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ÎN CINSTEA MARII ANIVERSĂRI Solemnitatea înmînării unor distincții sportive

e
aza sportivă studențească 
de la lacul Tei a ciștigM 
tn prestigiu șl a căpătat In 
plus notă de seriozitate 

absolută de etnd, pe terenul 
verde din spatele clădirii coman
damentului, se fac pregătiri pen
tru aniversarea eliberării țării 

Am asistat, într-una din zilele 
acestea, la un spectacol deosebit, 
tn care iarba și cerul se armoni
zau perfect cu 125 de trupuri at
letice in mișcări grațioase șt rit
mate.

Văluri nenumărate albastre Și 
roșii se zbăteau in aer șt dacă 
a? fi închis pe jumătate ochii 
aș fi putut să-mi imaginez o 
amețitoare scenă de cinema in 
care totul se tnvîrtește intr-un 
iureș de culori și de forme.

Mi-a ieșit tn intimpinare un 
ghid benevol așa cum se intim- 
plă mai tn toate ocaziile de acest 
tel.

„Sint studenții de 
la Institutul peda
gogic secția de e- 
ducație fizică șl 
sport", m-a lămu
rit ghidul. Alături, 
înarmați cu obiecte 
anti-solare, profe
sorii urmăreau
mișcările grupului 
de studenți. Glasul

• •Echilibrul personalității

prin sport

FRAGMENT
DE AVANPREMIERA

_ _______ _  _____ amplificat 
prin pîlnie al lectorului Petru 
Dungaciu făcea corecturile nece- 
tare.

Natural, mi-am dat seama de 
la început ci măiestria îmbinării 
mișcărilor nu era un van frumos 
pentru frumos,

o privire de ansamblu amețește 
ți trebuie timp să te dezmeticești, 
ca să poți distinge fiecare frag
ment, fiecare trup, fiecare braț, 
fiecare văl colorat tn parte.

Toți tinerii sint aleși pe sprin
ceană, mi-a atras atenția ghidul. 
Toți sint foarte buni la sport șl 
la învățătură. Și mi-a făcut jl 
clteva prezentări, e drept de la 
distanță : Rodica Filip și Simlo- 
nica Drăgoi, gimnaste de catego
ria a Il-a, Lorelei Vasiliu, atletă 
categoria I, participantă la finala 
campionatelor republicane; ște
fan Orban, portar al echipei na
ționale de handbal, Ion Ivașcu, 
component al echipei clștlgitoare 
a „Cupei Romăniei“ la oină etc.

Majoritatea studenților de pa 
terenul verde sint in echipa da 
dansuri a Casei de cultură, clști-

gătoarea pe țară a concursului 
de dansuri naționala din primă
vară.

Așa că, după cum se vede .No»» 
est omnium adire Corțjnthum" !

Conducătorii acestor tineri ta- 
lentați sint profesorii lor de ~i 
de zi, care, o dată cu științe le 
imprimă și dragostea fi devota
mentul ți sentimentul gigantice
lor potente interioare, pe mă
sura elanului unei tinereți de dă 
de aniversări.

Lectorii Claudia Mupcicov, Pe
tre Dungaciu. Magda Silviu. asis
tenții Eliza Nedef. Ion Tudoran. 
Elena Murețan. L'tta lonescu si 
Gheorghe Vasile împreună cu 
decanul Facultății de educață 
fizică ți sport a Institutului pe
dagogic, conferențiarul Mihae lo
nescu, nu-și precupețesc elanul, 
voința fi dragostea pentru a arăta 
studenților că viața aceasta me
rită soare fi inimi deschise ji 
ci recunoștința nu trebuie pusă 
In balanță cu nimic altceva.

Carmen CHRISTOF 
TOMESCU

Activitatea — și poate ar 
trebui să scriem: arta 
— sportivă poate fi pri

vită și înțeleasă din cele mai 
diferite perspective: ca ne
voie fiziologică de 
ca plăcere organică 
donare a funcți
ilor musculare, 
ca spectacol es
tetic al unei 
competiții, ca 
mijloc al dezvol
tării armonioase 
lor corpului, sau 
luție istorică, din antichitate 
pină în prezent Viața pe 
stadion și pasiunea mulțimi
lor pentru manifestările ener
giei corpului omenesc au al
cătuit una din constantele 
tuturor civilizațiilor.

Nu mă voi putea opri, în 
rindurile de față, asupra a- 
cestor laturi deopotrivă de 
însemnate ale sportului: mă 
vei mărgini să amintesc rolul 
esențial al gimnasticii și efor
tului corporal in aer liber 
asupra formării și întreținerii 
echilibrului personalității. Aș 
vrea să menționez că existen
ța sedentară. în încăperi în
chise, a omului modern, lipsa 
alimentației raționale, efectul 
intoxicațiilor, cu deosebire 
alcoolul? și tutunul, surme
najul intelectual, alcătuiesc 
tot atitea cauze care surpă 
dezvoltarea sănătoasă a per-

rr.ișcare, 
de coor-

reflecții
a forme- 

ca evo-

sonalității. Sportul înlătură 
efectele pustiitoare ale lipsei 
de igienă și ale exceselor, 
îndeamnă pe om să ducă o 
viață conformă nevoilor sale 
fiziologice. Fiecare sport își 
are bucuriile și efectele sale 

salutare asupra 
vieții umane, e- 
xercitînd muscula
tura — care al
cătuiește 40*', din 
gi-eutatea ctrpo-

rală! — oxigenînd sîngele, 
regularizind funcțiunile cir
culatorii, dar in același 
timp dezvoltînd spiritul da 
inițiativă. energia corpo
rală și sufletească, rezisten
ța corpului și gîndultd, în
lăturând efectele nocive ale 
vieții moderne, care nu res
pectă totdeauna condițiile ti
ne: vieți igienice.

Pentru că redacția ziarului 
Sportul mi-a făcut deosebita 
cinste de a-mi solicita un 
articol asupra activității spor
tive, voi face o mărturisire i 
deși nu am asistat decât o 
singură dată In viața mea
— care este relativ înaintată
— la o manifestare sportivă 
(în 1921 am admirat o com
petiție de fotbal între echipa 
Chinezul din Timișoara și re-

Ieri după-amiază, In aula 
Institutului de Petrol, Gaze și 
Geologie, a avut loc o adunare 
festivă organizată de Consiliu' 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport in cinstea zilei de 23 
August.

In expunerea tăcută cu a- 
cest prilej, președintele Con
siliului Național. Anghel Ale
se, a trecut în revistă drumul 
rodnic străbătut de mișcarea 
sportivă românească in acest 
sfert de veac, succesele repur
tate, rod al conducerii de că
tre partid și al sprijinului a- 
cordat de statul socialist sub
liniind că pentru viitor, in 
lumina sarcinilor reieșite din 
intrările istoricului Congres al 
X-lea, activitatea de educație 
tz.-că capătă atribuții sporite, 
un și mai pregnant rol social, 
misiunea nobilă de a contri
bui la creșterea unor generații 
puternice, sănătoase multila
teral dezvoltate, capabile să-și 
aducă întregul aport la edifi
carea socialismului și comu- 
nistrul lh in pstriâ

.Cred eă sini ia asentimen
tul adunării — a spus în în
cheiere vorbitorul - dacă vei

exprima aici calda noastră re
cunoștință față de Partidul Co
munist Român, Comitetul său 
Central. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, pentru 
grija, sprijinul și îndrumarea 
primite și voi Încredința con
ducerea de partid și de stat de 
întregul nostru devotament, de 
hotărirea nestrămutată de a 
munej neobosit pentru dezvol
tarea sportului românesc, pen
tru înflorirea patriei noastre 
socialiste".

A avut loc apoi solemnita
tea înmînării unor distincții

în semn de omagiu pentru 
activitatea rodnică și îndelun
gată depusă, un număr de pes
te 100 lucrători din domeniul 
sportului au primit din partea 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport „DIPLO
MA DE ONOARE” acordată cu 
ocazia aniversării a 25 de ani 
de la Eliberare.

De asemenea, a fost acordat 
ti-iul de .ANTRENOR EME
RIT* următorilor :

Gheorghe Cobzuc (tenis cimp), 
L Constantinescu—Nehoi (at
letism), Alexandru Popescu

(baschet), Constantin Dumi
trescu (box), Francisc Cerhati, 
Pali Barcani, Ion Bulugloiu 
(canotaj), George Craioveanu 
(modelism), Alexandru Rafai- 
lescu (oină), Gheorghe Con
stantinescu și Gheorghe Petres
cu (volei).

Titlul de „MAESTRU EME
RIT AL SPORTULUI” a fost 
atribuit următorilor :

AI. Floricioiu și A. Irimia 
(alpinism), llie Savel și Con
stantin Grecescu (atletism), 
Alex. Marcu, Tudor Nicolae, 
Ion Suciu șl Ion Bota (aviație), 
Eva Fcrencz (baschet). Con
stantin Ciucă, și Calistrat Cu- 
țov (box). Ioana Tudoran, Mi- 
tana Botez, Maria Hublea, I- 
ieana Nemeth și Stefania Bo
risov (canotaj). Ion Bobocel și 
Otto Heintz (modelism). Nico
lae Buescu și Nicolae Sădeanu 
(moto). Coste! Iancu (oină), 
Francisc Simion și Aurel Za- 
han (polo), Elena Trandafir, 
Cornelia Moldoveanu și Flo- 
rica Neguțoiu (popice), Paul 
Ciobănel (rugby), Sonia Colce- 
riu și Magda Niculescu (volei), 
llie Năstase (tenis).

Ion BIBEH

CITIȚI IN PAC. A 4-A

ECOURI ÎN LUMEA SPORTIVĂ 
DUPĂ VICTORIA ECHIPEI ROMÂNIEI 
ÎN FINALA INTER-ZONE A „CUPEI DAVIS 

Două corespondențe speciale de la Londra
0 Cleveland — /n exclusivitate pentru Sportul

Ieri, la ora prinzului, ne-am 
luat la revedere de la solii 
sportului sătesc, oaspeți al Ca
pitalei cu ocazia primei finale 
republicane a „Cupei tineretu
lui de la sate”.

După patru zile de concurs, 
marți, la ora 13, au fost cu- 
noscuți ultimii campioni națio
nali ai anului 1969, care, aso- 
ciați celor decretați duminică 
de sporturile individuale, esti
mează cifra de 130 — detașa
mentul celor mai înzestrați ti
neri pe care-i cunoaște, in mo
mentul de față, sportul din sa
tele României.

Vrînd să mențină competiția, 
pină la ultimul ei gong, la un 
înalt nivel și să imprime parti- 
cipanților o puternică și ne- 
ștearsă amintire, organizatorii 
competiției au conferit și mo
mentului final - cel al Închide
rii ediției de vară a „Cupei ti

neretului de Ia sate” - ace
leași dimensiuni acordate festi
vității de deschidere a finalei : 
în acordurile fanfarei, partici- 
panții întrecerilor de la Bucu
rești au făcut turul de onoare

MOMENT
FINAL

al stadionului Tineretului, după 
care s-au aliniat — efectiv nu
meros și policrom — în ordinea 
alfabetică a județelor, așteptind 
momentul culminant : premie
rea.

Chemați de vocea crainicului 
și însoțiți de aplauzele tribune

lor, sportivii înaintează pe rind 
să îmbrace tricourile de cam
pioni naționali sătești ; surid 
mai întii blitzurilor fotorepor
terilor voleibalistele din Miercu
rea Sibiului, cea mai tinără e- 
chipă din finală, apoi voleiba
liștii dn Răcăjdia, handbaliste
le campioane din Bod și hand- 
baliștii din Lovrin, fotbaliști: 
din Minăstirea și oinarii din 
Gherăiești.

Cupe de cristal (oferite de 
C.C. ai U.T.C. și C.N.E.F.S.) 
și medalii de campioni — trofee 
prețioase pe care le înregistrea
ză panopliile sportive ale co
munelor respective — seturi de 
echipament sportiv și avalanșe 
de felicitări răsplătesc efortu
rile depuse de reprezentativele

Nușa MUȘCELEANU

(Continuare tn pag. a t-a)

Handbaliștii din Lovrin, care depășindu-și cu autoritate adversarii, au intrat in posesia mult 
rivnitelor tricouri de campioni Foto I V. BAGEAC

DACA VEI FI ÎNTREBAT...!
Mă adresez tie, tlnăr cititor, 

care parcurgînd aceste rînduri 
Iți manifeștl, intr-un fel sau al
tul, pasiunea sau, cel puțin, . 
simpatia pentru box, această dis
ciplină sportivă căreia i șe mal 
spune (și cu altă ocazie am 
să-ți destăinui de ce) „arta no
bilă". Ție, care atunci cind în
cerci, iață de colegii de muncă 
sau de școală, față de părinți, 
să explici ce îți place din această 
„bătaie cu pumnii", sau ce torță 
ascunsă îți atrage pașii spre să
lile de antrenament șl spre cele 
de competiții, nu reușești întot
deauna să te faci tnțeles. Ție, 
care — poate pe ascuns — de
cupezi din reviste și ziare poza 
unul Monea, Ciucă sau Cuțov și 
o așezi in caietul — știut numai 
de tine — alături de Pelă, Du- 
mitrache, loll, Merckx sau Cas
sius Ciay !

Să știi că nu lntîmplător te-am 
ales pe tine ca să-ți împărtășesc 
anumite lucruri despre box, și 
tot nu întîmplător mi-am ales 
aceste zile pentru ceea ce vreau 
să-ii spun.

Vorbindu-ți ea un prieten, nu 
doresc decît să te sprijin în a 
te tace tnțeles atunci cînd, dls- 
cutînd despre box cu... nu știu 
cine, simți nevoia unor exempli
ficări.

ACUM ȘASE DECENII, 
IN CIȘMIGIU

DACA VEI FI ÎNTREBAT de 
ce îți place boxul, să știi că nu 
este suficient numai răspunsul : 
„fiindcă este sportul celor cura
joși, celor cu voință, cu zdîrze- 
nie" 1 Aceste calități sint speci
fice tuturor sportivilor noștri, 
care tn anii de după ’44 au fă
cut cunoscut tricolorul româ
nesc peste mări șl țări. Cu a- 
ceste calități toți sportivii noș
tri, nu numai boxerii, au purtat 
Imnul patriei tn Îndepărtata Aus
tralie, In Japonia, tn Mexic șl în 
alte colțuri de lume !

Devii convingător dacă In răs- 
puns țe referi la lucruri poate

• Flacăra boxului arde de 60 de ani ț Maeștri

care iși onorează meseria 0 Imensa bucurie a

eclipsat durerea unei fracturi 0 45 de medalii —

FOTBAL: VICTORIE LEJERĂ,
IN FINALA

Unirea Minăstirea (jud. Ilfov)-
Unirea Tomnatec (jud. Timiș)

1-1 (2-1)
Diferența de „categorie* 

și-a spus cuvintul încă din 
startul partidei. Divizionarii 
C. fotbaliștii din Minăstirea, 
și-au dominat partenerii de 
joc (care activează la „pro
moție”) ia toate capitolele 1 
fizic, tehnico-tactic și gaba
rit.

Intr-adevăr. elevii antreno
rului Tînel Popescu au alcă
tuit o formație omogenă, a- 
părătorii au pasat constructiv, 
la firul ierbii, mijlocașii Rat
eu II și Costache I s-au miș
cat permanent și au pasat 
oportun, iar in „față* linia 
întii a dat mult de furcă por
tarului Ducan.

Golul întii a căzut relativ 
repede : în min. 10. Rateu II 
(un virf de atac bun și la 
divizia B) a urmărit insistent 
mingea (trimisă de Căpraru 
în adîncime) pe care a îm- 
pins-o pe lingă portarul ie
șit în întimpinare : 1—0. Două 
minute mai tirziu, fotbaliștii 
din Minăstirea au majorat 
scorul: Oprea a șutat puter
nic, din interiorul careului, 
portarul Dudan a respins ba
lonul cu dificultate, pină In 
picioarele lui Rateu II care 
l-a expediat cu sete, în plasă, 
din apropiere —0. In con
tinuare, tn câmp Jocul a a- 
vut același aspect, dar „pe 
poartă" Unirea din Minăstirea 
n-a mad perseverat cum o 
făcuse pină atunci, fapt de 
care au profitat partenerii de 
Întrecere i In min. 45, Ia o 
lovitură de colț, Ciriap a 
executat înalt, în careu, și 
Anton, înălțat peste un bu
chet de apărători, a reluat 
puternic, trimițînd balonul 
în plasă 1 1—2.

