar nu 
i-a permis să atace. Și, într-un 
final furtunos, i-a răpit victoria 
(12.23 sec.). în a doua manșă 
nervii celor doi concurenți erau 
încordați la maximum. După con
sumarea turului II ei au intrat 
într-un sur-place și se părea că 
ne vor ține toată noaptea în tri
bune. După 13 minute și 40 de 
secunde de echilibru în poziție 
statică, Phakadze a avut însă o 
ezitare, bicicleta s-a retras 
aproximativ 35 cm din 
inițială / \\
conform regulamentului _ .
ruperea seriei. La reluare, Pha
kadze a fost obligat să conducă 
In primul tur. A făcut-o cu brio 
pină la capăt, fiindcă și-a adju
decat victoria, mareind 11,99 see. 
Deci, egalitate de victorii. O nouă 
manșă, decisivă. Sportivul sovie
tic și-a pus de această dată in 
funcțiune sprintul său scurt, ful
gerător și victoria i-a surfs (13,2« 
see.).

Finala locurilor 3—4 (Pedersen
— Geschke) a dat cfștig de cau
ză, la limită (2—1 la victorii) da
nezului. Geschke, epuizat de ‘ 
tul din semifinale, n-a mai 
curat La valoarea sa.

Marea finală. Deși victoria 
cezului Daniel Morelon a ___
netă (2—0; 11.41 s și 11.59 s) nu 
se poate spune că el n-a. trecut 
printr-un lung șir de emoții. In 
fiecare dintre ceie două manșe 
el a ciștigat numai datorită pu
terii de a menține ritm egal, pu
ternic, și pe ultimii 20—30 metri 
ai cursei. Omar Phakadze s-a 
dovedit un adversar demn ■ de 
campionul lumii, demn de repu
tația pe care el însuși o are în 
lumea ciclismului. Clasament fi
nal : 1. Daniel Morelon (Franța)
— campion mondial; 2. Omar 
Phakadze (U.R.S.S.); 3. Pedcr

cu 
poziția 

și arbitrii au dictat — 
între-

efor* 
con-

fran- 
fost

Pedersen (Danemarca); 4. jargen 
Geschke (R.D. Germană).

Daniel Morelon împlinește 21 de 
ani in decembrie/ este de profe
sie electrician radio și in 
tul de față își satisface 
militar la batalionul de 
viile.

In proba de urmărire

monieu-
Stagiul 

la Join-

In proba de urmărire indivi
duală (4 000 m), elvețianul Xnver 
Kurmann a făcut un veritabil 
tur de forță. Figură binecunos
cută a velodromului internațional, 
Xaver, funcționar din Zilricli, are 
la 21 de ani un palmares valoros? 
locul II la C.M. de la Montevideo, 
locul HI la J.O. in aceeași probă, 
numeroase victorii în concursu
rile internaționale de amploare. 
In semifinala cu campionul olim
pic, francezul Repillard, el a 
dovedit o extraordinară tenaci
tate. acoperind cele 10 ture de 
pistă intr-un ritm de veritabil 
metronom. Deși Repillard a fă
cut risipă de energie pentru a 
egala, el a trebuit totuși să se 
Închine in fața unul adversar mai 
bun. Tâmpul lui Kurmann este 
remarcabil : 4:53,60. In cealaltă 
semifinală Darmet (Franța) reu
șea cu ceva mai multă ușurință 
(diferență finală de aproape o 
secunde) să-șl depășească adver
sarul, pe polonezul Rajmund 
Zielinski, cunoscut cititorilor noș
tri din evoluțiile sale în probele 
de șosea din România. Timpul 
final al învingătorului (4:56,9 s) 
nu anunța, însă, în Darmet un 
concurent mai redutabil decit 
Repillard pentru perseverentul 
Xaver. Și Intr-adevăr, elvețianul 
a reușit să străpungă 
francez Repillard —
Intr-o finală emoționantă el a 
trecut șl de ultimul obstacol 
(Darmet) mareind — la o oră 
după semifinală — timpul de

barajul 
Darmet.

