
LA 24 SEPTEMBRIE, LA BUCUREȘTI:MiINE, încep întrecerile 
CAMPIONATULUI NAȚIONAL 
DE PENTATLON MODERN

Să&tămîna aceasta în Capi
tală încep întrecerile campio
natului r^Kmal de pentatlon 
modern. In același timp se 

; vor desfășura și probele con
cursului internațional la care 
alături de reprezentativa ță
rii noastre participă și selec
ționata R. S. S. Kazahă. Dar 
iată programul : joi, proba de 
călărie (baza hipică din Ca
lea Plevnei) ; vineri, proba 
de scrimă (sala Floreasca 
II) ; sîmbătă, proba de tir 
(poligonul Tunari) și proba de 
înot (ștrandul Tineretului) ; 
duminică, proba de cros (co
muna Călugăreni).

MECIUL DE TINERET
ROMÂNIA - R.F.a GERMANIEI

Miercuri, 24 septembrie, urmează să se dispute la București 
partida internațională de fotbal dintre echipele de tineret ale 
României și R. F. a Germaniei. Iată lotul român, alcătuit in 
vederea acestei inlilniri : portari — Oprea (Universitatea Cra
iova), Moldovan („U“ Cluj), Catona (Crișul) ; fundași — .Creții 
(„U“ Cluj), Sărac, Popovici (Crișul), Pop, Mușat (Rapid), Bădin. 
Decu (Petrolul), Popa (Universitatea Craiova), Broșovschi 
(U.T.A.); mijlocași — Duțan (Dinamo Bacău), Dincuță (Petro
lul), Dumitru (Rapid), Moldovan (Dinamo București), Beldeanu 
(Progresul); înaintași — Șchiopu (U.T.A.). Lucaci, Caniaro 
(A.S.A. Tg. Mureș), Neagu, Petreanu (Rapid), Kun II (Crișul), 
Doru Popescu (Dinamo București), Ștefănescu (Steaua), Cră- 
ciunoiu (Oțelul Galați), Turcu (Metalul Tîrgoviște).

VIITORII PIVOȚI
Al NAȚIONALEI
DE BASCHET?
După Octavia Bițu și Bogdana Diaconescu ■ 

(pivoții echipei naționale), produse sută la 
sută ale apreciatului antrenor Sigismund 
Ferencz (Rapid București), acesta pregătește 
alte două „înălțimi" pentru baschetul româ
nesc. Este vorba de Georgeta Dumitru — 
1,90 m la 14 ani și Rodica Goian — 1,84 
m la 15 ani — pe care le vedeți in foto
grafie, la un antrenament. Deocamdată, ca
litatea lor este înălțimea. Sprăm, însă, ca 
seriozitatea și perseverența lor, completate 
de competența, și răbdarea maestrului Fe
rencz, să ducă, bineînțeles după o muncă 
îndelungată, 
la un nivel

OPTIMISM

la ridicarea celor două Junioare 
internațional, mai precis la în

tărirea viitoarei reprezenta
tive a României.

DUPĂ MINSK,

ULTIMA REPETIȚIE
PENTRU

MONDIALE

Interviu tu prof. D. TEPȘAN 

secretar general

al F. R. Scrimă

La întoarcerea de la 
Minsk, locul de desfășurare 
a Turneului de scrimă al 
țărilor socialiste, care a fost 
și o ultimă repetiție pen
tru campionatele mondiale 
de scrimă rezervate senio
rilor, prof. Dionisie Tep- 
șan, secretarul general al 
F. R. Scrimă, ne-a acordat 
un interviu din care se 
desprind interesante con
cluzii în legătură cu parti
ciparea trăgătorilor români.

— Cum apreciați pre
zența in ansamblu a lo
tului român de scrimă la

acest important coloc
viu sportiv internatio
nal ?
— Mi-aș îngădui să fac 

o primă și necesară re
marcă. Spre deosebire de 
edițiile precedente ale a- 
cestui important turneu 
internațional — progra
mat, de obicei, în ajunul 
unor mari examene spor
tive (J.O. și campionate 
mondiale) — federația 
noastră a reușit să pre
zinte trăgători la absolut 
toate probele.

■ O a doua remarcă ar fi 
aceea că lotul nostru a jus
tificat încrederea acordată 
printr-o comportare meri
torie : 6 poziții în finale. 
Pentru actuala etapă de 
pregătire acesta este un 
bilanț îmbucurător.

— Considerați că locul 
II la floretă bărbați, la 
echipe, ar putea fi re
editat la Havana ? Cum 
vă explicați pozițiile o- 
cupate la individuale ?
— Obținînd la Minsk, 

fără garnitura standard, lo
cul 2 pe echipe, după re
dutabila formație a U.R.S.S.. 
floretiștii au fost la înăl-

Fotoi A. NEAGU

Se apropie Balcaniada de box de la Galați

Aseară, meciuri de mare luptă 
și... citeva minusuri în arbitraj• ••

trei luni ele zile,

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pap a i •>

START ÎN TURNEUL FINAL
AL NAȚIONALELOR DE TENIS

pe Codin DumitrescuTom a Ovici l-a învins
Pe terenurile parcului spor

tiv Progresul au început cam
pionatele naționale de tenis de 
cîmp seniori și senioare.

In urma disputării campio
natelor regionale, încheiate săp
tămina trecută, au rămas în 
concurs pentru titlurile de 
campioni naționali — 31 de ju
cători și 21 de jucătoare. Ab
sentează primele patru rachete
— Ion Țlriac, Die Năstase, Pe
tre Mărmureanu și Sever Dron
— care stat angajați ta finala
toCupei Davis”. Semnalăm ca 
o surpriză plăcută prezența în 
concurs a veteranului Gh. Cob
zuc, căpitanul echipei naționa
le, care participă după o ab
sență de 10 ani. Meciurile au 
dat loc la ' ' ------
în general 
favoriților.

Rezultate 
Gh. Bosch 
6-4, 7-5; 
Mirea 6—1, 
meth — G. 
0—6, 3—6, 6—0, 6—2 ; Gh. Boaghe
— A. Mitrache 6—1, 6—1, 6—1 ; 
V, Marcu —■ A. Somoghy 6—2,

dispute interesante, 
victoriile revenind
tehnice : turul I : 

— E. Horvath 6—3, 
D. Hărădău — N. 
8-6, 6-10 ; Z. Ne-

Komoroczi 6—3,

6—4, 6—1 ; I. Kerekes — A. Na- 
vrotschi 7—5, 6—4, 6—4 ; T. 
Ovici — I. Diaconescu 6-1, 
6—1, 6-0 ; C. Dumitrescu — 
A. Cruceanu 6-3, 6—3, 0-6,

Hutter - C. Hirju
6- 1, 6-1 ; P. Dumi-
E. Stan 7-5, 6-3,

7- 5 ; N. Mita - Gh.
’ 6-1, 4-6, 6-4 ;

L. Boldur 3—6, 
l; A. Stlto — C. 

Hulpe 6—2, 3-6, 8-3, 6-4 ; V. 
Sotlriu - O. Negru 8-6, 8—7, 
6—2. Turul II: Gh. Boaghe — 
Z. Nemeth 6-2, 6—2, 8—3 ; T. 
Ovici — C. Dumitrescu 6-1, 
6-1, 0-6, 6—0 ; G. Bosch - 
D. Hărădău 6-2, 6-4, 6-2; V. 
Marcu — I. Kerekes 6—3, 7—5, 
6—0 ; P. Dumitrescu — P. Hut
ter 6—3, 7—5, 6—4 ; I. Santel 
- V. Sotiriu 6—4, 7—5, 7—5. 
FETE : V. Rado — S. Dron 
6—3, 6—3; H. Zurălău — A. 
Verone 6—2, 3—6, 6—3.

întrecerile continuă zilnic, 
pînă sîmbătă, de la ora 9 și 
15.30.

6-0 ; P.
6-3, 3-6, 
trescu -
1-6, 2-6, 
Cobzuc 6—0, l 
I. Mureșan — 
6—0, 7—5, 6—3

INTRE CER
PAMIN1

Sinpetru, 
unde meșterul 
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La
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Citiți reportajul în

promoții 
planoriști 
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LA SFiRȘITUL SÂPTĂMÎNII,

CAMPIONATELE NAȚIONALE 
DE ÎNOT PENTRU JUNIORI

$1 DE SĂRITURI PENTRU SENIORI

spre...

