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Tricolorii...
u puțini sint aceia — 
și mă număr printre 
ei — care la o com

petiție sportivă încearcă un 
sentiment de legitimă mîn- 
drie la apariția pe teren a 
celor ce reprezintă culorile 
românești.

înaintea unui meci inter
național de fotbal, clipele 
cînd de sub tunelul tribunei 
apar „tricolorii" sînt domi
nate de apauzele și strigă
tele de încurajare ale zeci
lor de mii de voci entuzias
mate, pentru că fiecare 
spectator, de acolo de pe lo
cul lui, dorește ca * i 
României 
toare. La 
națională 
utică, de 
de notație sau 
tenis, de volei 
sau ciclism, o- 
chii privesc 
nerăbdători și 
plini de spe
ranță către cei 
piepturi le înconjoară brîul 
de litere majuscule atît de 
dragi nouă, celor 20 de mi
lioane de cetățeni ai acestei 
țări : ROMANIA.

Și acest nume, devenit de 
prestigiu pe meridianele lu
mii, în atîtea ramuri ale 
economiei, științei și cultu
rii, a început să-și trimită 
ecoul și de pe terenurile de 
sport. Căci sportivi ca Io- 
landa Balaș, Aurel Ver- 
ttiscu, Lia Manoliu, Ion Ti
riac, Ilie Năstase, Viorica 
Viscopoleanu, Ionel Drim- 
bă, Constantin Ciucă, Ca- 
listrat Cuțov și atîția alții, 
pe care îi stimăm, au cin
stit și cinstesc numele pa
triei noastre în competiți
ile sportive. Ei au înțeles 
că în întrecerile la care e- 
rau chemați nu concura 
doar un simplu nume de 
sportiv. Ei au înțeles că pe

echipa
să iasă învingă- 
o întrecere inter- 
atletică 

box sau
sau na

de lupte,

ate căror

ficii și devotament numele 
scump al patriei, al aces
tei țări care și-a pits atîta 
încredere în ei.

piepturile lor nu scrie nici
Balaș șl nici Țiriac, nici
Viscopoleanu și nici Cin
că, ci ROMANIA.

Sînt sportivi care au
cinstit și cinstesc cu abne-
gație, cu dăruire, cu sacri-

care au visSînt sportiv 
puns cu strălucitele rezul
tate ale muncii lor de pre
gătire, minunatelor condiții 
ce le-au fost create prin 
grija partidului și statului 
nostru.

Sînt acei sportivi care, în 
urma eforturilor depuse în 
lupta cu centimetrii și se
cundele, cu iscusința și di
băcia adversarului, la ca
pătul unei depline satisfac
ții a reușitei lor, au urmă
rit, nu o dată, de pe po
diumul de onoare, cu ochii 
înlăcrimați de bucuria iz
birăți, cum urca pe cel mai 
înalt catarg tricolorul ro
mânesc, 
cele mai 
pentru ei

Și cred că erau 
emoționante clipe 
(ca și pentru noi) 

auzind acordu
rile Imnului de 
Stat românesc 
plutind maies
tuos peste în
tinderea vreu- 

și îndepăr-nui imens
tat stadion de pe cine știe 
ce meridian al lumii. A- 
tunci, în clipele acelea, ba
tea alături de ei inima u- 
nui întreg popor. Și oma
giul — pe care zecile de 
mii de spectatori străini, 
ridicați de pe bănci, îl a- 
duceau, descoperindu-se, în 
fața drapelului și imnului 
nostru, în fața sportivului 
român de pe podiumul lau- 
reaților care știuse să-și 
cinstească atît de frumos 
patria — e de neuitat.

Cinste acestor sportivi 
care prin marea lor dra
goste de țară ne aduc ase
menea bucurii.

Alte zeci de mii de spor
tivi ar trebui să le urmeze 
exemplul.

Zecile de 
cochetează 
cu 
cu 
cu 
cu 
cu 
că

mii de tineri ce 
cu mingea 
cu ciocanul 

floreta 
mănușa 

paleta 
precupețeas-

stu 
sau 
sau 
sau 
sau

discul, 
ștacheta, cu 
inelele, cu 
racheta, cu 

vîsla, să nu 
nimic spre a duce și pe 

terenurile de sport, către 
victorie. acest nume al tu
turor izbînzilor noastre de 
azi și de mîine : ROMANIA, 

îi vom aplauda din toa
tă inima!

Florian GRECEA

ECOURI DUPĂ FINALA REPUBLICANĂ

A „CUPE! TINERETULUI DE LA SATE"

TINERETUL SĂTESC- 
ÎNALT POTENȚIAL VALORIC
Finala republicană a Cupei 

tineretului de Ia sate și-a con
sumat ultimul act, marți, , la 
ora prinzului. Pretutindeni se 
înregistrează comentarii pri
lejuite de prima evoluție la 
București a solilor sportului 
de la sate. Din mulțimea re
latărilor, selectăm citeva, poa
te cele mai elocvente, despre 
ceea ce a fost și ce a însem
nat — pentru tineretul parti
cipant și pentru specialiștii 
prezenți la Întreceri — această

competiție de anvergură 
sportului sătesc.

CONF. DR. EMIL GHIBU. 
vicepreședinte al C.N.E.F.S. : 
„Cele patru zile de întreceri 
finale ne-au dezvăluit, la 
neretul 
tențial 
zultate 
tletism,

ti- 
po- 
Re- 

a-

sportiv sătesc, un 
valoric neașteptat, 
surprinzătoare la 

risipă de procedee teh-
Impresii culese de

Nușa MUȘCELEANU
(Continuare In pag. a 2 a)

UN BILANȚ STRĂLUCIT 
AL SCRIMERILOR ROMÂNI
• De la cîteva centre la 32 de secții • înainte de 
1944 — 100 de trăgători ; astăzi — peste 1 000 !
• Tinerețea — nota caracteristică a scrimei româ
nești • Melbourne — prima medalie olimpică • Aur 
la mondialele de la Buenos Aires... • ...și la fel la 
Montreal • I. Drâmbă — prima floretă olimpică la 
Ciudad de Mexico • C.M. din Cuba, prilej de confir

mare a valorii școlii românești

In sportul românesc de perfor
manță, scrima și-a sporit de la 
an la an dimensiunile, deținind 
astăzi, la un pătrar de veac de 
la Eliberare, o arie însemnată.

Cu un sfert de secol in urmă 
scrima, la fel ca majoritatea 
sporturilor practicate pe a tune 
în România, avea o arie de răs- 
pîndire foarte redusă. Cîteva 
centre care ființau In Capitală 
erau investite cu denumirea pre-

In noile condiții, sporește BB- mărul secuilor de scrimă, N-- 
mad in Capitală vor activa 8 a- 
semenea secții, iar în țară, pe 
lingă centrele existente, sint puie 
bazeie altora, la Ploiești, Craicva. 
Iași. Constanța. Galați. Zalău 
Orașul Gheorghe Gheorgîuu-DeJ 
Brașov. Cifra scrimerilor arar 
in statisticile federației de re
sort crește de aproape II ori 
fată de anul 1944.

Datorită noii orientări se în
ființează multe centre pentru co
pii și juniori, fie in cadrai unor 
instituții de învățământ speciali
zate — școli sportive, școala 
sportivă expert rr. p- tal ă Viitorul 
sau cluburi sportive școlare — 
pe lingă cluburi sau mari ascet a- 
ții sportive. Asemenea centre 
sint destinate să aT-merfere con
tinuu secțiile de performanță, să 
formeze, deci, schimbul de mfi- 
ne. De fapt, la ora actuală, nai 
bine de 80 la sută din numărul 
scrimerilor legitimați E formea
ză tinerii sub 20 de ani. Aceasta 
explică, de altfel, ș! vitai.tatea 
competițional stabil, cu campio
nat național individual șj pe e- 
chipe, cu competiții de categoria 
B si de calificare, o întrecere 
individuală — -Cupa României* 
— ș:,- de asemenea, competiții la

Asalt decisiv in finala olimpică din Mexic. Pe planșă. Ionel 
Drâmbă, medaliatul cu aur (in dreapta) și floretistul maghiar 

Jenc Kamuti

tențioasă de cluburi : Banca, E- 
lectricitate, Cercul Militar. Alte 
nuclee trăiau o existență zbu
ciumată în diferite orașe ale ță
rii. la Cluj și Oradea, la Satu 
Mare și Arad, la Timișoara și 
Tg. Mureș, la Sibiu. Ulterior 
secțiile de scrimă din Sibiu și 
Arad își vor înceta activitatea. 
Cifra scrimerilor ? Cu indulgență 
putea fi estimată la... 1C0.

★
După Eliberare scrima cunoaș

te. ca și celelalte discipline de 
altfel, o puternică dezvoltare. A- 
par principii noi de organizare a 
activității competiționale, dru
mul către planșe devine iarg ac
cesibil pentru toți cei dornici 
să aspire la măiestria lui d'Ar
tagnan. Este organizat primul 
campionat național individual, ia 
ființă și primul campionat al 
țării pe echipe. Pentru juniori, 
care se află și ei în atenția 
forului de specialitate, sînt ini
țiate. de asemenea, competiții o- 
ficiale.

Una dintre cele mai disputate probe atletice — finala la 100 m seniori
Foto: A. NEAGU

Foto : U.PJ.
nivelul juniorilor — campionat 
național pe categorii de vîrstă 
și o „Cupă a speranțelor* la e- 
chipe. iată rețeaua competițiilor 
de scrimă existente astăzi și 
care este menită să angajeze in 
întreceri. întreaga masă a scri
merilor legitimați in cele 32 de 
secții afiliate federației.

Preocuparea pentru dezvoltarea 
scrimei nu putea rămîne fără 
urmări pe planul performanțe
lor înalte. Scrimerii români, pre
gătiți cu competență și pasiune 
de antrenori cu o temeinică și 
apreciată calificare (din rindul 
cărora se disting Alexandru Csi- 
pler, Vasile Chelaru, Andrei Vil- 
cea. Angelo Pelegrini, Adalberth 
Gurath, Andrei Kakucs, Nicolae 
Pufnei), se fac deseori remarcați 
pe planșele lumii.

în această privință, se pot 
distinge patru mari momente de 
consacrare a scrimei românești 
în istoria ultimului sfert de veac. 
Ne propunem să le punctăm...
• Prima afirmare de răsunet 

pe plan internațional datează din 
anul 1956. Atunci, la J.O. de la 
Melbourne, o floretistă din Ro
mânia. Olga Orban, a urcat pe 
podiumul medaliatelor. Dată is
torică în scrima românească, le
gată de obținerea primei medalii 
olimpice de argint. Momentul va 
rămîne viu în memoria celor 
prezenți in sala Șt. Kilda, din 
marele oraș australian, noretis- 
ta noastră a fost foarte aproape 
de realizarea performanței ma
xime. Ea obținuse trei victorii 
consecutive — în serii, semifina
le și In turneul final — asupra 
campioanei olimpice, englezoaice 
Gillian Sheen. Abia in bara; 
Sheen și-a apropiat victoria. La 
17 ani neimplinitl, o asemenea 
performanță realizată de Olga 
Orban a făcut vllvă în cercurile 
specialiștilor. Tinerei noastre fio- 
retiste i s-a prezis un viltoi 
strălucit.
• Anul 1962 marchează un alt 

moment important pentru seri-
Vasile IONESCU 

președintele Federației române 
de scrimă

(Continuare In pag. a 2-a)

După campionatele europene de caiac-canoe

FLOTILA DE LA SNAGOV NAVIGHEAZĂ
SPRE ȚĂRMUL MARILOR PERFORMANȚE, DAR...
® Toate pronosticurile au fost confirmate ® Ce reprezintă bilanțul echipei noas

tre ? • invitație la sinceritate ® Echipă națională sau Dinamo—Steaua? • Fără 

panică, spre alte titluri și medalii...

Aproape totul s-a petrecut, pe 
apele lacului Himki, conform aș- 
teptărilor — parcă după un pro
gram dinainte stabilit. A fost pre
zentă întreaga elită a caiac știlor 
și canoiștilor europeni; echipa
jele formate — cu foarte rare 
excepții — ca la regatele inter
naționale ale sezonului ; seriile și 
semifinalele au eliminat pe cei 
care nu erau, într-adevăr, credi
tați cu șanse de calificare în 
finale ș.a.Aceasta înseamnă că recordul 
de participare și valoarea de an
samblu a concurenților anunțau 
cu mult înaintea primek curse un 
succes al acestei ultime ediții a

campionatelor europene. A fost, 
intr-adevăr așa...

Nici rezultatele finale n-au sur
prins prea mult. Se știa cu cer
titudine, de exemplu, că echipa 
Uniunii Sovietice va domina 
competiția și va cuceri cele mai 
multe titluri și medalii. Desigur, 
nu numai pentru avantajul evi
dent de a fi țara organizatoare a 
europenelor ci și prin recoman
darea concludentă a rezultatelor 
din întregul sezon internațional. 
Parcă, totuși, cu cele 8 locuri I 
și mai mult de o treime din to
talul medaliilor, echipa Uniunii 
Sovietice a depășit puțin prono
sticurile specialiștilor.

Integral scontat — succesul e- 
chipei Ungariei, cu imbatabili 
fondiști și cu Wichman în formă 
de zile mari. Exemplele ar putea 
continua, referindu-se la victoria 
caiaciștilor norvegieni sau la re
zultatele excelente ale unor echi
paje din R.D. Germană, R.F. a 
Germaniei, Danemarca, Olanda, 
și — poate mal puțin creditate — 
din Suedia.

Deci, un echilibru valoric care 
se menține, cu mici fluctuații, de 
mai mulți ani în sportul caiacu-

Dan GARLEȘTEANU
(Continuare In pag. ala)

TiMtartfBl A»nl Kahane primește ,Diploma de onoare" din partea președintelui C.N.E.F.S.
Foto i A. NEAGU

OMAGI U...
Vechi prieteni ai sportului 

au fost orr.agiați marți, 
intr-o atmosferă înnobi

lată de emoție, cînd președin
tele CNEFS Angbel Alexe 
a conferit, din partea B rou- 
iuiC.NEFS. .DIPLOMA DE 
ONOARE" unor oameni din 
cele mai diverse dotnenii de 
activitate socială, uniți ir. să 
in aceeași familie prin pasiu
nea comună dedicată cauzei 
mișcării sportive din țara 
noastră

Cei răsplătiți acum poate 
pentru prima oară cu aplauze 
(pe care le meritau de mult), 
fac parte din generația ctito
rilor noului nostru sport, iar 
multe din succesele cu care ne 
mîndrim astăzi sint legate de 
numele și de munca lor.

Printre cei sărbătoriți a fost 
veteranul Aurel Kahane, care 
:n 1919 se afla printre înte
meietorii asociației ..Prietenii 
naturii" — prima organizație 
sportivă muncitorească din 
România ; el a lîătătorit apoi 
neobosit, timp de aproape pa
tru decenți, căile sportului și. 
âsfăzi, la 70 de ani, răspîn- 
dește încă o tulburătoare tine
rețe sufletească.

Au primit „Diploma de onoa
re" prof. univ. Miron Constan- 
tinescu și Mihai Florescu. en
tuziaști sprijinitori ai mișcării 
sportive.

Pe lista celor cărora li s-a 
mulțumit astfel pentru aportul 
adus, se află : general locote
nent Ion Coman și general lo
cotenent Stelian Staicu. ani
matori ai sportului in cadrul 
■M.F.A. și al M.A.I., Aurel Du
ma și Manole Bodnaraș, aflați 
mulți ani la conducerea miș
cării sportive, Albin Morariu, 
Valentin Orășanu. Vladimir

Lațcu, Victor Tibacu, Virgil 
Koșală, Camil Morțun, Euge
nia Țicaliuc, Constantin II e« 
rold, li ma Kis, eminenți pro
fesori și pedagogi, prin mîinile 
cărora au trecut numeroase 
generații de tineri. Ferdinand 
Zilceac și Anton Netolinschi, 
vechi activiști ai sportului sin
dical, și încă mulți alții.

Activitatea lor rodnică, pa
siunea pe care au arătat-o și o 
arată pentru mișcarea sporti
vă, este un viu și grăitoe 
exemplu de urmat

TINERI GIMNAȘTI ROMÂNI

LA „CUPA SPERANȚELOR"
Federația de gimnastică a 

stabilit echipele ce vor face 
deplasarea la Moscova, la „Cu
pa speranțelor olimpice” : 
fete — Felicia Dornea, Elisa- 
beta Turcu, Vanda Ispravnicu, 
Maria Mocanu, Mariana Ghe- 
ciov, Marcela Păunescu, Anca

Grigoraș ; băieți — Dan Gre- 
cu, Nicolae Oprescu, Constan
tin Petrescu, Radu Branea, 
Gheorghe Iușan și Liviu Ma- 
zilu. Tinerii gimnaști vor pleca 
spre Moscova în ziua de 23 
august.

HANDBALISTELE NOASTRE
DIN NOD ÎNVINGĂTOARE IN ONGARIA

Echipa feminină de 
handbal a României a 
repurtat o nouă victorie 
în „Cupa lacului Bala
ton", dispunind de re
prezentativa Ungariei

cu 10—6 (4—3). Forma
ția K.D. Germane a 
trecut Iugoslavia 
20—9 (10—4), în alt 
din cadrul turneului.

în- 
cu 

joc

VIITORUL BJCAll
(Roma) 3-0 (3,

BAC AU, 20 (prin te
lefon). — Deși au ob
ținut o victorie comodă, 
localnicii mai a ir multe 
de retușat in cadrul e- 
chipei pentru a se pre
zenta cu bine în cadrul

POLISPORTIVA FABBRICO
9. 14) LA VOLEI

NICOLAE D
LA DRUM!

turului campionatului. 
In general, meciul a 
fost dinamic, cu deo
sebire în ultimul set.