Luni după amiază__ _____ .
probele de tandem și viteză (fe
mei). Tandemul a reunit la start 
13 echipaje, printre care șl cel 
al României, alcătuit din frații 
George și Florian Negoescu. Pre
liminariile au scos în evidență 
forma bună a cuplurilor More
lon — Trentin (Franța), Gorrini
— Orlați (Italia), Otto — Geschke 
(R. D. Germană). Cicliștii, români

— pe linia generală a compor
tării modeste la aceste campio
nate mondiale — au fost învinși, 
mai întîi în serii și apoi în reca
lificări. Iată rezultatele : Italia 
10,87 s — România : Franța 10,69 s

R. D. Germană 10,99 s 
; Polonia 11,15 s —
R. F. a Germaniei 
Olanda ; Cehoslovacia 

Japonia, Cuba. In re-
S. U.A. 11,03 s — Ja- 

Belgia 11,49 s — Cuba ;
U.R.S.S., Ro-

— S.U.A. ;
— Belgia 
U.R.S.S. ; 
11,18 s — 
11,50 S — 
calificări ; 
ponia : 
Olanda 11,47 s 
mânia.

17 cicliste își dispută titlul mon
dial la viteză. Iată rezultatele din 
preliminarii ; Kiricenko (U.R.S.S.) 
13,70 s — Kloska (S.U.A.) ; Bur- 
ghard (S.U.A.) 13,59 s — Longarî 
(Italia), Jaudin (Fran(a) ; iermo- 
laeva (U.R.S.S.) 13,48 s — Helder 
(Olanda) ; Swinnerton (Marea 

Britanic) 13,65 s — Zajickova 
(Cehoslovacia) ; Brinkova (Ceho
slovacia) 14,12 s — Blobner 
(R. D. Germană) ; Tare va 
(U.R.S.S.) 13,85 s — Lute (Olan
da) ; Stuwe (R. D. Germană) 
14,47 s — Pepper (Marea Brita- 
nie) ; Mattig (R. D. Germană) 
13,70 s — Gambillon (Franța). In 
recalificări : Helder (Olanda)
14,26 s — Jaudin (Franța) ; Blob
ner (R. D. Germană) — 14,17 6 

(Olanda) ; Gambillon 
13,86 s — Kloska 

Pepper (Marea Brita- 
mai calificat Zajickova 

deoarece arbitrii

— Cute 
(Franța) 
(S.U.A.), 
nie). S-a 
(Cehoslovacia) 
au descalificat pe partenera sa 
de serie, Longari (Italia), pentru 
Împingere cu cotul.

CONCURSURI INTERNATIONALE ale Înotătorilor romani 
I

• Intîlnirea Internațională 
de înot dintre echipele Școlii 
sportive din Tg. Mureș și 
Spartak Jiblava (Cehoslovacia) 
disputată la Tg. Mureș, a fost 
dominată de gazde 
condus majoritatea 
Iată citeva dintre 
bune rezultate : 100 
(1:21,8), 100 m spate
200 m bras (3:26,7), fete : Ilona 
Torok (Tg. Mureș) ; 50 m bras 
fete : Ildiko Marko (Tg. Mu
reș) 44J> ; 50 m delfin (44,0), 
200 m liber (3:07,0), 100 m spa
te
va
metri liber (bărbați) : J. Fuxa 
(Spartak) 1:15,2; 100 m bras

care au 
probelor, 
cele mai 
m liber 

(1:34,1) și

(1:42,0), 
Olivova

fete : Mirosla-
(Spartak) ; 100

(b) I. Sâcs (Tg. Mureș) 1:30,6 ; 
50 m delfin (b) : Șt. Doma- 
hidi (Tg. Mureș) 2:46,9 ; 200 m 
mixt (b) : J. Fuxa (Spartak) 
3:08,6. (I. PĂUȘ - coresp.).