Dinamoviada la înot și polo
se dispută ia București

Săptămina viitoare, mai 
precis de joi pină duminică, 
bazinul olimpic din parcul 
sportiv Dinamo va găzdui im
portante întreceri 'internațio
nale de înot și polo. Este 
vorba de tradiționala compe-

tiție Dinamoviada, care 
reuni valoroși sportivi 
U.R.S.S., R.D. Germană, 
garia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Polonia și, bineințeles, din 
România.

va 
din 
Un-

Două evenimente marchează ac
tivitatea natației din această săp- 
tămină : finalele campionatelor 
naționale de înot pentru juniori 
și finalele campionatelor națio
nale de sărituri de la trambulină 
pentru seniori. Prima întrecere, 
prilej de noi recorduri, va fi găz
duită de bazinul Dinamo, de sim- 
bătă pînă marți, și va reuni pe 
cei mal valoroși reprezentanți ai 
acestei categorii de concurenți. 
Vor absenta doar Llviu Copcea- 
lău, Gheorghe Lupu și Eugen 
Hempel, plecați la Havana pen
tru a luat parte la Criteriul spe
ranțelor olimpice.

Săritorii, în frunte cu actuali, 
deținători ai titlurilor. Ion Ga- 
nea șl Melania Decuseară, se 
vor confrunta simbătă și dumi
nică la ștrandul Tineretului din 
Capitală. Pentru prima dată, tn 
afara salturilor de la trambulina 
de 3 m și de Ia platformă, pro
gramul cuprinde și sărituri de la 
trambulina de 1 m. Și aici înre
gistrăm două neprezeatAri.: Con
stantin Nedelcu șl Ecaterina Du- 
mitrlu, aflațl la Havana.

După aproape trei luni de zile, 
iubitorii boxului din Capitală au 
avut, în sfîrșit, prilejul să-și re
vadă idolii. Reuniunea de aseară, 
de la Dinamo, deși a avut carac
ter de selecție a plăcut, datorită 
faptului că majoritatea combatan
ților au luptat cu o poftă deose
bită.

Dintre selecționabili. cel mal 
bine pus la punct cu antrenamen
tul ni s-a părut Calistrat Cuțov, 
care a făcut o partidă excelentă 
în compania vulpoiului constăn- 
țean Ion Dinu. Cuțov a fost ex
ploziv, așa cum îl cunoaștem, a 
plasat lovituri dure și a ciștlgat 
partida. Mihal Aurel l-a do
minat pe Lumezeanu, îndeo
sebi cu directele de stingă, 
ciștigind pe merit. constantin 
Gruiescu a avut un meci ușor 
cu tinărul Vasile Ivan, ciștigind 
partida. Ciocnlndu-se involun
tar, Paul Dobrescu șl Costică 
Bumb s-au rănit la cap, astfel 
că partida s-a încheiat chiar In 
primul rund, fără decizie. Timp 
de două reprize Valentin Brătie 
s-a dovedit un boxer timid, ne- 
puntndu-i nici o problemă lui 
Giju, In ultima însă a Ieșit la 
atac, aruncind citeva directe de 
dreapta, dar Glju a ripostat ener
gic, placînd numeroase lovituri 
de Intlmplnare șl ciștigind me
ciul detașat.

Gheorghe Pușcaș l-a învins pe 
Constantin Stanef cu 2—1. Con
form așteptărilor, Stanef a atacat 
disperat, în dorința de a-șl scoa
te adversarul din luptă. In pri
ma repriză el a reușit chiar să 
puncteze dur Ia plex și Ia cap. 
în continuare Insă Pușcaș „a 
fugit" din ce In ce mai mult din 
calea adversarului, plastnd din 
cînd In cînd directe la figură. 
Stanef șl-a întețit atacurile, dar 
a uzat deseori de mijloace ne- 
permlse, plonjlnd pur și simplu 
asupra adversarului, cu capul 
înainte, acțiuni din care Pușcaș 
s-a ales cu fruntea spartă. Con
siderăm că un avertisment dat 
dinamovistulul ar fi fost justifi
cat, dar arbitrul Marin Stănescu 
a preferat să... închidă ochii. Clu
jeanul Majal a pierdut prin a- 
bandon în repriza secundă me
ciul cu Victor Sllberman. Cu 
două voturi contra unu, ju
decătorii l-au preferat pe A. 
Năstac în dauna lui H. Stumpf, 
decizia părîndu-nl-se discutabilă, 
în schimb, verdictul dictat în me
ciul Dumitrescu — Nedelcea (în
vingător Dumitrescu) este com
plet eronat. Campionul euro
pean nu deține nici pe departe 
forma din luna Iunie. Alte re
zultate: V. Frînc b.p. p. Tănase; 
D. Moraru b.p. S. Mihalcea.

R. CALARAȘANU

MOTOCICLIȘTII DIN NOU LA START
LA BUCUREȘTI. CONCURS 

INTERNATIONAL 
DE DIRT-TRACK

Azi după-amiază, de la ora 17,- _
pe baza sportivă Metalul din Ca- Iugoslavia 
pitală are loc un nou concurs 
internațional de dirt-track. La 
start se vor alinia cel mai buni- 
alergători români șl patru spor-

IN IUGOSLAVIA, 
„CUPA DUNĂRII"

-------  ■—EftMOTOCROS

—- în cursnr-ZffiB! pleacă în
___ i motocicliștil noștri 

fruntași ștr-Cfflțar-Ct". Dovids, A. 
Ionescu și O. Ștefani. Simbătă ei 
vor lua parte1 ia întrecerile din 

aieiButuo ruinau și patru spor- cadrul „Cupei Dunării" la moto-
tivt cehoslovaci, care vor încerca „ orBani?aa7ă în orașul
să-și ia revanșa în fața Învingă- croS1 ce se organizează in or<-șui
torului de duminică, Ion Cucu. Karloveff. 1
să-și ia revanșa în fața învingă-

*■> Cucu.

Profesori de educație fizică
din SUI oaspeți ai țării noastre

In aceste zile, țara noastră a fost vizitată de 
o delegație de profesori de educație fizică din 
S.U.A., care activează în cadrul colegiilor și 
școlilor superioare din California. în «adrul 
unei călătorii de studii, pe care o întreprind pe 
continentul european, ei au vizitat, in România, 
obiective legate de activitatea de educație fizică 
și sport, la București și Brașov. Totodată, oas
peții americani au luat cunoștință, in cadrul 
unor prelegeri, de o serie de aspecte privind 
dezvoltarea mișcării sportive din țara noastră.

ln cursul 
de educație 
primită la 
Educație Fizică și Sport, unde oaspeții au fost 
salutați de tovarășul Anghel Alexe, președintele 
G.N.E.F.S.

zilei de ieri, delegația de profesori 
fizică și sport din S.U.A. a fost 

sediul Consiliului Național pentru
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DESPRE SPORT
portul este, după cum se 
știe, o activitate emina
mente competitivă. Nu exis
tă sport fără miză, fără 
învins și Învingător. Con
diția competiției sportive e

dublă : fizică și, mai puțin evidentă 
dar certă, psihică. Bineînțeles, condi
ția fizică e cea pregnantă, cea cerută 
de public. La un meci de fotbal sînt 
observate golurile, mișcarea atacului, 
tehnica de joc individuală etc. și mai 
niciodată psihologia jucătorului. Or, 
psihologia spiritului de echipă este a- 
proape o trăsătură de caracter. Victo
ria este cel mai des hotărîtă de capa
citatea jucătorilot de a se acomoda 
la un efort de voință și de disciplină 
sportivă unic.

Tntr-un excelent film despre rugby, 
de pildă, cu comentariu strict muzical, 
aparatul de filmat înregistrează fizio
nomiile jucătorilor înainte și în timpul 
meciului, gradînd acțiunea numai prin 
trecerea expresiei de la neutru la par
ticipativ, de la senin la încordat, la 
tragic emoțional. Mișcarea corporală 
secondează și ea același crescendo de 
la lin la angajai, la lupta dura, epui
zantă. Un meci de rugby devine astfel 
un meci al teniperamen'eior ai carac
terelor, al condiției psihologice Com
petiția fizică cîștigâ în telul acesta o 
dimensiune aparte, gravă, profund u- 
mană și profund etică.