După gol, echipa Unirea

G. NICOLAESCU

(Gontimiare tn pag. a t-a)

PRIMUL TITLU DE CAMPION
AL EUROPEI

Așadar, sportivul PE
TRE ‘ *
scris 
lista 
peni 
ciștigind proba de puș
că cu aer comprimat, 
inclusă pentru prima 
oară în programul se
niorilor. Petre Șandor, 
născut la Oradea, la 1 
februarie 1937, practică 
tirul sportiv din anul 
1954. Din 1962 face par
te din secția de tir a 
clubului Steaua. De 
peste 10 ani, el este ne
lipsit din lotul republi
can. A participat la 
mai multe ediții ale

ȘANDOR și-a în- 
primul numele pe 
campionilor euro- 

de tir din 1969,

mondialelor și europe
nelor, iar în 1968 a fost 
selecționat pentru pri
ma oară în delegația 
pentru J.O. Concurează 
cu rezultate bune la 
toate genurile de armă 
cu glonț. Cele mai 
bune rezultate le-a ob
ținut la arme de cali
bru mare, la armă li
beră și pușcă militară, 
probe la care deține de 
ani de zile titluri 
campion (peste 20) 
recorduri i / 
ultimul timp, 
dor și-a dovedit mă
iestria și la pușcă cu 
aer comprimat.

I 
I
I
I
I

bilanful fructuos al unui sfert de veac

mai puțin cunoscute de cel cu 
care discuți.

Să le vorbești de tradiția bo
xului în țara noastră, de cel a- 
proape 60 de ani cîți au trecut 
de cînd, în jurul unul țarc im
provizat în Cișmigiu, străbunicii 
tăi priveau curioși cum un ro- 
mânaș de-al nostru, fără să 
stea mult pe ginduri, își sufle
ca mînecile șl răspundea pro
vocării unui temut campion stră
in, venit să ne demonstreze arta 
boxului. Să spui ce al auzit des
pre un Toma Aurel, care după 
ce șl-a creat faima tn întreaga 
Europă, a traversat Oceanul și 
a îngenuncheat și pe acolo mulțl 
adversari. Să spui că ai citit des
pre un Lucian Popescu, care a 
reușit la vîrsta de 18 ani să 
cucerească una dintre cele trei 
centuri europene care i-au în
cununat cariera pugillstică de-a 
lungul anilor.

Să afirmi cu convingere că a- 
ceastă tradiție, formată și trans
misă eu multe sacrificii, izvorîte 
din vitregia unor timpuri cînd 
și tn sport domnea exploatarea, 
a avut purtători de nădejde în 
boxeri ca : Dumitru Teică. Con
stantin Nour, Dumitru Călines- 
cu, Cristian Panaitescu, Gheo» 
ghe Axioti, Petre Pop și mal 
tirziu Ion Popa, Ion Chlriac, 
Mielu Doculescu, Constantin Cio- 
noiu și alții. Deveniți, pentru 
generațiile care au urmat, ne
obosiți propagatori al boxului și 
pricepuți pregătitori de noi ta- 
Ișnte, aceștia au dQhindit ade

vărata satisfacție numai tn ul
timul sfert de veac, cînd munca 
și experiența lor au dat contur 
unei școli a boxului românesc.

Ascultat cu mult interes al să 
fi atunci cînd ai să vorbești de 
respectul și aprecierea de care 
se bucură azi acești antrenori-pe- 
dagogl, din rîndul cărora trei 
au primit înaltul titlu de EME
RIT, iar mulți alții își ono
rează frumoasa meserie cu for
marea și pregătirea unor noi 
campioni. Poate mal puțin ai au
zit de nume ca : prof. Ion Ma
rinescu, Victor Alexandru, Be

ing. Constantin CHIRIAC

(Continuare tn pag. a 2-a)

Echipa braziliană Palmei- 
ras, in formația standard. 
De la stingă la dreapta 
(sus): CHICAO, EURICO, 
BALDOCCH1, KELSON, 
ADEMIR, DA GUIA, 
ZECA; (jos): COREU, 
JAIME, CESAR, DULL', 
SERGlNHO. (Citiți, în pa
gina a 3-a, avancronica 
meciului Dinamo Bucu

rești — Palmeiras)

Ia | nii dintre prietenii mei mai 
vechi, care nii sint deprinși cu 
viața agitată și multicoloră a

IL J stadioanelor, știindu-mâ încă 
ia.-" tn contact cu realitățile noa

stre sportive, mă întreabă care

Ieste secretul performanțelor răsunătoa
re pe care le obțin, din ce în ce mai 
des, sportivii noștri pe plan interna-

Ifional și care contrastează cu modestia 
rezultatelor de pe vremuri. Dintre ex
plicațiile pe care le pof da nu lipsesc

3 unej riguroase 
metodici științifice tn lungile și grelele 
ore de antrenament, nici crearea atentă 
și susținută a unor cadre de instruire, 
nici investițiile făcute, de un timp în
coace din ce în ce mai masiv, în baze 
și materiale sportive.

Lămuririle mele au darul să risipească 
o anumită neîncredere pe care o ci
tesc pe chipul multora și acest lucru 
mă face să mă întreb : să fie oare nu
mai atît ?

Numai faptul că a muncit înverșunat, 
metodic și perseverent a făcut-o pe Lia 
să urce pe o anumită treaptă a podiu
mului, visată de-a lungul a patru Olim
piade ? Numai faptul că a fost bine 
îndrumată de niște profesori pricepuți 
și atenți a făcut-o pe Viorica să-și în
cordeze mușchii în Bătaia care a dus-o 
din pragul unei piste de sărituri pînă 
la semnul unui record mondial și pe 
aceeași treaptă olimpică, cea mai de 
sus ? Și numai faptul că Țiriac și Nâs- 
tase au avut la dispoziție mingi mai 
bune și orice fel de rachete au vrut, 
explică cum am ajuns să ne gîndim azi 
în ce vitrină am putea așeza, în sep
tembrie, printre atitea cupe de aur și 
o salatieră de argint ?

Nu mi-a fost greu să aflu răspunsul, 
într-o lume în care România este 

privită cu o atenție ce sporește pe zi 
ce trece, cu o aprobare și cu o nestă
vilită admirație pentru realizările ei în 
toate domeniile, pentru atitudinea ei în 
toate, problemele vieții internaționale, 
sportivul român se prezintă pe stadioa
nele marilor întreceri însuflețit de un 
sentiment din ce în ce mai puternic: 
MINDRIA DE A FI ROMÂN.

Sentimentul acesta l-am avut întot
deauna noi, sportivii români, dar poale 
că altădată am șovăit, atunci, în în
cleștarea în care trebuia să trecem 
peste înălțimea ștachetei, să aruncăm 
dincolo de depărtarea recordului sau 
să ajungem înaintea clipei în care alții 
puteau rupe firul alb al sosirii. Poate 
că atunci, altădată, nu ne-am încumetat 
să ne asmuțim împotriva culmilor înalte 
pe care se poate ajunge prin învăță
tură, muncă și voință.

Nu ne-am încumetat atunci pentru că 
încă nu răsunase glasul care, însulle- 
țindu-ne pe noi, a spus răspicat lumii 
întregi că această țară frumoasă este 
numai a noastră. Glasul care ne-a spus 
că frumoasă fiind, trebuie s-o facem 
și mai frumoasă și că bogată fiind 
trebuie să o facem și mai bogată. Că 
locul nostru este alături de cei mai 
buni și că sîntern egali în drepturi cu 
oamenii din toate țările lumii, încredin- 
țîndu-ne astfel că avem pentru ce să 
fim mîndri.

Azi — și de azi încolo — glasul 
acesta va .răsuna veșnic în noi. Ne va 
aduce aminte că oriunde, oricînd, tre
buie să avem hotărirea de a privi îna
inte, cinstit, cu ochii limpezi, spre soare, 
cu fruntea sus.

Avem atîtea de făcut. Și in sport. I 
Muncim cu drag. Șfim carte. Și vrem. • 
Am adunat mijloacele și le vâm adăuga .

I desigur nici aplicarea 
metodici științifice tn I

I
I
I
I
I

I
naționale. In I 
mp, P. Șan- |

I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I

de 
Și

ECHIPA ROMÂNIEI — CAMPIOANĂ EURO
PEANĂ LA TIR, CU UN NOU RECORD 

MONDIAL
(Citifi amănunte în pag. a 4-a)

■W! 1 11 1

/viii uuuiiui un|iwul.uic ai ie vum uuauyu g 
și allele. Am înmulții victoriile și le ! 
vom înmulfi cu altele. ■

!Sînfem mîndri că sîntern români.

Dorin DRON
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MUNCA Șl SPORTUL INTR-O IMBHAffi FHEASCA
Insemnări dintr-o vizită la uzina Automatica

ÎN CINSTEA MARII ANIVERSARI

In aceste zile, cînd întregul 
nostru popor întîmpină 
cea de a XXV-a aniver

sare a Eliberării patriei cu 
satisfacția legitimă a încheie
rii unor bilanțuri strălucite, 
am fost oaspetele unei uzine 
bucureștene, ale cărei rezul- 

- tate sintetizează o permanen
tă ascensiune pe verticalele 
științei și tehnicii moderne— 
Automatica, amplasată în 
inima frumosului cartier Flo- 
reasca. In cei nouă ani care 
au trecut de la înființare, 
producția acestei uzine a fost 
mărită de 10 ori ; din 1967 
s-a trecut la o diversificarea 
produselor, iar din 1968 a 
început construcția unei mari 
hale pentru montaj electric, 
care în anul viitor va duce 
la dublarea suprafeței tehno
logice actuale. Sînt realizări 
demne de respect, care oferă 
colectivului de muncă de aci 
prilejul de justificată mîn- 
drie.

Cele cîteva ceasuri petre
cute la Automatica, în mij
locul unui mănunchi de oa
meni familiarizați cu tehnica 
cea mgi nouă, integrați în 
circuitul unor importante în
făptuiri, ne-au rămas ca o 
plăcută și reconfortantă a- 
mintire. Am revăzut, cu acest 
prilej, o parte dintre produ
sele — panouri, pupitre și 
instalații de automatizare — 
care au dus în numeroase și 
depărtate țâri faima Auto
maticii, sau dintre acelea 
care au fost folosite la utila
rea unor mari obiective in
dustriale din patria noastră. 
Este, de altfel, semnificativ să 
amintim de cele peste 3 000 
de panouri de comandă, ac
ționare și automatizare de la 
Combinatul siderurgic din 
Galați, de întreg necesarul de 
instalații electrice automate 
și aparatură electronică de la 
Combinatul petrochimic din 
Pitești sad de la Fabrica de 
autoturisme Dacia, de stațiile 
de comandă complete pentru 
centralele electrice de la 
București-Sud, Borzești, Go
vora, Palace-Constan ța, Por
țile de Fier, Iași, Galați, de 
panourile de automatizare 
pentru rafinăriile de petrol— 
toate produse ale uzinei

bucureștene. Exemplele sînt, 
însă, mult mai numeroase, 
pentru că Automatica a in
trat în circuitul marilor în
făptuiri ale României con
temporane, asigurînd în pre
zent cu produsele sale auto
matizarea celor mai compli
cate procese tehnologice din 
industria construcțiilor de 
mașini, energetică, metalur
gică, chimică și ușoară. Prin 
producția sa, această uzină 
a devenit o citadelă a teh
nicii. locul de recepție a celor 
mai noi cuceriri contempora
ne. Și într-adevăr în toate sec
țiile și atelierele sale, veritabi
le laboratoare ale preciziei, se 
simte permanent un suflu în
noitor, de prospețime, întreaga 
fabrică fiind un vast cîmp de 
afirmare a inițiativei și ino
vației. începînd din faza pre
luării proiectelor primite 
de la cele 20 de întreprinderi 
și instituții de proiectări din 
țară sau de la diverse firme 
din străinătate cu care uzina 
colaborează și pînă la contro
lul produselor, fluxul ideilor 
și al energiilor colectivului 
de muncă de aici duce spre 
realizarea unor instalații de 
automatizare de înalt nivel 
tehnic, care să satisfacă ce
rințele mereu mai exigente 
ale industriei românești și ale 
exportului.

Ceea ce am remarcat cu 
plăcere la Automatica a fost, 
de asemenea, faptul că, pa
ralel cu evoluția procesului 
de producție, s-a dezvoltai 
permanent și activitatea spor
tivă, într-o îmbinare fireas
că, într-o continuă sincroni
zare cu succesele generale 
ale uzinei. Președintele aso
ciației sportive, Alexandru 
Nicoară, un pasionat în ma
terie, ne-a vorbit cu legitimă 
satisfacție despre realizările 
obținute, neuitînd să adauge 
însă că există condiții ca ele 
să fie și mai bune. Ne-au 
atras îndeosebi atenția cîteva 
trăsături distincte, care ex
plică ascendența acestei aso
ciații ce numără în prezent 
1061 de membri. Se remar
că, spre pildă, faptul că pes
ete 600 de muncitori, tehni
cieni și ingineri din uzină 
practică efectiv sportul. Ma

nifestârile. întrecerile sporti
ve sînt, însă, urmărite de 
numeroși salariati, care de
vin cei mai înflăcărați supor
teri. Conducerea fabricii — 
director : ing. Ion Geambașu
— sprijină cu o consecvență 
demnă de relevat eforturile și 
căutările conducerii asocia
ției în direcția dezvoltării 
continue a activității sporti
ve. Ceea ce explică și succe
sele obținute. în 1968, spor
tivii Automaticii au cîștigat 
„Cupa campionatelor asocia
țiilor sportive" din sectorul 1 
al Capitalei și „Cupa meta
lurgistului" — pe orașul 
București — la volei. Anul a- 
cesta. in campionatul de casă 
al asociației au fost angrena
te 12 echipe de fotbal, orga
nizate pe ateliere și secții, 
care au cuprins 240 salariați. 
precum și echipe de handbal 
și volei. Numeroși sala
riați participă la întrecerile 
de atletism, tenis de masă, 
tir, șah și popice. Automatica 
este reprezentată și se mîn- 
drește cu mulți sportivi valo
roși fruntași în producție, 
printre care strungarul Ma
rius Andronovici — atletism, 
ing. Tatiana Brener și mon- 
tatorul Mihai Panaitescu — 
tenis de masă, ing. Marvina 
Lazarovici, ing. Ion Jaliu și lă
cătușul Eugen Petrescu — șah, 
electriciana Cornelia Ștefan și 
planificatoarea Elena Ionescu
— tir, tehnicianul Martin 
Gref, electricianul Florea Ni- 
culescu și lăcătușul Ion Pe
trescu — fotbal, electricianul 
Cornel Lucescu — volei și 
mulți alții.

Pasiunea pentru sport a sa- 
lariaților Automaticii are ca 
rezultat participarea largă la 
chemările asociației, la dife
ritele competiții care se orga
nizează. unde fiecare dorește 
să reprezinte la un nivel cît 
mai bun culorile fabricii. în 
acest spirit participă echipele 
sportive ale Automaticii la 
concursurile pe sector sau pe 
Capitală și de fiecare dată 
bucuria victoriei a- încununat 
din plin eforturile.

La ctteva minute după 
ciftigarea titlului de cam
pion european al cocoși
lor, Aurel Dumitrescu 
(stingă) este felicitat de 
fostul definitor al centu

rii, Nicolae Gtju 
Foto: AUREL NEAGU

DACA VEI FI ÎNTREBAT...!

Paul CIORAN

TINERETULUICUPA

Un nou gol înscris de fotbaliștii din Minăstirea tn poarta lui Dudan

MOMENT
FINAL

(Urmare din pag. 1)
teri 
din

premiate, formații pînă mai 
anonime (cel puțin unele 
ele), astăzi echipe cu renume 
în sportul de masă din țară.

Felicit£ndu-i pe sportivii care 
âu susținut acest dificil exa
men, pentru ambiția și efortu
rile de care au dat dovadă, 
pentru înalta sportivitate de
monstrată de-a lungul celor pa
tru zile de întreceri bucurește
ne și pentru rezultatele lor di
nele de-a dreptul spectaculoa
se), tovarășul Mircea Angeles- 
cu, secretar al C.C. al U.T.C.. 
aprecia totodată : „Sintem în
credințați că întoreîndu-vă în 
satele dv. veți fi. în continuare, 
principalii animatori ai activi
tății sportive din acele 
exemple 
tineretul 
la 
că 
va 
și 
că . 
ces cu larg ecou în inimile și 
conștiința tineretului sătesc, o 
experiență reușită care se cere 
repetată, calitativ superior, de 
la an la an".