® Miercuri seară vor pleca 
la Dubrovnik reprezentanții’ 

României la „Cupa Europei". 
Din lot fac parte, printre alții, 
Anca Andrei, Daniela Coroîu, 
Cristina Balaban, Agneta Ster
ner șî Cristina Stănescu. In a- 
ceași seară va pleca la Var
șovia, pentru ediția masculină a 
competiției, echipa de băieți al
cătuită, printre alții, de Marian 
Slavic, Vasile Costa, Eugen 
Aimer, Mircea Hoboiu și Vla
dimir Moraru.

IN TURNEUL INTERNAȚIONAL DE VOLEI

CIND MECIUL ARE CINCI SETURI • ••

• REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA—REPUBLICA 
DEMOCRATĂ GERMANĂ: 2—3

finaliști ai campionatului 
pentru juniori, care se

ROMÂNIA

LOCUL 8

LA OLIMPIADA
STUDENȚEASCĂ

DE SAH»

Printre cei 12 
mondial de șah 
dispută la Stockholm, se numără și tină- 
rul reprezentant al țării noastre, bucureș- 
teanul Aurel Urzică, lată-l suprins de 
fotoreporterul agenției PRESSENS—B1LD 
in timpul unei partide disputată in preli
minariile competiției.

LELE ÎNVĂȚĂMINTE ALE EUROPENELOR DE JUNIORI

Adrian VASILIU
fransmife din VIENA

Am urmărit la reițdez-vous-ul 
vienez peste 350 de tineri înotă
tori. nici unul nedepășind 15 pri
măveri, cu stiluri diferite, apar- 
ținînd unor școli bine definite și 
avind posibilități fizice foarte 
variate. Reprezentanții R. D. Ger
mane au demonstrat aceeași 
forță și vitalitate care le oferă 
posibilitatea de a realiza foarte 
timpuriu performanțe ieșite din 
comun. Natația maghiară, dispu- 
nînd la ora actuală de o nouă 
garnitură de viitori mari cam
pioni, a prezentat veritabil! Sti
liști, a căror tehnică este irepro
șabilă, iar selecționatele Olandei 
și spaniei ne-au surprins cu va
lențe deopotrivă atrăgătoare 
vizînd ușurință tn alunecare și 
eficacitatea lucrului în apă. Chiar 
și printre premianți am tntîlnlt 
deosebiri radicale. Să' luăm nu
mai exemplul eroinelor compe
tiției, laureate cu cite două me
dalii de aur și una de argint. 
Gabrielle Wetzko (Hofmeister, 
Neugebauer, Schuchard sint copii 
perfecte...) are 1,77 m înălțime 
șl 56 kg greutate, în timp ce 
Andrea Gyarmatl măsoară doar

1,65, dar are, în schimb, 64 kg! 
In asemenea condiții, e destul 
de greu să se tragă o concluzie 
fermă asupra tipului ideal de 
înotător. Oricum, însă, elemen
tele de bază care duc Ia marea 
performanță — și aceasta au do- 
vedit-o, fără excepție, toți cei 
ce și-au depus la Viena cadida- 
turi serioase în vederea viitoa
relor J.O. — rămîn teunica cît 
mai eficace în funcție de gaba
ritul înotătorului și antrenamen
tul intens, In condiții cît mal va
riate, chiar ți pe ploaie dacă se 
poate...

O altă problemă ușor sesiza
bilă pe parcursul celor 0 reuni
uni ni s-a părut a fi cea legată 
de modul în care sportivi de 
14—15 ani, cu o vechime compe- 
tițională de numai 2—3 sezoane, 
abordează o întrecere de mare 
amploare. El urcă pe blocurile 
de start în condiții optime (chiar 
și cînd mercurul termometrelor 
marchează doar 20 de grade...), 
relaxați, fără pic de emoție. Sin
gurul lucru care-i preocupă este 
să dea totul în cursă ; pentru 
asta nu precupețesc nici un efort.

Departe de a-șl face calcule pen
tru calificare, în serii sau in fi
nale, pe culoarul 1 sau pe cu
loarul 4, țelul lor rămlne atinge
rea cit mai repede posibil a pe
retelui bazinului.