Victoria de orice fel este neapărat 
legată de estetic. De un estetic al 
comportamentului. Campionii au, toți, 
virtutea exprimării poematice, indife
rent că e vorba de artă, de tehnică 
sau de sport. Poezia e poezie, mate
matica poate fi poezie, după cum și 
o mișcare de gimnastică executată per
fect este poezie. Dar, aplaudînd poezia 
uităm ac- "“ori disciplina, exercițiul, 
etica conrix tamentului ei. Există acel 
înaintea victoriei pe care spectatorul II 
ignoră cel mai adesea și care repre
zintă latura de fond a activității cu 
caracler sportiv. I

Sînzianc POP j

i
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CRITERIUL
INTERNATIONAL
AL JUNIORILOR
CONSTANȚA, 26 

(prin telefon, de la 
trimisul nostru). — 
După cursa de con
tratimp individual, 
care a triat pe con- 
curenți în raport
cu calitățile și pregătirea spe- 

, ranțele ciclismului din R.D. 
Germană, Franța și România 
au luat marți startul în etapa 
a treia a „Criteriului juniori
lor" — 102 km — cu plecare 
-în bloc, desfășurată pe șo
seaua Constanța — Tulcea. Ti
nerii rutieri români, în frunte 
cu alergătorii de la C.S. Brăila, 
C.S.M. Cluj, Steaua și Olimpia 
București au atacat în perma
nență pozițiile fruntașe. La nu
mai 20 km, D. Greii, purtătorul 
tricoului galben, a spart. Profi- 
tînd de acest lucru au trecut 
jpe rind la trenă M. Hrisoveri. 
P. Cimpeanu, Șt. Szekely, I. 
Șelejan, care au rulat susținut. 
Cu aproximativ 40 km înainte 
dc sosire au lansat atacul de
cisiv. M. Hrisoveri, I. Selejan. 
P. Cimpeanu, N. Gavril, Șt. 
Șzekely. căroțra le-a prins nla- 
sa K. Oberfranțz și M. Gorke 
(ambii din R.D.G.). s-au des
prins de pluton. Ei au rulat 
compact pînă în apropiere de 
sosire, cind au început tato
nările pentru sprintul final. 
I-au ajuns din urmă St.. Ene 
și C. Tudoran (ambii C.S. Brăi
la), care au „escaladat” dealul 
Dolofanului în plasa unei ma
șini (manevră nepermisă, pen
tru care, cu siguranță, vor fi 
sancționați). La sprint a învins 
M. HRISOVERI (C.S. Brăila), 
cronometrat cu 2h 51:00, urmat 
în același timp de P. Cimpeanu 
(Olimpia Bucureștii, K. Ober- 
franz (R.D.G-), Szekelv
(C.S.M. Cluj). C. Tudoran (C.S. 
Brăila), Șt. Ene (C.S. Brăila), 
- Selejan (C.S.M. Clui), M.

Grșvrilă
I.
Gorke (R.D.G.), N.
(Steaua).
i. Clasament general : 
jftRISOVERI 5h 46:48, 
Oberfranțz 5h 46:53, 3. 
peanu 5h 47:31, 4. C. 
5h 48:03, 5. M. Gorke 
6. St. Ene 5h 48:50.

Miercuri, în ultima etapă, se 
dispută un circuit pe străzile 
orașului Constanța — 33 km.

1. M.
2. K. 

P. Cim- 
Tudoran 
5h 48.44,

Tr. IOANIȚESCU

BRĂILA - NUCLEU AL TRADIȚIEI PUGILISTICE ROMÂNEȘTI I

Prin anU Imediat: următori pri
mului război mondial, tinerii
brăileni au fost fermecați ■ de 
demonstrațiile pugilistice orga
nizate de navigatorii francezi și 
englezi în răstimpuri de popas. 
Și, intr-o efervescență necunos
cută pînă atunci, principalele no
țiuni și deprinderi ale . „sportului 
nobil" au. fost însușite rapid, 
cuprinzînd aproape Întregul 
ret al orașului. Aceștia au fost 
primii pași ai boxului românesc. 
Constantin Nour, Ion Zlătaru, 
Șerbu Neacșu, Emil Cișmaș, Dă- 
nilă Done, Lucian Preoteasa, 
Eustațlu Mărgărit, lom Peictn. 
Constantin și Mlriea ■ Dpbre.șcu au 
făurit faimă boxului ' btaileăn, 
i-au conferit tradiția, confirmată 1 
astăzi, de „noul ' val", din ...cate 
amintim pe Antonia Vasile. Ayrcl 
Mihai, Ion covaci.’ Paul’ bpbre-' 
seu. Calistrat Cuțov.

„EUROPENELE" DE LA 
BUCUREȘTI NE-AU BUCU

RAT OBLIGAT
Ecoul cel'tei mai mări confrun

tări pugilistice care â avut loc 
în țara noastră s-a sițnțit pretu
tindeni. dar nicăieri, poate, ca 
în acest oraș. Și .este ușor de ... 
înțeles. Patru din cei 11 pugiliști 
care au reprezentat iara la marea 
confruntare au luat cunoștință 
cu boxul la Brăila.

— Intr-adevăr, Aurel Mihai, 
Antoniu Vasile, Calistrat Cuțov și 
Ion Covaci, care au evoluat în 
ringul „europenelor", au plecat 
de la noi, ne spune toy. FOTA 
PPPI, președintele Consiliului 
municipal pentru educație fizică 
și sport. Succesele lor, indiferent 
pe ce meleaguri sau în ce con
cursuri sint dobîndite. ne bucură 
nespus de mult. Dorința noastră 
de a reedita astfel de satisfacții 
este firească. Și Campionatele 
europene ne-au obligat mai mult 
ca orieînd. Am făcut, apreciem 
noi, un lucru bun. triniiiînd la 
marea confruntare doi specia
liști brăileni, in scopul de a se 
informa, de a lua cunoștință cu 
elementele noi apărute în teh
nica, tactica sap metodica in
struirii boxerilor, tocmai pentru 
a asigura perpetuarea tradiției 
noastre. Permanent sîntem ani
mați de dorința de a da țârii 
elemente valoroase, de a lp des
coperi și crește. Campionatul 
continental a fost văzut cu ochi 
de specialist, deci critic, de 
către Gheorglie Bobinaru, trimis 
pentru probleme tehnice și me
todice, și dc Alexandru Hlihăiles- 
cu, pentru probleme de orientare 
în arbitrai. Prezența lor acolo 
s-a dovedit deosebit de utilă. 
Au fost culese observații impor
tante care, apoi, au format punc
tul de plecare ‘ *
discuții, pe baza 
cut la alcătuirea 
acțiune, pe care, 
vom parcurge împreună.

— Am dori să ne precizați doar

citeva aspecte concrete șl esen
țiale referitoare la direcțiile in 
care v-ati orientat munca.

— In primul rind, am reorga
nizat secțiile de box, cooptfnd 
tn biroul secțiilor oameni pasio
nați, avînd posibilități de spriji
nire a boxului, eventual foști 
practicanți. Apoi, în cadrul unor 
colocvii practice s-au stabilit 
direcțiile șl noile aspecte meto
dice ale instruirii, prin prisma 
observațiilor făcute la Campiona
tele europene și a indicațiilor 
date de către F. R. Box. Imediat 
am început o campanie de se
lecție, care nu s-a sfirșlt nici 
astăzi. Ea se face permanent, 
atit in mod organizat, cît și 
sppntăn. un mare ajutor în 
această acțiune îl primim din 
partea medicului sportiv Con
stantin Tonu. principalele școli 
d» unde selecționăm sportivii 
sînt: Grupul școlar profesional
Progresul, Grupul școlar chimie. 
Centrul școlar forestier, Centrul 
școlar de construcții, licee . și 
școli generale.

— Sîntem bucuroși că am găsit 
un sprijin efectiv la conducerile 
unor scoli — intervine tovarășul 
GRIGORE RIZU, vicepreședinte 
al C.M.E.F.S. — și ne face deo
sebită plăcere să amintim In 
această ordine de idei pe direc
torul Centrului școlar de con
strucții, tov. Qheorghe lordache 
și pe tov. Glterasim Ologu, di
rector adjunct la Grupul școlar 
Progresul. In aceste două școli 
șiriț organizate periodic adevăra
te concursuri de selecție, pe 
clase. Atragerea tineretului spre 
box se face pe toate căile posi
bile, pornindu-se de la munca 
antrenorilor și pînă Ia sprijinul 
acordat în coloanele f ‘ 
local „ÎNAINTE". Cea mai 
influență, însă, o exercită 
le de box.

du-și simultan două funcții : men
ținerea juniorilor In activitate, 
ridicarea măiestriei lor sportive, 
precum și selecția juniorilor brăi- 
leni care lama sînt înscriși în 
campionatul național. Flecare 
secție de box s-a angajat sa or
ganizeze cite o gală, lunar. O 
competiție originala este „Cupa 
tinerelor speranțe", la care, in 
fiecare gală, alături de pugillșți 
consacrați participă și începători.