Launeatilor competiției 11 s-a 
încredințat, în încheiere, misi
unea de onoare de a compune, 
pentru marea demonstrație de 
lâ 23 August, o coloană de spor
tivi care vor manifesta sub 
„blazonul” cucerit în zilele a- 
cestui august fierbinte : „CAM
PIONI NAȚIONALI SATESTi 
- 1969". Va fl un omagiu adus 
măreții sărbători, cea care a 
revitalizat viața satului, a sfă- 
rîmat mentalitățile retrograde, 
a descătușat energii și a creat 
tineretului sătesc posibilități 
ideale de manifestare a poten
telor sale creatoare.

locuri, 
de urmat pentru tot 
sătesc. Dună rum - 
încredințați sîntem - 
următoare a „Cupei”

fel de 
ediția 
demonstra, prin valoarea ei 
prin puterea de cuprindere, 
prima ediție a fost un suc-

(Urmare din pag. 1)
tre Mihal, Nicolae Buză. Eugen 
Doda, dar să știi că pentru bo
xul românesc ele reprezintă va
lori situate pe aceeași treaptă 
eu prestigiul pugilismului nostru 
însuși.

Dacă ai pășit într-o sală de 
antrenament, ai reținut poate a- 
mănuntul că boxerii sînt îoarte 
disciplinați și foarte sîrguîncioși, 
iar antrenorii, prin iscusința cu 
care le îndrumă pregătirea, prin 
sfaturile pe care le dau, urmă
resc sâ le formeze și să le de
săvârșească frumusețea fizică și 
pe cea sufletească. Să știi — și 
să spui și altora — că. în gene
ral, boxerii au un suflet ales. 
Ei se simt. într-adevăr, supe
riori din punct de vedere fizic 
semenilor lor, dar. poate prin 
faptul că le stă în putință ca 
această superioritate să și-o 
ni feste în ring, rar ai să 
că în afara acestuia ei au 
altă comportare decit cea 
se Încadrează în normele de 
duită cetățenească. Din 
privindu-i mai Rtent,
că sînt mal activi în munca pro
fesională, sînt dornici de învă
țătură, sînt foarte sensibili la 
perceperea manifestărilor de artă 
și cultură.

BOX Șl POEZIE

ma- 
auzi 
avut 
care 
con- 

contra, 
remarci

i e- 
în 

bo
Am pregătit pentru tine o 

vidență a profesiilor alese, 
ultimii 25 de «ni. de mulți 1 
xeri sau pasionați ai boxului. Șl 
dacă In fruntea Inginerilor, pro
fesorilor, medicilor, strungarilor, 
economiștilor am situat, totuși, 
pe poetul Dan Deșliu (care nici 
acum nu-șl dezminte preferința 
pentru box), am făcut-o pentru 
a-țl dovedi că boxul poate să 
aibă de multe ori intense nuanțe 
de... poezie ț Celor care cred 
că această afirmație este exage
rată, dă-le ca exemplu pe Eusta- 
țiu Mărgărit șl pe Titl Dumi
trescu șl eu Iți promit că vei fl 
înțeles.

„AURUL" ÎNSEAMNĂ 
SACRIFICII

fractură Ia mînă, a urcat to
tuși în ring și... a învins ! Era 
primul „aur“ olimpic cucerit de 
un boxer român, care, uitîndu-șl 
suferința, se dăruia total scopu
lui nobil șl suprem în sport, 
acela de a vedea drapelul patriei 
ridicat deasupra celorlalte și a- 
plaudat de mulțime.

Să-ți amintești, de asemenea, 
de voința lui Monea în recen
tul meci cu Pozniak, meci pe 
care sînt convins că 1-al văzut. 
Poate ai remarcat că în prima 
repriză, chiar pe la începutul eh 
Monea a recepționat cîteva lo
vituri în urma cărora toți am 
fost convinși că va cădea la po
dea. Dar în momentele acelea, 
Monea a întruchipat dîrzenia ro
mânului și nu numai că a rămas 
în picioare, dar a pornit hotă- 
rît la atac, uimlndu-șl adversa
rul și... pe noi toți.

Să nu-1 uiți nici pe Clucă, ale 
cărui lacrimi, sus pe cea mal 
înaltă treaptă a podiumului, poa
te îi încețoșau privirea ațintită 
spre tricolor, dar al cărui auz 
distingea, printre urale, Imnul 
patriei dragi. Să fii convins că 
în acele clipe lacrimile erau sin
gurele care puteau să împărtă
șească bucuria campionului și — 
în același timp — singurele care 
să destăinuie de ce ringul este 
un careu «magic*.

Acum, cînd frumoasele rezul
tate ale boxerilor români le tra
duci prin nume ca : Alexe, Cu- 
tov, Monea, Ciucă. Gîju, Dumi
trescu, Covaci, Sllberman, să-ți 
amintești, tînăr pasionat al pu
gilism ului, de cei pe care nu 
i-ai văzut luptînd, dar îți spun 
eu că erau la fel de buni : Ne
grea, Linca. Dobrescu, Clobota- 
ru. Flat. Mihallc, precum șl de 
cei pe care nici eu nu i-am vă
zut, dar ml-au spus înaintașii 
că erau la fel de ambițioși în 
a-șl dovedi întîietatea : Petre 
Alexandrescu, Virgil Salvanu, 
Marin Plăieșu, frațlr Stamate, Ni
colae Carata șl alții.

LA UN SFERT DE VEAC

asigurate în pregătire, In ridi
carea continuă a măiestriei lor 
sportive.

Boxul, ca disciplină sportivă 
ceva mal pretențioasă, dar pen
tru care tinerii noștri dovedesc 
aptitudini deosebite, a fost în
drăgit de cum. șl-a făcut apa
riția pe meleagurile noastre. 
Despre adevărata răspindlre a 
lui 1n rtndul tineretului se poate 
vorbi insă numai din momentul 
In care din box au fost Înlătura
te practicile care-1 mutilau con
ținutul. Acest moment, pregătit 
și înfăptuit după 1944, a apărut 
necesar, Intruclt se Încadra In 
cerințele lichidării oricăror for
me de exploatare șl de Înjosire 
a omului.

De la cele citeva săli de antre
nament existente In țară, utilate 
rudimentar ți prost Întreținute, 
de la cîțlva antrenori, entuziaști 
dar limitați (nu din vina lor) 
In cunoștințele complexe nece
sare muncii de formare a spor- 
tlvului-om, de la un număr re- 
strîns de tineri boxeri care îșl 
sfîrșeau destul de repede cariera 
așa-zls sportivă șl, In sfirșit,''' de 
la locurile unde erau organizata 
galele oficiale — circurile — 
care In acele vremuri nu întlm- 
plător erau alese pentru ase
menea „spectacole pugllistlce". 
astăzi boxul românesc șl-a că
pătat Într-adevăr menirea de 
disciplină sportivă, ajutătoare 
formării șl Întregirii calităților fi
zice șl morale ale tinerilor noștri

CADRE CALIFICATE, CONDIȚII 
EXCELENTE

fotbal: VICTORIE LEJERĂ IN FINALĂ
(Urmare din pag. J)

I 
Tomnatec acționează un timp 
cu 
ori 
cu, 
de 
nu 
min. 67 cînd Costache I cu 
un știt expediat, pe jos, la 
colț, 
25 
de 
Cu 
niș. Katcu II ia o acțiune pe 
cont propriu și, ajuns în a- 
propiere 
balonul 
pentru 
scor cu 
sfirșit.

Anton

mai mult curaj, de citeva 
apărătorii (frații Udres- 
în special) au intervenții 
adevărată bravură, dar 
pot rezista decit pină ta

aproximativ 
îl

pe

de la 
de metri, 

mascat 
10 minute înainte de fi-

surprin- 
Dudan.

de poartă, o plasat 
în colțul lung : 4—1 

Unirea Minăstirea. 
care finala

tușe de Gh. Nicolae și Victor 
Constantineecu — a condus 
corect formațiile i

UNIREA MÎNASTIREA: 
Manicea — Costache II, Po
iană, Bălosu, Scăețeanu, Că- 
praru (min. 58 Dociu), Cos- 
tache I. Rateu I. Oprea (min. 
46 Răducanu), Rateu II, Ca- 
tană.

UNIREA TOMNATEC i Du- 
dan—Coman, Udrescu I, U- 
drescu îl. Ciriap, Boboiciov 
(min. 80 Udreecu HI), Marco, 
Ciriea. Anton, Stoica, Crișăn 
(min. 46 Stănilescu).

va lua

locurile 3—4 s-au 
echipele Tilmaciu 
Afumați Dolj. Scor

Miinich — ajutat la

Pentru 
întrecut 
Sibiu și 
final! 6—1 pentru fotbaliștii 
de la Tâlmaciu.

HANDBAL: Q finală de zile mari
Finala masculină, 

punea echipe ce s-i 
categoric in 
turneului de la București și, 
totodată, formații cu vechi sta
te de serviciu în handbal (atit 
Lovrinul cit și Hălchiu repre- 
zentind zone ale țării unde a- 
cest sport a făcut carieră și 
de unde divizionarele națio
nale și-au recrutat numeroși 
reprezentanți), se anunța de
osebit de disputată și, in ace
lași timp, dificilă, considerente 
care au făcut ca această par
tidă să fie încredințată cuplu
lui de arbitri internaționali Geo 
Popescu — Pândele Cirligeanu. 
Și, într-adevăr, finala a fost 
un meci disputat la înaltă ten
siune, jucătorii ambelor for
mații aruncind în teren tot de 
ceea ce au fost capabili, mai 
ales sub aspect fizic.

A cîștigat echipa comunei 
Lovrin (cu 25-14), victorie da
torată experienței competițio- 
nale și maturității în joc a 
componenților ei (Știința Lo
vrin activînd în campionatul 
diviziei B și fiind ocupantă a 
locului VI în ediția 1968-1969). 
Este în același timp o victorie 
a seriozității cu care repre-

oare o- 
■au impus 

preliminariile
zentanții Timișului au abordat 
competiția, Întrecere „de loc u- 
șoară, cum ni se părea inițial" 
- după mărturisirile antreno
rului și căpitanului de echipă 
Herman Niesz.

Iată și lotul care a cucerit 
tiJul național, ediția 1969: N. 
Weichaud, E. G im pel, M. 
Schmidt, R. Schmidt, H. Niesz, 
I. Lamoreeht, I. Riegelmayer. 
K. Kock, E. Esperchidt, Gh. 
Tudor. Golgeterul competiției : 
I. Lambrecht (32).

Cedînd, la băieți, locul tatii 
Timișului, handbalul brașovean 
și-a luat o „compensație” la 
fete, ciștigind prin echipa co
munei Bod titlul național. în- 
vingînd, în finală, echipa din 
Berezeni cu categoricul scor de 
17-4. Bodul a spulberat orice 
dubii asupra superiorității sale 
și a dreptului la titlu.

Pentru locurile 3-4 s-au în- 
tîlnit - la fete — Piatra (Te
leorman) - Corbu (Constan- 
ța) : scor final : 7-6 pentru 
Piatra. La băieți, in partida 
dintre Poiana Mare (Dolj) - 
Măgura (Buzău) victoria , a re
venit doljenilor cu scorul de 
23-18.

Ca să-fi justifici pasiunea pen
tru box, vorbește celor din jur 
de eroismul lui Linca la J.O. de 
la Melbourne in 195« etnd, as- 
cunzlndu-șl față de antrenor 
medic durerea pricinuită de

DE LA
șl o

Ierl după-amlază, pe terenu
rile de la Progresul, echipele 
campioane masculine de hand
bal și volei — Lovrin și Râcăj- 
dia — au susținut jocuri amica
le cu echipele omonime din Ce
hoslovacia, Bosany (handbal) și 
Litomysl (volei). Victoriile au

DACĂ VEI FI ÎNTREBAT ce 
isprăvi au făptuit boxerii noștri 

. in cel 25 de ani de la ELIBERA
RE, eveniment pe care îl vom 
sărbători peste citeva zile, să 
răspunzi că el se mindresc cu 
rezultatele obținute șl că prin 
ele, urmăresc să-șl manifeste re
cunoștința pentru condițiile — 
mereu mal bune — care le sînt

SATE“
revenit handballștllor romă ni 
(37-16) și voleibaliștilor ceho
slovaci (3—2). In cursul lunii 
septembrie, echipele române 
vor întoarce vizita, jucând in 
Cehoslovacia.

în Institutul de Educație Fizică 
șl Sport — Institut de tnvăță- 
mlnt superior — a-au format (în 
deplinul înțeles al cuvintulul) — 
in anii puterii populare, antre- 
nori-pedagogl, care, Încadrați în 
numărul total de 190 de antre
nori de box ctțl avem In pre
zent, Îșl desfășoară cu 
munca de pregătire a 
campioni șl activitatea 
inițiative In atragerea 
lui pentru cunoașterea 
tlcarea acestui frumos 
tor sport.

Cele peste 100 de săli 
nament, existente tn cadrul aso
ciațiilor șl cluburilor sportive, 
pe lingă uzine, fabrici șl școli 
din multe orașe ale țării, dotate 
cu aparatură șl echipament mo
dern, stau la dispoziția tinerilor, 
dornici de a practica boxul de 
performanță sau ca mijloc de 
destindere. în prezent, numărul 
boxerilor legitimați întrece cifra 
de 8 500, care este grăitoare dacă 
o luăm în comparație cu cel» 
citeva sute de pugillștl legiti
mați în 1958, de exemplu. Bo
xul românesc se mtndrește azi

cu cei 5 maeștri emerlțl al spor
tului, cu cel 48 maeștri al spor
tului, titluri care confirmă înal
tele aprecieri de care se bucură 
și care stimulează In același timp 
munca de obținere a unor noi 
succese.

Moderne săli șl baze sportivei 
ca locuri de desfășurare a reu
niunilor de box, au fost constru
ite șl amenajate — tn cel 25 da 
ani pe care îl sărbătorim — 
In toate centrele pugllistlce din 
țară. Sute de mil de spectator! 
vizionează anual gale de box( 
manifest!ndu-șl Interesul șl pa
siunea pentru acest sport, car» 
tn țara noastră se bucură de o 
asemenea popularitate, Incit se- 
cundează, cu mult succes, spor
tul j,rege“ — fotbalul.

Intensa 'activitate competition 
nală Internă, participarea frec
ventă șl cu bune rezultate la 
marile competiții și turnee In
ternaționale, au determinat creș
terea continuă a prestigiului bo
xului românesc peste hotare, mo
tiv pentru care tn acest an am 
fost onorați cu organizarea ce
lui mal important eveniment pu
gilistic continental : campionatele 
europene.

Acum, în zilele de aur ale bo
xului românesc, ne bucurăm de 
succese așa cum ne-am bucurat 
pe parcursul ultimului sfert de 
veac Ia fiecare din cele șapte 
medalii de aur, 12 de argint și 
25 de bronz, cucerite de boxerii 
noștri în cadrul Jocurilor Olim
pice șl campionatelor europenei

Nu vom uita nici o clipă, însă, 
că toate acestea le datorăm con
dițiilor pe 
tru care 
partidului

care le avem șl pen. 
purtăm recunoștință 
șl statului nostru.

w

N. Mj.

PRIMA CAMPIOANA SATEASCA
începute simbăta trecută, 

întrecerile de oinâ s-au înche
iat ieri pe terenul central al 
stadionului Tineretului, unde 
cele patru echipe rămase în 
concurs au oferit un adevă
rat recital al sportului nostru 
national.

Turneul final a debutat cu 
cea mai frumoasă partidă a 
competiției, Avîntul Curcani 
— Biruința Gherâiești, in 
care echilibrul de forțe a fost 
de o perfecțiune matematică, 
atit în jocul la „bătaie" cit 
și la „prindere" : gherăieștenii 
au realizat 9 puncte la „bă
taia" mingii și au lovit la 
„prindere" patru adversari, 
pentru ca în repriza a doua 
oinarii din Curcani să-i imi
te. Scor final : 17—17. în con
tinuare, cele două echipe au 
cîștigat toate meciurile sus
ținute, însă titlul de campioa-

nă republicană sătească a re
venit Biruinței Gherâiești, 
grație unui punctaveraj supe
rior.

REZULTATELE: Avîntul
Curcani — Biruința Gheră- 
iești 17—17, Avîntul Frasin 
—Biruința Gherâiești 3—22, 
Avintul Curcani — Viata No
uă Olteni 13—10. Viața Nouă 
Olteni — Avintul Frasin 22— 
8. Avîntul Frasin — Avîntul 
Curcani 5—22, Viata Nouă 
Olteni — Biruința Gherâiești 
3—14.