Nu a surprins pe nimeni vic
toria categorică a „noului val“ 
din R. D. Germană, deși specia
liștii din această țară manifestă 
îngrijorare din cauza diferenței 
valorice tot mai mari cu care 
fetele s-au desprins de băieți. 
Pași însemnați in ierarhia euro
peană au mal tăcut Ungaria și 
Spania ; în schimb, înotătorii so
vietici, care au jucat la Lynkoep- 
ping un roi de primă mină, nu 
mal sint mari performeri (nici 
măcar în probele de bras), iar 
delegațiile Franței și Angliei, re
numite cîndva prin valoare, nu 
s-au prea „văzut".

In ansamblu, rezultatele de la 
Stadionbad sînt net superioare 
celor înregistrate la prima ediție, 
în ciuda faptului că timpul nefa
vorabil și-a pus nefasta pecete 
asupra „cronometrelor". Compe
tiția s-a încheiat cu două recor
duri europene șl 24 naționale, 
iar multi dintre cei pe care l-am 
urmărit pe culoarele piscinei vle- 
neze și-au cucerit dreptul de a 
lua startul — în cadrul echipe
lor naționale — la apropiatele în
treceri ale Cupei Europei (23—24 
august), unde nu ar fi exclus ca 
o nouă serie de recorduri euro
pene să sufere substanțiale co
rectări. Oricum, cele de la 100, 
400 și 800 m liber (f) nu mai au 
mult de trăit...

Ca o chintesență a concluziilor

CLASAMENT (NEOFICIAL) 
PE NAȚIUNI

1. R. D. Germană 218 puncte 
(7 medalii de aur, 8 de ar
gint, 7 de bronz) ; 2. U.R.S.S. 
139 (5-4-3) ; 3. Ungaria 79 
(4—3—2) ; 4. Olanda 47 (2—0— 
1) ; 5. Italia 47 (1—2—1) ; 6. 
Suedia 40 (0—0—1) ; 7. R.F. a 
Germaniei 39 (1—0—3) ; 8.
Spania 35 (1—2—2) ; 9. Iugo
slavia 32 (1—2—1) ; 10. Auglia 
27 ; 11. Franța 23 (0—0—1) ;
12. Cehoslovacia 23 ; 13. RO
MANIA 12 ; 14. Polonia 10
(0—1—0) ; 15—16. Irlanda și 
Finlanda 7 ; 17. Grecia 6 ; 18. 
Norvegia 5 ; 19. Belgia 4 ; 
20—21. Bulgaria și Elveția 3; 
22. Danemarca 1.

desprinse la capătul frumoasei 
competiții, vom reproduce doar 
două declarații ale unor reputați 
specialiști. Lucien Zlns (Franța) ■ 
„In Europa începe să se simtă un 
vînt nou. Grupele de vîrstă ale 
copiilor, mai bine organizate în 
ultimii ani, nu intlrzie să scoată 
la iveală performeri Ia vîrste 
fragede, exact ca în California". 
Horst Pianert (R. F. a Germa
niei) : „La Miinchen europenii 
vor produce mari surprize. De 
pe acum tineretul se afirmă cu 
vigoare, ieșind din umbra mari
lor campioni de peste Ocean, 
care nu vor cuceri in nici un 
caz aceeași proporție de medalii 
ca Ia Ciudad de Mexico".

BERLIN, 18 (Ager- 
pres).— La Dresda, 
in ultima rundă a 
Olimpiadei studen
țești de șah, echipa 
României a termi
nat la egalitate 
(2—2) cu echipa 
S.U.A. Alte rezul
tate: Danemarca — 
Iugoslavia 2—2 ; 
U.R.S.S. — Anglia 

R.D. Germa- 
Cehoslovacia 

R. F. a 
— Bul- 

Clasa- 
: l.
2. lu- 

21V» p; 3. 
19'/, p; 4. 
Germaniei 
5. R. D. 

17'/, p; 6.
p; 7. 

8. RO- 
9.

Î2 p; 
Cehoslovacia

3—1; 
na •
’*2—1'.,; 
Germaniei 
garia 2—2. 
ment final 
U.R.S.S. 27 p; 
goslavia 
Bulgaria
R. F. a 
19’A p; 
Germană 
Anglia 17‘/i
S. U.A. 17 p; 
MANIA 16'/, p; 
Danemarca
10. 
12 p.