In municipiul Brăila funcționea
ză 5 secții de box, dotate cu apa
ratura necesară (nu toate, însă, 
la un nivel corespunzător), răs- 
pindlte In diferite cartiere ale 
orașului : P.A.L. — antrenor Gh 
Bobinaru. UNIREA TRICOLOR 
(O.F.A.) — antrenor Gh. Balta. 
VOINȚA — instructor V. Plingea- 
nu, C.S. PROGRESUL — antre
nor I. Turca, C.S.O. — antrenor 
Ion Zlătaru. Cele mal puternice 
secții sînt cele conduse de către 
antrenorii Gh. Bobinaru. Gh. Bal
tă și Ion Turcu. Centrul de copii 
și juniori, înființat în ianuarie, 
cuprinde peste 800 de tinere spe
ranțe, dintre care, așa cum pe 
spunea antrenorul Ion Zlătaru, 
„vreo 17 sint de mare perspecti
vă. Cuțov va avea urmași..." în 
total se află In activitate susți
nută pe teritoriul municipiului 
circa 180 de pugiliști juniori și 
seniori.

ziaruliit 
' mare 

gale-

ACTIVITATE INTENSĂ 
TIMPUL ANULUI

ȚO'T

al unor ample 
cărora s-a tre- 

untui plan de 
dacă doriți, 11

Alcătuirea unui calendar com- 
pețițional care să asigure eșalo- 
riarea întrecerilor pe tot par
cursul anului, ținîndu-se inșă 
seama de obiectivul major — 
campionatele naționale de juniori 
și seniori —■ precum și angrena
rea tuturor sportivilor intr-un 
sistem competițional adecvat, 
constituie problemele esențiale. 
Cercetind cu atenție calendarul 
competițional, observăm că orașul 
Brăila participă la toate compe
tițiile de mare amploare din 
țară, iar in spațiile dintre 
acestea, numeroase competiții 
amicale sau oficiale locale men
țin activitatea la un nivel ridicat. 
Pentru a exemplifica, cităm 
„Cupa orașului Brăila", competi
ție desfășurată în trei etape, eșa
lonată pe tot parcursul anului : 
etapa I — iarna, etapă a Il-a — 
vara, etapa a IlI-a — toamna. 
La Întrecere participă tdțl juniorii 
din oraș, competiția exercitîn-

METAMORFOZE 
NEDORITE

Activitatea plină de pasiune a 
acestor antrenori întimpină, Insă, 
și piedici. Pentru perioada de 
vară orașul ar putea dispune de 
două arene de box, dintre care 
una cu o capacitate de 2 500 de 
locuri. Firește, nu la toate galele 
este necesară arena mare. în o,raș 
există alta mai potrivită pentru 
gale de mai mică importanță, așe
zată in partea centrală a orașu
lui. Este arena de pe strada Re
publicii, tinde cu ani în urmă 
Mircea Dobrescu, Ghețu VelicU 
șl Șerbu' Neacșu culegeau ropote 
de aplauze pentru evoluțiile lor. 
în prezent, în această arenă nu 
se poate pătrunde din cauza pe
reților de șcîridură și de carton 
ai unor gherete cu mărunțișuri, 
amplasate la intrarea în arenă, 
în acest mod s-a deschis un ba
zar, închizîndu-se porțile unei si
rene sportivei Au fost făcute toa
te intervențiile menite să aducă 
reglementarea dorită, dar inutil. 
Acolo ar fi putut evolua cei 80 
de copil ai lui Zlătaru. campionii 
de juniori Șt. Tudor și Con
stantin Octavian, pregătiți de Gh. 
Bobinaru, tinerii Gh. Ciochină, 
Vlad Ionel, Ștroe Zaharia ----
Florea Marcel, toți finaliștl 
foști campioni naționali de 
nlorl.

PASIUNE. MODESTIE 
PRICEPERE

său 
său 
ju

SI

Vizitînd sala de antrenament 
unde Gh. Bobinaru Iși pregătește 
cu minuțiozitate frumoasele sur-

ÎNTRE CER SI PĂMÎNT
9

Omul cu trăsături energice, 
Bărbătești, c.u care stăm de 
vorbă, Titi Enăcheșcu, coman
dantul aeroclubului Brașov nu 
știe care-i casa lui adevărată : 
aceea in care îl așteaptă cu 
drag, dar rfe fiecare dată și cu 
puțină emoție, soția și fiica lui, 

. Adriana, sau timpul acesta de 
aviație, de la Sinpetru, pe care 
t-a transformat intr-un institut 
superior de planorism, frecven
tat de zeci și zeci de tineri. 
Veniți să învețe secretele zbo
rului fără motor, să-i ci/noas- 

' -că deliciile ?
Vara, cei puțin, Titi Enă- 

chescu uită că mai trebuie să 
și plece de pe aerodrom. Si, 
cind nu este aici, poate fi gă
sit la cealaltă margine a Bra
șovului, la Ghimbav, unde se 
desfășoară lecțiile și... extem
poralele de parașutism. Soția 
lui este mereU în alarmă, gîn- 
dindu-se că, acolo, in înaltul 

' cerului, nu este cel mai... si
gur loc de muncă, dar nu-și 
exprimă niciodată aceste te
meri. La ce bun, de altfel ? In 
primul rind, Titi ar izbucni 
intr-un hohot de ris și ar în
cerca s-o convingă că pe șo-

■ selele aerieițe riscul unui ae- 
' cident de-. circulație este de

o sută de ori mai mic decit 
pe pămînt, chiar dacă ne re
ferim la pașnicii pietoni și nu 
la conducătorii de vehicule cu 

„ motor. Si apoi, parcă ar exista
■ o forță misterioasă, capabilă 
' să-l desprindă pe Titi Enă-

chescu de pe aerodromul Sin
petru și să-l ducă spre alte 
ocupații, in care oamenilor li 
se cer mai puține virtuți și cu
raj inainte de toate ?

Eu nu i-am pus această în
trebare, dar apreciatul zbură
tor a intilnit-o, poate, in ochii 
mei. Și, in locul oricărui răs
puns, m-a invitat să iau lac 
in planorul aflat la câțiva 
m.etrț de noi, N-am ezitat nici 
măcar o fracțiune de secundă. 
Oricg reticență gr fi apărut ri
dicolă in această ambianță, in 
această aulă a temerității in 
care cursanții, băieți și fete, 

din 
cu 

du-

urcă și coboară mereu 
înălțimi, cu dezinvoltura 
care ar face o plimbare, 
minica, cu bicicleta.

Convorbirea, începută 
pămint, continuă în aer, 
timp ce planorul condus 
Titi Enăcheșcu caută miracu- 
loșii curenți care îl poartă tot 
mai sys, tot ,mgi ^ețgfiț^—

— Acesta este adevăratul 
zbor — exlamă Titi Enăches- 
cu, cu entuziasmul unui ado
lescent, la prima lui întîlnire 
cu planorul, Am urmat, în 
tinerețe, după ce ani terminat 
liceul, și cursurile școlii de 
pilotgj de la Pileș. Pentru 
completarea pregățțrii profe
sionale, am făcut și parașu
tism. Cred insă că un zbură
tor se simte realizat pe deplin 
numai la bordul unui planor, 
privind cum zboară alături,

1-- --- r

Opthism după Minsk
-r—T

(Urmare din pag. 1)
țime. Echipa noastră se do
vedește a fi nțpi omogenă, 
iar maturitatea sportivă a 
componentilor ei a crescut 
mult. Cu o pregătire adec
vată și cu un lot complet 
floretiștii vor fi în măsură 
să furnizeze o dispută foar- 

1 te strînsă cu principalele as
pirante la titlul mondial, e- 
chipele U.R.S.S. și Franței.

Cît privește individualele, 
desigur că ne-am așteptat la 
mai mult de la Țiu, finalist 
la J.O. Se pare că el trece 
printr-o ușoară criză de for
mă. Dar, în timpul cafe a mai 

■rămas pînă la competiție. Țiu 
poate reintra în plutonul frun
tașilor. Haukler. floretist ex- 

' perimentat. a greșit în asaitu- 
' rile decisive îndeosebi printr-o 
totală lipsă de atenție. Aceas
ta l-a costat calificarea în fi
nală...

— Floretistele și-au confir
mat valoarea ocupînd ace- 

i lași loc III cg și în ediția 
precedentă a competiției. 
Considerați că ele pot aspira 
la un loc și mai bun 1
— Din lotul feminin de flo

retă au lipsit două titulare, 
Olga Szabo și Ana Ene. astfel 
că greul l-au dus — în prin
cipal — Ileana Drîmbă și Ma
ria Vicol. Da Havana, sperăm 
să aliniem „4“-ul clasic — Sza
bo. Drîmbă. Vicol și Ene. Nu
mai în cazul în care ultima 
dintre floretiste nu se va res
tabili sau nu va atinge forma 
cea mai bună vom recurge la 
Suzana Ardeleanu sau la A- 
driana Moroșan. De reținut, 
că la Minsk, Moroșan, a în
vins-o pe campioana olimpi
că, Novikova.