CLASAMENTUL: Biruința 
Gherâiești (jud. Neamț) —8 
p ; 2. Avintul Curcani (jud. 
Ilfov) — 8 p (punctaveraj 
mai slab); 3. Viața Nouă Ol
teni (jud. Teleorman) — 5 
p; 4. Avîntul Frasin (jud. 
Suceava) — 3 p.

Tr. I.

volei: RĂCĂJDIA—LA BĂIEȚI

Șl MIERCUREA — IA EEEE: CAMPIOANE
Atenția numeroșilor specta

tori prezenți, ieri, la ultimele 
partide a fost — fără îndoială 
— polarizată de jocurile care 
aveau sâ desemneze pe cele 
două campioană naționale să
tești.

Finala masculină a opus e- 
chipele din RĂCĂJDIA (Ca- 
raș—Severin) și MOISEI (Ma
ramureș). A fost o întrecere 
dramatică, in care ciștigătoarea 
a fost desemnată abia după_ 5 
seturi. Voleibaliștii din Răcăj
dia, cu Dan Dumitru și Gheor- 
ghe Simion în atac, bine di
rijați de Ion Lățan, combină, 
atacă, blochează totul, ciștigind 
primele dou^ seturi. Cind toți 
prevedeau o'victorie comodă, 
se produce o neașteptată râs- . 
turnare de situație. Sportivii 
din Moisei, de la care Simion 
Tamoioagă și Trandafir Hajda 
ni s-au părut cei mai buni, își 
adjudecă următoarele două se
turi la diferențe categorice : 
2—2. în ultimul, însă, cei din 
Răcăjdia profită de epuizarea 
fizică a adversarilor, ciștigă 
setul șl o dată cu el victoria 
finală și titlurile de campioni. 
Iată lotul echipei campioane : 
Ion Goian I, Inn Golan II, Gh. 
Bufanu, Ion Fișteag, Dan Du
mitru. Gh. Simion, Gh. Albit,. 
Ion Lățan, V. Cetreanți : an
trenor : Ion Corcodel. 
toarele locuri au fost 
în ordine de : Moisei 
mureș), Albac (Alba), 
(Tulcea). Plopana (Bacău), Ste
jarul (Teleorman), Șercaia 
(Brașov), Provița de Sus (Pra
hova).

Și finala fetelor, în care s-au 
întrecut echipele din MIERCU
REA (Sibiu) și PRUNDUL BTR- 
GĂULUI (Bistrița), a oferit un 
spectacol plăcut. Voleibalistele 
din Miercurea, de la care am 
remarcat evoluția bună a So
fiei Sadler, Gabrielel Marcu și 
Anei Ludoșan, au reușit să ob-

țină victoria finală cu 3-1, ta 
fața unor adversare bine pre
gătite. dar cu mai puțină ex
periență competițională! din 
rindul cărora a ieșit in eviden
tă comportarea jucătoarelor 
Gherghina Hondrea (cea mai 
bună de pe teren), Doinița 
Turlea și Trude Svoboda. An
trenorul echipei campioane, 
prof. Petre Teslaru. a folosit 
următorul lot : Sofia Sadler, 
Gabriela Marcu, Maria Litn- 
beanu. Ana Ludoșan, Maria Lo- 
rinz. Ana Suciu, Gabriela Traș- 
că, Mariana Fleaca, Maria Crîș- 
mar, Maria Siaicu. Au urmat 
in clasament : Prundul Bir- 
găului (Bistrița), Produlești 
(Dîmbovița), Slobozia Conachi 
(Galați). Nădlac. (Arad), Me- 
hadia (Caraș-Severin), Mihăi- 
lești (Olt), Fintinele (lași).

O mențiune specială pentru 
calitatea arbitrajelor.

Emanuel FANTANEANU

FATA DIN

Urmă- 
ocvpate 
(Mara- 

S om ova

In jocurile micuțelor 
voleibaliste din Meha- 
dia (Caraș-Severin) am 
asistat la evoluția foar
te bună a unei blonde 
jucătoare, cu nr. 7 pe 
tricou, care în toate 
partidele a făcut dova
da unor calități deose
bit de promițătoare 
pentru vîrsta și expe
riența ei competitiona- 
lă. EUGENIA ERIMES- 
CU, elevă a Liceului 
„Traian Lalescu", s-a 
impus atenției prin jo
cul bun prestat atît în 
atac, unde prin lovituri 
puternice a depășit a-

succes 
viitorilor 
plină de 
tineretu- 
șl prac- 

ș! folosl-
de antre-

De ee Iubești boxul ? FilndcM 
strtngerea de mină, ca formă de 
salut Intre cel doi adversari, 
înainte si după meci, reprezintă 
cea mal semnificativă manifes
tare de respect reciproc, a cu
rajului șl bărbăție), a voinței 
șî c' rzenlel, a prieteniei spor
tive, fiindcă acolo, tn ring, bucu
ria izblnzli nu poate fl tradusă 
în vorbe, fiindcă atunci cînd un 
boxer afirmă că tșl Închină vic
toria unui anumit eveniment, în
seamnă că pentru el acest eve
niment se contopește cu intrea- 
ga-1 ființă.

Așa să îți explici șt de ee vic
toriile boxerilor noștri din ulti
mii 25 de ani, încadrate tn mi
nunatele realizări ale sportului 
românesc din această perioadă) 
stnt închinate aniversării ELI
BERĂRII patriei.

ECHILIBRUL PERSONALITĂȚII PRIN SPORT
(Urmare din pag. D 

prezentativa României, care 
m-a impresionat prin frumu
sețea jocului, rapiditatea fa
zelor și coordonarea acesto
ra), am practicat timp de 55 
de ani, cu începere de la 10 
ani, gimnastica suedeză de 
cameră, în fiecare dimineață. 
Am convingerea că această 
deprindere a contribuit hotă- 
ritor la menținerea sănătății, 
supleței mele organice, ca și 
la echilibrul meu sufletesc.

înțeleg să subliniez, în în
cheiere, însemnătatea pe care 
o are sportul, deopotrivă

ft:-
practicat individual, dar și 
colectiv, ca manifestare de 
masă. In această privință, 
mijloacele puse astăzi la in- 
dernîna tineretului trebuie re
levate cu admirație. Distanța 
ce ne desparte de situația de 
acum citeva decenii este 
imensă. Populația țării, fără 
deosebire de virstă, se va pu
tea bucura de aceste condiții, 
practicând sportul, sub toate 
formele. Se va bucura astfel 
de cel mai însemnat dintre 
efectele activității sportive i 
formarea și menținerea echi
librului personalității.

FERICIȚII SPORTIVI
Al ROMÂNIEI NOI

Se obișnuiește, atunci cînd ci
neva se află în străinătate, să 
trimită Dustrate. Omul alege șl 
cumpără ilustrata cea mai 
moașă, cea mai expresivă, 
care-i place mai mult.

Zilele trecute mi-au căzut 
mină două asemenea vederi 
care le-am trimis din București, 
la Budapesta. Una purta ștampila 
din anul 1937, alta din anul 1»«6. 
Și vă spuneam că erau cele mal 
frumoase vederi pe care le-am 
găsit la timpul respectiv la Bucu
rești. Ce contrast izbitor între 
aceste două fotografii ! Ei bine, 
o asemenea diferență pe care o 
exprimă cei 30 de ani, se face 
simțită și între sportul românesc 
de ieri și cel de azi.

Cu ce amintiri am rămas des
pre sportul românesc în anii 
dinaintea celui de al doilea 
război mondial ? Parcă văd în 
fața ochilor citeva formații bune 
de fotbal : Venus, Ripensia, Ra
pid, cîțiva boxeri de certă clasă 
europeană, un bun jucător de 
tenis de masă — Paneth — cîțiva 
călăreți și luptători, și cam atît...

In mintea mea se derulează 
acum un film mai nou, cel al 
anilor de după eliberarea Româ
niei.

Dacă aș trece în revistă victo
riile românești repurtate la Olim
piade, de la Helsinki încoace, 
dacă aș enumera succesele re- 
marcabDe ale sportivilor român) 

campionatele europene sau
— nu într-o singură 
ci aproape Ia toate
— ar trebui să umplu 
enorm în coloanele zia- 
și aș vorbi in fond

tru
ce#

tn

ia 
mondiale, 
disciplină 
sporturile 
un spațiu 
ruliii dv. , ____ ... ___
despre lucruri arhicunoscute Iu
bitorilor de sport din România.

Ar fi, poate, mai interesant sâ 
vorbesc despre originea acestor 
succese repurtate in serie in ansi 
de după eliberare. Este firești, 
mai interesant pentru că, prin 
cuvintele mele, vefi înțelege mat 
bine explicația și imaginea

cetăleau 
un tur ai 

minunat 
spațiilor 
numeav 

capitala României — și am vizitai 
bazele sportive de mare capaci
tate. Am rămas impresionat de 
complexul sportiv Dinamo cu 
splendidul său bazin, de complexul 
„23 August" cu modernul cămin 
rezervat sportivilor fruntași, de 
complexul Voința, unde am pri
vit cu admirație tineretul care 
se antrena in diferite discipline 
sportive.

Undeva, Intr-un cadru pitoresc 
al Bucureștilor, nu departe ee 
Arcul de Triumf, mi s-a spus ta 
se află un vechi ștrand al țapi 
talei. Aici am rămas de-a dreptu» 
stupefiat de ceea ce am vagul. 
Sute de copii care învățau sâ 
înoate ! Am făcut o scurtă socu 
teală ți am aflat că intr-o sin 
gura vară, aici invățau sâ înoate 
mii de copii. Am plecat convin» 
că această acțiune de mari pro 
porții este menită să servească 
sănătatea poporului. Am plecat 
apoi la Snagov. Și aci imagini 
de neuitat...

Masele de sportivi care asai 
tează stadioanele, care iubesc 
sportul din fragedă copilărie, lata 
secretul succeselor repurtate de 
sportivii români după 23 August 
1944, de ci'nd educația fizică 
sportul r : ' ___
socială, o preocupare esențială lt> 
viața omului.

tind m-arn reîntors la Buda 
pesta am publicat in „NepsporV 
un serial in cate nii-aiu depăna: 
impresiile despie cele văzute iu 
țara dv. și 1-arn intitulat „ferici 

României noi' 
se putea găsi

care șl-o formează un 
străin. In 1966 am făcut 
Bucureștilor — acest 
oraș al florilor și al 
verzi, cum aș putea sâ

Ș' au devenit o problema

fii sportivi ai 
Cred ca nu 

titlu mai bun.

MEHADIA
proape de fiecare dată 
apărarea adversă, cît și 
prin mobilitatea dove
dită în linia

Trebuie să 
găm, pentru 
portretul, că 
făcut cunoștință cu vo
leiul abia în octombrie 
anul trecut, că este o 
elevă fruntașă a cărei 
pasiune este matema
tica.

Sperăm că, bine în
drumată, ea va deveni 
o bună voleibalistă și, 
totodată, își va menți
ne renumele de eleva 
fruntașă la învățătură.

Em. F.

a doua, 
mai adău-
a întregi 

Eugenia a

Bela
redactor la

MATTANOVICl
,Nepsport 

Budapesta
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DUPĂ 15 POPASURI, 0 SINTEZĂ IN TREI PUNCTE AFIȘ DE MARE ATRACȚIE:
într-o lună de zile, 15 cen

tre fotbalistice ale țării — 
Cluj, Pitești, Constanța, Ba
cău. Oradea, Arad, Iași, Plo
iești, Craiova, Timișoara, 
Brașov, Tg. Mureș, Baia 
Mare, Petroșani, București — 
istă cele două coordonate, în 
timp și în spațiu, ale anchetei 
ziarului .nostru, efectuată fn fi
nalul sezonului trecut.

Situația constatată de către 
redactorii noștri, relatată, pe 
baza unu; contact cotidian, de 
către corespondenți ai ziaru
lui, de activiști ai consiliilor 
teritoriale de educație fizică 
și sport, de antrenori, jucă
tori sau, pur și simplu, iubi
tori ai sportului cu balonul 
rotund din centrele vizitate, 
a constituit substanța mate
rialelor publicate. N-a fost 
tin prilej de fotografiere, ci 
de prospectare și analiză a 
fotbalului din cele 15 mari 
centre.

Procesul a avut loc atît pe 
verticală (echipele de perfor
manță, din prima categorie, 
văzute în întregul angrenaj 
al depistării, făuririi, lansării 
și afirmării elementelor apte 
și talentate în cadrul clubu
lui sau asociației respective, 
începînd, bineînțeles, cu co
piii și juniorii) cit și pe ori
zontală (osmoza, fireasca, care 
trebuie să existe între ecni- 
pele din aceeași unitate te- 
ritorial-administrativă a ță
rii). Am Încercat, în fiecare 
popas al anchetei ziarului 
nostru, să depistăm elemen
tele specifice, pozitive sau ne
gative, ale activității fotbalis
tice din locurile vizitate.

Acum, în concluzii, încer
căm un proces invers, de sin
tetizare, oprindu-ne asupra 
cîtorva aspecte care s-au re
levat în toate, sau în majo
ritatea centrelor

punzătoare, Iar tehnicienii 
care activează să nu scape 
nici o competiție locală care 
poate releva un talent Ceea 
ce insă, din păcate, e in pre
sent doar un deziderat.

respective.

4 Vom începe eu cheia
* perspectivei! pregătirea 

celor mai tineri fotba
liști, atenția acordată copii
lor și juniorilor. Eforturile, 
în sfârșit conjugate, ale fe
derației de specialitate, con
siliilor locale de educație fi
zică și sport, ale organizați
ilor de tineret și pionieri, ale 
sindicatelor, cluburilor 
ciațiilor sportive, ale 
terului Invățămîntului 
spectoratelor județene 
vățămînt au începuit 
materializeze la centrele 
copii și juniori, în campionate 
și competiții dedicate, în 
special, copiilor.

Relevabile ni se par tn a- 
cest sens inițiativele locale 
care, stimulate și de Interesul 
tot mal accentuat al federa
ției creează un cadru adecvat 
creșterii viitorilor fotbaliști. 
Astfel, In județul Mureș, în a- 
fara centrului de copii și ju
niori de la A.S.A. (130 de ju
cători), există un campionat 
județean de juniori cu 23 
echipe, un campionat al șco
lilor generate (4 zone, cu

perspectivei! 
mal

și aso- 
Minis- 
Și 
de 
să

in- 
în- 
se 
de

NICOLAE

DINAMO- PALMEIRAS ■

45 echipe) șl diverse alte 
competiții locale care antre
nează echipe de copii ale 
străzilor.

Din lntîlnirea micilor fotba
liști cu noul antrenor al di
vizionarei A, Petre Steinbach, 
și el un îndrăgostit de micii 
fotbaliști, nu se poate să nu 
apară, în timp, cîțiva titulari 
ai echipei A.S.A.

Iar la Ploiești, centrul de la 
Petrolul are 3 echipe de ju
niori și 3 de copii, la dispo
ziția cărora se află o cochetă 
bază la Rafinăria Nord. Spe
ranțele tînăruluț și capabilu
lui antrenor Gh. Dumitrescu, 
de a promova integral, la tine
ret, în anul 1971, actuala echi
pă de juniori mici, au, Intr-a
devăr. temei. Și dacă adăugăm 
că pe lingă Ploiești, în alte 4 
localități — Cîmpina, Sinaia. 
Mizil, Văleni — au fost orga
nizate campionate locale ale 
copiilor, angrenînd peste 70 de 
echipe, rezultă că aici, în Pra
hova, fotbalul de miine are 
baza asigurată, gospodărește, 
cu pasiune. Așa cum ar trebui 
să se întîmple și la Brașov, 
unde fondurile alocate de ani 
de zile centrului de copii și ju
niori de la Steagul roșu n-au 
rodit încă la nivelul primei 
echipe...

Rezultă deci că rezolvarea 
acestei importante probleme a 
fotbalului nostru nu depinde 
numai de fondurile alocate (de 
obicei, de la centru), ci și de 
inițiativa, de pasiunea și hăr
nicia celor care se ocupă, ne
mijlocit, de creșterea micilor 
fotbaliști. Așa incit se impune, 
credem noi, o analiză a centre
lor de copii și juniori efectua
tă de federație, pe baza efi
cienței acestora, a capacității 
antrenorilor și tehnicienilor 
care muncesc in acest sector. 
Interesează, in acest sens, nu

cifre și statistici, ci, efectiv, 
cîți noi jucători a dobindit fot
balul românesc de perfor
manță.