Hie IANCU ' 
coresp. principal 

nicoLae

te- 
pa-

Un nou drumeț 
merar pe cărările 
triei. Nicolae D. Nico
lae. muncitor la Uzinele 
„Vulcan", fost mărșă
luitor ți mara'onist, 
printre altele vechi co
respondent al ziarului 
nostru, pornește miine

dimineață, la ora 7, din 
fața „Casei 
tr-un tur 
României
2 240 km).
drăznețului
succes In aventura 
sportivă.

Scinteii" fn- 
pedestru al 

(totalizind
Urăm in- 

călător mult 
sa

LOTURILE DE LOPTE ALE
PENTRU BALCANIADA

Au fost stabilite Iotu
rile de lupte greco-ro- 
țnane și libere ale Ro
mâniei pentru Balca
niada care va avea 
Ioc in zilele de 28—31 au
gust la Istanbul: GRECO- 
ROMANE : cat. 48 kg 
I. Gibu, cat. 52 kg Gh. 
Berceanu, cat. 57 kg Șt. 
Badea și C. Feodorov, 
cat. 62 kg C. Vîrtosu, 
cat. 63 kg P. Husaru și 
Gb. Vădraru, cat. 74 kg 
T. Ignătescu, cat. 82 kg

DE LA
ROMÂNIEI
ISTANBUL

L. Eizic,
Bucov, cat. 100 kg 
Mandea, cat+100 kg 
Dolipscbi î LIBERE, 
ordinea categoriilor : 
Arapu și I. Vangheliei, 
P. lonițâ și D. Tindeche, 

Moldovan, 
și V. Albu, 
V. Mihăilă, 
E. Panait,

cat. 90 kg A. 
N. 
V. 
in
I.

Fl. Moț, C. 
E. Cristian 
I. Dumitru, 
St. Enache, 
St. Gyorg.

Echipele vor fi defini
tivate cu o zi inainlea 
plecării la Istanbul.

Vernescu și Sciotnic văzuți de Neagu RADULESCU

[ SPORTUL
10 ATITUDINE
I _ I

I

I
I 
I
I
I

S
ocietatea se organizează după 
aspirațiile, tensiunea morală, 
pasiunea pentru frumos și a- 
devăr, gradul de exaltare în 
colectiv a oamenilor ce o 
compun. O epocă se determi

nă prin actele și atitudinile pe care le 
transmite. Cine nu descoperă în această 
a doua jumătate de secol XX sportivi
tatea, magia infinită a mobilității în 
toate gesturile și acțiunile noastre ? O 
mobilitate, care nu e numai expresia 
elanului primordial, ci și o atitudine de 
viată supusă dialecticii intelectuale. 
Sub acțiunea ei, subtil modificatoare, 
omul își află relația optimă cu univer
sul fizic. Nu este întîmplare că el urcă 
lot mai sus pe piscurile pînâ acum 
neatinse ale munților, că se avîntâ în 
largul oceanului pe ambarcațiuni fra
gile — pînă și de papirus! — că se 
scufundă în măruntaiele de beznă ale 
peșterilor și mărilor, că asaltează pla
netele și năzuie spre cucerirea unei felii 
din cosmos. Toate acestea nu sint nu
mai victorii ale creierului care calcu
lează, ci și ale sportivității omului de 
azi, temerar și încrezător în puterile 
proprii, hotărît să înfrîngă obstacolele, 
fără teama de necunoscut.

Sportul face din puterile virtuale ale 
ființei noastre fizice o realitate. Din 
miile de latențe ale anatomiei și inte
ligenței umane el le dezvoltă pe ace
lea care dau omului accente tonice și 
ritmice, o autoritate naturală ținutei 
sale. Urmărind diversele manifestări 
sportive e cu neputință să nu sesizezi 
în ce măsură ele trezesc și cultivă re
flexe care ar rămîne în planul neutili
zat al făpturii omenești. Ea are dreptul 
să aspire la calitățile plastice și ritmice 
pe care i le conferă exercițiul fizic, 
atletismul, jocurile sportive, efortul și 
împlinirea din orice emulație.

Un poet spunea că natura e fru
moasă, dar că natura omenească e și 
mai frumoasă. E cu atît mai frumoasă, 
cu cît corpul și aptitudinile lui de forță 
și mobilitate, îmbinate cu intelectul care 
coordonează, conferă omului o armo
nie superioară. Armonia asta superioa
ră este adevăratul scop al sportului 
modern și este, în primul rînd, scopul 
sportului românesc. Ceea ce s-a făcut 
la noi, intr-un sfert de secol, pentru 
sport, este o operă de integrare de
plină a unui important și semnificativ 
domeniu al vieții omenești în cultură. 
Nu o simplă întoarcere la idealul cla
sicului „mens sana in corpore sano", ci 
o adecvare a lui la condițiile vieții 
moderne, cînd — spre a construi, spre 
a născoci, spre a lupta și a învinge, 
spre a stâpîni mașina și tehnica — e 
nevoie, întîi și-ntîi, să învățăm a ne 
stâpîni pe noi înșine, prin maxima fo
losire a potentelor noastre fizice și spi
rituale.

De asta sufletul omului zilelor de azi, 
complex și infinit, respiră eliberat în 
acest cuvînt : sport I De asta, la noi, 
sportul nu mai este doar joacă și miș
care, ci și o atitudine de viață.

George SBARCEA

I
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IN BILANȚ STRĂLUCIT

FLOTILA DE LA SNAGOV NAVIGHEAZĂ
SPRE ȚĂRMUL MARILOR PERFORMANȚE, DAR...

Primul meu contact cu 
sportul românesc datează din 
1931 din timpul Campiona
telor mondiale de hochei pe 
gheață de la Krynica, în 
Polonia. Tînira echipă ro
mână fusesț literalmente 
zdrobită de canadienii de la 
Manitoba University, con
duși de prestigiosul doctor 
Blake Watson. Al doilea 
contact cu sportul românesc, 
a avut loc la 29 octombrie 
1933, la Berna, cu ocazia me
ciului de calificare pentru 
„Cupa mondială" la fotbal, 
cină Elveția și România au 
terminat la egalitate (2—2). 
Atunci am rămas cu o im
presie mult mai favorabilă 
căci românii arătaseră că 
știu să joace fotbal.

Și fiindcă am amintit de
spre fotbal, permiteți-mi să 
afirm că dacă, în inima 
mea, sper încă în califica
rea (problematică) a Elveției 
pentru Mexico, calificarea 
României mi-ar face, de a- 
semenea, plăcere deoarece 
dispuneți de elemente ca 
Răducanu, Sătmăreanu, Dan 
Coe, Dembrovschi și Luce- 
scu (aceștia sînt jucătorii 
care mi-au plăcut mai mult 
în meciul de la Lausanne). 
Dacă nu greșesc, primele 
medalii olimpice românești 
(postbelice) datează din 1952 
(Helsinki). De atunci mi-a 
rămas în minte o scenă e- 
moționantă din timpul fes
tivității de premiere a bo
xerilor de la categoria se- 
miușoară. Fuseseră decer
nate două medalii de bronz, 
una românului âheorghe 
Flat și alta finlandezului 
Erkki Pakkanen. Erkki l-a 
rugat pe prietenul său ro
mân, să urce primul pe lo
cul III, dar Fiat nu a accep
tat. L-a înșfăcat pe Erkki și 
l-a ridicat pe podium urcînd 
apoi și el lingă finlandez. 
Acest gest de sportivitate a 
declanșat un uragan de a- 
plauze. 11 ani mai tîrziu, tot 
în Fihlanda, dar de data a- 
ceasta la Tampere, aveam zd 
păd cum excelentul luptător 
român Ion Cernea, campion 
al lumii la categoria 57 kg, 
era puternic ovaționat de 
sportivul public finlandez.

Sînt, insă, și alte nume 
care nu pot fi uitate, ca a- 
celg al lui Ion Dumitrescu. 
Acesta a făcut senzație ta

Jocurile Olimpice din I960 
de la Roma. Atunci, trăgă
torul român 
dalia de aur 
rezultat de __ _T
întrecînd cu un punct 
marele favorit al competiți
ei. italianul Rosșini.

Tot la Jocurile Olimpice 
de la Roma, am văzut-o pe 
lolanda Balaș concentrată 
la maximum, luîndu-și ela
nul, ridieîndu-se cu o ele
ganți perfectă și u» stil ui
mitor și cucerind cu 1,85 m 
medalia de aur. Pentru mi
ne, lolanda Balaș este în at
letism ceea ce reprezintă 
Vera Ceaslavska în gimnas
tică : întruchiparea grației 
feminine, unită cu o voință 
și cu o încredere totală in 
șine.

Dar cum să nu amintești 
și de Tiriac, cu strălucitele 
lui victorii pe terenurile de 
tenis ? Cum să-l uiți pe Ion 
Panțuru, conducătorul echi
pajului de bob al României, 
după ce l-ai admirat în pa
sionanta întrecere olimpică 
de la Alpe d’Huez ?

Tir, scrimd. canotaj, bob, 
handbal, volei, discipline 
sportive în care românii au 
făcut progrese uriașe, dar și 
sporturi care cer o concen
trare foarte mare, o~reacție 
rapidă și lucidă, o pregătire 
de lungă durată. Cred că 
progresele sportului româ
nesc se datoresc în mare 
măsură antrenorilor și pro
fesorilor care se ocupă de 
pregătirea tineretului (am 
reținut marea dezvoltare a 
sportului țn cadrul școlii și 
universității).

N-am avut pină acum șan
sa să vin în România dar 
sper că această dorință, pe 
care o nutresc de mult timp, 
ie va realiza înir-o zi. Wd- 
egr pentru a putea vizita 
Muzeul sportului de la Bra
șov, a cărui frumusețe mi-o 
lăuda, după Congresul F.I.S. 
din 13W de Ia Mamaia, bu
nul meu prieten. Marc Hod
ler, președintele F.LS. și 
membru *1 Comitetului In
ternational Olimpic. Aș vrea 
si vizitez și stadionul J3 Au
gust*, precum 
lașii sportive 
cel mai mult 
o mai gmp’4 
o țari 
care-t i

a cucerit me
ta talere cu un 
192 de puncte, 

Pi

a- 
âar 

aș dori jd fac 
cu 

va popor pe
de de?a-fe.

fl c

Vica
comentator sportiv la radio Geneva

RiGASSI

CORESPONDENȚII NE
Echipa județului Caraș-Severin 

a câștigat „Cupa Eliberării “ la box 
Stadionul Central din Craiova 

a găzduit timp de trei zile finala 
tradiționalei competiții de box, 
„Cupa Eliberării", organizată de 
U.G.S.R. întrecerii^ au fost de 
un bun nivel tehnic; evidențiin- 
du-se o serie de pugiliști, în 
frunte cu reprezentanții județului 
Caraș-Severin, care au cîștigat 
trofeul. Sportivii reȘiteni, bine 
îndrumați de antrenorul lor, A. 
Gherghina, au șțvuț 7 concurenți 
in ultima' gală, dintre care 5 au 
terminat ’ victorioși meciurile sus
ținute.

Iată rezultatele de la ultima 
reuniune (în ordinea categoriilor): 
C. Ursulescu (Caraș-Severin) b. 
ab. 1. C. Stăneseu (Argeș), C. 
Anghel (C—S) 6 p. AL Dumbravă 
(Galați), P. Nedelcea (C—S) b.ab. 
2. N. Manea (A), I. Streche 
(C—S) b.p. P. Mănole (Constan
ța), a. Simien (Al b,P- ¥• Ațte- 
leșnu (Timișoara), I. Costin (T) 
b.p. I. VișlnCscu (A), M. Cornel 
(Prahova) b.p. M. Săvescu (G), 
M. Bute (G) b.ab. 1. M. Moră- 
rescu (C—S), M- Deheleauu 
(C—S) b.p. N. Pătruț (G), N. 
Maniță (<i) b.p. PI Pîrvu (C), A. 
Iancu (A) b.p. P. Korungi (p—S). 
Titlul de țel mal tehnic boxer al 
firiglei a revenit tirnișOreahuldl 
I. Costin. Clasament pe județe : 
1. CARAȘ-SEVERIN 54 p, 2. Galați Ș6 p, 3. Argeș 44 p.

N. PASTBAMAGIU

° P.BeXOPIC’Cu Patru Piste
Zilele acestea, se ya inaugura la 

Copsțțțnța argns de popice cu 
pațru' piste, ’ aparRnmd aso
ciației șportive C.F.K. Cu aceasta 
ocazie se va desfășura un con- 
curș, drtiat cp „Cupa Eliberării", 
la rare vor participa echipele 
C.F.R. Brașov, Cimentul Medgt-

AL SCRINURILOR ROMANI
(Urmare din pag. 1)

ma românească. Șl el este dato
rat aceleiași floretiste. Olga Or
ban. Prezentă la Buenos Aires, 
In finala campionatelor mondiale, 
ea obține locui I Intr-un turneu 
final desfășurat după formula 
clasică, cu 8 trăgătoare, dispu- 
ntnd de o serie de scrlmere ele 
mare reputație, cunoscute pe 
toate planșele lumii : Antonella 
Ragno (4—2), Ildiko Rejtâ (4—2)',

reușind să întreacă cu 9—6 pu
ternica formație a Uniunii Sovie
tice. în sala de scrimă a Centru
lui sportiv universitar din Impor
tantul oraș canadian, mai bine d* 
3 000 de spectatori (multi dintre 
ei sosiți acolo cu prilejul Expozi
ției Universale) l-au susținut și 
i-au aplaudat pe mușchetarii Ro
mâniei — Ionel Drâmbă. Tănase 
Mureșanu, Mihai Till, Iuliu F$lb 
și Ștefan Ardeleanu, campionii 
mondiali. Autorii unei asemenea

PANOU
J. o.

ONOARE

1956, Melbourne : Olga Or
ban — medalie de argint 
1966. Roma : Marla Vlcol — 
medalie de bronz
Olga Orban (5)
1964. Tokio : Floretă fet» 
echipe (5)
Floretă băieți echipe (6)

1063. Ciudad de Mexico: Io
nel Drâmbâ — medalie de 
aur
Mihai Tiu (I)
Tânase Mureșanu (7)
Floretț fete echipe — me
dalie de bronz

CAMPIONATE MONDIALE (seniori)

parte cel al clubului Steaua. An
trenorii celor două cluburi și-au 
pregătit elevii așa cum au crezut 
că e mai bine și au urmărit în 
principal să cîștige fie titlurile 
naționale, fie selecțiile peptru re
gatele internaționale. Chiar in 
ultima perioadă unii sportivi se 
antrenau In București iar alții 
la Văliug î ERA GREU DE FOR
MAT, ÎNAINTE DE TOATE SU
FLETEȘTE, O ECHIPA în aseme
nea condiții. Mai ales că era sta
bilit ca la Himki să concureze 
nu echipajele mixte, formate din 
cei mai valoroși sportivi, ci echi
pajele care vor cîștiga selecția 
pentru europene !

Federația de specialitate n-a 
Intervenit la timp șl astfel — 
trebuie spus fără ocol — PE 
APELE LACULUI HIMKI N-A 
EVOLUAT, CA ULTIMII ANI, Echipa româniei ci echi
pele CELOR DOUA CLUBURI 
(DINAMO ȘI STEAUA). Cel pu
țin aceasta a fost impresia gene
rală.

S-au qîștlgat, pentru că real
mente avem o valoare constant^ 
în acest sport, medaliile cunos
cute. Dar, cîte s-au pierdut ? 
Credem că la acest lucru ar tre
bui să reflecteze, în primul rînd, 
federația de specialitate.

★
Ce se recomandă ? în orice cag 

nu trebuie să urmeze o pe
rioadă de panică. Și nici 
măsuri pripite. Se cere calm, 
luciditate, răspundere. La Himki 
sportivii români șu cucerit 
2 medalii de aur, 4 de ar
gint și 2 de bronz, ceea 
ce pu eșțe ohiar atît de puțin. Se aștepta — șl era posibil, a 
drept— mai mult, dar nu trebuie 
să uităm că în viața fiecărei 
echipe, fie ea cit de valoroasă, 
apar aserpenea momente, aproape 
inevitabile. Totul ește să se In
tervină la timp, cu cele mai bune 
soluții. Dorim ca aceste soluții — 
pe care trebuie să le elaboreze 
organele de specialitate din ca
drul C.N.E.F.S. și federația de 
câișc-canoe — să fie într-adevâr 
cele mai bune. Noi am sugera 
ca, în primul rînd, £â se țină 
seama de atmosfera <£in lotul re
prezentativ de caiac-canoe (mulți 
dintre sportivi : Botez, iacob, 
Covaliov, Lauer, chiar Vernescu 
au fost auziți spunind că vor 
renunța la activitatea competițio
nală (??), de rivalitatea uneori 
greșit înțeleasă de antrenorii șl 
sportivii cluburilor Steaua și Di
namo, de necesită tea ca, fără 
teama de a supăra sau deranja 
pe cineva, echipa României să 
fie alcătuită din cei mai valoroși 
caiaciști și canoiști, INDIFERENT 
DE CLUBUL ÎN CARE ACTIVEA- 
2A, INDIFERENT DE ANTRENO
RUL CARE I-A DESCOPERIT 
SAU I-A PREGĂTIT ÎN ULTI
MUL TIMP.