— Presa sovietică de spe- 
, cialitate apreciază laudativ 

rezultatele sabrerilor noștri: 
rite un lor 4 la echipe și la 

■ individuale Ce semnificație 
acordați a-estor rn-ulfate

, — Sabrerii români și-au

pe 
în
de

cîștigat ăreptul de a participa 
la competiție, clâsîndu-se după 
echipele U.R.S.S., Ungariei și 
Poloniei. Există, astfel, pers
pectiva ca echipa de sabie a 
României să se claseze prin
tre primple 6 din lume, ceea ce 
pentru actuala etapă de relansa
re a săbiei, ar fi un rezultat sa
tisfăcător.

Obținînd Jocul 4 la indivi
duale, Irimiciuc s-a impus spe
cialiștilor care văd în el un 
sabrer de mare viitor. Eu i-aș 
recomanda, însă, ca talentului 
să-i asocieze un volum de pre
gătire adecvat și mai multă 
piodestie.

— Pentru spadă ce conclu
zii se pot trage ? Locul IV 
este suficient de edificator 
pentru a. face anticipări la 
mondiale ?
— Spada progresează ceva 

mai lent decît sabia. Totuși, avem 
convingerea că s-ar putea ob
ține un loc printre primele 6 
la mondiale. In orice caz, la 
această probă se va da bătălia 
cea mai spectaculoasă ; o pro
bă cu sute de trăgători și în 
care arbitrajul își spune CU- 
vîntul cel mai puțin. Ne punem 
speranțe și pentru individuale, 
mai ales în Pongraț, Sepeșiu 
și Al- Istrate, adică 
torii tineri, titulari 
viitoarea Olimpiadă.

— Ce vf urma 
etapă de odihnă 
potrivă pregătirea 
tinua pînă în preajma mon
dialelor ?
— Lotul nostru, foarte so

licitat încă de la începutul a- 
nului trecut, simte nevoia li
nei perioade de odihnă. După 
o pauză de trei săptămini, pro 
gătirile vor fi reluate în vede
rea definitivării loturilor pe 
probe. Criterii ? Nu numai gra
dul de pregătire și performan
tele, ci și starea de sănătate, 
puterea de adaptabilitate la 
condițiile de climă ale Cubei 
(căldură șț multă umezeală).. 
Cuvîntul medicului va fi, deci, 
determinant.

supunindu-se acelorași legi, 
păsările cerului.

îndrăgostit de acest sport, 
Titi Enăcheșcu a atacat piscu
rile marii performanțe, reali- 
zipd anul trecut două valor oa- 
se recorduri republicane. Ri- 
dicîndu-se la 8 630 de metri, 
cu prilejul unui zbor Brașov- 
Arad, el a bătut recordul de 
altitudine absolută, realizind 
totodată și o altă performan- 
ță-record; un cîștig de înălți
me de 6 630 de metri. Așadar, 
două diamante la insigna de 
aițr f

...Convins că ocazionalul lui 
companion de zbor n-are am
biția șg. cucerească nici un dia
mant, Titi En-ăchescu nu mă 
urcă mai sus de 500 de metri, 
readucindu-mă după vreo 20 
de minute pe pămînt și oferiti- 
du-mi astfel un moment, poa
te tot atit de emoționant ca 
acela pe care l-a trăit Neil 
Armstrong tind a pus piciorul 
pe lună...

Oricum, pămintui este un 
loc mai propice pentru inter
viuri ! Titi Enăcheșcu îmi 
împărtășește secretele zboru
lui pe care îl între prinsesem 
cu citeva minute inainte. 
Drept... benzină, planorul fo
losise energiile atmosferei, cu- 
renții termici descendenți. El 
îmi vorbește cu siguranță, cu 
simplitate despre o mie de 
lucruri pe care nici acum nu 
reușesc să le înțeleg prea bine, 

, punindu-.mă astfel in fata u- 
țioț realități convingătoare. 
Planorismul,'zborul, in gene
ral, nu se bizuie atit pe curaj, 
cit pe multiplele cunoștințe 
profesionale ale pilotului, pe 
0 cultură generală binp sedi
mentată.

— Nu e atit de greu să con- 
duci un planor și, mai tîrziu, 
un aparat cu motor, ne măr
turisește Titi Enăcheșcu. Dar, 
pentru a-l stăpini pe deplin, 
pentru a porni la drum fără 
cea mai mică îndoială — și a- 
ceăsta este prima lege in a- 
viație — trebuie să fii, păs- 
trind proporțiile și rugind să 
mi se ierte apropierea, un

mic savant. Se vorbește des
pre îndrăzneala celor trei cos- 
monauți americani, care au 
cucerit luna. In rindurile ti
neretului, în special, poți găsi 
oameni și mai temerari. Dar 
curajul fi dirzenia lui Arms
trong, Aldrin și Collins n-au 
avut decit foarte puține con
tingențe cu aventura, datorită 
excepționalei lor pregătiri, sub 
toate aspectele. Adresîndu-mă 
tinerilor care visează să de
vină aviatori — și numărul 
lor crește mereu in țara noas
tră — țin să le spun că lu
crul cel mai cuminte este să 
înceapă cu aeromodelismul, 
care reprezintă, în fapt, poarta 
de intrare în aviație, să frec
venteze cursurile de racheto- 
modele. să deschidă larg căr
țile de specialitate.

...Sînt trei ore de tind am 
venit pe aerodromul Sinpetru. 
In fapt, am consacrat puține 
minute convorbirii cu Titi 
Enăcheșcu. Nici nu puteam șă 
ne întindem la vorbă. Dumi
nica este, la drept vorbind, 
marea zi de lucru a aerodro
mului. E preferabil să privim, 
să admirăm și să reținem cite 
ceva din tot ceea ce vedem, 
încă un planor a aterizat la 
picioarele noastre. Din el sa
re, grațiagsă, studenta Marce
la Banaru, înscrisă la „fără 
frecvență" la Institutul de e- 
ducație fizică și sport, li zim- 
bește cu recunoștință lui Titi 
Enăcheșcu, cel care a inițiat-o 
in tainele zborului fără motor, 
care i-a prins de umeri nevă
zute și vrăjite aripi. Dar par
că numai ea ? Unii dintre ele
vii lui Titi Enăcheșcu — Lu
cia Ardeleanu, Vasile Mihan- 
ciu, Gheorghe Negustoru, 
Gheorghe Pirvan și Florea Tu- 
doran ■— dovedind valor} ridi
cate, au primit confirmarea o- 
ficială a talentului și pricepe
rii lor, devenind maeștri ai 
sportului la planorism.

Cu o asemenea activitate di
dactică tn urma sa, cu perfor
manțe personale care se con
fundă cu două remarcabile re
corduri republicane, Titi E- 
năchescu le-a ușurat munca 
celor ce aveau sarcina să alea
gă pe cel mai bun sportiv al 
județului Brașov, în anul 1968.

Cred că n-a avut contracan
didat !

ta trăgă- 
și pentru

acum ? O 
sau dim- 
va con-

prize, ne-am dat seama ce ripostă 
constituia această „sală" pentru 
cel ce-și justifică lipsa rezulta
telor reclamînd condițiile mate
riale necorespunzătoare. A fost 
de ajuns acest contact pentru a 
înțelege că aici domnește, indu
bitabil, pasiunea șl priceperea. 
DlscuUnd cu acest mare iubitor 
de copil, am aflat citeva lucruri 
interesante.

— Ideea care mă călăuzește, 
ne-a spus apreciatul antrenor, 
este grija pentru selecție. O se
lecție bună Înseamnă 50 la sută 
performanță asigurată. De alt
fel, lotul boxerilor englezi la re
centul campionat european * 
confirmat vederile : selecție 
purle. Cea mal mare bucurie 
tru mine este să văd în 
mulți copii, multă mișcare, 
numărul lor scade, am senzația 
că mi-e urît șl încep alergătura 
prin școli și cartiere.

— După ce criterii selecționați 
copil 7

— Criteriul esențial este pasiu
nea. Celelalte criterii morfo-func- 
ționale' nu se pot generaliza, mai 
ales la virsta la care eu fac se
lecția.

— Ce rezultate ați obținut anul 
acesta ?