» In strinsă legătură cu 
" problema maț sus dez

bătută se află și promovarea 
elementului local în echipele 
divizionare A. Iată un asp*ct 
grăitor prin implicațiile sale : 
la Craiova, unul din centrele 
fotbalistice deștul de recent 
intrate pe orbita performantei, 
după o lungă absență, campio
natul județean este o prezen
ță dinamică, cu o bază de 
masă reală, iar echipa de ti- 
neret-rezerve a clubului uni
versitar din cetatea Băniei 
constituie intr-adevăr o pepi
nieră a primei formații, o ade
vărată rampă de lansare pen
tru tinerele talente. Și nu atît 
faptul că acești băieți au cîș- 
tigat campionatul cadețîlor cit, 
maj ales, promovarea și folosi
rea a cinci dintre ei în prima 
echipă arată drumul bun pe 
care s-a angajat dubu) cra o

FARUL-RACING CLUB
BEIRUT 4-0 (3-0)

CONSTANTA, 19 (prin telefon). 
Evoluția la Constanța a echipei 
libaneze, antrenata de fostul in
ternațional român Ionica Bogdan, 
a plăcut celor prezenți tn tribu
nele stadionului .1 Mal". Oaspeții 
au jucat frumos In ctap, dar 
n-au reușit să pericliteze — da
torită impreciziei atacanțllor — 
buturile constănțene. Farul, fără 
să forțeze ritmul șl rodlndu-șf 
Întregul efectiv, s-a detașat facil 
tn Învingător, prin golurile .sem
nate” de Tufan (min. 14 —
Antonescu (mln. 24) și 
(min. 65).

Foarte bun arbitrajul 
de brigada locală condusă 
hartă Drăghicl.

C. POPA-coresp. principal

01 27), Tânase
prestat 
de Za-

DUMITRESCU: „Vrem sâ facem
un meci frumos cu Steaua!1'

„Interceptat" ieri pe culoa
rele federației, N. Dumitrescu, 
antrenorul U.T.A.-ei, ne-a de
clarat : „Vrerrt sâ onorăm pri
mul drum in Capitală — în 
calitate de campioni — prin-

tr-un joc frumos, care să-i 
mulțumească pe numeroșii 
bucureșteni care ne simpati
zează. Cit despre rezultat, să 
cîștige cine va juca mai bine!"

NOU LA PRONOSPORT!
Pentru a veni în sprijinul par- 

ticipanțllor, A.S. Loto-Prono- 
sport a luat măsură ca în cazu
rile meciurilor anulate la con
cursurile Pronosport, toate va
riantele depuse indiferent de sem
nul înscris la meciurile respec
tive. să primească pronostic 
exact, renunțlndu-se la tragerea 
la sorți a pronosticurilor pentru 
■ceste meciuri. f

în urma acestei hotărîri „Regu
lamentul Pronosport” se modifică 
■porind interesul partielpanților 
pentru acest sistem.

Aceste modificări sint publicate 
tn Programul „Loto-Pronosport” 
<Je marți 12 august 1969.
• Precizăm eă tn schema Pro

nosport publicată tn numărul 801
■ 1 „Programului Loto-Pronosport" 
pe prima variantă a celei de
■ treia duble se va citi semnul 
„1“ tn loe de „X”.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA CU --------------r —... , __  LOTO

ATRIBUIRE DE APARTA
MENTE Șl' EXCURSII 
DIN 13 AUGUST 1369.

FAZA I:
Extragerea I : 46 53 50 36 38 28

43 24 8 36 33 10
Extragerea a Il-a : 48 77 53 62

83 66 41 71 4 75 24 72
Extragerea a III-a : 9 2 75 22

34 5 65 86 7 4 5 1 18
FA ZA> A II-A

Extragerea a IV-a : 68 72 36 2
75 9 71 32 30 G3 79 20

Extragerea a v-a : 74 2 56 20 11
40 46 77 22 8 52 15

Fond de premii : 1 250 278 IIB1.
PREMIILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT NR. 33 
DIN 17 AUGUST 1969

Categoria I (13 rezultate) : 1,5 
variante a 14 451 lei.

Categoria a Il-a (12 rezultate) : 
209.5 variante a 248 lei.

Categoria a 111-a (11 rezultate): 
2 946 variante a 26 lei.

Și e evident că acest 
-------- —l ar putea 

mai lesne realitate

o Și e evi
'• deziderat 

veni 
acuta lipsă a terenurilor 
cadrelor de specialitate 
găsj rezolvarea. Echipele de 
performanță ar beneficia de 
un număr sporit de jucători 
apți pentru diviziile naționale 
dacă, de pildă, la București 
(cu cele 000 de echipe), din cei 
500 de antrenori înregistrați, 
ar activa marea lor majori
tate și nu numai 120 ! Sau 
dacă la Petroșani n-ar mai fi 
numai un singur teren, in în
tregul județ 
renuri, iar 
n-ar mai fi 
amenajarea 
20—25 de semnături !

Și dacă fondurilor alocate de 
'■'rganele centrale de resort, 
folosite cu maj multă judicio
zitate, li s-ar adăuga altele, 
de loc neglijabile, ca rezultat 
al inițiativelor și spiritului 
gospodăresc local, ar dispare 
multe pete albe de pe har'a 
noastră fotbalistică.

de- 
dacă 
Și a 
și-ar

Bacău doar 12 te- 
dacă la 
necesare 

unui loc

Oradea 
pentru 

viran...

Astăzi, pe Dinamo, un meci 
'de mare atracție! Celebra e 
chipă braziliană de fotbal 
Palmeiras. multiplă campioa
nă a statului Sao Paulo, eter
na rivală a teamului marelui 
Pele, F.C. Santos, va primi 
replica elevilor lui D. Nico- 
lae-Nicușor.

Spectatorii bucureșteni vor 
avea ocazia să vadă la lucru 
citeva din „stelele** care au 
creat faima fotbalului carrio- 
cas. Este vorba de 
Baldocchi, Adetnir da 
Cesar ș a.

Fotbaliștii 
antrenat ieri 
renul II de 
August".

Cum și în formația dina- 
moviștilor bucureșteni vor e- 
volua jucători care și-au ciș
tigat un binemeritat presti
giu pe plan european (Dumi- 
trache. Pireălab. R. N'unweil- 
ler, Dinu etc.), este de aștep
tat o partidă de mare spec
tacol.

Să sperăm că fotbaliștii 
din șos. Ștefan cel Mare, vor 
folosi această ocazie pentru 
a-și înnobila „cartea de vizi- 
tă“ cu un rezultat de răsunet.

Dudu, 
Guia,

brazilieni 
dimineața 
la stadionul

s-au 
pe te- 
' „23

Pe de altă parte, meciul ofe
ră posibilitatea unora dintre 
internaționalii dinamoviști, 
care în etapa de sîmbătă nu 
au jucat la valoarea cunos
cută, să se reabiliteze în o- 
chii... selecționerilor.

Iată formația ce va fl ali
niată de Palmeiras i Neury — 
Eurico, Baldocchi, Minuca, 
De, Ze Carlos, Ademir da 
Guia, Copeu, Jaime, Cardoso, 
Serghinho. Rezerve : Chicao, 
Zeca, Luiz Pereira, Dudu, Gi- 
ba, Wagner, Cesar și Bimbo.

Dinamo anunță formația 
standard : Coman — Cheran, 
Dinu. Stoenescu, Deleanu, Săl- 
ceanu, R. Nunweiller, Pîrcă- 
lab. Frățilă, Dumitrache, Hai- 
du.

Partida, care va începe de 
la orele 16,45, va fi condusă 
de arbitrul C. Petrea, ajutat 
la linie de N. Petriceanu și

C. Manușaride.
In deschidere, de

14,30, „juventiștii**
ta orele 
dinamo- 

viști vor evolua în compania 
formației lui Vasile Copil, 
Ș.N. Oltenița (dlv. G).

AZ/, CUPLAJ

PE PROGRESUL
Antrenorii Progresului, 

Stănculescu și Carlcaș, au 
programat azi două Intîlniri 
amicale pe terenul din str. 
dr. Staicovlci. De la ora 15,30, 
Progresul (rezerve) va îritîl- 
ni pe Iprofil, iar la ora 17,30 
Progresul va juca în compa
nia divizionarei C T.U.G, 
București.

INDISCREȚII
Paul SLAVESCU

vean. Iar rodnicia eforturilor 
antrenorilor Șt. Coidum, dr. 
V. Frinculescu și prof. C. Oțet 
se va vedea, cu siguranță, in
tr-un viitor apropiat șl pe pla
nul performanței. .

Cert este însă, de pe acum, 
că pe meleagurile oltenești ba
lonul rotund e la el acasă. Ceea 
ce nu-i puțin lucru, chiar dacă 
tradiția are abia acum punc
tul de plecare. în schimb, la 
Timișoara, unde fotbalul a a- 
vut decenii de aur, doar un 
procent de 33>/i din cele 
două echipe divizionare B este 
furnizat de elementul autoh
ton. Aci, unde balonul rotund 
din țara noastră a avut unul 
din primele sale leagăne... 
Dar să sperăm că Ripensia va 
însemna o 
prestigioasa tradiție a 
lului bănățean, nu numai 
numele.

Intre cele două exemple 
tate, să-'l mai enumerăm 
cel al Politehnicii Iași: 
trenorul S. Justin se 
gea unor confrați că plecareâ 
lui Deleanu și Ștefănescu 
a lăsat niște „găuri** in for
mație. Ni se pare nefiresc, 
însă, faptul că antrenorul ie
șean a uitat să amintească re
zervorul echipei de juniori, 
finalistă a campionatului na
țional din acest ân...

Federația și comisiile jude
țene de fotbal ar trebui să 
urmărească mai perseverent 
și temeinic această acțiune 
vitală pîntru fotbalul nostru: 
depistarea, creșterea și înca
drarea elementului local în 
echipele de performanță. Dar, 
inainte de aceasta, campiona
tele județene ar trebui să 
devină, fără excepție, niște a- 
devărate competiții de masă, 
în care tinerii fotbaliști să 
aibă o bază materială cores-

reînnodare cu 
fotba- 

cu

ri
pe 

an- 
plîn-

LA TIMIȘOARA Șl ARAD

TURNEU INTERNATIONAL 
DE JUNIORI

Azi, pe stadioanele din Timi
șoara și Arâd, vor avea loc pri
mele uârtide din cadrul turneului 
internațional de juniori, organi
zat in cinstea zilei de 23 August. 
La Timișoara se vor întrece echi
pele reprezentative ale Iugosla
viei, R.D. Germane. Cehoslovaciei 
și României, iar la Arad vor 
evolua formațiile Hutnik Nowa 
Huța (Polonia), U.Ș.I.P. (Italia), 
România II și U.T.A. în progra
mul de azi figurează următoarele 
meciuri : TIMIȘOARA — stadio
nul 1 Mai ora 16: Iugoslavia — 
R.D. Germană; ora 17,30: Ceho
slovacia — România. ARAD — 
stadionul C.F.R. — ora 16.: U.T.A. 
— Hutnik Nowa Huța ; ora 17,30: 
România II — U.S.I.P.

/W TURNEUL INTERNAȚIONAL DE VOLEI

ECHIPA R.D. GERMANE ÎNVINGĂTOARE
FORMAȚIA ROMÂNIEI PE LOCUL 3

CONSTANȚA, 19 (prin te
lefon de la trimisul nostru). 
Marți, in Sala sporturilor din 
localitate s-a încheiat tur
neul internațional de volei 
'masculin, care a oferit pri
lejul unei ultime și utile ve
rificări înaintea Cupei m.n- 
diale. în deschidere s-au în
tilnit Polonia și Belgia. Vo
leibaliștii belgieni au jucat 
foarte bine în primul set, pe 
care, de altfel, 1 au și cîști- 
gat după ce au dominat în 
permanență, dar căderea fi
zică ce a urmat a permis ad
versarilor să-i depășească —

in cele din urmă — printr-Un 
joc mai ccmbinativ. De men
ționat evoluția excepțională a 
ridicătorului polonez Wagner 
care a servit atacului mingi 
utile, derutante care au sur
prins întotdeauna blocajul 
belgian. Scor final 3—1 (—9, 
5, 4, 6) pentru Polonia. Au 
arbitrat bine Boris Leonov 
(U.R.S.S.) și M. Narukawa 
(Japonia).

In cel de al doilea meci 
s-au întilnit formațiile K.D. 
Germane și Ungariei. A fost 
o partidă de un bun nivel 
tehnic care ne dă, din nou,

HANDBAL: DINAMIJ BUCUREȘTI

Echipa Dinamo București 
a susținut ieri un ultim joc 
de verificare înaintea începe
rii campionatului, in comr.a- 
ma selecționatei Berlinului 
occidental. Practicînd un joc 
de bună calitate tehnică. în 
viteză, cu multe execuții 
tactice reușite la semicerc, 
handbaliștii de la Dinamo 
și-au surclasat adversarii, de 
o manieră categorică, fapt 
reflectat de altfel și de scorul

mare înregistrat. Oaspeții nu 
s-au ridicat la nivelul aștep
tărilor. Principalii realizatori: 
Titus Moldovan (I), Samungi 
și Dan Marin (4) pentru 
bucureșteni și Pelewacz (4) 
și Micheli (2) pentru sel. Ber
linului occidental, 
trajul cuplului G. 
M. Popescu.

Bun arbi- 
Petrescu—

posibilitatea să reliefăm omo
genitatea echipei germane. 
Voleibaliștii maghiari au gre
șit mult la preluări iar In 
atac n-au reușit să depășeas
că blocajul advers, cedînd, in 
final, cu 3—0 (T, 4, 7). Bun 
arbitrajul cuplului C. Mușat- 
V. Moraru (România).

Ultima partidă a turneului 
a opus echipele României și 
Japoniei. Jucătorii niponi 
ținut să încheie competiția 
o evoluție mai bună și 
reușit, 
cund, 
furcă 
și de 
festat 
zare. In final a fost necesară 
introducerea lui Drăgan pen
tru a se forța victoria în set, 
obținută, pînă la urmă, la li
mită. Victoria finală, după 
cum era de așteptat, a re
venit echipei române cu 3 — 0 
(4, 14, 7), însă jocul voleiba
liștilor noștri nu s-a ridicat 
la nivelul așteptat, ei părind 
oarecum blazați, fără poftă 
de joc.

Clasamentul final al cum- 
petiției este următorul : 1.
RD. Germană, 2. Ungaria, 
3. România, 4. Polonia, 5. 
Japonia, 6. Belgia.

au 
cu 
au 
se- 
de

care

in special in setul 
cind au dat mult 
echipei noastre, 
data aceasta a niani- 
o oarecare dezorgani-

Gheorghe RANGU Aurelian BREBEANU

DE CE STĂ NAOM PE TUȘĂ?
cei mai valo- 

ai echipei
Unul dintre 

roși jucători 
UE F.A. 1968—69. participan
tă la turneul desfășurat, in 
primăvara acestui an, in Re
publica Democrată Germană, 
talentatul mijlocaș NAOM, se 
află în această perioadă în 
inactivitate. Jucător tînăr, a- 
preciat atît de specialiștii 
prezenți la turneul U.E.F.A., 
cit și de antrenorii echipelor 
noastre divizionare A, Naom, 
care fusese împrumutat pe 
timp de un an de către clu-

S1KO M tâMARO
SUSPENDAȚI!

In meciul de slmbătă de 
la Cluj, din echipa A S A. Tt. 
Mureș au lipsit doi jucători 
(de bază), Siko și Caniaro. 
Cerind explicați; antrenoru
lui Petre Steinbach, am aflat 
că acești doi (talentați) 
fotbaliști au săvârșit în cursul 
săptăminii trecute < 
disciplinare destul de 
fiind suspendați de 
conducerea clubului.

Cu toate insistențele 
tre, nu am putut afla 
nume au făcut și pe ce pe
rioadă au fost suspendați 
amintit ii fotbaliști.

De ce atîta discreție ? Cui 
folosește ea ? Celor doi ju
cători ?

Nu credem...

abateri 
grave, 
către

noas- 
ce a-

bul Steaua echipei Metalul 
din divizia B. n-a primit dez
legare, rămînind bun legiti
mat pentru formația militară.

Din păcate, echipa Steaua 
pare dezinteresată de tînă- 
rul jucător, Naom neîmbră- 
cind, după spusele lui, nici 
măcar la antrenamente tri
coul stei ist. Plecat de la Me
talul, nelegitimat la Steagul 
roșu (unde era dorit și aștep
tat cu._ flori), neinteresant 
— cel puțin deocamdată — 
pentru Steaua, Naom face 
tușă, deși fotbalul românesc 
are nevoie de serviciile lui.

Ar fi cazul să ne reamitim 
de numeroșii juniori — foste 
mari speranțe — pierduți 
undeva, pe drum.