Exiștă la ora actuală țoate con
dițiile pentru că ștafeta perfor- 
fhanțelor de mare ’ prestigiu să 
fie purtată, mai departe, în de
plină cinstire, de calaciștii și ca- 
noiștii români și învățîrd din 
„experiența Himki*4 trebuie asi
gurată, cu pricepere, cu tact, a- 
Ceastă continuitate în colecționa
rea titlurilor și medaliilor.

vedere rezultatele el evoluția de 
ansamblu a unei echipe, rapor
tată la mai mulți factori și — 
vizînd și perspectiva.

A fost, în aceste condiții, bilan
țul echipei noastre cel așteptat 1 
DUPĂ PĂREREA NOASTRĂ, NU! 
Firește, este greu, uneori poate 
imposibil — ca la fiecare ediție 
a unor asemenea campionate să 
se cucerească 5—6 titluri euro
pene și, în plus, un mare număr 
de medalii de argint și bronz. Cu 
toate că „flotila*4 de la Snagov 
ne-a cam obișnuit... Și ne-a ară
tat că se poate 1

O primă analiză a rezultatelor 
de la Himki arată că acesta este 
cel nțai slab bilanț din 1963, de 
Ia campionatele mondiale și eu
ropene de la Jajce. Mai arată, de 
asemenea, că sportivii români au 
cîștigat o singură probă olimpiei 
(C 2—1066 m) și nu este prema
tur să reținem acest lucru. Ar fi 
suficient (și peptru forurile inte
resate' e chiar recomandabil) să 
revedem rezultatele campionatelor 
europene din 1967 (Duisfeurg) ca 
să reținem faptul că acum, la 
Himki, tricolorii români au pier
dut titlurile cucerite la C 2—10 000, 
C 1—1Q 000, K 4—1 000 m, K 2— 
1 000 m, K 1—500 m, K 1—4x500 m! 
Echipa a rămas, evident, desco
perită la mai multe prohe decit 
In anul trecut și, cu toate moti
vările cunoscute, trebuie recu
noscut cu sinceritate, că în între
cerile feminine nici nu ne-am vă
zut la Himki (rezultatele juniori
lor și junioarelor sînț reconfor
tante. dar ce facem pină cind 
tinerii caiaciștl vor atinge plafo
nul- performanțelor de la seniori?).

★
Care sînt cauzele care âu făcut 

ca In aceșt an buchetul medaliilor 
să fie mai puțin strălucitor ca 
aliâdatâ ? Nu ignorăm cituși de 
puțin unel« accidente șau erori 
de arbitraj care ne-au privat de 
îmbunătățirea palmaresului, nu 
trecem peste dificultățile evidente 
de a „suda* în echipa o serie de 
debutanți, unii foarte talențgțj, 
dar toți lipsiți de experiența ma
rilor competiții. Ni se pâre,' îhsâ, 
mai important — și util — să 
abordăm citeva probleme de se
lecție și pregătire, și mai ales de 
mentalitate.

Dup'ă Jocurile Olimpice din 
Mexic, ziarul nostru a făcut — 
în încheierea unei ample analize 
a competiției de pe Xochimilco

— o serie de propuneri, de alt
fel identice celor elaborate de 
biroul federației de specialitate. 
Ziarul propunea atunci, argupașri- 
tînd multilateral fiecare sugestie, 
să se păstrezi responsabilitatea 
unică a pregătirilor, acestea să 
se facă centralizat în perioada de 
lamă, appi la cluburi și în final 
— pe o perioadă redusă — din 
nou centralizat, selecția urmînd 
să fie criteriul principal de FOR
MARE A ECHIPAJELOR pentru 
viitoarele mari competiții euro
pene și mondiale. «

Au urmat discuții interminabile. 
Intervenții de tot felul ete. $i 
pentru eă s-a apreciat că este 
util să șe încerce p șsemenea ex
periență, lotul național s-a divi
zat distinct — de o parte sporti
vii’ cliibulul Dinamo, de cealaltă

(Urmare din pag. II
lui și canoei și care n-a fost răs
turnat nici de finalele europene
lor de la Himki, cu toate că par
ticularitățile lacului au pus cîteva 
probleme dificile concurenților, 
cu toate că multe echipe au tre
cut la o substanțială întinerire.

Pină și regresul valoric al spor
tivilor din unele țări (Austria, 
Italia etc.) era evident pentru 
toată lumea.

Iată de ce, se poate aprecia câ 
europenele de la Himki s-au deș- 
fășurat sub semnul previzibilu
lui — fără lovituri de teatru, fără 
surprize d£ proporții. Cu toate 
acestea, fiecare cursă a pasionat 
deoppțrivă P? spectatori și spe- cialiș'ti. Pentru 'că și acum — la 
Himki — âpșșț sport și-a arătat 
multe din frumusețile, din dina
mismul și spectaculozitatea lui. 
Să nu uităm, de asemenea, că în 
fiecare din cele 16 finale, jumă
tate sau mai mult din echipaje 
erau formate din lauț-eațl ai cam
pionatelor mondiale, europene 
sau ăi Jocurilor Olimpice și în
trecerea Iov — uneori decisă de 
zecimi de secundă — însemna, de 
fiecare dată, un” spectacol sportiv 
de calitate.

Ceea ce l-și determinat, cu Si
guranță, pe dl. Charles de Cq- 
queraumoni, președintele F.I.C. 
să declare, printre altele, la în
cheierea competiției : „întreaga 
desfășurare a campionatelor eu- 
topene, dar înainte de toate buna 
pregătire a concurenților, a în
semnat o excelentă propagandă 
pentru sportul caiacului și ca
noni, sport pe care-1 doresc — 
și-I dorim toți — dezvoltat și pro- 
Pășit în cit mai multe țări ale 
lumii".

★
La cea de a VH-a — și ultima 

— ediție a acestor campionate, 
echipa României a încheiat între
cerile cu un bilanț de două me
daliile de aur, patru de argint șl 
două de bronz. Șubhnierea unora 
din performanțele tricolorilor ro
mâni se jmpVme. In ordine crono
logică — mai întîi victoria clară a 
ddblului VERKESCU — SCIOTNIC 
la K 2—500 m. apoi succesul ca- 
noiștilor PATZAICHIN și CO- 
VALIOV la C 2—1900 m. Remar
cabile, desigur, și rezultatele ob
ținute de reprezentanții noștri în 
probele de C 2—1000 m (Manea — 
Calabiciov), K 1—509 m (Vemes- 
cu), ștafetă. K 4—1000 m etc.

Iată Că din 1957, de la Gând, 
sportivii români continuă, fără 
întrerupere, să semneze pe lista 
de orțoare a învingătorilor. Este, 
cum scriam și in ziua finalelor, 
o bucurie sâ poți consemna o atît 
de statornică valoare Intr-un 
sport în plin progres. Mai ales 
că, la Himki, România a prezen
tat o echipă cu mulți debutanțl 
și fără cițiva din laureații ediției 
precedente, mai ales că șansa 
ne-a acolit de citeva ori, tocmai 
atunci etnd nimeni nu se aș
tepta. Dar, și aceasta e una din 
legile nescrise ale sportului. De 
aceea, mai importante sînt con
cluziile care nu au exclusiv în

Szabo — medalia de argint 
Maria Vicol (4)
Ecaterina Iencic (5) 
Ileana Drâmbâ (6)
Floretă fete echipe — me
dalie de argint

• 1964. Moscova : Ecaterina 
Iencic — medalie de bronz 
Floretă fete echipe (4)

• 1967. Montreal 1 Floreta 
băieți echipa —. medalie de 
aur
Olga Orban-Szabo (4) 
Floretă fete echipe — me
dalie de brom

1957, Paris : Olga Orban (6)
Eugenia Țârângolu (6) 
1959. Budapesta : Ecaterina 
Orb (8)
Floretă fete echipe (5)
1961, Torino : Olga Orban 
(5)
Floretă fete echipe — me
dalie de bronz
1962, Buepos Alreș : Orban — medalie de
1963, Gdansk : Olga 
(OFloretă băieți și tete . . 
1965, Paris : Olga Orban —

CAMPIONATE MONDIALE (tinere»»)

Olea 
aur 
Orban
(S)

Luxemburg : Marla 
Vlcol — medalie de1956.

Tailiș 
argint 
193.
Mureș anu 
bronz 
1959. Paris : Olga Orban — 
tnedallț de argint
1966. Leningrad : Adalbert 
Gurat (spadă) — medalia 
de aur
1963. Gând : Ana Ene — 
medalie de aur
Ionel Drâmbâ — medalia da 
argint
1964, Budapesta : Ileana

București : Tânase 
medalia de

Valentina flgstvorova (4—3), Ca
lina Gorohova (4—1) și Kathâlin 
Julițsz (4—1).

Momentul argentinian a rele
vat. tnir-adevăr. o floț^uștâ cu 
vaste posibilități, cum se apre
ciase inel d« la Melbourne, care 
a adus culorilor României o vic
torie de mare răsunet-
• Înseamnă popșacrarea ș: 

pentru floretiști. în acgst an, fa

RELATEAZA
ie ic cir-

»Txirni V raucrl".
e trei etape aa revenit

uuer Mi
a

ț

Drâmbâ — medalie de ar
gint
1965. Rotterdam : Ecaterina 
Ienclc — medalie de aur 
Bezna Drâmbâ — medalia 
de argint
1966. ’ Viena : Ștefan Arde- 
leanu — medalie de aur 
Mihal Țiu — medalie de 
bronz
1967. ' Teheran : Anton Pon- 
graj (spadâ) — medalia 
de aur
1969, Genova : Dan Iriml- 
ciuc (sabie)' — medalie se 
argint

performanțe au demonstrat nu 
numai calități sportive deosebite 
ci și o dragoste 
culorile scumpe ale 
tru mișcarea sportivă 
Floretiștii rom;*-’ 
finala competiției 
plet și valoros .4 
niat de Uniunea 
care făceau pan 
venit cu numai ci 
campion mondial 
Sveșnikov, Șaro' 
gători cu i 
reușiseră ti 
mențină in frw 
pe glob floreta 
mai puțin sem 
și vii 
poner.ții echipei 
!a finală : 3
ch;pă a Franței 
lipsit matadorii

fierbinte pentru 
latnei, pen- 

de la noi. 
ini Întreceau în 
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START IN A Xli-A EDIȚIE A CAMPIONATULUI
NAȚIONAL (masculin) DE HANDBAL!

ăla. Voința, Portul șl C.FJL din 
Constanța.

C. POPA
TURUL CICLIST AL DOBROGEI

Rutieri din orașele Brăila, Bra
șov, București, ciuj, Constanța șt 
Mediaș au luat startul tn Turul 
ciclist al Dobrogei. organizat de 
către consiliile sindicale județene 
Tulcea Și Conștanța tn colaborare 
cu Consiliul județean E.F.S. Con
stanța’. Iată ciștigătorii celor trei 
etape : Constanța — Hirșova (73 
km) — Șt. Suciu (Dezrobirea 
Brașov) 1 h 49:38; Hirșova — Tul
cea (98 km) — Șt. Suciu 2 h 29:39; 
Tulcea — Constanța (187 km) — 
Ion Selejean (C.S.M. Cluj) !h 
53:45.

CLASAMENTELE GENERALE : 
Individual — 1. Șt. Ene (C. S. 
Brâila) 7 h 12:17, 2. M. Hrisoverl 
(C.S. Brăila) 7 h 13:19, 3. Șt. Suciu 
7bl5:48; echipe — 1. C.S. Brâila
21 li 48:49, ‘2. Dezrobirea Brașov
22 h 21:35, 3. C.Ș.M. Cluj 22 h 25:37.
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a; scrimei romanești și t- 
sâ ânticîpeze faptul câ îr 
fieretiștii noștri vor avea 
cuvînt greu de spus în 
manie competiții.

* • Anticipările n-au fost 
ț ~ •" glgg--- --  ’
șerimei 
nou printre protagoniști. Tn 
pitala Mexicului, ionel Drâmbâ, 
M;hai Tiu și Tănasț Mure^anu 
reușesc, prin evoluțiile lor, sâ-i 
entuziasmeze pe spectatorii șfl&ți 

sălii „Magdalena 
mult, ei izbutesc 
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campion olimpic, 
într-o bună mă-
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PLOIEȘTI, 20 (prin tele
fon). — Un grup de sportivi 
dp Ia asociația sportivă Ti
nerețea, din Ploiești, a plecat 
miercuri spre masivul Rete
zat, unde urmează să instale
ze în ziua de 23 August, două 
plăci omagialț >n C>nstea celei 
de a 25-a aniversări a elibe
rării patriei de sub jugul fas
cist.

ALE „CUPEI ELIBERĂRII"

...ȘI AL VBANCEI

Timp de trei zile peste 50 de 
alergători au parcurs 170 de kni

-----------yyWI LI LLIWLIinilll

Competiția de baschet orga
nizată de CM.E.F.S. București 
a intrat ia faza finală. Vineri, 
pe terenul Floreasca vor avea 
loc, de la ora 18, partidele 
Rapid — Constructorul (se
nioare) și Rapid — I.C.H.F. 
(seniori). Pe terenul Uranus 
se vor disputa. de la ora 
16,30, intîfnirile de juniori : 
Școala sportivă nr. 2 — Pro
gresul și Steaua — Dinamo, 
și cea de seniori Voința — 
Progresul. F. S IM ION

TINHSTML SĂTESC - INALT POTENTIAL VALORIC
(Urmare din pag. I)

nițe la jocuri sportive, un ti
neret robust, viguros, bine clă
dit — material uman excelent 
pentru performanță — iată pri
mele concluzii pe 
oferit cea dinții 
nalei republicane, 
celentă inițiativă 
nală care se cere 
litgtiv superior, de la un an la 
altul. De altfel, organizarea u- 
nci competiții de anvergură, 
rezervată exclusiv tinerelului 
sătesc, devenise o stringentă 
necesitate, ea fiind solicitată 
de mișcarea sportivă din ce 
ÎU ce mai viabilă și cuprinză
toare a satului socialist, pulsa
ție al cărei motor il reprezin
tă școala generală, instituție pe 
unde trece tot tineretul satu
lui și unde funcționează astăzi 
numeroase cadre de 
tate.

Iu concluzie, prima 
publicană in sportul 
fost o experiență cu 
din cele mai mulțumitoare și 
cu ecou profund în inimile și 
conștiința tineretului partici
pant".

care ni le-a 
ediție a fi- 
această ex- 
comnetițio- 

repetată, ca-

speci^îi-

fipală re- 
șațelor a 
rezultate

OPREA VLASE — antrenor 
emerit : „După cum țm putut 
să-mi dau seama, în competi
ție au evoluat două categorii 
de echipe : unele ma,i experi
mentate — printre ele și citeva 
divizionare A, B și C — și al
tele care sînt la primii pași in 
activitatea competițională.

Tocmai pentru aceste for
mații. aflate astăzi la început 
de drum, întrecerile *u fos,t 
<le o imensă importanță, ele 
reprezentînd o adevărată școală.

Totodată, această competiție 
este singura prin care elemen
tele dotate ale satului se pot 
afirma, cunoscut fiind faptul că 
echipele care candidează în 
baraje sînt, în procent zdro
bitor, emanații ale orașului. De

,Cu-
permanen-

aici, imensa importanță a 
peț" și necesitatea 
Uzării ei.

In altă ordine de 
să remarc faptul — 
rămine in „terenul” meu, hand
balul — că stadiul de pregătire 
tehnică demonstrat de tinere
tul sportiv de la sate este mai 
mult decit satisfăcător, 
sizat, in același timp,

idei, vreau 
și aici voi

De se- 
cuceri-

|

Pe adresa redacției 
tre a sosit următoarea tele
gramă de felicitare pentru 
voleibaliștii care au cucerit 
titlul de campioni sătești :

In numele cetățenilor co
munei Răcăjdia, transmit 
cele mai calde și sincere 
urări sportivilor care au 
dus faimg comunei noastre, 
a județului Caraș-Severin, 
cucerind titlul de campioa
nă națională sătească, la 
volei.

președintele Consiliului 
popular Răcăjdia

ENUICA

noas-

rile (sub aspect teritorial și 
valoric) pe care le-a realizat 
acest sport : eclțipa din Neamț, 
- zonă unde handbalul a pă
truns destul de tirziu - s-a 
prezentat in 
bine pusă la

finală destul de 
punct“.

TOMESCU (To-
Constanța) realiza-

IOSEFINA 
prșțisar 
toarea celei mai bune perfor
manțe înregistrată în finala re
publicană : 1.50 m la înălțime, 
rezultat onorat "cu Cupa de 
cristal : „Rezultatul meu, de
parte de a fi comparabil cu 
performanțele Înregistrate la 
această probă, m-a edificat a- 
supra posibilităților pe care le

am, m-a orientat pentru viitor. 
De altfel, cuvintele calde pe 
care ni le-a adresat recordma
na lumii lolanda Balaș sint 
un imbold neprețuit, ele ,de- 
terminindu-mă să mă dedic 
„înălțimii”, probă la care, pină 
astăzi, nu am făcut nici un 
antrenament special.

Faptul că pină ieri, nu știam 
nimic despre mine iar acum 
dețin cel mai rivnit trofeu 
rezervat celor 2 200 de fina- 
liști se datorează „Cupei", com
petiție rezervată nouă, sporti
vilor fără galoane, din satele 
României”.

In tribunele 
Mishuea”; mal 
să se califice 
Drâmbâ devine 
Tiu —’ finalist, _ ,
suri co-autor al succesului com
patriotului său (l-a stopat din 
cursa pentru titlu pe Revenii, 
principalul rival al campionului), 
Șl Mureșanu — unul dintre talo- 
ner.i finaliștilor. Aoplo, in înde
părtata țara ’ a foștilor ’ azteci, 
scrima românească șî-a demon
stra: înalta sa valoare, iar Ionel 
Drâmbâ a adăugat In vjțrina cu 
trofee olifripice ale României pri
ma medalie de aur cucerită la 
scrimă. A fost un succes de pro
porții, o confirmare a faptului câ 
scrima românească, și sportul de 
la noi tn general, In '-condițiile 
create de puterea populară, are 
depline posibilități sâ realizeze o 
Continuă autodepășire, performanțe strălucite.