Turneul 
de șah 

de la Constanța
CONSTANTA, 18 (prin telefon), 

în runda a 9-a, deși s-a înregistrat 
o singură victorie — Vizantiadis 
la Ungureanu —, partidele au fost 
foarte disputate.

Iată rezultatele tehnice : Șanco- 
vici — Mititelu Va—1/2 ; Minev — 
Troianescu V2—Y2 ' Cozma — Po- 
rath — întreruptă : Fuchs — Do- 
da Y2—Va ; Marovici — Voicules- 
cu — întreruptă ; Szabo — GTii- 
țescu Va—Va. Rezultatele partide
lor întrerupte în rundele prece
dente : Ungureanu — Cozma Vx— 

‘A î Ortega — Troianescu 0—1 ; 
Șancovici — Porath 1—0.

In clasament conduce Șancovici 
cu 6V2 P-, urmat de Szabo, Doda 
5Va, Ghițescu 5, Mititelu și Minev 
4Vî« C. POPA-coresp. principal

5089 p LA PENTATLON
Cu prilejul unui concurs de 

atletism desfășurat la Leo- 
ben, Liesl Prokop (Austria) 
a stabilit un nou record mon
dial feminin la pentatlon, to- 
talizînd 5 089 puncte. Vechiul 
record era de 5 046 p și îi a- 
parținea elvețiencei Meta An- 
tenen. De remarcat că între
cerile s-au disputat pe 
ploaie.

CONSTANȚA, 13 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Menționam 
tn cronicile trecute, că echipa 
Belgiei a fost o frumoasă sur
priză pentru noi și că a marcat, 
in evoluțiile de aici, progrese c- 
vidente, de la meci Ia meci. Ei 
bine, in partida de astăzi (n. r. 
ieri) băieții antrenați de Horațiu 
Nicolau au ținut să confirme a- 
precierile in fața unei formații 
redutabile, Ungaria, de care a 
fost totuși Învinsă cu 3—1 (7, 7, 
—12, 13).

Am putea spune două lucruri 
despre această partidă, in primul 
rtnd Învinșii au lăsat o impresie 
chiar mai bună decit Învingăto
rii : in al doilea rtnd. echipa 
belgiană a fost frustrată de vic
torie in setul 4 (in care a con
dus tot timpul detașat 4—1, 8—3, 
10—5, 13—8) de către cuplu) de 
arbitri I. Solanskhon (R.D.G.) și 
S. Zbigniew (Polonia). Dacă nu 
se producea eroarea de arbitraj 
la 13—9 penttu belgieni, aceștia 
aveau posibilitatea să ctștige se
tul și — cine știe ? — poate și 
meciul. In rest — maghiarii au 
evoluat su» valoarea lor.

După această uvertură bruiată 
de arbitrai, locurile libere din 
Sata sporturilor au început să se 
ocupe treptat, pentru cel mai 
Important meci al turneului,

R. D. Germană — România. 
Cele două galerii (mulți turiști 
din R.D.G. veniți pe litoral au 
ținut să fie prezenți la acest meci) 
au fost electrizați de spectaculo
zitatea partidei. Echipa noastră 
se desprinde, după un început e- 
chilibrat, făcîndu-și K. O. adver
sarul prin combinațiile reușite la 
fileu, prin subtilitățile și ingenio
zitatea ridicătorilor : Drăgan și 
Iorga și prin zvîcnirile imparâ- 
bile ale trăgătorilor : Udișteanu, 
Bartha. Schreiber. Rotaru cîști- 
gînd setul detașat. Superioritatea 
jucătorilor noștri se menține și 
în următorul set. In care echipa 
României a arătat un potențial 
ridicat, impunîndu-se la fel ' 
clar. Se părea că victoria le va 
reveni cu 3—0, dar oboseala 
greșelile tehnice și tactice și-au 
pus în continuare amprenta ne 
jocul lor. Voleibaliștii ger
mani au arătat ca și în jocurile 
precedente o coeziune exempla
ră, adăugată la o pregătire fizică 
superioară, care Ie-a permis să 
cîștige această întîlnire cu 3—2 
(—5, —9, 8, 14, 5). A arbitrat foar
te bine A. Vrbanski (Iugoslavia) 
si M. Narukawa (Japonia).