D. GRAUR

Dridea nu spune

adio fotbalului!
întilnindu-1, zilele trecute, 

pe maestrul sportului Mircea 
Dridea — cunoscutul atacant 
expetrolist — i-am aflat in
tenția de a nu părăsi încă 
fotbalul activ. „Vreau — ne-a 
spus el — să ărăt celor care 
vorbesc de mine la timpul 
trecut că 
face fată 
A”.

Care va 
care va opta Dridca ? Deo
camdată. fostul internațional 
păstrează o totală discreție.

Dridea mai poate 
cu succes diviziei

fi noul club pentru

măr- 
lui 

după 
cîr-

• Prima 
turisire a 
NICUȘOR 
venirea la 
ma dinamoviștilor
bucureșteni: „Cea 
mai grea sarcină 
pe care o am la 
noua echipă este 
aceea de a-i face 
pe băieți să vadă 
altfel viața. Mulți 
dintre ei o iau 
foarte ușor, la 
preț de matineu... 
Și ei sint primii 
care suferă; și 
bineînțeles echi
pa r

N.A. — Funcția 
pedagogică a de
venit — ne place 
sau nu ne place, 
vrem, nu vrem — 
o funcție esențială 
a antrenorilor e- 
chipelor noastre 
de fotbal, căreia 
sint nevoițt să-i 
consacre, de mul
te oii, mal multă 
energie decît pre
gătirii specifice. 
Nu întîmplător e- 
chipe CUMINȚI— 
gen U.T.A., Di
namo Bacău — 
au obținut rezul
tate superioare ce
lor cu cotă mal 
mare decît a lor, 
dar cu „viață in
vizibilă" cețoasă... 
Va reuși oare Ni- 
cușor, jucătorul și 
antrenorul model 
de cumințenie și 
de echilibru, să le 
transmită noilor 
săi elevi sensul 
lecției care se 
cheamă „respectul 
vieții" ?

• RACII 
FOTBALIȘTII DE 
LA „U-‘. La pri
ma vedete, orice 
încercare de cone
xiune intre cei 
doi termeni ar pu
tea să pară rrali- 
lioasă, dacă nu 
chiar încărcată cu

ȘI

răutate. Realita
tea recentă, situa
tă cronologic cu 
puțină vreme îna
intea etapei I, ne-a 
oferit o mostră de 
punere în ecuație 
a celor două va
lori — absolut re
ale. Faptul l-am 
aflat la Craiova, 
de la unul, din 
conducătorii echi
pei clujene, care 
se plîngea de dru
mul cu autobuzul • 
ide la 8 dimineața 
pînă la 7 seara) 
pe care fotbaliștii 
clujeni au fost ne- 
voiți să-l facă de 
la poalele Felea- 
cului 
ta tea 
„Deși 
dresă 
vreme înainte TA- 
ROM-uiui, solici- 
tîndu-i transpor
tul jucătorilor no
ștri la Craiova (di
rect sau via Bucu
rești), am fost a- 
nunțați în -ultimul 
moment că nu ni 
ss poate pune la 
dispoziție nici un 
avion, dată fiind o 
sarcină urgentă: 
transportul unor 
raci intr-o țară 
nordică. Fără a 
minimaliza acea
stă obligație a 
TAROM-ului, ne 
întrebăm si noi, 
cum au făcut-o ți 
cei de la ..V- : 
oare seara sau di
mineața nu se pu
tea efectua o cursă 
pentru transportul 
fotbaliștilor, ur- 
mînd ca același a- 
vion să facă apoi 
caisa cu racii ?

„SÎNT AI NOȘ
TRI !“ Aceasfă re
plică — explicație 
am primit-o de la 
unul din spectato
rii jocului Uni
versitatea Craio-

pînă tn Ce- 
Banilor. 

am făcut a- 
cu multă

va—U n i verși ta tea 
Cluj, care a răs
puns întrebării 
„De ce vă apos
trofați atit de ve
hement favoritii?" 
Surprins de vio* 
lența cu care o 
parte din publicul 
craiovean își tra
ta echipa (evident, 
în zi neagră), au
torul acestor rîn- 
duri, cronicar la 
meciul cu-pricina, 
a vrut să afle „de 
la sursă"... teme
iul. Replica a că
zut dezarmantă. 
„Păi pe-ai noștri 
ii fluierăm I" (n a. 
„Și-i huiduim"...), 
ca și cum, „ai lor" 
fiind, apostrofări
le argotice, fluie
răturile, huiduieli
le ar fi un drept 1 
E aproape același 
raționament ca 
cel al clasicei re
plici „poate s-o 
bată, că-i nevasta 
lui-...

• VALENTIN 
STANESCU, răpi- 
distul de ieri, „ste
garul" de azi, este 
unul dintre primii 
care au aflat cu 
mare emoție ves
tea însănătoșirii 
lui Dumltriu II. 
„E cea mai mare 
bucurie pe care o 
am de la cișliga- 
rea campionatu
lui. cu Rapid, pe 
care în primul 
find el, Dvmitriu, 
l-p ciștigat... Puiu
(n a. Ion Ionescu) 
a lipsit in retur 
vreo opt etape, iar 
Dumifriu și Nea- 
gu au băgat o că
ruță de 
Fotbalist 
domnule l 
că-l avem
printre noi 1“

golurt. 
mare, 

Bine 
din nou

Marius POPESCU
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feohman
Finiș în cursa de 106 tn pe pistaJLe la Verona : englezul Ron Jones~ (mijloci depășește 
piept pe cehoslovacii Kriz și '

cu
Telefoto i A.P.-AGERBHES

NUMEROASE COMPETIȚII 
ATLETICE

Timp de două zile s-a desfășu
rat la Verona meciul triunghiu
lar de atletism dintre echipele 
Italiei. Cehoslovaciei și Angliei. 
Victoria a revenit atletilor en
glezi. care au învins Italia cu 
scorul de 114—109 p și Cehoslova
cia cu 121—101 p. Italia a dispus 
cu 122—100 p de Cehoslovacia. 
Citeva din rezultatele înregistrate: 
lungime — Davies (A) 8,00 m; 
110 mg. — Ottoz (I) 13,6; 200 m 
— Abeti (I) 21.G: ciocan — Payne 
(A) 67.26 m; prăjină — Rigghi 
‘ ” Plachy
1:48.4; greutate — Janusek 
19,27 m.

egalat recordul european în pro
ba de 100 m cu timpul de 10.0. 
Valentina Sokolova a repurtat 
victoria In proba de săritura in 
lungime cu 6,30 m. Tatiana Tall- 
șevă s-a clasat pe locul doi cu 
6,20 m. Cijova a aruncat greuta 
tea la 18,74 m, iar Ludmila Br»- 
ghina s-a clasat pe primul loc in 
cursa de 1 500 m cu 4:I8.6. Proba 
de 10 OHO m a revenit lui Dutov 
tn 28:40,1.

1:45 a sosit Anquetil. Italianul 
Gimondi a ocupat locul 5, la 
2:20.

fn 
tenis 
tana 
8-6. 
Holecek, iar Orantes (Spania) 
l-a eliminat cu 4-6, 6-4. 6—1 
pe iugoslavul Franuloviei.

Pe stadionul 
Moscova s-a 
„Cupei U.R.S.S.' 
care s-au întilnit echipele S K. 
Rostov și Lvov. Fotbaliștii din 
Lvov au obținut o surprinză
toare victorie eu scorul d? 2-1 
(0-1). Este pentru prima oaia 
in istoria sportului sovietic 
cind o echipă din categoria B 
intră în posesia trofeului.

Echipa feminină de volei a 
Japoniei, care se află in lurn-u 
în Finlanda, a evoluat la Hel
sinki în compania selecționatei 
acestei țări. Voleibalistele ja
poneze au 
3-0.

Rezultate 
pe apă de 
glia-Belgia 
da 2-1. Indiferent de rezulta
tul pe care-1 va obține in ul
tima etapă, selecționata R. F. 
a Germaniei s-a clasat pe pri
mul

semifinalele turneului de 
de la Kitzbuchcl, San- 
(Spania) l-a învins cu 

5-2, 6-4 pe cehoslovacul

V. I. benin din 
disputat finala 

la tolbaI in

repurtat victoria :

din turneul de polo 
la Vaesteras : An- 
5-3 ; Spania-Olan-

4.90 m;
(I) 

(C) 
(C)

au 
_ _______ ____  . __ timp 
ploios, primele întreceri ale cam
pionatelor unionale de atletism. 
O performanță excelentă a obți
nut tînărul sprinter din Kiev 
Valeri Borzov (19 an)), care a

Peste 12 000 de spectatori 
urmărit la Kiev, pe un

La Cracovia au luat sflrșit cam
pionatele de atletism ale Poloniei. 
In ultima zi, sullțașul Bidlo a cu
cerit titlul național cu o aruncare 
de 81.86 tn. invingindu-1 pe ma
rele favorit Nlkiciuk _ 81.80 m. 
Proba de triplu salt a revenit lut 
Schmiat cu 16.14 m. La feminin, 
Jaworska a egalat 
lonez la aruncarea 
nind 59.64 m.

recordul po- 
suliței, obțl-

Cu prilejul unul ______ __
fășurat la Middlesbrough. Lillian 
Board (Anglia) a ciștigat proba 
de 430 m cu 53,7. Pe locul doi s-a

concurs de*s-

A. I PLICĂ
c.
A

ÎN

M. DE ȘAH PENTRU JUNIORI

DEDELAT CE 0 VICTORIE

clasat campioana olimpică Co
lette Besson (Franța) — 54,1.

La DUsseldorf s-au disputai 
campionatele de atletism ale R F. 
a Germaniei. în proba feminină . 
de 100 m. victoria a reveni’ tine
rei Haehnle cu 11,5. Metz a câș
tigat proba masculină, pârcwrgind 
distanța in 10.3. Alte rezultate : 
ciocan _ Baver 69.98 m : lungime 
— Boschert 7,80 m ; 10 ooo m — 
Liess 29:10.2: suliță femei — Ko- 
loska 56.14 m.

★
Primele rezultate ale turneu

lui de tenis de la Budapesta : 
Novak - B. Pampulov 1-6, 
6-2, 6-2, 8-6 ; Szâke - Len
gyel 6-0. 6-0 ; Varga - Czirs- 
ki 6-0, 6-3.

In turneul de hochei pe 
gbea|ă dotat cu „Trofeul Do
ria", care se desfășoară la 
Ortisei. selecționata României 
a Întrecut cu scorul de 10-5 
(0-1, 7-2. 3—2) echipa italiană 
Valgardena.

Marele Premiu al orașului 
Felletin (Franța) a revenit ci
clistului vest-german Rudy Al- 
tig - 135 km in 3 b 22. După

loc.

PREGĂTIRILE
DAVIS-CUP-MANILOR

AMERICANI
NEW YORK, 19 — In |.:re- 

zent au loc la Chestnut Hill 
(Massachusetts) campionațel* 
de tenis ale S.U.A., pe tere
nuri cu beton, criteriu de ve
rificare și selecție a echipei 
S.U.A. în vederea finalei „Cu
pei Davis** programată între 
19 și 21 septembrie la Cleve
land în compania selecționa
tei României. în turul trei, C. 
Graebner a dispus cu 6—3, 
6—2 de Zan Guerry. Printre 
cei calificați se află Ashe, 
Lutz și Smith. La campiona
te participă și brazilianul 
Koch, australienii Ruffels, 
Bowrey, Stone etc.

TURNEUL FINAL Handbalistele românce înving
19 (Agerpres) 

turneul final 
de 

Re-

STOCKHOLM
— A început 
al campionatului mondial 
șah rezervat juniorilor, 
prezentantul României, Aurel
Urzică, a debutat victorios 
Ciștigind în fața lui Castro 
(Columbia). Alte rezultate t 
Kaplan (Porto Rico) — Vu-

jacic (Iugoslavia) 1—0 ; Juhn
ke (R. F. a Germaniei) — 
Dias (Cuba) 1—0: Vogt (RD. 
Germană) — Mac Kay (Sco
ția) 1—0 ; Anderson (Suedia) 
— Adorjan (Ungaria) intre- 
ruptă; Karpov (U.R.S.S.) — 
Neckar (Cehoslovacia) într,

pe cr'e poloneze
BUDAPESTA 19 (Agerpres) 

— In cadrul turneului inter
național feminin de hand
bal dotat cu „Cupa lacului 
Balaton**, echipa României a 
învins cu scorul de 16—12

(7—5) formația 
tr un alt joc, 
R.D. Germane 
scorul de 11—7 (7—3) de e-
chipa maghiară Veszprem.

Poloniei. în- 
reprezentativa 
a dispus cu



PARTICIPAREA JUNIORILOR ROMANI ECHIPA ROMÂNIEI - CAMPIOANĂ EUROPEANĂ
LA „EUROPENELE44 DE NATAȚIE

Trei starturi și tot atîtea 
prezențe în finalele unei com
petiții continentale de mare 
amploare : performanța lui Ll- 
viu Copcealău, singurul din
tre cei patru reprezentanți la 
campionatele Europei de ju
niori de la Viena care a răz
bit în această dificilă confrun
tare, este, în felul ei, unică 
în istoria natației românești. 
Și, sperăm, de bun augur pen
tru cariera elevului prof. Cris
tian Vlăduță.

' Fără a se afla în formă op
timă, Copcealău a concurat cu 
o nemărginită ambiție în toate 
cele trei probe la ale căror 
starturi s-a prezentat. Succe
sul său ne apare cu atît mai 
însemnat cu cît timpii obți
nuți (2:26,9 la 200 m delfin. 
2:26,2 la 200 m spate și 2:28.2 
la 200 m mixt) sînt departe de 
recordurile sale personale. Ar 
fi fost suficient chiar numai 
să se apropie de ele (2:23.7 la 
200 m delfin și 2:24,9 la 200 m 
mixt) pentru ca tînărul dina- 
movist să se întoarcă de la 
Viena cu cel puțin o medalie. 
N-a reușit însă, pentru că 
examenul de intrare în liceu 
și accidentarea la un picior 
i-au răpit în această vară timp 
prețios din antrenament. Și nu 
numai atît: chiar antrenorul 
său a recunoscut, cu deplin 
fair-play, că a greșit — din 
dorința de a recupera timpul

Adrian VASILI U
transmite din VIENA

LA TIR CU UN NOU RECORD MONDIAL

pierdut — dozarea efortului 
în perioada pregătitoare.

Nu este însă singurul caz a- 
supra căruia trebuie să atra
gem atenția, mai ales că isto
ria se repetă de la un cam
pionat la altul. Zeno Oprițes- 
cu, de pildă, care chiar în 
1969 a coborît de 10 on sub 
59,0 și de 4 ori sub 58,0 pe 
100 m liber, nu a reușit la Sta- 
dionbad decît 59,3. în situație 
identică s-a aflat și Anca Gro 
za, care, cu o săptămînă îna
inte. termina cu resurse o 
cursă de 200 m delfin in 2:40.9, 
pentru ca la Viena să parcurgă 
aceeași distanță în 2:45,0 ! De 
fapt, nu prea le putem repro
șa mai nimic celor doi spor
tivi, care au luptat cu multă 
ardoare pentru a intra în fi
nalele de care i-au despărțit 
doar cîteva zecimi. Este însă 
cert că nici unul dintre ei 
(concluzia e valabilă și pentru 
Anca Georgescu la 200 m bras) 
nu a „prins" forma maximă 
la ora „H“, ratînd o mare 
ocazie de afirmare pe plan 
internațional.

Cauza nu trebuie căutată 
decît in stilul total falimentar

in care sînt selecționați îno
tătorii noștri pentru marile 
competiții internaționale. Toți 
cei patru reprezentanți ai Ro
mâniei s-au văzut nevoiți — 
pentru ca federația de specia
litate să manifeste încredere 
în posibilitățile lor — să ob
țină cu săptămîni de zile îna
inte cifre care le-ar fi garan
tat prezența în finale ! Iată 
însă intervenind apoi și a 
doua mare eroare : copiii au 
fost forțați perioade întregi în 
care, de fapt, ar fi trebuit să 
acumuleze în liniște. Chiar și 
faptul că am prezentat una 
dintre cele mai reduse nume
ric delegații, în Capitală ră-, 
mînînd sportivi în formă foar
te bună (Gh. Lupu. Anca Mi- 
hăescu), capabili de surprize, 
trebuie analizat cu multă se
riozitate.

N» e suficient să dorim ca 
notația noastră să iasă cît mai 
repede din anonimat. De la un 
an la altul continuă să se facă 
experiențe fără să se retină 
elementele esențiale și, mat 
ales, să se pună în practici 

Acesta este, poate, lucrul 
cel mai dureros...