Celor patru mart momente de 
mal sus le-ar putea fi adăugate 
mul:e altele, cu largi ecouri Ta 
timpul respectiv. Cucerirea „Cu
pei campionilor europeni" la flo
ret J fete, in anul 196Ș (Torino), 
clasarea pe primul ioc intr-o 
sene de trofee continentale — 
Ionel Drâmbă In „Cupa Adrian 
Romei- (Paris), doi ani consecu
tiv. In 11168 și 19Ș9. far ileana 
Drâmbă, in „Cupa Martini" anul 
acesta — reprezintă doar cîteva 
din succesele scrimei românești, 
care completează o colecție de 
Performanțe dintre cele mai răsunătoare.

★
Sînt atîtea și atîtea dovezi care 

demohstrează că în cei 25 de ani 
de la Eliberare scrima româ
nească și-a cucerit un binemeri
tat prestigiu. Performanțele obți
nute. îndeosebi la floretă. îi re
comandă de la sine pe scrimerii 
noștri în tdat£ marile concursuri -z: t- ce.

la

Vacanța amatorilor de hand
bal este pe sfirșite. Dupi un 
sezon estival bogat in între
ceri internaționale — majori- 
Ue« disputlndu-se. din pi
cate, peste hotarele țârii — 
se apropie clipa ta care se va 
da stanul intr-o nouă ediție a 
campionatelor naționale, com
petiție ce solicită, firesc, mai 
interis interesul iubitorilor a- 
ceștui șport.

Deocamdată, însă, setea de 
spectacol sportiv dinamic, cu 
miză, va fi satisfăcută doar 
diji sursa, est® drept, bogată, 
a campionatului masculin, di
vizia A, care începe duminică, 
cu două săptămînl înaintea ce
lorlalte dispute oficiale (cam
pionatul feminin divizia A și 
cele de divizia B).

Motivul pentru care echi
pele npașculine sînt mai grăbi
te nu este greu de aflat‘i se
zonul de toamnă și de iama

pa va beneficia acum și de 
aportul lui Dinea de la „U” 
Bucureștț.

Clujenii cu Schobel, Moldo
van și Fehet. recent transfe
rați și în același timp trei oa
meni care „vin puternic din 
urmă", vor să reediteze per
formanțele din sezonul trecut 
cînd s-au clasat pe locul trei. 
La Bacău, atmosferă optimis
tă. și aceasta credem, și pen
tru motivul că vechilor jucă
tori li s-au mai alăturat Păcu- 
rariu și Pavelescu, ambii de 
la Timișul Lugoj. Pentru „Poli" 
timișoara, lucrurile sînt clare; 
menținerea în plutonul frun
taș.

Rafinăria Teleajen și Dinamo 
Brașov vor căuta, sperăm, să

scuture mediocritatea căreia 
i-au fost tributare îțj sezonul 
trecut, aruneînd în luptă ela
nul și tinerețea celor care le-au 
îngroșat rîndurile. In același 
timp. Universitatea București, 
uimită de proprtaA cădere, va 
pomi Sndrfcnef îri cântarea 
satisfacțiilor trecute, mai ales 
că acum sosesc „boi>ocii“. in 
sfîrșit, cele două promovate 
Voința BucureștiJ (întărită cu 
Roșescu și Alboaica ambii de 
la Steaua) și Minerul Baia 
Mare vor să facă totul pentru 
ca sfîrșitul aampiooatului, sâ 
nu le găsească pe locul 10, 
Ioc la care poate visau, doar 
cînd erău în B.

George DINU

Iată programul, primei e- 
tape: Dinamo Brașov—Di
namo Buc., Dinamo Bacău— 
Steaua Buc.. Minerul Baia 
Mare — „Poli" Timișoara. In 
București: teren Voința
(17,30), Voința—Raf. Telea- 
jen; teren Tineretului 
(10,0Q). Universitatea Buc.— 
„U“ Cluj.

O, ce veste minunată...

MANFRED NIESZ - antre
nor și căpitanul echipei de 
handbal Știința Lovrin, cam
pioană națională sătească — 
ediția 1969 : „Deși activăm in 
divizia B (n.r. reamintim : 
condiția participării in Cupa 
tineretului de la sate este ace
ea ca sportivii să trăiască și 
să muncească în perimetrul 
comunei respective, indiferent 
dacă ei sint angrenați în activi
tatea competițională oficială), 
deci prezentam un plus de ex
periență Și maturitate com
petițională față de celelalte 
echipe participante, atuuri care, 
credeam noi. ne vor scuti de 
emoții, mărturisesc că drumul 
spre titlu n-a fost de loc ușor, 
pe parcurs trebuind să învin
gem rezistențe dîrze, neaștep
tate.

Asta demonstrează că hand
balul de masă are o valoare 
pe care n-o scontam, descope
rită acum, la marea confrun
tare a sportului sătesc, prile
juită de prima finală republi
cană despre care nu avem de- 
cit cuvinte de laudă.

Organizatorii finalei au fă
cut totul să ne simțim exce
lent în zilele în care le-am 
fost oaspeți, lucru pentru care 
le transmitem întreaga noas
tră gratitudine”.

internaționale. Ei sînt printre 
dinții care primesc invitații 
întrecerțlg de anvergură.

. ★In aceste zile dinaintea celei 
a 25-a aniversări a Eliberării,
scrimerii români se pregătesc
pentru un nou mare examen, cel 
mai important din acest an — 
Campionatele mondiale de seniori 
din Cuba (Havana). Cu toții — 
floretiști și floretiste, spadasini și 
sabreri — manifestă dorința fier
binte. hotărîrea nezdruncinată de 
a reprezenta cu cinste culorile 
scumpe ale României, de a-și 
dovedi și în acest iei dragostea 
față de partid și popor, recunoș
tința față de tot ce s-a făurit în 
țara noastră, în anii luminoși al 
construcției socialiste.

de

AȚI RAMAS
TELEFONAȚI LA

• Pentru zilele de 23 și 24 
august, A.C.R. va intensifica 
măsurile de asistență tehnică 
în sprijinul turiștilor cu auto
mobilul. Membrii clubului, ră
mași în pană, pot telefona la 
interurban 40 (sediul A.C.R., 
București, str. N. Beloianis 27), 
unde funcționează un dispece
rat central. în cel mai scurt 
timp, sînt puse în alertă mași
nile de asistență rutieră care 
se prezintă pentru depanare 
la locul indicat telefonic de 
solicitant.

O La Eforie Nord (In fața 
hotelului Europa) și la Ma
maia (în spatele hotelului 
Tomis) au intrat in funcțiune 
trei stații automate pentru 
spălat mașinile. De serviciile 
acestor stații (fabricate ta

este foarte încărcat pentru lo
tul reprezentativ, care ta pri
mele zile ale lunii martie a 
anului 1970 va fi prezent la 
turneul final al campionatului 
mondial. Deci, această a Xll-a 
ediție a campionatului națio
nal se anunță interesantă nu 
numai prin valoarea sa, ci și 
prin importanța pe care o are 
în cristalizarea formulei de e- 
chipă ce va avea dificila sar
cină de a apăra prestigiul hand
balului românesc în disputa 
pentru titlul suprem.

Dar să vedem in ce condiții 
vor aborda echipele, noua e- 
diție a campionatului. Noul an
trenor al Stelei — campioana 
din sezonul trecut ~ maestrul 
emerit al sportului Otto Tel
man a început foarte devreme 
pregătirile cu „elevii" săi (con
tinuate zilele acestea, cu turne
ul din Elveția), punînd accen
tul pe organizarea și desăvâr
șirea unei formule de apărare 
avansată și pe sistematizarea 
atacului. Beneficiind pe lingă 
formația cunoscută — și de 
prezența ' talentatului Rotaru 
(fost la A.S.A. Tg. Mureș) — 
atacul stelist speră să cîștige 
și mai mult în forță și efica
citate. Circumspect, ca deobi- 
cei, antrenorul dinamoviștilor, 
Oprea Vlase, consideră că bă
ieții pot face totuși un mare 
pas înainte, mai ales că echi-

ÎN PANĂ?
INTERURBAN 40!
Suedia) beneficiază membrii 
A.C.R. și turiștii străini.

• Printr-o convenție înche
iată zilele acestea între A.C.R. 
și „Ciclop", la Eforie Nord 
s-a deschis un atelier bine uti
lat, pentru orice fel de repa
rații. De asemenea, unitățile 
„Ciclop" din București execută 
revizii și reparații, cu priori
tate pentru membrii A.C.R. 
Auromobiliștii interesați tre
buie să se prezinte la A.C.R. 
(str. N. Beloianis 27), unde ii 
șe eliberează, o adresă către 
unitatea „Ciclop" la care do
resc să obțină șervicți. Pe baza 
acestei adrese, se asigură ser
viciul cu prioritate, lucrări de 
bună calitate (la nevoie, spe
cialiștii A.C.R. fac recepția lu
crărilor), eventuale reduceri de 
prețuri la unele piese.

Așa e, cum a spusȚo- 
peșețț: rțo.i încă nu 
ne dăm seama ce 

înseamnă victoria de la 
Wimbledon. Așa e — Ti
riac și Năstase au reali
zat o performanță „pes
te" 1—1 la Wembley și 
1—0 la Lausanne și chiar 
15—14 cu Franța, la rugby. 
Ne devine din ce în ce' 
mai necesară o tabelă fin
landeză pentru victoriile 
sportului nostru. Spiritul 
nostru, cînd vrea să fie 
prudent in entuziasme, .se 
ferește, în primul rînd, de 
comparații hazardate și ne 
privează astfel de mari 
bucurii. E hazardat, de 
pildă, să măsurăm tenisul 
cu fotbalul, e altceva, 
domnule, sint două reali
tăți diferite, dragă. Sînt 
două realități diferite, 
dragă, dar eu le compar, 
de-al dracului, fiindcă mi 
convine și vreau să mă 
bucur. Ca să mă bucur, 
trebuie să mă hazardez, 
din cînd în cînd. Dl. Eea- 
mon cînd a sărit 8,90 a 
deschis tabela finlandeză 
și a văzut că e genial, a- 
dică 8,90 echivalează cu 
un fel de 9,6 pe sută, mi 
se pare. S-a culcat liniștit. 
Era genial. Fără compa
rații, am fi mai săraci în 
oxigen. Ne-ar țrebui. deci, 
o tabelă ingenioasă și 
ne-ar mai trebui cei a : 
imagine, Dgcă există o 
față nevăzută de tristețe 
în triumful de la Wimble
don, aceea nu poate fi de
cit a informației audio
vizuale. M-am interesat și 
am aflat că — in prin
cipiu — nu ar fi fost pici 
ieftin, nici ușor să obți
nem o transmisie integra
lă. Bun. In practică se a- 
daugă și faptul că en
glezii erau mai preocupați 
de cricket decit de tenis.^ 
Firește, englezii tini ori
ginali și niciodald nu poți 
ști ce le poate trece prin 
cap cînd e vorba să-și a- 
pere cricketul lor. Firește, 
și tenisul e al lor. Numai 
că aici ar mai trebui dez
văluit un mare „secret": 
ei erau siguri că meciul 
de la Wimbledon e cîști
gat și nu merită a i se 
acorda spațiu de transmi
sie. In „Figaro" scria ne

gru pe alb : „Englezii vor 
pleca la Cleveland ?... Mai 
mult că sidtțr că dat căci 
românii nu par a fi în 
stare să-i facă să tremu
re... A-i învinge pr englezi 
chiar pe locul sfînt e pen
tru români o sarcină foar
te grea, chiar imposibilă 
(insurmontable)..." Asta 
era — se mergea la fix, 
cum i-ar spune Ornam lui 
Fănuș, la Ploiești. Bun. 
Dar — chiar în aceste con
diții — nu se putea tri
mite un operator la Lon
dra pentru a ni se aduce 
cu o zi sau două întirzie- 
re un film al meciului, așa 
cum s-a găsit un loc în 
tribună, la Atena, ca să 
nu scăpăm golurile băia
tului acela de aur ? Ba 
da, dar — zice-se — nu 
s-a planificat din timp... 
Nu s-a planificat din timp 
și concetățenii lui Țiriac 
și Năstase pentru a afla 
repede scorurile, alergau 
după ce spun, agențiile 
străine de presă, abia sîm- 
bătă seara ne veneau două 
minute de imagine iar du
minică — la orele 12 noap
tea I — alte două secun
de... Să fi fost meciul la 
Marathon, trimiteam un 
soldat. Adăugați că sîm- 
bătă vestea minunată a 
lui 4—1 pentru Năstase in 
setul patru, ne-a fost spu
să, de la Dinamo, între 
două pase, pe un ton fără 
nici un suspens, fără nici 
un fior, cu o sobrietate 
inimaginabilă. Și cînd mă 
mai gindesc că în filmote
ca noastră nu vor rămine 
decit două minute de ima
gine de la Wimbledon, că 
asta-i tot ce va rămine 
pentru posteritate, îmi 
vine să mă las de cronică 
T.V !

Dar nu înainte de a mai 
spune că a vorbi dumini
că, la miezul nopții, des
pre Bikila Abebe și Ionică 
Bogdan, unei țări care pică 
de somn dacă nu chiar 
doarme, căci mîine e luni, 
zi de muncă — e păcat de 
dumnezeu și de bunele 
idei... Fără comparații ha
zardate — a schimba ora 
telesportului duminical e 
mai greu decît să învingi 
Anglia, pe locurile sfinte?

BELPHEGOR

f



Ca intr-un 
film 

western...
Minutul 88 al meciului 

Foresta Fălticeni — Textila 
Buhuși. Conduse, Ia un 
moment dat cu 2—0, gaz
dele izbutesc să egaleze. 
Meciul nu putem spune că 
s-ar fi desfășurat, pină in 
acest moment, curat ca la
crima, dovadă cei doi eli
minați, pentru lovire reci
procă. Dar totul ar fi fost, 
cum ar fi fost, dacă... Ima
ginile se succed cu repezi
ciune, ca într-un film de 
western. Oaspeții contestă 
golul egalizator, îl moles
tează pe arbitrul de centru 
(acesta lovit în ochi, tu
mefiat Ia față este în impo
sibilitatea de a mai condu
ce meciul), îmbrîncesc ar
bitrii de linie și, în final, 
se produce o încăierare ge
nerală.

Eroii acestei secvențe... de 
groază se numesc: ȘTEFAN 
SZEKELY (Textila Buhuși) 
— are la activ două sus
pendări de patru și respec
tiv șase etape și două seve
re și ultime (!) avertismen
te, TOMA COSTACHE 
(Textila) — patru etape 
suspendare, AUREL ANI
SIA (aceeași echipă) — trei 
suspendări — două de cita 
patru etape și una de șase 
etape! GRIGORE RUSU 
(Foresta) este încă novice 
(născut 1949).

Arbitrul meciului P. Mă- 
rășescu (Iași) s-a ales cu o 
rană care necesită (conform 
concluziei certificatului me
dical) 7—8 zile pentru vin
decare completă.

Oare pină unde poate a- 
junge nesăbuința unor hu
ligani de genul celor de 
mai sus ? Ar fi cazul ca și 
cei în drept să mediteze la 
o pedeapsă cit mai drastică 
pentru astfel de indivizi al 
căror Ioc nu e, in nici un 
caz, pe terenul de sport.

D. GRAUR

ieri a Început 
procesul 
LUI BOC

Ieri au inceput dezbaterile 
în procesul intentat fotbalistu
lui Alexandru Boc, trimis in 
judecată pentru infracțiunea de 
vătămare corporală gravă. 
După audierea citorva martori, 
procesul a fost aminat pentru 
ziua de 29 august a.c.

LOTO-PRONOSPORT
IN ATENȚIA CIȘTIGATOK1LOR 
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO DIN 13 AUGUST 1969 S
Depunerea biletelor ctștigătoare 

se va face pînă sîmbătă 23 au
gust 1969 la ora 13,00 în orașele 
reședință județeană. Iar in cele
lalte localități pină vineri 22 au
gust 1969, la ora 13,00.

Plata premiilor se va face ast
fel :

In București, lncepind de luni 
1 septembrie 1969, prin oaslerille 
proprii Loto-Pronospart ;

in țară, lncepind aproximativ 
de joi 4 septembrie 1969, prin ca
sieriile proprii Loto-Pronosport Și 
prin mandate poștale.
• Ieri a plecat în Italia, Iugo

slavia șl Ungaria într-o frumoasă 
excursie cu autocarul — timp de 
17 zile _ grupul de cițtlgători de 
la tragerea LOTO a Primăverii 
'din 4 aprilie 1969.

• Amintim particlpanțllor că 
astăzi este ULTIMA ZI in care 
își mai pot procura bilete pentru 
tragerea Loto de mîine.

Tragerea va avea loc la Bucu
rești în sala clubului Finanțe 
Bănci din strada Doamnei nț. 2 
cu începere de la ora 19 și va 
fi radiodifuzată.

Numerele extrase la tra
gerea PRONOEXPRES din 20 
august :

EXTRAGEREA I :
26 42 30 18 8 35
FOND DE PREMII : 322.331 

lei.
EXTRAGEREA A II-A I

43 31 16 1 12 42 14
FOND DE PREMII : 264.448 

lei.
Premiile întregi și sferturi 

la tragerea LOTO din 15 au
gust :

EXTRAGEREA I : Catego
ria a H-a : 2 variante întregi 
a 40.946 lei și 3 variante 
sfert a 10.236 lei ; a III a : 
104 a 1.099 lei și 96 a 274 lei ; 
a IV-a : 452 a'270 lei și 271 
a 67 lei ; a V-a : 701 a 204 
lei și 496 a 51 lei.