— Doi dintre elevii mei au cuce
rit titlul de campioni naționali 
de juniGrl : St. Tudor, la ca
tegoria semimuscă și Constantin 
Octavian, ig muscă. La campio
natele naționale de jupiori, 
Gheorghe Ciochină, care a ocu
pat locul doi, după o luptă foar
te strînsă, deși a pierdut a fost 
răsplătit pentru evoluția sa cu 
o frumoasă cupă. Este cel mai 
mare'talent pe care-1 am în sală 
la ora actuală.

Vizitînd apoi și sala în care Iop 
Zlătaru este permanent înconju
rat de o. puzderie de copii, cău
tăm să intuim zilele cînd pumnii 
lor vor încăpea cu greu în mâ
nuși... Vrînd parcă să se justi
fice, făcînd un slalom printre 
micii săi elevi, antrenorul se 
apropie de noi : „Ii Vedeți 7 încă 
nu știu ce-1 aia box. Deocam
dată, jocuri, gimnastică cu mă
nușile în mînă, exerciții de dez
voltare fizică și alfabetul pugi
listic, fără nici o confruntare. In
teresul nostru este ca ei să creas
că aici, în sală, să se obișnuiască 
în așa măsură cu ea, incit atunci 
cînd se pune problema perfor
manței să f;e deja familiarizați 
cu termenii, cu aparatura și să 
dispună de o bună pregătire fi
zică. Aceeași atmosferă o puteți 
intîlni șl Ia Gh. Baltă".

Reflectînd asupra celor văzute, 
nu poți să nu te întrebi : ciți an
trenori depun atîta pasiune și 
interes ca acel din Brăila 7

Gh. 1LIUȚA

VIZITA 
BÂTRiNULUI DOMN

ml-a 
tlm- 
pen- 
sală 

Cind

Strivită intre eveni
mente, vizita recentă 
la București a lui 
Stanley Mathews a 
trecut dacă nu neob

servată (ar fi fost și impo
sibil, într-atît de mitic este 
pentru urmăritorii sportu
lui Sir Stanley) în orice caz 
mult prea puțin știută fi 
dezbătută decit am fi pa
riat citind telegrama cu 
vorbele: „Sosesc luni ae
roportul Băneasa*. 
tîmplă.

Supărătoare insg 
atit semi-ignorarea 
ței, cît trecerea foarte, foar
te rapidă peste scopul prac
tic al călătoriei aceluia ca
re a dominat vreme de a- 
proape trei decenii fotba
lul englez și internațional. 
Stanley Mathews, omul ca
re joacă pe post de extre
mă la 50 de ani, devenit 
simbol al longevității spor
tive, n-a descins în România 
nici ca mare jucător, nici 
ga antrenor, nici ca repre
zentant al federației brita
nice de specialitate, nici ca 
profesor de tehnică și tac
tică pentru străini, nici ca 
impresar: el a venit aici 
în calitate de bătrin. In
tr-adevăr, prezentîndu-se 
la Federația română de 
fotbal, Mathews a declarat 
că sensul turneului euro
pean și deci al etapei bucu- 
reștene îl constituie orga
nizarea unor meciuri inter
naționale de old-boys. Prin
tre care, evident, o întîlni
re România-Anglia.

Ideea urmărită de Mat
hews se situează dincolo de 
afaceri și pe deasupra chiar 
a spectacolului fotbalistic 
pur fi simplu. Mathews.

Se In-

este nu 
prezen

simbolul longevității mili
tează pentru o idee care, 
dacă ne privim sincer două 
clipe în ochi, este cam fun
damentală i cum să trăim 
mai mult cu adevărul, cum 
să jucăm și să ne jucăm 
mai mult, cum să marcăm 
mai mult, în fatala poartă 
adversă, cum să zburdăm 
mai mult pe gazonul sta
dionului și vieții, cum, nuli 
ales, să învingem mai mult. 
Din manifestare simpatică, 
generatoare de emoții cum
secade și amintiri, Mathews 
vrea, revoluționar, să trans
forme meciurile dintre old- 
boys in expresie a posibili
tăților umane întru prelun
girea, la nivel înalt, u vie
ții. Și, trebuie să notă! 
inițiativa vine cam împo
triva curentului, astăzi, 
știut fiind că lumea profe
sionistă a sportului este 
obsedată de „vârstă", ca și 
cum orice an în plus peste 
cei 25 ai atletului ar echi
vala cu o maladie gravă. 
De cite ori n-auzim că in
terul care a împlinit alal
tăieri 30 de ani este bătrin, 
ca să nu mai vorbim de 
înotător, senil la 19 ani ju
mătate,..

Toată suflarea specialiș
tilor se zbate mondial pen
tru alcătuirea echipelor și 
campionatelor under 23. E 
normal. E în interesul per
formanței sportipe,.

Sir Stanley Mathews se 
zbate pentru alcătuirea u- 
nui campionat al echipelor 
„peste 41". E și mai normai 
încă. E în interesul perfor
manței umane.

Al. MIRODAN

POST RESTANT

VALOARE CONSOLIDATA
Eclatanta și — am să arăt 

mai ia vale de ce NEsur- 
prinzătoarea, totuși, victorie 
obținută de Țiriac și Năstase 
la Wimbledon a zguduit din 
temelii ierarhizarea statorni
cită în tenisul mondial și a 
indispus, sînt sigur, prin ine
dit, ca să zic așa, obișnuin
țele prea rafinate și prea con
servatoare. Este vorba, fără 
nici un fel de exagerare, de 
unul din galoanele cele 
prestigioase pe care și 
așezat pe umeri sportul 
tru, din toate sectoarele 
și din toate timpurile.

Jucători de tenis de mare 
clasă am mai avut noi și 
participări în această super- 

. competiție de elită care este 
„Cupa Davjs“, — de. aseme
nea. A fost — ca să mă re
fer numai la piscurile ivite 
de-a lungul anilor — Nicolae 
Mișu — a fost Gică Poulief,
— a fpșt Hamburger,
— a fost Caralulis, — a fost 
Schmidt, — a fost Tănăsescu,
— a fost Gogu Vizirii, și o 
comparație a valorii lor in
trinsece, independent de re
zultatele obținute, cu cele 
două rachete actuale este greu 
de făcut, înțrucît e vorba.

mai 
le-a 
nos- 
sale

mai întîi, de alte epoci de 
prezență sportivă și, apoi, și 
de alți adversari, a căror va
loare, de asemenea, nu se 
poate stabili în raport cu ju
cătorii străini prezenți astăzi 
pe courts-urile lumii. Valoa
rea performanței în sine însă 
aparține, cert, lui Țiriac și 
Năstase-

Spuneam, tovarășe redac
tor, la început că. totuși, ma
rea victorie reușită la Wim
bledon NU trebuie socotită 
surprinzătoare. Intr-adevăr, de 
ce surprinzătoare, cind jucă
torii noștri au intrat în fo
cul disputei cu tenismanii en
glezi după o lungă și reve
latoare suită de întîlniri și 
de succese individuale și după 
victorii concludente în for
mație de reprezentanți ai ță
rii cliiar în jocurile CUPEI ? 
Edificiul acesta al succeselor 
de P>nă la întîlnirea cu te
nismanii insulari în fieful 
lor se putea, firește, să nu fie 
suficient ca Țiriac și Năstase 
să iasă victorioși. Se putea I 
Dar el era, în același timp, 
și o premisă, o premisă so
lidă care ne arăta că ei in
trau în joc cu șanse certe. în 
nici un caz, ei nu au avut

PREGĂTIRILE ECHIPEI
NAȚIONALE DE BASCHET

în cadrul pregătirilor pe 
care le efectuează în vederea 
participării la apropiatele 
campionate balcanice și cam
pionatele europene, reprezen
tativa de seniori a României 
a susținut la Bpdapesta cî- 
teva meciuri de verificare în 
compania selecționatelor țării 
gazdă și Algeriei. Avînd o 
evoluție bună, sportivi) ro
mâni au cîștigat toate meciu
rile : 93—75 (45—28) cu Un
garia, 108—72 (50—35) cu Al
geria, 72—56 (33—34) revan
șa partidei cu Ungaria. în
tîlniri le cu formația țării 
gazdă au fost arbitrate de

cuplurile maghiare Kassai— 
Tarr și respectiv Tarr—Zsi- 
rosi.

Meciurile, în special cele 
cu echipa Ungariei, au permis 
antrenorului Al. Popescu să 
efectueze o verificare atentă 
a tuturor jucătorilor, precum 
și a unor sisteme de atac și 
de apărare. în defensivă, de 
pildă, au fost utilizate alter
nativ sistemele om la om 
clasic, presing și apărarea 
combinată. Au fost 
următorii jucători: 
Riihring, Nosievici, 
mirescu, Jekeli, Albu, 
Diaconescu, Novac și

folosiți 
Cernea,
Drago- 
Cztpor, 
Tarău.