PLZEN, 19 (prin telefon).— 
Ziua a doua a campionatelor 
europene de tir (seniori— 
arme ou glonț), ce se desfă
șoară în această cunoscută 
localitate cehoslovacă, ne-a 
adus o nouă bucurie. Pentru 
a doua oară, în interval de 
21 de ore, s-a cîntat imnul de 
stat al Republici Socialiste 
România pe poligonul Lobci 
de data aceasta, în cinstea 
echipei române care la proba 
de armă liberă calibru re
dus 60 focuri poziția culcat 
(probă olimpică), a cucerit 
titlul de campioană a Euro
pei. După Petre Șandor. 
care luni a devenit campion 
al continentului la pușcă cu 
aer comprimat — cu 376 p— 
cifră egală cu recordul lumii 
— s-au urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului 
de premiere trăgătorii români 
GHEORGHE VASILESCU, 
NICOLAE ROTARU, ȘTE
FAN ALERHAND-TAMAȘ ~i 
ȘT. CABAN. Echipa noastră, 
a obținut, pe lingă titlul de 
campioană, și un nou record 
al lumii — 2380 p (v.r. 2379 
p). Deși nici unul din cei pa
tru țintași n-au ocupat vre
un loc printre primele șase

la individual, ei au reușit 
să-și adjudece locul 1 pe e- 
chipe datorită omogenității, 
rezultatelor strînse pe care 
le-au obținut, între 596 p (la 
numai două puncte diferență 
de cîștigătorul probei) și 594 
p. Lupta pentru primul ioc 
pe echipe a fost extrem de 
strînsă, formația cehoslovacă, 
clasată pe locul II, fiind no
tată cu același punctaj. De
partajarea s-a făcut, conform 
regulamentului competiției, 
după cifrele realizate pe ul
timele zece ținte pe care

sportivii noștri au pierdut 
numai 3 p, iar trăgătorii gaz
de 10 p. REZULTATE i armă 
liberă calibru redus 60 f. cul- 
cat: 1. Gorowski (R.D.G.) 598 
p (record' mondial egalat),

2. Waibel (Austria) 598 p,
3. Sadurskl (Polonia) 597 p... 
7. GH. VASILESCU 596 p, N. 
ROTARU 595 p, ȘT. ALER
HAND-TAMAȘ 595 p, ȘT. CA
BAN 594 p (la ora convorbirii 
telefonice nu se cunosc locurile 
ocupate de cei trei trăgători 
români la individual). Pe 
echipe: I. ROMANIA 2380 p

— nou record mondial, 2. 
Cehoslovacia 2380 p, 3. Po
lonia 2378 p.

Marți s-a disputat și între
cerea la pistol cu aer com
primat — 40 focuri — (na 
am avut concurenți Ia acea
stă probă), care a revenii 
sportivului Merkel (R.F.G.f 
cu 385 p. Locurile următoare 
au fost ocupate de Raskazov 
(U.R.SS.) 385 p, și Hrnicel»
(Cehoslovacia) 384 p. Pe e- 
chipe au cîștigat pistolarii 
sovietici.

De la stingă la dreapta : Gheorghe Vasllescu, Nicolae Rotaru, Ștefan Alerhand-Tamaș șl Ștefan Caban

PRELIMINARIILE CURSEI DE URMĂRIRE PE ECHIPE
CUPA EUROPEI LA ÎNOT IN PREMIERA

Liga europeană de natațle, dînd 
curs unei interesante propuneri a 
federației de specialitate din Un
garia, a decis organizarea primei 
ediții a Cupei Europei Ia 'înot. 
Este vorba de o competiție in 
care se prezintă echipe complete 
(masculine șl feminine) cu cite 
un sportiv la flecare probă cla
sică, departajarea urmind să se 
facă pe baza unul punctaj 
dinainte stabilit.

La ultima conferință» europeană 
de calendar s-a trecut Ia împăr
țirea formațiilor în 3 grupe sepa
rate. Participantele grupei A se 
vor întrece în zilele de 23 și 24 
august la Wiirzburg (băieții) șl 
Budapesta (fetele), iar cele din 
grupa B (unde a fost repartizată 
România) la Varșovia (băieții) și 
Dubrovnik (fetele). în același 
timp a fost stabilit punctajul 
(9—7—6—5—4—3—2—1 pentru pro
bele individuale șl 18—14—12—10— 
8—6—4—2 pentru ștafete) șl siste
mul de promovare și retrogra
dare în vederea ediției viitoare ; 
primele două clasate din grupa 
B (de exemplu) vor avansa în 
grupa cea mal puternică luînd 
locul ultimelor două clasate, care 
vor coborî în seria secundă.

Reprezentativele țării noastre se 
Vor întrece cu înotătorii din Aus-

tria, Finlanda, 
goslavia, Italia,______ ,. ____
țări în care acest sport cunoaște 
o frumoasă dezvoltare. Ce șanse 
și perspective au reprezentanții 
României la această puternică 
confruntare ? Să facem un scurt 
tur de orizont asupra concursuri
lor precedente și rezultatelor în
registrate de competitori pentru a 
le putea compara. Pentru astăzi 
ne vom opri asupra grupei femi
nine de la DubCovnik.

De la bun început trebuie pre
cizat că cele mai mari șanse de 
promovare le prezintă selecționa
tele Iugoslaviei, Cehoslovaciei și 
Finlandei, ordinea lor finală fiind 
greu de pronosticat. Calculele 
estimative ne indică la probele 
de 100 m șl 200 m craul. ca fa
vorite, pe iugoslavele Ana Boban 
(62,5), Mirjana Segrt (2:17,2) și 
cehoslovaca Olga Kozicova (62.8 
și 2:17,4). In celelalte două curse 
de craul (400 m și 800 m), cele 
mai mari șanse le au Novella 
Calligaris (Italia) cu 4:45,7 și 
9:46.6 și recordmana europeană 
Marjatta Hara (Finlanda) cu 
4:44,9 șl 9:42,7. In mod normal, 
iugoslava Djurdjica Bjedov (1:17,5 
și 2:51,6) trebuie să domine Între
cerile brasistelor, 1_  ___ 1___
Agneta Sterner (70,4 șl 2:36.6) pe

Cehoslovacia, Iu- 
Polonla și Spania,

iar românca

cele de delfin. în celelalte 4 
curse lndfvldu^e lupta va fi des
chisă, cele mal mari șanse pre- 
zentindu-le : Anca Andrei 70,7, 
Zdenka Gasparac (Iugoslavia) 
71.0, Ulla Patrikka (71,0) șl Maria 
Paz Coromlnas (Spania) 71,5 la 
100 m spate, Marilu Tilly (Finlan
da) 2:30,8, Coromlnas 2:83,7 șl 
Gasparac 2:33,4 la 200 m spate, 
Jaroslava Slavickova (Cehoslova
cia) 2:35,3, Eva Sigg (Finlanda) 
2:35,8 șl Cristina Balaban 2:38,2 Ia 
20o m mixt, Sigg 5:27,1 și Sla
vickova 5:37,4 la 400 m mixt. In 
sfirșit, ștafetele Iugoslaviei sînt 
de asemenea mari favorite. Poate 
doar cea a craulistelor va avea 
de înfruntat o rezistență mal 
dîrză din partea cuartetelor Ita
liei șl Cehoslovaciei.

Lotul țării noastre are în com
ponența sa pe Anca Groza și 
Liliana Dan (ambele în vîrstă de 
13 am) alături de Cristina Bala
ban. Agneta Ștemer, Cristina Stă- 
nescu, Anca Andrei, Nicoleta Ște- 
fănescu. Daniela Coroiu. Anca 
Georgescu șl Lucia Radu. Obiec
tivul reprezentantelor țării noastre 
este ocuparea locului IV. la care 
mai concurează cu șanse Italia și Spania.

După ce luni a plouat toren
țial toată ziua, marți, vremea 
s-a schimbat complet, la Brno, 
devenind excelentă pentru pla
jă. Poate și aceasta este cauza 
pentru care tribunele velodro
mului au devenit din nou neîn
căpătoare. Sigur este însă fap
tul că spectatorii au fost atrași 
de proba de urmărire pe echi
pe, care a reunit la start team- 
uri de mare valoare avind în 
palmares performanțe de răsu
net obținute Ia Jocurile Olim
pice și la edițiile anterioare ale

Hrîstache NAUM
transmite din BRNO

(ad. v.)

A părut, poate, curios citito
rilor noștri că. vorbind despre 
campionatele mondiale de ci
clism. n-am precizat la a cita 
ediție se aflâ ele. Cauza nu o 
constituie comoditatea noastră, ci 
faptul că sînt imposibil de adus 
la același numitor toate probele 
campionatelor. Flecare dintre 
ele are o altâ dată de apariție 
în arena C.M.. acesta fiind mo
tivul pentru care atît forul de 
specialitate — F.I.A.C. — cit și 
ziariștii preferă să adauge —

DUPĂ VICTORIA ROMÂNIEI
ÎN FINALA INTER ZONE A „CUPEI DAVIS
DOUĂ CORESPONDENȚE SPECIALE PENTRU sportul

londra: Salatiera ar trebui 
să se oprească mult mai la Răsărit 

dacit am sperat noi...

CLEVELAND

campoinatelor mondiale. Dis
puta din preliminarii — echi
pele au evoluat fără partenere, 
în curse contratimp pentru ca
lificarea în sferturile de finală

Uluitor I Neverosimil I In
credibil I Nu găsesc termen 
și nu mi-am închipuit că, în 
cariera mea profesională, voi 
avea de comentat un aseme
nea rezultat. Tocmai cînd în
treg tenisul britanic ridicase 
capul, mîndru și își făcea 
chiar iluzii că ar putea rea
duce Cupa Davis în Europa...

Am scontat, toți cei ce ne 
ocupăm de tenis, pe un 3—0, 
lămuritor încă din primele 
două zile de întreceri. Nici 
la 1—2 nu și-a închipuit ci
neva în Anglia că s-ar pu
tea pierde totuși calificarea 
în Challenge-Round, iar, mai 
ales, la 2—2 nu părea posi
bil ca Mark Cox să devină 
celebru prin contraperforman- 
ță... Amîndoi, și el și Stilwell, 
erau în formă mare — așa

i-am văzut, cu cîteva zile 
înainte de catastrofă — și 
manifestau o dispoziție minu
nată. Jucau acasă, pe gazon, 
iar românii puteau considera, 
oricum, drept onorabilă sim
pla lor prezență în finala in
terzonală. Totul a fost con
trazis — și încă în mod stră
lucit — de Țiriac și Năstase.

Cit despre călătoria Salatie- 
rei înapoi, peste Ocean, în 
Europa... Ei bine, dacă ea se 
va întoarce, totuși, ar trebui 
să se oprească mult mai la 
Răsărit decît am sperat noi. 
Și nu m-ar mai mira absolut 
de loc I

Făcind un sondaj în cercu
rile de specialitate de peste 
Ocean, putem spune că ameri
canii sînt convinși că vor păs
tra mai departe faimoasa Sa- 
latieră de argint, cu tot enor
mul progres și surprinzătoarele 
reușite ale tenismanilor ro- 

în mod 
conside-

Europa

Palricia BESFORD
comentatoare de specialitate 

a revistei 
„WORLD SPORTS" —Londra

MĂRTURISESC C-AM PUNS DE BUCURIE...
A sosit în fugă cineva de 

la vestiar, să ne anunțe, cu 
sufletul la gură, că Ilie con
duce cu 2—Ila seturi și 4—1... 
L-am întrebat cu emoție • „de 
unde știi 7“ Și n-au trecut 
nici 15 minute, terminasem 
tocmai jocul pe centralul de 
la Progresul, cînd deodată, 
trei vechi „microbiști", trei 
ștafete, au adus aceeași veste i 
„Ilie a cîștigat I E-adevârat I 
S-a anunțat la radio, la te
leviziune..."

In clipa aceea, parcă mi 
s-au tăiat genunchii. Voiam 
să zio ceva, dar nu mai gă
seam cuvintele potrivite. A- 
poi, duminică dimineața, a- 
tunci cînd am citit în Spor
tul, scrisă „negru pe alb" re
latarea lui Constantin Co- 
marnischi, de la Londra, 
scrisă cu emoția martorului 
ocular, mărturisesc că m-au 
podidit lacrimile...

Țiriac și Năstase, ce
să vă spun 7 Un om plînge 
de bucurie arareori, mai u- 
șor la necaz și nervi, sau 
la durere. Cu ochii în ziar, 
cu imaginea voastră în minte, 
mi-au 
obraz, 
ma.

Nu
mărturisesc sincer, 
bilitatea unei victorii. Mi se 
părea foarte greu, chiar im
posibil. Mă gîndeam la vrăj
mășia gazonului de la Wim
bledon, la miza meciului și 
tensiunea infernală în care 
trebuia să se joace, la senti-

pot

curs totuși lacrimi pe 
fără să-mi dau sea-

speram, nu credeam, 
în posi-

mentul copleșitor de respon
sabilitate, la cele cîteva mii 
de spectatori din tribune care 
nu țineau cu noi și a căror 
prezență trebuia învinsă sau, 
cel puțin ignorată. La atîtea 
dificultăți pe care un jucă
tor de tenis le cunoaște, le 
simte mai bine ca oricine, 
pentru că le-a trăit

E prea puțin să repet că 
vă felicit din toată inima I

Mai bine să vă spun că 
vă sînt recunoscătoare pen
tru acest splendid și uluitor 
rezultat, ce vă face o deose
bită cinste, nu numai vouă, ci 
și întreg sportului românesc. 
Să vă mulțumesc pentru toate 
meciurile frumoase pe care 
ni le-ați oferit, pentru tenisul 
de clasă la care am asistat de 
atîtea ori Ia noi, pe Progresul.

Și, înainte de orice, pentru 
faptul că prin voi tenisul a 
renăscut. Era necunoscut, era 
nepopular și neîndrăgit, era 
disprețuit și neluat în seamă, 
pe unul din ultimele locuri 
în atenția opiniei publice și 
forurilor de resort.

Prin munca ta, Țiri, prin 
talentul tău, Ilie, prin voi 
amîndoi, tenisul a devenit un 
sport de prim rang. L-ați 
scos din anonimat, l-ați ridi
cat pe culmi, l-ați așezat pe 
locul pe care-1 merită prin 
frumusețea, complexitatea și 
ținuta lui.

De aceea, nu mi-e rușine 
să mărturisesc că, acum, am 
plîns...

mâni, care certifică 
neîndoios dezvoltarea 
rabilă a tenisului în 
de est.

După Donald Dell, 
nul nejucător al echipei 
americanii ar trebui - 
de vreo festă a hazardului - 
să-și asigure o victorie rapidă. 
Arthur Ashe, ca jucător nr. 1 
în meciurile de simplu, precum 
și perechea de redutabili du- 
bleuri Bob Lutz-Stan Smith, pot 
să profite din plin de avanta
jul pe care-1 oferă rapidele te
renuri cu bitum de la „Harold 
T. Clarke Stadium* din Cleve
land, reținînd în Statele Unite 
titlul neoficial de campioni 
mondiali la tenis pe echipe.

„Nu trebuie niciodată să fii 
convins că ai cîștigat dinainte 
— ne-a declarat Donald Dell — 
dar. in mod normat, vom ri- 
mine in posesia Cupel Davis.1* 
Totodată, conducătorul tehnic 
al echipei americane anunță 
că va conta în mod nemijlo
cit pe cei trei jucători citați 
mai sus, cel de al patrulea ur- 
mind să Ce, probabil, Clark

căpita- 
S.U.A., 

• afară

Graebner. Acesta ar trebui să-l 
secondeze pe Ashe, la simplu. 
De menționat că Graebner este 
originar chiar din Cleveland, 
decj foarte acomodat cu tere
nurile de aici. Echipa defini
tivă urmează să fie anunțată 
numai după epuizarea turneu
lui „open" de la Forest Hills 
(27 august — 7 septembrie).

Totodată, trebuie spus că ju
cătorii români sînt așteptați cu 
deosebită simpatie în acest mare 
centru al tenisului american. 
Faptul este ilustrat grăitor de 
declarația făcută de Arthur 
Ashe, imediat după victoria 
României, obținută în finala 
inter-zone. „Nu puteam avea 
adversari mai simpatici decit a- 
cesti remarcabili tenismani ro
mâni” — a spus marele cam
pion și cu el este de acord 
întreaga opinie publică a spor
tului american, care așteaptă 
cu interes și nerăbdare sâ-i 
vadă în fața fileului pe Iod 
Țiriac și Ilie Năstase.