EXTRAGEREA a IT-a : Ca- 
tegoria B : 2 variante sfert a 
57.187 lei; categoria C: 6 
variante sfert a 19.062 lei ; 
categoria D : 380 variante în
tregi a 100 lei și 1.271 a 25 
lei.

Din cauza ploii torențiale, partida

Dinamo București - Palmeiras
Întreruptă ieri în minutul 14 se joacă azi, iot pe stadionul Dinamo, începînd de la ora 16,30.

A început meciul, dar a început și ploaia ! Fazi din jocul Dinamo - Palmeiras
Foto i A. NEAGU

TURNEELE DE JUNIORI DE LA TIMIȘOARA Șl ARAD
TIMIȘOARA. 20 (prin telefon). 

In componența echipeicr parti
cipante la turneul de juniori de 
la Timișoara a intervenit o mo
dificare. în locul selecționatei 
R.S. Cehoslovace, absentă de ia 
Startul competiției, evoluează re
prezentativa de juniori din loca
litate. Astăzi. In deschidere, ea 

, a reușit un joc bun In compania 
formației de juniori a Roman ei. 
Scorul (2—1 in favoarea eciupei 
naționale) a fost deschis de Gli- 
gore (mia. 2) care la capătul 
unei acțiuni personale a Înscris 
spectaculos. în continuare atacu
rile juniorilor din reprezentativa 
țârii au fost oprite de apărătorii 
echipei gazdă, și, In uiumă In
stanță, de portarul Caval care a 
apărat excepțional.

După pauză (min. 42), Someș a 
Înscris, dintr-p lovitură de ia 16 
m. pe lingă zid, în colțul din 
dreapta. Timișorenii au jucat, 
după .acest gol. din ce În ce mal 
bine, ău desfășurat o serie de 
acțiuni ofensive pe aripi. La o 
centrare de pe exirjma dreaptă. 
In min. 68, a înscris Speriatu. 
Apoi juniorii din reprezentativa 
țării au dominat cu insistență, 
dar portarul caval a apărat to
tul.

A arbitrat corect Gabriel Blau 
(Timișoara): România' (juniori) : 
Purearu — Nicodim, Scheleanu, 
Sandu, Someș, Gligore (min. 41 
Atodiresei), Vlad, Helvei, Vișan,

5AU>NULeR0R/ND
ATENȚIE LA PERICOLUL Nr. L COORDONATORUL DE JOC!

Nu de mult Rapid a primit 
în bîrlogul său plin de fum 
și de iluzii din Giulești vizita 
unei echipe prietene.

Foștilor noștri campioni li 
s-a administrat totuși o bună 
bătaie amicală internațională 
cu 4—2 sub privirile stupefia
te ale bieților suporteri în
negriți de ciudă și de funin
ginea locomotivelor care șuie
rau, a ironie parcă, la fiecare 
gol înscris de compatrioții lui 
Asparuhov.

N-aș putea spune că oaspe
ții au fost superiori ceferiștilor 
mei, ca tehnică de joc sau 
orientare în teren.

Atunci, de ce au pierdut 
băieții ?

Poate că Rapid — contrar 
obiceiului — n-a mai vizat vic
toria.

Poate că echipa era cu glo
dul la despărțirea definitivă 
de paznicu-î credincios, mare
le ei Motroc, internaționalul, 
care își punea, în aceeași dupâ- 
amiază, o semnătură ie adio 
pe caUea de aur a chibului, 
lingă autografele glorioase ale 
lui ‘Baratky, Bogdan, Filote...

în asemenea climat schti- 
mental Podul Grant n-a mal 
fost, desigur, pentru pătimașii 
săi susținător:, chiar o „Punte 
a suspinelor" aruncata peste 
șinele de fier care despart clu
bul de inima fierbinte a Capi
talei.

Să-i înțelegem, d?ci, pe 

Ciocan. Năstase, (min. 41 Dâ- 
nllâ). Timișoara (juniori) : Caval 
— Monea. Lupescu, VUcu, Vițe, 
Stăncuțâ, Ralms, Dima, Marx. 
Ciocan (min. 41 Speriatu), Mer- 
cea.

In cel de-al doilea joc s-au tn- 
tnnlt echipele de juniori ale Iu
goslaviei și RD. Germane. Sccr 
anal : 1—3 (»—1).

Vineri, pe terenul C.F.R., de 
Ia ora 15. Iugoslavia fcjtUnețte 
selecționata orașului Timișoara, 
iar de la ora 17.30 echipa Româ
niți evoluează in compania for
mației R.D. Germane. (Constantin 
creți; — coresp.).

ARAD. 2o (prin telefon). In 
prima zi a competiției s-au dis
putat două meciuri. In deschidere 
U.T.A. a jucat In compania for
mației Hutnik Nowa Huța (Polo
nia). La capătul unu: joc de fac
tura modestă. Victoria a revenit 
arădanilor, cu scorul de 2—1 
(0—0). Golurile au fost realizate 
de lancu (min. io din 11 m), Lața 
(min. 26), respectiv Szumiek 
(min. 15).

In cel de-al" doilea joc, selec
ționata României II a intllnit pe 
U.S.I.P. (Italia). După o repriză 
echilibrată, juniorii români și-au 
Impus superioritatea, clștlgind cu 
scorul de 3—1 (1—1). Cele 3 go
luri ale învingătorilor au fost 

coechipierii strașnicului Dan, 
— dar să nu-i iertăm decît 
pe jumătate !

Mai ales pentru că el n-au 
fost învinși de o echipă, ci de 
un om, da, de un singur om, 
de nr. 8 (Bonev) al formației 
vecine.

Rapidulețul a fost învins de 
coordonatorul Locomotivei 
Plovdiv.

('red că nu este admisibil 
ca după scurgerea primelor 15 
minute cineva să nu observe 
șt să nu semnaleze pe coordo
natorul de joc al partenerilor !

Identificarea trebuie să fie 
promptă, și contra-măsurile 
salutare, deoarece coordonato
rul este gîndirea în acțiune, 
primejdia permanentă, creierul 
electronic și sursa tuturor pe
ricolelor care îmi pindesc echi
pă și soarta ei într-un joc I

Dar ,.optarul“ de peste Du
năre — în mod evident cel mai 
înzestrat tehnic, tactic și ca 
Inventivitate în joc — a reu
șit să Se plimbe, pur și sim
plu, pe gazonul feroviar ca pe 
o moșie proprie, fără să-l inco
modeze nimeni cu nimic. Nici 
măcar cu un „pardon, aici es+ 
zonă minată r

Toate mingile veneau spre 
el, ca spre un catalizator h’p- 
notic, și toată lumea privea 
fneîntată, inclusiv echipa gaz
dă. Cită ospitalitate !

Nr. 8 al Locomotivei Plovdiv 
a făcut, astfel, un meci ex

realizate de Sandu (foarte bun tn 
acest joc). Golul Italienilor a 
fost Înscris de Spagni.

Vineri se dispută partidele 
V.S.I.P. — U.T.A. și România n 
— Hutnik. (Ștefan 1ACOB — co
resp. principal).

ARBITRII MECIURILOR DIN ETAPA A H A 
A DIVIZIEI NAȚIONALE A

• CRISUL — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA : A. Bentu, 
ajutat la linie de V. Pădu- 
reanu și G. Popovici (tați 
din București);

• „U“ CLUJ — DINAMO 
BUCUREȘTI : I. Ritter (Ti
mișoara), ajutat la linie de 
S. Birăescu (Timișoara) și O. 
Anderco (Satu Mare) ;

• FARUL — POLITEHNI
CA : Gh. Limona, ajutat la 
linie de Gh. Vasilescu I și C. 
Popa (toți din București) ;

• STEAUA — U.T.A. : M. 
Rotaru (Iași), ajutat la linie 

cepțional, superior probabil 
chiar propriilor sale posibi
lități — CĂCI E MAI U$OR 
SA JOCI FOARTE BINE 
FARA ADVERSAR ! — și de
și nu voi trece ușor peste doi- 
cele-famiente al mijlocași
lor, mi-aș îndrepta însă puțin 
tn același timp, tirul reproșu
rilor mele spre cel mai va
loros fundaș central al tării, 
fiul lui Duce... dar mai bino 
să nu mg cert, tocmai acuma, 
cu căpitanul speranțelor noas
tre pentru Mexic I

Vreau să cer însă mai multă 
luciditate jucătorilor, construc
torilor de joc și antrenorilor 
noștri.

Nu lisați pe coordonatorul 
de vizavi să-și facă jocul!

Cineva din echipa voastră 
trebuie să-și părăsească sarci
nile, să se scufunde — Ia ne
voie — într-un fel de ano
nimat al muncii neîntrerupte 
și lipsite de strălucire, prin 
caracterul ei de cramponare Și 
de „agățare" continuă, să se 
sacrifice, dar să se ocupe ex
clusiv de omul care conduce 
jocul adversarilor voștri, lă- 
sînd altora aplauzele și bu
chetele de flori.

Ne place sau nu ne place, 
dar aceasta este legea de 
aramă a fotbalului modern, 
care se joacă mai mult pen
tru rezultat decît pentru fru
musețe, orice am spune și ori-

AGENDĂ 
BUCUREȘTEANĂ

Duminică, In Capita!!, se 
vor disputa următoarele me
ciuri :
• STADIONUL 23 AU

GUST, ora 16,45: Steaua — 
U.T.A. (divizia A);
• TERENUL STEAUA, ora 

9,30: Steaua — U.T.A. (tine- 
ret-rezerve);
• STADIONUL POLITEH

NICA, ora 101 Sportul stu
dențesc — Portul Constanța 
(divizia B);
• STADIONUL PROGRE

SUL, ora 10: Progresul Bucu
rești — Poiana Cimpina (di
vizia B);
• TERENUL VOINȚA, ora 

10: Voința București — 
I.M.U. Medgidia (divizia C);
• TERENUL ELECTRO

NICA, ora 101 Electronica 
Obor — Rulmentul Birlad
• TERENUL LAROMET, 

ora 101 Tehnoir.etal Bucu
rești — L T. Constanța (di
vizia C):
• TERENUL SIRENA, ora 

10: Sirena București — Car- 
pați Sinaia (divizia C);
• TERENUL AUTOBU- 

• ZUL. era 101 Autobuzul
București — Comerțul Ale
xandria (divizia C).

ÎMilMRf CU
DU. DUMITRUIOMISCU

Miercuri, la prinț, l-am întUnl: 
pe doctorul Dumitru Tomescu pe 
aleile Spitalului militar central 
din Capitală. Șuindu-1 medic al 
Iotului national, fa începui *m 
tosi îngrijorau ea nu cumva 
vreun selecționai, jucător de la 
Steaua, să fi pățit vreun accident. 
Dar nu. Medicul Dumitru To
ut eseu ne-a spus că echipa na
ție nail nu e tu pericol. A venit 
la spitalul militar pentru alți 
spor tivi.

— Ca buni colegi, medicii de 
la Spitalul militar un-au oferit 
condiui. fiindcă dispuneau de 
locuri libere, sâ-i operez de me
nise pe Adrian Popescu, de la 
Universitatea Craiova ți Schwartz, 
fiul fostului internațional, actual
mente jucător la V.I.A.-tlaeret.

— Cum au decurs operațiile 7 
— Foarte bine. După perioada 

de convalescență, cei doi jucători 
vor putea reintra In formațiile 
ier. (AL. C-).

de N. Rainea (Birlad) Și T. 
Leca (Brăila) ;

• JIUL — C.F.R. CLUJ : 
N. Cursaru (Ploiești), ajutat 
la linie de E. Vlaiculescu 4PI0- 
iești) și G. Pop (Brașov) ;

• A.Ș.A. TG. MUREȘ — 
F.C. ARGEȘ : C. Bărbulescu 
(București), ajutat la linie de
M. SadovecVi (București) și 
P. Badea (Brașov) ;

• DINAMO BACAU — 
STEAGUL ROȘU : O. Comșa 
(Craiova), ajutat la linie de
N. Mogoroașe (Craiova) și A. 
Alexe (Rm. Vilcea).

clt am dori — în mod senti
mental — ca să fie invers! 
NEREALIȘTII ȘI VISĂTORII 
VOR SORBI PÎNA LA FUND, 
CA ȘI HAMLET, AMARA 
CUPA A INFRINGERII

Nu fac un secret din faptul 
că pe elevii mei îi formez în 
această concepție, a joculut 
bărbătesc și fără zorzoane, a 
strategiei abile și a vicleniei 
permise de regulile luptei, 
avind ca scop final unul sin
gur 1 victoria, cit mai multe 
victorii, fiindcă vremea ro 
mantismului in fotbal a tre
cut v

Petre STEINBACH

P.S. Sini sigur că muțțl 
dintre cei care mă cunosc șl 
m-au sprijinit, cu sentimente
le, cu încurajarea sau cu con
deiul lor talentat, vor încerca 
o ușoară dezamăgire în fața 
unei atari profesiuni de cre
dință.

N-am ce face, m-am angajat 
să exprim ceea ce gindesc.

Ce rost ar avea să fac pe 
pedagogul căldicel al bunelor 
maniere și al esteticii într-un 
sport care se practică astăzi, 
pe tot globul, într-un spirit 
de competivitate aș spune cos
monautică, pentru cuceriri, 
pentru triumfuri și pentru bi
ruința omului ?

ROMANIA PARTICIPA CU DOUA ECHIPAJE 
IA TURUL AERIAN AL EUROPEI

• 100 de avioane la startul marii competiții • Piloțil 
se vor întrece pe aparate mono și bimotoare

Tn ziua de 31 august, la Graz 
(Austria), se va da plecarea în 
cel de al Vl-Iea TUR AERIAN 
EUROPEAN. Competiția este 
patronată de Federația Aero
nautică Internațicnală și reu
nește Ia startul ei așii pilota
jului de pe continentul nostru. 
Pentru prima oară, la această 
mare întrecere vor fi prezenți 
și sportivii aviatori români. Ei 
vor evolua cu două aparate, e- 
chipajele fiind formate din 
Constantin Manolache — Con
stantin Goșman și Ștefan Ca
lotă — Ghecrghe Zavate.

Țara noastră, care șe numă
ră printre organizatorii acestui 
adevărat campionat european 
de turism aerian, găzduiește 
cea mai mare parte a compe
tiției. Iată, de altfel, traseul 
actualei ediții 1 31 AUGUST i 
Graz — Vrsac (Iugoslavia); 1 
SEf^TEMBRIE 1 Vrsac — Tur- 
nu Severin — Craiova — 
București (cu aterizare pentru 
alimentare pe aerodromul 
Clinceni) — Constanța (aero
portul Tuzla) ; 2—4 SEPTEM
BRIE : zile de odihnă, verifi
carea aparatelor, excursii pe

FINALELE SENIORILOR

CA DE OBICEI,
O DISPUTĂ... ÎN FAMILIE

SCORUL TITLURILOR: DINAMO 4 - STEAUA 3

Ne-am deprins, 
din picate, cu as
pectul pauper, s-ar 
putea spune chiar 
dezolant, al cams 
plonștuiul national 
masculin de cano
taj. Așa a fost și
marți du pi amiaza sau miercuri 
dltruneațâ pe Snagov (in cursa 
opt-urilor doar trei echipaje In 
start !), In reprizele finalelor edi
ției ’69, cînd cele două secții 
fruntașe. Dinamo și Steaua, care 
cumulează in exclusivitate tot 
ce ere mal bun schiful nostru, 
și-au disputau ca de obicei in 
familie, cele 7 titluri de campioni 
ai țârii. Impresie și mai preg
nantă acum, după tonica avalan
șă a tinereții din recenta con
fruntare a juniorilor. Dar, cum 
de multă vreme nu mai există o 
punte de activitate la nivel de 
performanța intre Juniorat șl se- 
niorat, iar Clubul nautic univer
sitar (care ar putea rezolva în 
partș ecuația) n-a ajuns încă la 
roade, situația precară a schitu
lui masculin a început să ni se 
pară firească (!). în aceste con
diții, perpetuate din sezon in 
sezon, farâ aportul substanțial al 
Timișoarei, fără prezența Aradu
lui (cindva teriace șl prolix) — 
ca să nu mai vorbim de alte 
centre nautice a căror inimă a 
incetgt să bată — am foșț obli
gați să urmărim tradiționalul 
spectacol al rivalității sportive 
dintre reprezentativa Diftamo 
(antr. D. Popa. P. Barcanl) — 
care beneficiază de majoritatea 
componenților lotuluț național — 
și mai proaspăta garnitură a Ste
lei (antr. Radu Nlcolae, E. Me- 
zaroț) — în plină ascendență. 
Spectacol, spre consolarea și 
chiar mulțumirea noastră, nu lipsit de interes și, lucru impor
tant, de autentică valoare. Pen
tru că, trebuie subliniat, în ge
neral timpii realizați de campioni 
se situează la nivel internațional, 
sint peste așteptări, două dintre 
echipajele dinamoviste, 4 f.e. și 
4+1. fâgâduindu-ne o comportare 
onorabilă la apropiatele -euro
pene de la Klagenfurt. Bineîn
țeles. dacă vor fi consecvente. De 
asemenea, pozitiv ni se pare șl 
faptul că unele echipaje tinere 
de la Steaua au ' dat de gîndit 
unor formații „senatoriale”. De 
pildă in proba de 84-1 și, mai cu 
seamă, la 2 f.c., unde P. Tolan — 
Cr. Georgescu i-au distanțat net 
pe mai experimentalii E. Tușa — 
Fr. Papp. Astfel, steaua a echili
brat și mai mult balanța scorului 
Cu Dinamo (3—4, față de 2—5 
anul trecut), este drept, însă, cu 
ajutorul unei anomalii : nepar- 
tlciparea Ia finale (ca urmare a 
îndepărtării forțate de pista de 
concurs) a unuia dintre cei mai 
buni vislașl, Alexandru Apostea- 
nu, de cinci :Ori campion națio
nal Ia simplu. Dar asupra unor

MECI INTERMIIONÂI DE HANDBAL
IA GALAII

GALAȚI, 20 (prin telefon). 
— La Galați, s-a disputat me
ciul internațional de handbal 
între echipele Politehnica din 
localitate și Akademik Kato
wice (Polonia), La capătul ți
nui meci disputat, studenții 
gălățeni au cîștigat cu sco

Meciul Voința — Soderstrom
Jocul internațional Voința 

București— SOderstrom (Sue
dia) care trebuia să se dispu
te ieri, a fost aminat din ca
uza ploii. Astăzi, terenul Di
namo găzduiește începînd de

litoral și In Delta Dunării; 3 
SEPTEMBRIE i Constanța (de
colare de pe aeroportul Tuzla) 
— Călărași — București (ate
rizare pe Clinceni) — Sibiu ; 
6 SEPTEMBRIE, zi de odihnă, 
verificarea aparatelor, ex
cursie la Păltiniș); 7 SEP
TEMBRIE 1 Sibiu — Arad (es
cală) — Zagreb.