în această întîlnire rolul unor 
outsider! — ci, e bine sâ știm 
și s-o spunem net ! pe acela 
al unor parteneri absolut e- 
gali, așa îneîț, ideea de sur
priză se exclude de la sine.

Altceva însă, cred eu, tre
buie remarcat, pentru că, am 
impreșia, nu s-a șubljrțigt a- 
cest amănunt determinant, 
pregătitor aș spune, al marii 
victorii culese strălucit pe 
gazonul inițial handicapant 
de la Wimbledon.

Federația noastră a avut, 
mai de mult, inspirata idee 
(pentru care, măcar acum, se 
cuvine s-o felicităm) de a-i 
înscrie pe Țiriac și Năstase în 
rîndul jucătorilor amatori au
torizați — ceea ce, cu uite 
cuvinte, le-a dat dreptul să 
participe și în turnee open, 
— adică și în compania ju
cătorilor profesioniști, de re
gulă superiori celor amatori. 
De multe luni de zile, exce- 
lenții noștri jucători și-au în
crucișat mingile peste fileu 
cu aproape toți marii jucă
tori ai lumii — amatori sau 
profesioniști. Acest rodaj de 
luni de zile de întreceri open 
le-a consolidat valoarea și 
le-a diversificat măiestria. Să 
ne gîndim numai că — fără 
această excelentă și, poate, 
îndrăzneață inițiativă a fede
rației —, ei ar fi fost reduși 
la cele citeva întîlniri — a- 
micale sau oficiale — recla
mate de o activitate din care 
ar fi fost exclus open-ul și 
vom conchide, logic, că pro
gresul vertiginos realizat de 
ei n-ar fi fost posibil.

Evident, absolut evident. în 
primul rînd a fost valoarea 
lor, — apoi a venit open-ul. 
Dar — mă întreb — fără a- 
cest open valoarea lor s-ar 
fi putut, în alte conditiuni, 
contura pînă la dimensiunile 
succeselor cunoscute și ale 
unei victorii la Wimbledon ?

Iată de ce eu cred că. în 
toată această treabă excep
țională, un merit îl are și 
open-ul.

AI. d-talc, 
V. T. RANU

P. conf., 
c. grigoriu ■

durata de 3 ani, 
' i „Timpuri

Jack BERARIU

ANUNȚ
Întreprinderea optica romană

ANGAJEAZA DE URGENȚA TINERI 
15—18 ANI împliniți, PENTRU A SE 
UCENICIE LA LOCUL DE MUNCA 
meserii :

din București, str. Intrarea I.O.R. nr. 4, 
sectorul 4, telefon 210010 — interior 163 și 185

IN VIRSTA DE 
CALIFICA PRIN 

in următoarele

-r Lăcătuși construcții metalice, cy <’ ,'r.
cu pregătirea teoretică, la Școala profesională 
Noi" ;

— Vopsitori industriali, cu durata de 2 ani. cu pregă
tirea teoretică la Școala profesională „Grivița Roșie";

— Strungari la strunguri paralele, cu durata de 2 ani 
și pregătirea teoretică prin cursuri de scurtă durată în 
cadrul întreprinderii.

înscrierile se fac la sediul întreprinderii pină la data 
de 28 august 1969, pe baza următoarelor acte :

— Certificat de naștere — copie și original;
— Diploma sau adeverința de absolvire a școlii gene

rale ;
— Fișa copilului de Ia 0—15 ani pe care o eliberează 

școala generală absolvită, sau certificat medical eliberat de 
Circumscripția medico-sanitară ;

— Buletin de analiză a sîngelui și examenul radiolo
gie pulmonar.

Se primesc candidați (băieți) din toate județele (firii 
cu condiția să aibă domiciliul asigurat in București.
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ORICE
ÎNCEPUT

E GREU...
Deși ne afiuni abia după 

debutul noii ediții a cam
pionatului, faptul că n-am 
reușit să demarăm puter
nic chiar din start (deși 
cele 4 puncte ar părea că 
ne contrazic) mă obligă 
să revin puțin la perioada 
pregătitoare.

La Monpasa s-a desfășu
rat o judicioasă pregătire 
de bază a jucătorilor. Dar 
lipsa unui teren corespun
zător n-a permis și o pre
gătire țehnico-țactică adec
vată, cit mai fidelă con
dițiilor de joc. Și cunos- 
cîpd acest handicap, am 
incercaț o compensare 
printr-o suită de meciuri 
care să ne solicite mai 
mult pe planul organizării 
jocului. Insă turneul din 
Belgia, peptru care am op
tat în cele din urmă, a ri
dicat, dincolo de acest o- 
biectiv, și cîteya inconve
niente. Intrucit prestigiut 
de campioană națională 
impunea onorarea cărții 

de vizită, n-am putut ne
glija de fel rezultatele în 
sine. La aceasta s-au a- 
dăugaț duritatea călăto
riei cu trenul (51 de ore 
dus-intors) și programul 
foarte încărcat : 3 jocuri 
in 5 zile. Astfel înejt soli
citarea jucătorilor a de
pășit, cred eu, „baremul" 
corespunzător perioadei de 
pregătire, fără ca obiec
tivul esențial urmărit să 
fie atins pe deplin.

Am abordat, deci, prima 
etapă, de Ia aceeași nece
sitate a unor antrenamen
te tehnico-tactice pentru ca 
echipa să practice un joc 
de mișcare, aerisit. De a- 
ceea ne-am propus ca și 
în următoarele zile acesta 
să constituie centrul de 
greutate al ciclului de pre
gătire, deși evoluția noas
tră din meciul cu Steaua 
a indicat ceva pași înainte.

Oricum, însă, haina de 
campion este strimtă, deo
camdată, pe jucățorți noș
tri. Inhibați de noua pps- 
tură (reversul reveriei din 
finalul sezonului), temă
tori de greșeală, ei și-au 
pierdut ceva din sponta
neitatea cu care au acțio
nat în trecutul campionat 
cind, vorba aceea, n-aveau 
ce pierde... Dar cum orice 
început e greu, mizez pe 
seriozitatea jucătorilor mei, 
pe spiritul lor de mobili
zare și întrajutorare, pen
tru ca travaliul in teren 
să aibă mai mulță cohe- 
rență și finalitate.

Bineînțeles că pentru a- 
ceasta și resorturile princi
pale ale organizării jocu
lui vor treimi să funcțio
neze la randament maxim. 
Și mă gîndesc, în primul 
rînd, la linia mediană, pe 
care o văd intr-o nouă 
componență: Peiescu, Dem- 
brovșchi, Axente. In a- 
ceastă ipoteză de luerp 
(care depinde evident, de 
rezolvarea transferurilor lui 
Dembrovsclți și Regep), 
Lerctep va deveni fundaș 
central, alături de Pojppi, 
iar Regep va juca in linia 
de atac, împreună cu Si
ma și Domide. După cum 
se observă, gradu| de teh
nicitate per jucător fiind 
sporit, sperăm ca și jpcul 
echipei să reflecte această 
schimbare.

Echipa noastră, tară să 
apeleze Ia betop, a reușit 
sa primească cele mai pu- 
tipp goluri (n ullimcle 
două campionate. Și vrem 
să credem că acestui atu 
i se vă adăuga, nu peste 
multă vreme, și un atac 
mai productiv. Cred că 
noutățile tactice — pe 
care deocamdată le exer
săm — vor vorbi, in cele 
din urmă, prin cifrele go
laverajului.

Deși preocupați evi
dent de debutul echipei 
U.T.A. în ,,C.C.E.“, nu vom 
efectua pregătiri speciale 
în vederea meciurilor cu 
Legia Varșovia. Pregăti
rea de bază rămîne aceea 
pentru campionat. Vom 
întocmi însă două cicluri 
cu jocuri disputate dumi- 
nică-miercuri-duminieă cu 
adversari puternici, care 
să ne aducă în ritmul 
unui efort susținut. Ast
fel, de pildă, la 3 septem
brie vom evolua la Timi
șoara, cu Rjpensia și vom 
mai apela la o echipă din 
divizia A. De asemenea, 
vom trimite un tehnician 
pentru a viziona cite un 
meci al Legiei, la Varșovia 
și în deplasare.

Pînă atunci nu avem de- 
cit un singur etalon de 
comparație cu viitorul nos
tru adversar: in timp ce 
U.Ț.A. a terminat la ega
litate (0—0) cu echipa bel
giană de prima categorie 
S.C. Varegem, în depla
sare, Legia a pjerdut pe 
același teren cu 0—1.