Polonia — Japonia 3—1 <13, —12, 
13, 10).

Aurelian BREBEANU

ALTE RECORDURI

DE NATAȚIE
In ultima zi a campionatelor 

internaționale de natație ale 
S.U.A., care au avut loc Ia LoiPs- 
ville, Gary Hall a corectat recor
dul mondial în proba de 200 m 
mixt realizînd 2:09,6. Mike Burton 
a stabilit un nou record al lu
mii în proba de 1 500 m liber, cu

de

3—0, si

LA
MONDIALE
LOUISVILLE

timpul _____ _ __  __
minină de 1 500 ' m liber, 
Meyer a fpst cronometrată 
17:19,9 (de asemenea, nou 
cord mondial). Donald Havens a 
stabilit un nou record al S.U.A. 
jn cursa masculină de 100 m liber 
— 52,5.

de 16:04,5, iar In proba fe- 
Debbie 

tu 
re-

FOTBAL MERIDIANE
Brazilia învingătoare

• La Assuncion, echipa 
Braziliei a învins cu 3-0 (0-0) 
echipa Paraguayului într-un 
meci contînd pentru prelimi
nariile campionatului mondial. 
Cele trei puncte ale echipei 
oaspete au fost realizate de 
Mendoza (autogol) Edu și Jair- 
zinho.

• în preliminariile campio
natului mondial (grupa a X-a) 
Peru a învins Bolivia cu 3—0.

(3—0) în deplasare
• Tntr-un meci internațio

nal desfășurat la Tunis, echipa 
de juniori a R.F. a Germaniei 
a învins cu scorul de 3-2 (2-1) 
pe cea a Tunisiei.

® La Ziirich s-a disputat in
tîlnirea internațională amicală 
dintre echipa locală F.C. Ziirich 
și formația italiană Napoli. 
Jocul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 3—3 (2—2).

- 7HET- TELEX- TELEX- TELEX-
La Dundrod in cadrul „Marelui 

premiu motociclist ai Irlandei de 
Nord”, proba de 350 cmc i-a re
venit italianului Giaceomo Agos
tini în 1 h 07:15,4 (medie orară 
159,300 km). Agostini nu mai 
poate pierde titlul de campion al 
lumii. La clasa 250 cmc pe primul 
loc s-a clasat australianul Ken 
Carruthers.

Suedia a terminat ta egalitate : 
1—1 (1—1, 0—0, 0—0, 0—0) cu Olan
da, iar R.F. a Germaniei a dis
pus cu 9—3 (2—0, 1—1, 4—2, —0)
de Belgia.

La Cracovia au continuat cam
pionatele de atletism ale Poloniei. 
In proba de aruncare a greutății 
victoria i-a revenit iul Komar cu 
18,82 m. Jaworska a egalat recor
dul feminin la aruncarea suliței 
cu 59,64 m, iar Berezowska a să
rit la înălțime 1,72 m.■

A continuat turneul Internațio
nal de polo pe apă de la Văste- 
ras. Spania a invins cu 3—2 (0—0, 
0—0, 2—1, 1—1) echipa Angliei,

La Durban s-au Intllnit, pentru 
a doua oară, selecționatele de 
rugby ale Republicii Sud-Africaue 
și Australiei. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 16—9 (8—6). 
Tn primul meci rugbyștil africani 
au ciștigat cu 30—11.

Tradiționalul maraton interna
țional de la Enschede (Olanda) a 
fost ciștigat de atletul japonez 
Kazuo Matsubara, care a parcurs 
42,195 km în 2 h 19:29,8. El a fost 
urmat de polonezul Boguz — 
2 h 23:11,4 șl de cehoslovacul 
Mladek — 2 h 34:48,4.