La acest pasionant raliu a- 
viatic se contează pe partici
parea a 250—300 de piloți 
sportivi aviatori din diferite 
țări europene. Ei vor evolua 
pe circa 100 de aparate mono 
și bimotoare de turism aerian, 
cu unul, două, sau mai multe 
locuri. Pe traseul care străba
te țara noastră, Federația ro
mână de aviație a propus evo
luarea în următoarele trei pro
be 1 a) ATERIZARE LA 
PUNCT FIX (pe aerodromul 
Clinceni); b) CURSA CON- 
TRACRONOMETRU (pe dis
tanța București — Constanța); 
c) DEPISTAREA UNOR 
PUNCTE DE CONTROL (pe 
ruta Sibiu). Vom reveni cu a- 
mănunte.

asemenea .curiozități’ sau situa- 
țil-frfnă din canotajul masculin 
va mai Ii prilej de revenire. Deo
camdată să consemnăm emoțio
nanta festivitate care a Încheiat 
acest minicampionat, adresată 
veteranilor schitului de pe me
leagurile noastre, Francisc Cer- 
hatj și Paul Barcani, de curînd 
distinși cu titlul de antrenor 
âmerit. ca șl altor doi inimoși 
susținători al activității canotaju
lui românesc, Nicolae Uea și 
Gheorghe Gheorghiu, care au 
primit, pe vatra Snagovului. oma
giul visielor și ramelor. Moment 
de melancolică meditație șl, să 
sperăm, generator de avlnt...

Neagoe MARDAN
REZULTATELE FINALELOR

4 FĂRĂ CIRMACI : 1. Dinamo 
(Pavel Clciil, Dumitru Ivanov, 
Reinhold Batsehi, ștefan Tara
sov) 6:20,4; 2. Steaua (L. CoVaci, 
A. Agh, G. Bogdaniuc, M. Nau- 
menco) 6:22,1; 3. Politehnica Ti
mișoara (C, Crisnlc, v. CraiCiu» 
V. Cotîrlă, S. Ferenți) 7:01,4; 4. 
C.N.U. 7:16,8. 2. V1SLE : 1. Steaua 
(Octavian Paveleșcu, Cornel 
Ciocoi) 6:41,3; 2. Linamo (I. Ca- 
neco, T. NiColici) 6:47,2; 3. Steăua 
(G. Mereuțâ, C. Marin) 7:09,3: 4. 
C.N.U. (L. Purceleanu, M. Fișie) 
7:15,6; 5. Polît. Tim. (U Vezer, 
C. Volotnac) 7:59,0. 4 Fl : 1. Di
namo (liie Husarenco. ștefan Tu
dor, Gheorghe Gherman, Mihai 
Iancu4-C. Buneeanu) 6:44,0; 2.
Steaua (S. Grunblat, P. Iavorschi, 
V. Mutei, D. BalosiuȚșt. Lupu) 
6:52.0; 3. Steaua (M. Cozorovschi. 
L. Tatar, V. Romitan, I. Arde- 
leanufD. Rizescu) 0:55,2; 4.
C.N.U. (G'. Dogaru, G. Sîrbu, G. 
Nica, C. Pirvan+A. Puianu) 
6:50,8; 5. C.F.R. Tini. 7:59,5. 2
FARA CIRMACI : 1. Steaua (Pe
tre Tofan, Cristian Georgescu) 
7:01,0; 2. Dinamo (E. Tușa, Fr. 
Papp) 7:14,3; 3. Dinamo (C. Dâ- 
nilă, A. Reițac) 7:17.4: 4. C.N.U. 
(I. Radulescu, Gh. Iliescu) 7:27.6; 
5. Pollt. Tim. 8:11,6. SCHIF 
SIMPLU : 1. Eugen Petrache
(Steaua) 7:22.5; 2. Gheorghe
Sandu (Dinamo) 7:28,0; 3.
Gheorghe Fritz (Dinamo) 7:40,0; 
4. Kurt Zornek (Șc. sp. Tim.) 
7:46.0; 5. Ioan Metier (Polit. Tim.) 
7:51,3. 24-1 : 1. Dinamo (Gheorghe 
Moldoveanu, Petre Ceapura+Gh. 
Gheorghiu) 7:19.2; 2. Steaua (Ioan 
Nicclae, loan Stoica+Gb. Ovidiu) 
7:30,5; 3. C.N.U. (Gh. Istrate, V. 
Bădescu+T. Simion) 7:32,7; 4.
Polit. Tim. (P. Pflanzer. Șt. Ross 
+A. Miat) 7:54,0: 8+1 : 1. Dinamo 
(A. Cliirlacopsclii, E. Stralan, I. 
Oros, I. lanOsi, G. Drilea, G. Her- 
ling, 7. Oanță, E. Ghloc+L. La- 
vrenschj) 5:56,5; 2. Steaua (C. 
Cuteanu, St. Drăgușan, P. Cauni, 
I. Megyeri, C. Ifrim, D. Tănase, 
A. Dobrai. A. Eremia+șt. Lupu) 
6:58,7.

rul de 21—15 (10—6). Princi
palii realizatori au fost: Mi- 
cheti (5), Toma (5) și Birzoi 
(4) de la Politehnica, iar de 
la oaspeți, Kolianda (5) și So
fia (4).

Gh. ARSENIE-coresp.

umînat
la ora 16,45 un interesant cu
plaj internațional în care se 
vor întîlni: Universitatea—So
derstrom și Steaua—Selecțio
nata Berlinului occidental.

1 „SPERANȚELE* NE NE DAU SPERANȚE!
Un șir de rezulta
te nefavorabile 
inregistrate de se
lecționatele de 
juniori și de ti
neret ale țârii

1 '1' T“f'12
noastre au produs o profun
dă îngrijorare în rîndul ce
lor ce urmăresc activitatea 
baschetului. Recent, de pil
dă, reprezentativa de junioa
re s-a clasat pe locul 9 la 
campionatul european din 
R.F.<*a Germaniei și pe locul 
3 (ultimul) la campionatul 
balcanic din Iugoslavia ; ju
niorii au fost învinși de trei 
ori consecutiv de echipa Bul
gariei ; formația de tineret a 
fost întrecută la scor de e- 
chipa similară a Turciei. Fre
ci zind că performanțele sub
mediocre sint o caracteristică 
a ultimilor ani (locul 7 la 
campionatele europene de ju
nioare din 1965 și 1967 ; ul
timul loc la toate Balcania
dele junioarelor și la edi
țiile .din 1967 și 1968 ale Bal
caniadelor juniorilor), apare 
limpede că, în acest domeniu, 
lucrurile nu merg cum ar 
trebui, că rezultatele nesatis
făcătoare nu sint întîmplătoa- 
re. în ceea ce privește echi

pa de senioare, de pildă, ve
dem cum înlocuirea genera
ției care a ocupat locul 4 la 
trei campionate europene 
consecutiv se face extrem de 
dificil și cu repercusiuni ne
gative asupra performanțe
lor înregistrate pe plan in
ternațional.

Care să fie cauzele acestei 
situații ? Un răspuns precis 
nu poate fi dat nici chiar de 
cei ce răspund de bunul 
mers al activității cu 
juniorii și tineretul, deoarece, 
din păcate, fiecare antrenor 
sau tehnician se, disculpă, 
„vede" problemele printr-o 
prismă absolut subiectivă, nu 
reușește să se desprindă de 
micile interese legate de ob
ținerea unor rezultate pe 
plan intern. Ca urmare, mun
ca la școlile sportive și la 
secțiile cluburilor și ale aso
ciațiilor sportive are drept 
scop cîștigarea unei competi
ții locale sau naționale (și în 
consecință nu se insistă pen
tru depistarea și instruirea 
unor elemente cu talie și ga
barit corespunzător, singurul 
exemplu pozitiv oferit în a- 
cest domeniu fiind al clubu
lui Rapid, de unde s-au ri

dicat Octavia Bițu și Bogda
na Diaconescu), alegerea 
componenților loturilor este 
făcută cu părtinire (antreno
rii selecționatelor preferîn- 
du-și propriii elevi din ca
drul secțiilor) și chiar nu
mirea celor ce pregătesc e- 
chipele*'naționale nu este cea 
mai fericită. Poate nici me
todica pregătirii nu este cea 
mai judicioasă, altminteri nu 
am vedea-de ani de zile cum 
membrilor reprezentativelor 
noastre le lipsește veșnic for
ța, capitol la care adversarii 
fac progrese evidente și prin 
care domină net echipele ro
mânești, acestea fiind poate 
mai tehnice, dar precis mai 
firave.

Socotim aceste rînduri un 
nou semnal de alarmă, de 
care sperăm că forurile diri
guitoare ale baschetului — 
Biroul federal, dar mai ales 
Colegiul central al antreno
rilor și Comisia pentru tine
ret și juniori din cadrul fe
derației — vor ține seama.

D. STANCULESCU

MOZAIC 
INTERNATIONAL
• TIMIȘOARA. în noua salâ 

de sport din localitate a Începui 
un turneu Internațional de bas
chet feminin, la care Iau parte 
selecționatele de senioare, tineret 
șl junioare ale României șl repre
zentativa de tineret a Bulgariei, 
întrecerile au drept scop verifi
carea formațiilor românești care 
vor lua parte, li.cepînd de sîm- 
bâtâ, la campionatul balcanic. In 
etapa inaugurală, au fost inregis
trate rezultatele : România-se- 
nioare — România-junioare 86—71 
Românla-tineret — Bulgaria-tine- 
ret 56—55. (C. CREȚU-coresp.).

• Lotul masculin de tineret va 
juca, de mtlne, trei meciuri ami
cale în Bulgaria.

• Reprezentativa de seniori a 
plecat aseară, la Budapesta, pen
tru a susține citeva intîlniri de 
verificare a pregătirilor efectuate 
tn vederea campionatului balcanic 
și a campionatului european.

• Meciul internațional dintre 
echipele feminine Mureșul Tg. 
Mureș și Slezan Frydek Mistek 
(Cehoslovacia), disputat la So- 
vata, s-a incheiat cu victoria mu- 
reșericelor la scorul de 50—30 
(I. PAUȘ-coresp. principal).

DE SIMBĂTA, LA TIMIȘOARA,

Importante confruntări internaționale 
ale baschetbalistelor noastre

A VH-a ediție a campiona
tului balcanic și turneul in
ternațional feminin de baschet 
vor fi găzduite, de sîmbătă 
pină miercuri, de noua sală 
de sport din Timișoara. Eve
nimentul, așteptat cu justifi
cat interes de localnicii do
ritori să urmărească evoluția 
unor reprezentative de certă 
valoare, constituie pentru par
ticipante prilej de îmbogățire 
a palmaresului, printr-o com
portare bună într-o competi
ție cu reputație in primul rind, 
iar in al doilea rind un însem
nat test in vederea viitoarelor 
confruntări internaționale.

Pentru selecționata de se
nioare a României, întrecerea 
reprezintă un adevărat punct 
de răscruce. După comporta
rea slabă dia turneul efectuat 
in Italia și, apoi, neconclu
dentă din „Cupa Mării Negre”, 
meciurile de la Timișoara vor 
trebui să arate ce cale va tre
bui urmată pentru ca Ia viitoa
rele campionate europene (și 
poate nu la proxima ediție) 
România să reintre în pluto
nul fruntașelor. Trebuie spus, 

insă, că acum, la Timișoara, 
misiunea sportivelor noastre 
este deosebit de dificilă. Atit 
datorită valorii participantelor 
(Iugoslavia, medaliată cu ar
gint Ia ultimul campionat eu
ropean, Bulgaria, cu renume 
recunoscut in baschetul mon
dial și Olanda, marea surpri
ză a ultimelor confruntări in
ternaționale), cit și din cauza 
unor indisponibilități mai vechi 
sau mai recente (Octavia Bițu 
și Anca Racoviță — accidenta
te). In aceste condiții, princi
pala responsabilitate revine e- 
lementelor tinere caro vor tre
bui să confirme încrederea a- 
cordată și perspectivele lor. 
De altfel, tocmai pentru a da 
jjrilej unor baschetbaliste ti
nere să se afirme, ele au fost 
selecționate in lotul de se
nioare, iar evoluția de la Ti
mișoara va consemna integra
rea lor stabilă în lot sau... 
Deocamdată, antrenorii Grigo- 
re Costescu și Teodora Pre- 
descu au la dispoziție urmă
toarea reprezentativă : Corne
lia Taflan, Bogdana Diacones
cu, Gabriela Ciocan, Irina Va

silescu, Suzana Szabados, Floa
rea Trandafir, Maria Nedclea, 
Olimpia Păcuraru, Cornelia 
Petrie, Ana Deak, Ana Popov, 
Viorica Balai, Ecaterina Savu 
și Ileana Gbiță.

In scop de verificare, la în
trecerile de Ia Timișoara vor 
lua parte și loturile de tineret 
și de junioare care au urmă
toarea alcătuire : tineret (an
trenori Emil Manea și Marius 
Bărbulescu) : Constanța Andre- 
cscu, Adina Rădița, Eca
terina Murariu, Mioara Marin, 
Cristina Farcaș, Francisca Sei
fert, Ana Groskopf, Maria 
Karcso, Eugenia Salcu, Ga
briela Fordea, Ana Muțiu, Doi
na Rusu, Clara Szabo, Eca
terina Muller; junioare (an
trenori Gh. Benone și Maria 
Costache) : Florica Bujduvea- 
nu, Maria Roșianu, Liliana Ră- 
dulescu, Tatiana Rădulescu, 
Doina Buga, Liliana Popescu, 
Rodica Marinescu, Luiza Tai, 
Mariana Moldovan, Diana Ml- 
halik și Gabriela Iona?.
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ECHIPĂ ROMÂNĂ CONDUCE LA PISTOL VITEZĂ DUPĂ MANȘA I

se apropie 
de casă

ce

Constantin COMARNISCHI

transmite din PLSEN
PLSEN, 20 (prin telefon).— 

Una dintre cele mai impor
tante zile ale campionatelor 
europene de tir, ce se desfă
șoară în localitate, a fost cea 
de miercuri, cînd s-a disputat 
proba de armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri. Competiția 
a reunit 84 de concurenți, re- 
prezentind 21 de echipe și a 
durat mai bine de cinci ore. 
Trăgătorii sovietici au realizat 
performanțe excepționale, și 
anume : cinci noi recorduri 
mondiale. Dintre țintașii noș
tri mai bine s-au clasat P. 
Șandor, locul 8 la proba de 
40 f. poziția în picioare, unde 
a înregistrat o cifră satisfă
cătoare : 370 p. Sub valoarea 
Iui a concurat aici N. Rotaru 
— locul 41 cu 359 p! In a doua 
probă a zilei, pistol viteză, 
s-au încheiat numai întrece
rile primei manșe (30 focuri), 
în frunte Se află fostul cam
pion olimpic, finlandezul 
Linosvuo, cu 297 p, urmat
L. Falta (Cehoslovacia) 296
M. Orlik (Polonia) 296 p, 
Atanasiu (România) 296 p,

P. 
de 
P.
V 
G

Liverzanî (Italia) 296 p. Ch. 
During (R.D.G.), J. Thomas 
(Spania), A. Dobsa (Ungaria). 
D Iuga (România), G. Dom- 
rich (R.D.G.) — toți cite 295 p. 
Restul concurenților român’ 
au obținut următoarele rezai- 
tate i M. Roșea 294 p, I. 
Tripșa 293 p. Pe echipe con
duce reprezentativa ~ 
cu 1178 p, urmată 
slovacia — 1175 p 
Germană — 1173 p.

REZULTATE: Armă 
calibru redus 40 focuri pozi
ția in picioare: 1. O, Lapkin 
(U.R.S.S.) 379 p, — nou record 
mondial (y.r. 376 p), campion 
european, 2. V. Parchimovici 
(U.R.S.S.) 377 p. 3. D. Munzer 
(R.D.G.) 374 p, 4. K. Zahrin- 
ger (R.F.G.) 372 p, 5 Bakken 
(Norvegia) 371 p. 6. P. Kovarik 
(Cehoslovacia) 371 p... 8. P. 
Șandor 370 p... 25. Șt Caban 

p... 33. Șt Alerhand-Tamaș
N. Rotaru 359 p.
1. U.R.S.S. 1494 p 
record mondial 
p), — campioană
2. R.F.G. 1465 p.