Intr-adevăr, aceasta prezen
ță inedită a unei țări est-euro
pene în ultima fază a marii 
competiții tenisiste, aduce im
plicit o undă de prospețime șl 
înnoire, demne de a fi sublini
ate Încă o dată.

Michal HENAULT 
corespondentul pentru S.U.A. 
al Agenției de știri 
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pentru a le deosebi — lingă 
fiecare ediție a campionatului 
mondial doar anul în care ea 
s-a desfășurat.

Cea mai veche probă este vi
teza pe pistă. Ea se află la a 
64-a ediție, prima dintre ele 
desfășurîndu-se în anul 1893 la 
Chicago, pe distanța de 1 milă, 
și revenind ciclistului A. Zim
merman (S.U.A.). Următoarele 
ediții, cîștlgate de europeni, au 
avut Ioc la Anvers, Kâln, Co
penhaga, Glasgow șl Viena. In 
anul 1899 întrecerile au fost 
programate din nou dincolo de 
Ocean, la Montreal, dar de data 
aceasta ‘ '
englez : ___
de două ori (1912 
și 1968 — Montevideo) campiona
tele au fost programate în alte 
țări decît cele europene. Un a- 
devărat record în materie de găz
duire a campionatelor mondiale 
deține capitala Franței. La Paris 
s-au desfășurat 9 ediții ale C-M. 
Singurul ciclist care a reușit să 
eîștige 1 ediții consecutive ale 
campionatului mondial de viteză 
este englezul W. J. Bailey. în pe
rioada anilor 1909—1911. Deținăto
rul actual al titlului mondial este 
Italianul L Borghetti. iar cel al 
recordului mondial (200 m lansat) 
sovieticul Omar Phakadze cu 
lâ.Sî s.

Iată acum 
ale celorlalte

— semifond
can ic) : 1893 ____ Bl ___ ____
desfășurat pe distanța de 100 km) ; 
a fost reluat în 1957 dlsputindu-se 
de-a lungul a 60 de minute. Pri
mul campion : S. L. Mejntjes 
(Africa de Sud) — ultimul : G. 
Grassi (Italia).

— urmărire individuală : 1946.
Primul campion : R. Rloland 
(Franța) — ultimul : M. Frey 
(Danemarca). Record mondial pe 
4 000 m i 4:37,54 (M. Frey).

— urmărire pe echipe : 
Prima campioană : R. F. a 
maniei ; ultima — Italia ;

— 1 ooo m cu start de pe loc :
1966. Primul campion : P. — 
tin (Franța) — ultimul : N. 
borg (Danemarca). Record 
dial : 1:03.91 (P. Trentin) ;

— tandem : 1966. Primul
campion : Morelcn — '______
(Franța), ultimul : Corrinl — Tur-

rill (Italia).
Probele pentru femei 

urmărire individuală) 
introduse în anul 1958.

La o serie de probe 
Jocurile Olimpice au 
drept campionate ______ _ .
1000 m cu start de pe Ioc (de la 
ediția din 1928 a J. O.), tandem 
(din 1903), urmărire pe echipe 
(din 1900).

Probele masculine pe șosea au 
fost introduse în programul C.M. 
în anul 1921 (cursa cu start în 
bloc) șl în 1962 (100 km contra
timp pe echipe). Șl la aceste 
probe au contat drept campioni 
mondiali învingătorii din cadrul 
3. O. La cursa cu starts în bloc 
primul campion a fost grecul A. 
Constantinides (1896), iar la echi
pe contratimp reprezentativa Ita
liei (1960). Campionii 
sînt V. Marcelii (Italia) 
Suediei.

Proba feminină cu 
bloc a fost inclusă in

lnvingător l a fost un 
G. Summersgill. încă 

’ New York

datele de debut 
probe de pistă : 

(antrenament me- 
(pînă In 1914 s-a

1962. 
Cer-

Tren- 
Fres- 
mon-

l cuplu 
Trentin

(viteză șl 
au fost

masculine, 
contat șl 
mondiale :

actuali 
șl echipa

start !n 
anul 1353.

Julieta NAMIAN-BOBOC

Succesele prestigioase ale 
lui Ilie Năstase și Ion Tiriac 
în „Cupa Davis* au produs 
multă satisfacție în rindurile 
iubitorilor sportului alb de Ia 
noi. Totodată, ele au avut da
rul, parcă, să stimuleze și 
pe tinerii noștri tenismani, 
concurenți într-o competiție 
care le este dedicată, „Cupa 
Galea". Astfel, după ce Vio
rel Mareu, Codin Dumitrescu 
și Dumitru Hărădău au cîști- 
gat „zona" din localitatea 
belgiană Knokke Le Zoute, 
ei s-au calificat în turneul 
final de la Vichy — desfă
șurat de curînd și unde au 
obținut un merituos loc trei. 
Performanța este remarcabi
lă, dacă ne gîndim că repre
zentativa de tineret a Româ
niei s-a clasat, într-o compa
nie de 25 de echipe, înaintea 
formațiilor similare ale Fran
ței, Italiei, Angliei, U.RS.S. 
și R. F. a Germaniei, țări 
unde tenisul a atins o bine
cunoscută valoare. Care este 
secretul acestei performanțe 7 
Este întrebarea pe care — 
după felicitările de rigoare — 
i-am adresat-o antrenorului 
brașovean Ion Racoviță, cel 
care a pregătit echipa și a în
soțit-o apoi în întrecerile din 
Belgia și Franța.

— înainte de a vă spune 
părerea, am să vă ofer un 
citat din ziarul „Libre bel- 
gique" apărut la 25 iulie i 
„In întilnirea cu puternica 
echipă a U.R.S.S., ambii Jucă-

tori români, Mareu și Dumi
trescu au constituit o reve
lație din toate punctele de 
vedere, dovedindu-se net su
periori tinerilor lor adversari, 
atit la simplu cit și la dublu".

Explicația scorului categoric 
de 3—0 constă în marea va
rietate a procedeelor tehnice. 
Mai precis, elevii mei au exe
cutat dese schimbări de ritm, 
au folosit numeroase efecte 
și servicii tari, încheind de
cisiv la fileu, orice retur in

Nu pot să închei referirile 
cu privire la turneul prelimi
nar, fără să nu remarc per
fecta organizare asigurată de 
federația belgiană de specia
litate, ca și manifestările pli
ne de simpatie ale publicului 
la adresa jucătorilor români.

— La ce potențial a evo
luat, apoi, echipa României in 
turneul final de

— în primul 
Vichy, formația 
tîlnit redutabila

ia Vichy ? 
meci de la 

noastră a în- 
reprezentati-

— a scos în evidență excelenta 
pregătire a majorității forma
țiilor. In afară de echipa Polo
niei, toate celelalte reprezenta
tive calificate au realizat per
formanțe sub 4 minute, 40 sec I 
Numai și această informație 
este suficientă pentru a carac
teriza forța preliminariilor cam
pionatului mondial de urmări
re pe echipe. Cea mai bună 
performanță în calificări a fost 
obținută de echipa Cehoslova
ciei (Kondr, Rezac, Puzrla, 
Dohnal) — 4:33,92, timp cu care 
a luat serioase opțiuni pentru 
calificarea în semifinalele pro
bei. Rezultate remarcabile au 
realizat și echipele R. F. a 
Germaniei și Italiei - care, 
fără îndoială, vor fi și ele pre
zente în lupta pentru medalii. 
Din cele 15 formații care au 
participat, reprezentativa Ro
mâniei, alcătuită din Marin Io- 
niță, Mircea Virgil, Constantin 
Gonțea și Ștefan Leibner (ul
timul Ia jumătatea cursei n-a 
mai putut rezista ritmului...), 
s-a clasat pe locul 13, cu un 
timp modest 4:52,90. Cicliștii

ISTORIA UNEI
„Nu hazardul a fost cel care 

a decis să se încredințeze or
ganizarea campionatelor mon
diale, ediția 1969, orașului 
Brno — spunea domnul A- 
driano Rodoni, președintele 
Uniunii Cicliste Internaționale 
și al Federației internaționale 
de ciclism amator. Este vor
ba de omagiul pe care forul 
suprem al ciclismului l-a adus 
in acest fel străvechiului oraș 
care în urmă cu 100 de ani 
organiza prima cursă ciclistă".

Această aniversare, despre 
care pomenește dl. Adriano 
Rodoni și care a avut loc la 
15 august, în prima zi a cam
pionatelor lumii, are o intere
santă istorie. Pînă acum 6 ani 
nu s-a știut nimic despre fap
tul că Brno a găzduit cu un 
secol în urmă una dintre pri
mele competiții ciclise din 
lume.

Totul a început în anul 1963, 
cînd in Italia a apărut cartea 
„Pagine di gloria del ciclismo 
italiano". Deși se ocupa de is
toria ciclismului italian, car
tea cuprindea și o serie de 
date statistice, precum și re
feriri la apariția sportului cu 
pedale în diferite colțuri ale 
lumii. Pe unul dintre iubito
rii ciclismului din Cehoslova
cia l-a frapat următoarea fra
ză : „Primele curse cicliste au 
fost organizate pe teritoriul 
Austro-Ungariei, la Bruna, 
lingă Viena*. Să fie Bruna 
— s-a întrebat el — un car
tier al Vienei 7 Nu. Este clar 
că italienii au comis o gre
șeală. Bruna trebuie să fie ora-

I

români n-au reușit să depășeas
că decit formațiile Cubei și Ja
poniei. Iată clasamentul preli
minariilor probei de urmărire 
pe echipe 4 000 metri (primele 
8 formații s-au calificat pentru 
sferturile de finală) : 1. Ceho
slovacia 4:33,92 ; 2. R. F. a Ger
maniei 4:35,46; 3. Italia 4:35,55 j 
4. U.R.S.S. 4:36,70 ; 5. R.D.G. 
4:37,13; 6. Bulgaria 4:39,46 ; 7. 
Franța 4:39,52 ; 8. Polonia 
4:40,33 ; 9. Danemarca 4:41.30 ; 
10. Olanda 4:44,11 : 11. Belgia 
4:46,15; 12. Canada 4:46,85 } 
13. România 4:52,90 ; 14. Cuba 
4:56,22 ; 15. Japonia 4:58,85. 
După cum se vede, unele echi
pe au obținut performanțe mal 
slabe decît cei mai buni parti- 
cipanți la proba de urmărire in
dividuală I

în reuniunea de după-amiază 
s-au desfășurat și sferturile de 
finală ale probei de viteză fe
mei. Iată rezultatele : 1. Kiri- 
cenko (U.R.S.S.) 13,21 sec -12,94 
sec - Stuwe (R.D.G.) 13,62 sec } 
Iermolaeva (U.R.S.S.) 13,06 sec— 
13,37 sec - Burghard (S.U.A.) } 
Mattig (R.D.G.) 13,62 sec —’ 
14,00 sec — Zajickova (Ceho
slovacia; Țareva (U.R.S.S.) 13,81 
sec — 13,29 sec - Swinnerton 
(Marea Britanie). Sportivele Kl- 
ricenko, Iermolaeva și Țareva, 
toate din U.R.S.S. și Mattig 
(R.D.G.) s-au calificat pentru 
semifinale.

ANIVERSĂRI
șui Brno. Dar lucrul acesta 
trebuia demonstrat. Și atunci 
s-a cercetat colecția publica
țiilor din acea vreme.

La Biblioteca Universitară 
din Brno a fost găsit maga
zinul „Moravska Orlice", nu
mărul 186 din 17 august 1869 
care consemna : „Sărbătoarea 
populară organizată alaltăieri 
la Luzanky, (parc din Brno) 
in beneficiul noului orfelinat, 
a atras un mare număr de 
oameni. Au concertat trei or
chestre. O parte importantă 
a sărbătoririi a constituit-o 
competiția de velocipede des
fășurată pe un traseu situat 
între intrarea la Luzanky și 
drumul spre Kralovo Pole. 
Primele locuri au fost ocupate 
de Cenek Kusy, Frantisek No
vicky și Max Strakosch. Săr
bătoarea s-a încheiat cu un 
frumos joc de artificii".

Cartea italiană a dus, deci, 
la cunoașterea acestui impor
tant episod din istoria ciclis
mului. Chiar dacă conținea 
unele erori, ea a fost cea care 
i-a condus pe ziariștii ceho
slovaci la aflarea datei la care 
s-a desfășurat prima cursă ci
clistă în Moravia : 15 august 
1869, ora 17. Lucrul este con
firmat și de publicația „Ta- 
gesblatt aus Măhren" care, în 
numărul său din luna august 
1869 inserează un anunț pri
vind sărbătorirea amintită, 
invitîndu-i pe locuitorii din 
Brno să asiste la cursele ci
cliste ce vor avea loc cu acest 
prilej.

tru a ieși învingători. Lipsa 
de aplomb, o timiditate în 
parte justificată au dus la 
comiterea a numeroase gre
șeli elementare. Totuși, jucă
torii noștri și au dat seama 
că adversarii lor puteau fi 
învinși (n.r. Tenismanii ro
mâni s-au revanșat, de altfel, 
în recentul turneu internațio
nal de la Brașov, cîștigînd în 
fața oaspeților cehoslovaci). 
Ei au și reușit în urmă
toarea partidă, aceea cu

TINERII NOȘTRI TENISMANI PE URMELE SENIORILORSecretul cuceririi locului trei in „Cupa Galea“
Părerile antrenorului Ion Racoviță

suficient de lung al tenis
manilor sovietici.

Apoi, după un moment di
ficil în meciul cu Polonia 
(de la 0-2 la 3-2), în‘ care 
Mareu a adus punctul victo
riei, echipa noastră 
definitiv calificarea, 
ziar, mai sus citat, 
că...... românii, pentru
lor apariție la Knokke, 
reușit o lovitură de maeștri, 
demonstrînd buna lor pregă
tire fizică și tehnico-tactică. 
România dovedindu-se de de
parte cea mai bună formație 
a acestei zone".

in- 
scor 

di- 
cele

obținea 
Același 

sublinia 
prima 

au

prezenți deseori în 
turnee din SU.A., 

de Sud, Italia, 
Germaniei s-au im- 
atît prin tehnică și 
ci mai ales, prin 

răbdare și,

vă a Cehoslovaciei. Rezultatul 
este cunoscut. Am fost 
vinși cu 4—1, dar acest 
nu reprezintă adevărata 
ferență de valoare dintre
două team uri. Jucătorii ceho
slovaci 
marile 
America 
R. F. a 
pus nu 
tactică,
calm, luciditate, 
in special, printr-o concentra
re îndelungată. Tenismanii ro
mâni au avut fluctuații. După 
unele căderi, ei au marcat și 
reveniri dar insuficiente pen-

puternica și bine pregătita 
echipă a R. F. a Germaniei, 
o comportare superioară. Deși 
conduși cu 2—1, Mareu și 
juniorul Hărădău au recupe
rat terenul pierdut și au ter
minat cîștigâtori. Revista de 
specialitate. „Tennis de 
France" nota : „Dumitru Hă
rădău. campionul de Juniori 
al României, l-a dominat net 
pe mai experimentatul său 
adversar. Elzer. Datorită cu
rajului, Hărădău a înscris pri
ma mare surpriză a acestui 
turneu egalind rezultatul Ia 
2—2, pentru ca apoi, Mareu

să treacă cu ușurință de 
Olsinsky.„“

Sintetizînd părerile specialiș
tilor francezi, aș putea spune 
următoarele despre evoluția 
tenismanilor români: ei joacă 
cu pasiune și muncesc mult 
pe teren ; procedeele tehnice 
sînt corecte, la nivelul celor
lalte echipe participante; 
gîndirea tactică este nesatis
făcătoare pe parcursul a cinci 
seturi ; serviciile corect exe
cutate fac dificil returul ad
versarului : lipsă de rutină în 
partidele cu miză ; concen
trarea atenției, calmul și lu
ciditatea sînt insuficiente ; 
pentru o mai bună pregătire 
psihologică, este necesar ca 
rodajul lor competițional să 
fie mereu sporit.

încheind scurta noastră dis
cuție cu antrenorul Ion Ra
coviță, se cuvine să eviden
țiem și meritele acestui com
petent și îndrăgostit dascăl al 
tinerilor tenismani. De zece 
ani, Ton Racoviță ii instruiește 
pe Viorel Mareu și Codin Du
mitrescu ca și pe alți tineri. 
De la acest pedagog modest 
și sîrguincios, mulți copii și 
juniori au început să desci
freze , tainele tenisului. Iar 
acum, conducîndu-și elevii în 
cea mai importantă competi
ție de tineret, el are satisfac
ția să-i vadă clasați pe unul 
din locurile fruntașe.

C. SEVEREANU