Romăniei 
de 
și

Ceho- 
R. D.

liberă

365
361 
Pe

(».

p... 41. 
echipe : 

nou
r. FW

europeană,

3. R.D.G. 1460 p... 6. Româ
nia 1455 p. 40 focuri poziția 
genunchi: 1. F. Dona (Italia) 
393 p — campion european, 
Z O. Lapkin 392 p, 3. S. Jc- 
hansson (Suedia) 392 p 4. O. 
Wunderlich (R.D.G.) 391 p. 
5. L. Hammerl (Ungaria) 391

6. S. Maruka (Polonia) 
p_. 22. N. Rotaru 387 p...
Șt. Alerhand-Tamaș 334 
41. P Șandor 383 p.... 53. 
Caban 380 p. Pe echipe: 

1. L.R.S S. 1557 p — nou re
cord mondial (v. r. 1547 p) — 
campioană europeană, 2. 
R.F G. 1543 p, 3. Finlanda 
1545 p... 11. România 1534 pt 
3x40 focuri: 1. O. Lapkin 
1165 p — nou record mondial 
(o. r. 1164 p) — campion eu
ropean, 2. V. Parchimovici 
1162 p. 3. F. Donna 1156 p,
4. S Johansson 1154 p. 5. V. 
Agisev (U.RSS.) 1153 p. 6. L. 
Hammerl 1153 p_ P. Șandor 
1149 p, N. Rotaru 1142. ȘL 
Alerhand-Tamaș 1141 p. Șt. 
Caban 1141 p. (La o na convor
birii telefonice nu se cunosc 
locurile ocupate de trăgătorii 
noștri). Pe echipe: 1. U.R-S-S. 
4532 p — nou record mon
dial (v. r. 4602 p) — cam
pioană europeană, Z R F G. 
4593 p. 3. Cehoslovacia 4577 
p. 4. R.D.G. 4577 p. 5. Româ
nia 4572 p.

Joi se dispută manșa a If-a 
la proba pistol viteză Și armă 
standard 3x20 focuri.

P,
390
34.
P-
ȘL

Duminică la prinz, după 
caravana a ajuns Ia Kazanlîk, 
am ascultat Ia Radio București, 
in transmisie directă, aspecte 
de la etapa finală a Cupei ti
neretului de la sate. Cînd crai
nicul reporter a anunțat com
ponenta selecționatei de fotbal 
a comunei Străoane, județul 
Vrancea, Ionel Bucă, mezinul 
echipei din această comună, 
(toți component» echipei Vran- 
cei sint din Străoane) a înce
put să aplaude. Surprinși, am 
vrut să aflăm ce anume l-a 
entuziasmat atît de mult. Io
nel fiind prea captivat de 
transmisie, explicațiile ni le-a 
furnizat Vasile Lepădatu, pro
fesorul și antrenorul ciclotu- 
riștilor comunei de pe plaiu
rile unde s-a născut balada 
Mioriței, bucură pentru că 
echipa noastră de fotbal s-a 
calificat tn etapa finală și este 
fericit ed mesagerii sportului 
din Străoane sînt prezenți, în 
creîcși timp, in Capitală șt aici, 
în R. P. Bulgaria'.

Caravana pedalează către 
SLven. Plecată din Burgas, ea 
a parcurs 110 km cu o ușurin
ță demnă de invidiat. Aici 
căldura e toridă, nici șoseaua 
aglomerată și nici vîntul care 
sufla puternic din fată nu 
constituit o piedică pentru 
cioturi ști.

La Sliven. orașul în care
născut marele nostru cărturar 
Anton Po.-.n, caravana a fost 
Întâmpinată cu căldură de or
ganele locale de partid și de 
stat. Membrii Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al 
orașului au urat bun venit și 
au toastat pentru prietenia 
bulgaro-remână. A răspuns 
profesorul Dan Matei, con
ducătorul expediției. Gazdelor 
le-au fost 
obiecte de 
mâneasci

Duminică 
tapa a Xl-a. Sliven—Kazanlîk, 
102 km. 
vigoare, 
parcurs 
km. De 
ka. sat 
gime distrus de turci In tim
pul războiului 
la 1877—18T8 
cătoarea cu aceiași 
flată 
mers

au 
ci-

s-a

TANDEMUL OLIMPIC TRENTIN — MORELON
...DOAR MEDALIA DE BRONZ!

In reuniunea de marți noap
te s-au produs două mari sur
prize. Prima dintre ele iste 
eliminarea echipei R.F. a Ger
maniei în sferturile de finală 
ale probei de urmărire. După 
ce i-au condus pe francezi 
mai bine de 8 ture de velodrom 
și aveau un avans confortabil, 
de peste 5 secunde, cicliștii 
vest-germani au pierdut. Cu 
ceva mai mult de 400 m înain
te de sosire, echipa a suferit 
un șoc : in același moment 
doi dintre echipieri - fără să-și 
dea seama unul de celălalt - 
au renunțat la luptă dind sem
ne de oboseală. Pină ce unul 
din cei doi râmași și-a dat 
seama de situație, cvartetul 
francez, condus de Repillard, 
a forțat, a remontat handica
pul și a cîștigat de justețe. Si 
astfel, una dintre echipele cu 
pretenții Ia medalia de aur a 
ieșit din luptă. Cititorii noștri 
își mai amintesc, desigur, că 
la J.O. de la Ciudad de Me
xico echipa R.F. a Germaniei 
a ratat locul I - deși îl putea 
cuceri cu siguranță — pentru 
că spre sfirșitul finalei unul 
dintre membrii echipei a co
mis, inconștient, un act sanc
ționat de regulament : împin
gerea coechipierului. Așadar, 
este clar că pentru team-ul 
vest-german medalia de aur 
3 devenit un fel de fata mor
gana !

A doua mare surpriză’ s-a 
petrecut la tandem. Cuplul î- 
talian Garrini-Orlati a fost în
vins de echipajul S.U.A. alcă
tuit din Simes și Mountford 1 
După ce în prima manșă a 
sferturilor de finală italienii 
au cîștigat lejer (11.0 s), în 
cea de a doua au încercat să 
facă un pic de demonstrație 
pentru a smulge aplauzele 
spectatorilor. Americanii n-au 
consimțit, însă, să fie . ținta 
ironiei, 
rios. au 
bănuite 
tremis.
Manșa 
Garrini 
pe Simes și Mountford deciși 
să-și joace marea carte. Cu- 
noscind ceva din secretele tac
ticii. avînd un rulaj suplu, un 
ritm rapid, americanii i-au 
sufocat pur șl simplu pe ita- . 
Iteni adjudeeîndu-și victoria 
(10.82 s). In rest, victorii scon
tate.

lată rezultatele : 
urmărire 
slovacia 
4:42.11 ; 
4:37,75 :

Hristache N AUM
transmite^ din

laminate frumoase 
artă populară ro-

s-a desfășurat e-

S-a pedalat cu multă 
de parcă nu s-ar fi 

pină atunci peste 1100 
aid. s-a plecat Ia Șip- 
care a fost în între-

A șa dar.

și-au luat rolul în se- 
sprintat cu resurse ne- 
și au cîștigat in ex- 
înregistrînd 10.86 s. 
decisivă i-a găsit pe 
și Orlati timorați, iar

pe echipe : Ceho- 
4:32.38 - Polonia

Franța 4:36,32-R.F.G. 
Italia 4:31,44 (medie

orară 53,007 km) - Bulgaria 
4:43,31 ; U.R.S.S. 4^1,92-R.D.G. 
4:32,73.

Ultimele două formații au 
furnizat un excelent spectacol 
sportiv, victoria «tind in cum
pănă pină la

La tandem, 
și 10,62 s) a 
R.D.G. (1035

ultimul tur. 
Franța (10.b3 • 
întrecut Be!<j.a.

_____  „ S Și 10.51 s) a 
eliminat Cehoslovacia, iar R F 
a Germaniei (10.61 s și 10.33 si 
a depășit Polonia, calificin- 
du-se in semifinale alături de 
cuplul S.U.A.

La reuniunea de miercuri 
după-amiază — penultima a 
întrecerilor de pistă — au fost 
desemnați campionii lumii in 
probele de tandem și viteză 
femei.

Semifinalele de viteză au a- 
dus la start trei concurente so
vietice - Galina Țareva. Gali
na Iermolaeva și Irina Kiricen- 
ko — și o reprezentantă a EL D. 
Germane, Hanelore Mattig. In 
prima serie, Iermolaeva a în
trecut-o clar - in două manșe : 
12,74 sec și 13.05 sec - pe co
lega sa de echipă Kiricenko. 
Țareva și-a asigurat califica
rea în finală grație unei evo
luții excepționale. Ea și-a de
pășit ‘ 
două manșe. înregistrând de fie
care 
loare
Finala pentru locurile 3-4 a 
dat cîștig de cauză lui Kiricen
ko. învingătoare cu 12,81 sec și 
12,40 sec in cele două manșe cu 
Mattig. Disputa pentru medalia 
de aur a reținut atenția spec
tatorilor. Tinăra Țareva se con
frunta cu multipla campioană a 
lumii. Și totuși, tinerețea a în
vins experiența. Galina Țareva 
și-a adjudecat ambele manșe 
în finala cu Galina Iermolae
va, prima cu 12.97 sec. iar cea 
de a doua cu 12.33 sec (D. Cla
sament final : 1. Galina Țarc
's (U.R.S.S.) - campioană mon
dială la viteză. Z. Galina Ier
molaeva (U.R.S.S.), 3. Irina Ki- 
ricenko (U.R.S.S), 4. Banelore 
Mattig (R. D. Germană).

Desfășurarea fazelor finale 
în proba de tandem a continuat 
să producă surprize. Tandemul 
campion olimpic More'on — 
Trentin (Franța) a fost învins 
de cuplul Barth — Muller

adversara, pe Mattig. in

dată performanțe de va- 
: 12,70 sec și 12,84 sec.

(R. F. a Germaniei)! tn prima 
manșă a semifinalei, Moreloa — 
Trentin au obținut victoria clar. 
Inregistrind 10.49 sec. Se părea 
că adversarii nu le vor pune 
probleme și că reprezentantâi 
cocoșului galic iși 'or îmbogăți 
palmaresul eu încă o victorie. 
Dar n-a fost așa. Trentin. bol
nav. n-a putut eoatribui efec
tiv la efort și misiunea lui 
Mocelon a devenit foarte difi
cili pentru că in multe pri
vințe partenerul era. ia fapt 
un lest- A foet evident acest 
lucru in seria a n-a a semifi
nalei. cind tandemul francezilor 
n-a mai putut ieși din spatele 
capiului vest-german și victoria 
a revenit acestuia din urmă cu
19.62 sec. Ultima manșă- cea 
decisivă, i-a găsit pe Barth și 
Muller dezlănțuiți.

Echipajul R. D. Germane a 
strălucit in confruntarea cu cei 
al S.U.A. Otto «i Geschke și-au 
adjudecat ambele manșe cu 
10,79 sec și 10.74 sec. păstrind 
încă rezerve intacte pentru fi
nală.

Mai intâi a fost stabilit cu
plu: medaliat cu bronz. Fran
cezii. în compania unui adver
sar mai puțin experimentat - 
echipajul S.U.A - n-au 
lat victoria. Cu 1079
10.63 sec ei au cucerit 
medalie de consolare,
titlul mondial au luptat cuplu
rile R. D. Germane și EL F. a 
Germaniei.

Victoria reprezentanților EL D. 
Germane (10.62 sec și 10.24 
sec) a fost clară. Werner Otto 
are 21 de ani și face parte din 
dubul Dinamo Berlin, avînd în 
palmares, drept cea mai bur.ă 
performanță. locul VI ia J. O. 
de la Ciudad de Mexico in tan
demul cu Jurgen Geschke. Co
legul său de echipaj are 26 de 
ani. este membru al clubului 
sportiv T.S K. Berlin — și are 
5 victorii in campionatul de vi
teză al tării sale. Clasament fi
nal : 1. R. D, Germană (Otto + 
Geschke) — campioană mon
dială la tandem ; 2. R, F. a 
Germaniei; S. Franța; 4. S.U.A.

tn reuniunea de seară, care 
începe Ia ora 20.30. au loc ul
timele finale : cursa cu antre
nament mecanic și urmărire pe 
echipe.

de eliberare de 
Anoi. prin tre- 

nume, a- 
pe virfnl Stoletov. s-a 
mai departe către Ga

brovo și apoi spre Tîrnovo. 
Trebuie să precizăm că. după 
plecarea din Kazanlîk. in eta
pa a XI’-a eieioturișlii ar fi 
trebuit să facă popas la Ga
brovo. dar buna lor pregătire 
a determinat comandamentul 
expediției să accente continua
rea călătoriei. Si iată-ne la 
Tîmovo. Panorama de basm 
a crașuici este greu de uitat 
Nicăieri în altă parte a Bul
gariei nu există un asemenea 
labirint natural de dealuri, in 
trepte, pe lingă care șerpuiește bri * - . ■
vo. 
rate In 
dealului, 
de alta.
Miercuri 
tana a
Bjala. Pină la sosirea in 
trie mai sînt doar două etape.

P.S. în cantonamentul ex
pediției se comentează cu în
suflețire și entuziasm victoria 
echipei noastre de tenis în fața 
reprezentativei Angliei. Ciclo- 
turiștii trimit felicitări lui Ți
riac și Năstase.

argintiu al rîului Tîrao- 
Casele orașului sînt așe- 

amfiteatrj pe pantele 
apropiate strins una

s-a plecat în 
XHÎ-a. Tîmovo

TURNEUL

e-

pa-

mai ra- 
scc și 

această 
Pentru

INTERNATIONAL 
DE ȘAH 

DE LA CONSTANTA
CONSTANȚA, Î0 (prin telefon). 

Runda a X-a a fost dominată de 
partida dintre cubanezul Ortega 
și Șamkovici (U.R.S.S.), In care 
primul a întrerupt cu avantaj 
material șl pozițional. Ungureanu 
a pierdut din nou la Fuchs, iar 
Porath a cîștigat la Vizantiadis. 
Restul partidelor s-au terminat 
remiză : Voiculeseu — Szabo. 
Doda — Marovici. Troian eseu — 
Kozma ș! Mltitelu — Minev.

Astăzi, tn cea de-a Xl-a rundă, 
Doda l-a învins pe Szabo, a doua 
fnfrlngere a jucătorului maghiar 
In acest turneu. Celelalte partide 
s-au terminat remiză : Minev — 
Ortega. Kozma — Milltelu,- Fuchs 
— Porath, Kozma — Porath șl 
Marovici — Voiculeseu. Partidele 
vizantiadis — Trofanescu. Ghltes- 
cu _ Voiculeseu. Marovici — Un
gureanu. s-au întrerupt.

In clasament conduc Doda 7 p. 
Șamkovici Ș' > p. Szabo 8 p, M1U- 
telu, Minev șl Fuchs S’/» p.

C. POPA — coresp. principal

„CUPA EUROPEI" LA ÎNOT

LA VARȘOVIA SPANIOLII PORNESC MARI FAVORIȚI
Slavic și Costa - atuurile reprezentativei române

întrecerile grupei secunde, 
care vor aduce la start înotă
tori din Austria. Cehoslova
cia, Iugoslavia, Polonia, Ro
mânia și Spania, anunță un 
spectacol interesant pentru a- 
matorii de sport din Varșovia. 
Iar pentru reprezentanții țării 
noastre, un examen greu, poa
te chiar cel mai dificil pe care 
l-au avut de dat in ultimul 
deceniu.

Marii favoriți sînt, fără în
doială, sportivii spanioli, care 
în acest an au la activ o vic
torie asupra selecționatei 
Franței, obținută pe terenul 
acesteia, la Reims. Pentru 
locurile următoare însă — și 
deci o posibilitate de promo
vare în prima grupă — dis
puta rămîne deschisă. Polone
zii, aflați în propriul lor fief, 
ca și finlandezii sau italienii, 
cu cîteva individualități re
marcabile, vor avea cele mai 
mari pretenții la ocuparea lo
cului secund, dar nu trebuie 
neglijate șansele românilor și 
iugoslavilor, care pot produce 
mari surprize.

Pentru a vă oferi o imagine 
mai clară asupra șanselor fie-

cărei echipe In disputa varțo- 
vianâ. iată tabloul probelor ți 
alături favoriții lor i

ZIUA I — 100 m liber 1 Chi- 
coy (Spania) 54.4. Slavic (Ro
mânia) 55,4. Gomula (Polonia)
55.6 ; 100 M SPATE : Esteva 
(Spania) 62,0, Vrhovsek (Iugo
slavia) 62,6. Chimisso (Italia)
63.6 ; 100 M BRAS : Costa (Ro
mânia) 69.1, Kurbanovici (Iu
goslavia) 70,4, Pe’sa (Cehoslo
vacia) 70,9 ; 100 M DELFIN 
Kuridza (Iugoslavia) 58.3, 
Lang—Lenton (Spania) 60,4, 
Krawczik (Polonia) 61,4 ; 400 
M LIBER : Correl (Spania) 
4:20,9, Nikula (Finlanda) 
4:24,8, Aimer (România) 
4:27,3 ; 4X100 M MIXT: SPA
NIA 4:08,2, Iuoslavia 4:08,7; 
200 M MIXT; Pacelt (Polo
nia) 2:18,4, Fortuny (Spania) 
2:19,0, Slavic 2:20,3; 4X100 
M LIBER: Spania 3:42,5, Ita
lia 3:45,0, România 3:45,4.

ZIUA A II-A — 1500 M LI
BER : Coreii 17:30,8, Aliber- 
tini (Italia) 17:34,0, 
ger (Polonia) 17:48,0 
M LIBER i Fortuny 
Wojtakaitis (Polonia)

Lan- 
: 200 
2:02,3, 
2:03,0,

Slavic 2:03.6 ; 200 M SPATE : 
Esteva 2:13.7, Chimisso (Italia) 
2:17.9, Fischer (Cehoslovacia) 
2:183; 200 M BRAS: Kurba- 
novici 2:33,2, Costa 2:33.7, Pej- 
sa 2:35,0 ; 200 M DELFIN !
Palumbo (Italia) 2:14,6, Leset 
(Spania) 2:15.3, Krawczik 
2:15,8; 400 M MIXT: Pacelt 
5 02.0. Ferrero (Spania) 5:03,6, 
Rogusic (Iugoslavia) 5:03,0 ; 
4x200 --------------
8:16.0, 
8:24,5.

Echipa României va avea la 
dispoziție următorul lot i M, 
Slavic, VI. Moraru, H. Schier, 
Z. Oprițescu, I. Miclăuș, C. 
Kokay, E. Aimer. M. Hohoiu, 
M. Movanu, V. Costa, P. Teo- 
dorescu, A. Covaci, L. Copcea- 
lâu și D. Naghi. Cele mai 
mari șanse le dețin Marian 
Slavic, aflat într-o formă foar
te bună în acest sezon și Va- 
sile Costa, care în mod nor
mal nu poate pierde cele două 
curse de bras. Dar antrenorii 
contează și pe un puternic 
efort colectiv, asemănător ce
lui din primăvară cînd echipa 
română a întrecut categoric la 
Praga pe cea a Cehoslova-iei

pentru a obține punctaje ono
rabile și în celelalte probe.

Ad. VASILIU

Tiparul I.F. „Informația", str, Brezuianu tir, 23—25, Bțicurești

M LIBER s Spania
Polonia 8:23,0, Italia

„SURPRIZĂ LA WASHINGTON" 
„ROMÂNIA, PRIMA TARĂ COMUNISTĂ IN FINALA CUPEI DAVIS" 
„TIRIAC $1 NĂSTASE, ADVERSARI REDUTABILI PENTRU ECHIPA S.U.A.-'i 
„UNDE VA POPOSI CUPA, LA WASHINGTON SAU BUCUREȘTI

...Iată citeva din titlurile sub 
care presa americană a pu
blicat, în aceste zile, comen
tariile pe marginea dramati
cului meci de tenis Anglia— 
România și pronosticurile a- 
supra așteptatei finale, în care 
echipa S.U.A. va avea ca ad
versară reprezentativa română.

Comentariile cotidienelor a- 
mericane pe marginea specta
culosului meci de la Wimble
don abundă în superlative.

„Tiriac, scrie influentul WAS
HINGTON POST, acționează 
cu multă inteligență, schim- 
bind continuu tempoul jocului, 
folosindu-și loviturile cu mul
tă atenție. In Europa, el este 
considerat ca un eminent ju
cător”. Despre Năstase, ziarul 
arată că „...este foarte agil și 
se mișcă pe tot terenul ca ar
gintul viu. Loviturile sale din 
voie sint nimicitoare !“ La 
rindul său, NEW YORK TI
MES scrie despre „spectacu
loasele mingi ale lui Năstase” 
și „periculoasele lovituri prin 
surprindere expediate pe col
țuri de către Țiriac”.

THE SUNDAY STAR arată 
că România a spulberat cel 
mai drag vis al iubitorilor spor
tului cu racheta din Anglia: 
acela „—de a reedita victoria 
din 1936 și a readuce Cupa Da
vis pe malurile Tamisei”.

Evidențiind calitatea înaltă 
la care Țiriac și Năstase au 
ridicat tenisul românesc, presa 
americană avertizează împo
triva unor pronosticuri pripite 
privind rezultatele apropiatei 
finale România—S.U.A. care 
urmează să aibă loc între 19— 
21 septembrie la Cleveland. 
Cu timiditate. WASHINGTON 
POST avansează părerea că Sta
tele Unite, care beneficiază de 
marele avantaj al terenului 
propriu........ sint primele favo
rite ale challengc-round-ului. 
Totuși, oricine a urmărit finala 
interzonală între români și en
glezi, consideră că americanii 
nu trebuie să ia ușor meciul 
eu România”. Căpitanul echi
pei engleze Headley Baxter, 
declara unui corespondent al 
agenției ASSOCIATED PRESS: 
„Românii sint niște pretendenți 
serioși Ia trofeu, tn cazul tn 
care englezii ar fi plecat Ia 
Cleveland, ei ar fi avut o bună 
«ansă. Dar românii au fost prea 
buni pentru noi Și acum ei au 
o mare 
Cupa”.

Statele 
rentate. 
Asbe și 
cătoei 
nume

ROMANIA

Racheta

șansă de a ciștiga

Unite vor fi repre- 
probebil. de Arthur 
Clark Graebner. Ju- 

talentați, 
pe pian mondial, dar 

nu și invincibili. în duda fru
mosului lor palmares. Ei au 
marele avantaj de a cunoaște 
foarte b’ne terenul din Cle
veland. pe cind Tiriac și Năs
tase vor face prima cunoștință 
eu această suprafață de joc, 
din ciment poros, o speciali
tate transoceanică. Gazdele se 
bucură, de asemenea, de su
portul moral al miilor de spec
tatori, care au și cumpărat bi
letele de intrare, cu toate că 
pină la marea confruntare mal 
este o lună întreagă.

Ceea ce nu cunosc însă, prea 
bine, cei doi americani, este 
Jocul colegilor lor români Ți- 
riac 
ner 
cite 
doi.
City, în ultimul turneu al Cir
cuitului Caraibilor, Graebner 
cișfiga in trei seturi la Tiriac 
(n.r. Scor : 3-6, 6-3, 6-1 pen
tru Graebner), dar — proba
bil - nici unul dintre ei nu-șl 
mai amintește cu exactitate cum 
s-a desfășurat partida. Mai re
cent, in ultimul turneu de la 
Wimbledon, americanul l-a

ca mare re-

și Năstase. Doar Graeb- 
a avut ocazia să Joace, 
o singură dată, cu amin- 
Acum doi ani, la Mexico

NĂSTASE

in-

DOUA VICTORII
LA BUDAPESTA
In turneul internațional de 

tenis de la Budapesta, llie 
Năstase a înregistrat două 

victorii, asupra a doi tenis- 
meni maghiari: cu Machan 
6—4, 6—4 și cu Novak 6—2, 
6—1. Alt jucător român, Sân
tei, a fost la un pas de o 
mare performanță, fiind între
cut greu de reputatul jucător 
Gulyas cu 6—0, 4—6, 6—4. In 
ultimul set Sântei conducea 
cu 4—2 și a avut avantaj, cu 
care putea ajunge la 5—21 
Alte rezultate: Korotkov
(U.R.S.S.) — Babarczi (Unga
ria) 6—3, 6—4; Volkov
(U.R.S.S.) — Szocsik (Ungaria) 
4—6, 6-2, 8—6.

FOTBAL
Lupta pentru Mexic '70 continuă

in preliminariile sud-americane
Pare-se că din cele două 

grupe sud-americane ale pre
liminariilor C.M. numai grupa 
a X-a mai prezintă semne de 
întrebare în ceea ce privește 
echipa calificată pentru turne
ul final din Mexic ’70. Astfel, 
victoria cu 3-0 a peruvienilor. 
antrenați de celebru] fost in
ternațional brazilian Didi, a- 
supra principalilor adversari, 
echipierii Boliviei, a adus pe 
cele două principale protago
niste la egalitate de puncte : 
4. Rămîne ca meciurile urmă
toare susținute de acestea in 
compania echipei Argentinei 
(incredibil plasată pină acum 
Pe ultimul Joc, fără nici un 
punct) să stabilească. în cea
sul al 12-lea, invingătoarea a- 
eestei disputate grupe. De

tenismanilor români pleacă pe căi argintate spre 
Salatieră (la 21 septembrie — a...safatizarea) ;

Desen de AL. CLENCIU ..

posedă o înaltă pregătire teh
nică.

Meciul S.U.A.-România, conă 
tind pentru finala Cupei Da
vis, este apreciat aci drept li
nul dintre cele mai importan
te evenimente sportive ale a- 
nuluf. La el și-au anunțat par
ticiparea numeroși conducători 
ai cluburilor de tenis de cimp, 
profesioniste și de amatori, din 
diferite colțuri ale lumii. Este 
un meci așteptat cu un foarte 
mare interes, emoție și ne
răbdare, în care echipa ame
ricană se arată hotărită să 
lupte pină la ultima minge, 
pentru 
zie de 
secutiv 
trofeu, 
echipa 
nimată 
și de dorința de a ciștiga pen
tru prima oară Salatiera. Așa
dar, meciul se anunță greu, 
dîrz și se pare eă va ciștiga 
echipa care va reuși să facă 
abstracție de miza mare a în
trecerii și să-și păstreze cc! 
mai bine calmul peniru a pu
tea desfășura în voie evanta
iul cunoștințelor tehnice și fac
tice”, ...
sportiv 
viziune

Este, 
vedere

Iile Năstase, pe care 
de asemenea să-1 în- 

Rezultatul meciu- 
Graebner-Năstase

tilnit pe 
a reușit 
vingă (n.r. 
lui : Graebner-Năstase 7-5, 
8—6, 6-4), dar partida a f06t, 
se pare, foarte echilibrată in 
toate stadiile ei.

Totodată, .....se pare că Ti
riac și Năstase nu s-au arătat 
impresionați de perspectiva în
tâlnirii Ia Cleveland a unui te
ren tare, de ciment", arată 
cronicarul sportiv a Iui United 
Press International. „Sînt si
gur că pe terenul din Cleve
land, declara Tiriac, ne vom 
acomoda mai bine decit cu cel 
din Wimbledon. Terenurile cu 
gazon nu ne plac...” - repro
duce textual telegrama U.P.I.

Comentatorii sportivi ai 
posturilor americane de tele
viziune consideră că avînd în 
vedere faptul că Tiriac și Năs
tase nu s-au lăsat de loc im
presionați de 
rabilă lor. la 
tunei cînd au 
glia, este greu 
pe ..Clarke Stadium" din Cle
veland se va întimpla altfel. 
Tn același timp, se vede eă 
terenurile tari nu le displac 
de loc românilor, așa că cele 
două avantaje ale echipei a- 
mericane — terenul și gale
ria - pot să nu influențeze 
asupra rezultatelor meciului. 
Așadar, după părerea comenta
torilor sportivi din S.U.A.. me
ciul este deschis oricărui re
zultat, intrucît ambele echipe

a nu pierde rara oca- 
a rămîne doi ani con- 
în posesia prețiosului 

„Nu se poate însă ca 
României să nu fie a- 
de aceeași hotărire. ca

galeria defavo- 
Wimbledon, a- 
jucat cu An- 

de presupus că

- relata comentatorul 
al unui post de tele- 
american.
probabil, punctul de 

cel mai realist.
C. ALEXANDROAIE

Washington, 20 august

Ashe ți Graebner, in formă!
NEW YORK, 

membrii echipei
20. — Toți 
de tenis a 

S.U.A., selecționați peniru fi
nala „Cupei Davis", care va 
avea loc între 19 și 21 sep
tembrie la Cleveland în com
pania echipei României, s-au 
calificat în turul 4 al campio
natelor naționale de la Chest
nut Hill. Ashe l-a învins cu 
6—4, 8—6 pe Dell, Graebner 
a dispus cu 6—3, 6—0 de 
australianul Keldie, Passarell a 
cîștigat cu 6—2, 3—6, 6—3 în

fața lui Jean Loup Royer 
(Franța), iar Lufz l-a eliminat 
cu 6—2, 6—3 pe Russell (Ja
maica).

• Aseară, cu avionul de Lon
dra, s-au înfors în Capitală an
trenorul emerit Gheorghe Cob- 
zuc și prof. Alexandru Lâză- 
rescu, secretarul F.R.T., care au 
însoțit reprezentativa de tenis 
a României în 
zone a „Cupei l>uvd , 

iată săptămîna treculă.

finala inter- 
Davis", înche-

VL. DUDUI (U.R.S.S.) - nou record mondial 
la 3 000 m obstacole

KIEV, 20 (Agerpres). — tn 
cadrul campionatelor uniona
le de atletism, Vladimir Du
din a stabilit un nou record 
mondial în proba de 3 000 m 
obstacole cu timpul de 8:22,2. 
Vechiul record era de 8:21,2 
și aparținea finlandezului 
Kuba.

Performante remarcabile. în 
ziua a doua de concurs, au 
obținut și campionul olimpic

Viktor Saneev în proba de 
triplusalt — 16,64 m, ca și 
sulițașul Ianis Lusis, învingă
tor cu o aruncare de 86,00 m.

Alte rezultate: MASCU
LIN : 400 m plat — Braîci- 
kov — 46,0 ; înălțime — Ga
vrilov 2,15 m ; greutate — 
Karascev 19,49 m; 110 mg— 
Balihin 13,8 ; FEMININ : 100 
m plat — Mitrohina 11,5.

SKOPLJE: V.CIOClLTEA A TERMINAT 
IN „PLUTON”

BELGRAD, 80 (Agerpres). — 
S-a încheiat turneul Internațio
nal de șah de la SkopIJc. Pe pri
mul loc, la egalitate de puncte 
(11), a-au clasat Matulovlcl (Iugo
slavia) șl Ilort (Cehoslovacia). 
Locurile 1—8 au tost ocupate de " ‘ ----- - . s m I s I o v

(R. D. Uer-
Holmov (U.R.S.S),’ 
(U.R.S.S.), Ublmann

« DOUA RUNDĂ A FINALEI
20 ÎnSTOCKHOLM, 

runda a doua a turneului fi
nal al campionatului mondial 
de șah rezervat juniorilor. 
Karpov (U.R.S.S.) a cîștigat 
la Vujacic (Iugoslavia), 
Juhnke (R. F. a Germaniei) a 
obținut victoria la Vogt 
(R. D. Germană), Neckar (Ce-

mana» cu cite 
slavul Kurajița 
cui s—9, urmat 
slavla), OstoJIc 
Clociltea —

10 puncte, lugo- 
s-a clasat pe lo
de Parma (lugo- 
(lugoslavta) și 

(România) cu cite 8 
puncte. La turneu au participat îs jucători.

In ultima runda, Clocîltea a re
mizat cu Fartna.

C.M.DE ȘAH PENTRU JUNIORI
hoslovacia) a cîștigat la Diaz 
(Cuba), iar Adorjan (Unga
ria) a dispus de Castro (Co
lumbia). Au fost întrerupte 
partidele : Urzică
— McKay (Scoția)

. (Porto Rico) —
(Suedia).

(România) 
și Kaplan 
Andersson

MERIDIANE
menționat că nu este exclusă 
posibilitatea ca toate cele trei 
formații să încheie această 
grupă la egalitate de puncte 
(4), urmind ca echipa califi
cată să fie decisă la golave
raj. Dar pentru aceasta echipa 
Argentinei va trebui să cîștige 
ambele întâlniri la scoruri ca
tegorice. Ceea ce-i puțin pro
babil. Iată ’ - - -
a! grupei a 
Peru 
Bolivia 
Argentina

Meciurile ______
gentina-Bolivia (24 august) | 
Argentina-Peru (31 august).

După toate ..........
grupa a Xl-a va avea un în
vingător scontat : echipa Bra
ziliei care, in urma categoricei

clasamentul 
X-a :

3
3
2 

următoare :

2
2
0

0 1
0 1
0 2

la zi

5-2
5-5
1-4

4
4
0

Ar-

probabilitățile

victorii obținute în deplasare 
contra echipei Paraguayului 
(3-0), are o poziție și un gol
averaj excelent, conducînd un 
pluton de echipe care nu-i va 
ridica, probabil, probleme în 
ceea ce, ' 
Iată de altfel 
pei ;
Brazilia
Paraguay 
Columbia 
Venezuela

SI.

probabil,
privește calificarea, 

clasamentul gru-

Rezultate mai importante din 
etapa de duminică : PECS-Fe- 
rencvaros 1-0, Szombathely- 
M.T.K. 2^2 ; Honved și Dcz-a 
au terminat la egalitate 1-1.

3
3
4

4
în sfîrșit,

0 0
0 1
1 2

10-0
3- 3
4- 4
1-11 1

6
4
3

3
2
1

0 1 3
următoarele 

două meciuri ale acestei gru
pe : la 21 augustj Brazilia—Co
lumbia (în tur : 2-0) și Para
guay-Venezuela.

CAMPIONATE
campionatul maghiar de 
după 18 etape, conduce 
Dozsa Budapesta cu 29 
urmată de Honved Bu-

• Tn 
fotbal, 
echipa 
puncte ..... __ ______ ___
dapesta cu 28 puncte și Fe- 
rencvaros tot cu 28 de puncte.

o Slovan Bratislava conduce 
după 2 etape in campionatul 
cehoslovac de fotbal. In etapa 
de duminică, Slovan a dispus 
cu 4-0 (3-0) de Bohemians 
Praga și totalizează 4 puncte.

• în etapa a doua a cam
pionatului bulgar Ț.S.K.A. a 
fost întrecută la Burgas de 
Cernomoreț cu 2-1. Singura 
victorie în deplasare a fost ob- 
ținută. de Levskl—Spartac care 
a învins la Plovdiv pe noua 
promovată, Maritza, cu 1—0. 
Iată clasamentul : Levski— 
Spartac, Trakia și Slavia — 4, 
Etar și Krakra - 3, Ț.S.K.A., 
Botev, Academic, Cerno More 
și Cernomoreț - 2 etc.

C.M.DE