Dar evident, singura 
comparație valabilă rămî
ne cea din meciurile di
recte, pe care U.T.A. le 
pregătește cu calm, încre
dere și spirit de răspun
dere.

Nicolce DUMITRESCU 
antrenor

ECOURI ECOURI... ECOURI... ECOURI ECOURI... ECOURI PREGĂTIRI PENTRU SEMICENTENARUL
- ______

• Spectator, duminică, pe 
stadionul „23 August", antre
norul echipei naționale, AN
GELO NICULESCU, înde
plinea, de fapt, oficiul de ob
servator federal la partida 
dintre campioni și cupmeni. 
Retranscriem, în cele ce ur
mează, cîteva din observațiile 
sale, după părerea noastră, 
pe deplin realiste.

Steaua putea conduce în 
minutul 20 cu 3—0. Pînă țn 
acest minut, U.Ț.A. a evoluat 
cu o inadmisibilă timiditate- 
pentru o campioană.

!n repriza a doua U.T.A. 
a fost literalmente pită echi
pă. A jucat simplu, direct, e-

linia

ficace, mareînd patru goluri 
valabile.: l-am numărat și pe 
cel anulat — nejust —de ar
bitrul Mircea Rotaru

Poarte vulnerabilă
Cristache—Mirăuță—Dumitru 
Nicolae-, în care ultimul a fost 
„campionul" greșelilor

Selecțlonabililor le-aș acor
da următoarele note •’ Săt- 
măveanu 6, Creiniceauu 4, 
Domide S, Gorgea 8,

De asemenea, arădenilor 
Pojqni și Axente, care mi-au 
plăCid,. le-aș. georda pgtci 8.

Simptom îngrijorător pen
tru Steaua : dispariția pro
gresivă — din joc — a ex
tremelor care ajung, la

ECOURI... ECOURI... ECOURI.,ECOURI

A,® Clasamentul diviziei 
după două etape, oferă pasio
nalilor fotbalului o situație cu 
totul ieșită din comun : fără 
să fi jucat nici un meci, din 
motivele cunoscute. Petrolul... 
stă mai bine decît Steaua, 
A.S.A. Tg. Mureș Și Crișul, 
pe locul 13. Ca și aceste trei 
echipe, formația din Ploiești 
are 0 puncte, dar beneficiind 
de... avantajul de g nu fi ju
cat, nu a rămas datoare la 
golaveraj, in timp ce Steaua, 
A.S.A. Tîrgu Mureș și Crișul 
au minusuri de 2, 3 și, respec
tiv, ti goluri !

• Feroviarii clujețli au re
coltat frumoase aplauze da
torită însuflețirii cu care au 
luptat în repriza secundă și 
— mai ales — pentru remar
cabila lor comportare sporti
vă. Singurul care și-a făcut 
(cu perseverență) remarcate 
calitățile de orator a fost 
chiar., căpitanul echipei, Al. 
Vasile. Paradoxal, nu ?

• La sfirșitul meciulpi „U“ 
Clpj — Dinamo București, piț- 
trșnorul Ștefan Cirjan a făcut 
o criză cardiacă și a fost trans
portat cu Salvarea, la spital. 
Examinările ulterioare au ară
tat că era vorba de spasme ale 
arterelor inimii, consecutive 
probabil inhalării exagerate de 
nicotină. Ieri la prinz, antreno
rul clujenilor, încă internat, se 
simțea bine, astfel incit îngri
jorarea jucătorilor și a condu
cătorilor de la „U“ s-a risipit. 
Se speră că Ștefan Cirjan iși 
va relua activitatea imediat, ti 
dorim deplină însănătoșire.

• Observatorul federal la 
meciul A.Ș.A. Tîrgu Mureș— 
F.C. Argeș, Flprjn Dumitres
cu. na fost de acord decît cu 
trei din cele patru stele cu 
care am notat arbitrajul Iții C. 
Bărbulescu. reproșînd condu
cătorului jocului neaplicarea, 
în trei ocazii, a legii avanta
jului și transformarea, în fe
lul acesta, a unui avantaj (lo
vitura liberă fluierată) în... de
zavantaj (oprirea unpj atacant 
dintr-o acțiune cu perspecti
ve). Au existat, este adevărat,. 
și asemenea situații, în care 
arbitrul a fluierat prea repe-

neprevăzțnd că ÎB fazei® 
respective ar putea să intervi
nă, cu o fyațțiune de secundă 
mai țîrșip, aplicarea legii a- 
v^ntajulpț. M

Și, totuși, am noțat arbitra
jul lui C. Bărbulescu, nu cu 
trei stele, ci cu patru. Am 
considerat că aceste greșeli, ca 
să le șpupem așa, de ordiți 
tehnjc, cintăresc mai puțin de
cît corectitudinea și cura
jul de care a dat dovadă, a- 
cordînd fără cea mai mică e- 
zitațe, lovitură de la 11 metri 
în favoarea oaspeților, în mo
mentul cînd aceștia conduceau 
cu 1—0 și la o fază (agățarea 
piciorului) în carp unii arbitri 
pot aduce argurțipntpl 
elementului intentional, 
tru 
ta.

a-și acoperi în felul 
lipsa lor de curai.

I

■facă figura-moment dat, să 
ție.

Nu 
de la 
Joacă 
ll... cauți cu ochii pe teren.

Ce notă aș da jocului ? 7.
Tehnic, 

decepționat 
mult de la cele două „firme' 
Care s-a«. înfruntat.

• „Cum să nu „cadă*1 echi
pa în repriza a doua?, se la
menta Titus Ozon după victo-

știu ce 
un timp, 
20—30 de

se întimplă, 
cu Tătaru. 

minute, apoi

spectacular. ma 
Așteptam mai

în vederea aniversării a 50 
de ani de la înființarea clu
bului Univecsitatea Cluj, care 
va avea loc la 22 și 23 oc
tombrie, organizatorii aces
tei festivități au luat o serie 
de măsuri pentru o frumoasă 
și meritată publicitate a eve
nimentului. Astfel, au apărut 
sau sînt în curs de realizare 
fotografii și pliante evoca-

toarc. machete, precum și a- 
fișul semicentenarului-.-. -In 
diverse formule grafice', da
tele „U—50-—1919-1969“-...vor . 
fi înscrise ” pe serii de-cărți 
poștale și pe diferite obiecte.

•; _ ;_________ u

CLASAMENTUL 
CAMPIONATULUI ECHIPELOI 

DE TINERET-REZERVE

ECOURI... ECOURI...

AZI LA CONSTANȚA:

FARUL - RAPID
în cadrul pregătirilor pen

tru etapa de duminică, divi
zionarele Farul și Rapid se 
întîlnesc azi, la Constanța, 
intr-un joc amical, care va 
începe lă, ora 19,30.

CQBNEL FQPA. 
cayesp. pripei pal

MECI AMICAL 
LA BRAȘOV

Stadionul Tineretului din 
Brașov găzduiește azi, de la 
ora 16,45, partida amicală 
Steagul roșu — Chimia Fă
găraș'-(div. C). '
C. GRUIA — coresp. principal

1. Crișul 2 2 0 0 2—0
*2—3. C.F.R. Cluj 2 110 5—4
2—Sț Farul 2 110 3—2

4. Dinamo Buc. 2 10 1 8—5
54-8. Pollt. Iași 2 18 1 4—2
5—6. Dlnamo Bacău 2.1 0 1 3—1
7—9. „U“ Crațova 2 10 1 2—1
7—9. Steaua 110 0 1-0
7-9, F. C. Argeș 2 10 1 2—1

10. U.T.A. 2 10 1 1—1
11. ,U“ Cluj 2 10 1 3—4
12. A.S.A. Tg. M. 2 0 11 4—6
1S. Steagul roșu 2 0 11 2—S
14. Petrolul 0 0 0 0 0—0
15. Rapid 1 9,0.1 1—4
16. Jiul 2 0 0 2 h-1

lipsei 
pen- 

aces-

ECOURI... ECOURI.
O Pețrgșcu, „așchința clu- 

jenilor", s-a dovedit spaima 
apăyării din petroșani. în pri 
ma repriză (la scorul țle (1—6) 
a fost pe punctul de a înscrie! 
Sțp.chcr, care ii luase urma, 
a țpțervețițt, însă, hl ultimo 
cRpă> prinir-uh „tsfkîițig" de 
cea mai pură calitate. Pe
trescu a căzut in yareu, dar 
arbițrțil N. Cursaru nu s-a 
lăsat sedus de această „figu
ră11. Pentru că era „pe fază11. 
De altfel, el a parcurs mulți 
kilometri în această partidă, 
fiind pe tot terenul. Ozpp re
marca Ia sfîrșit : „arbitrul 
Cursaru a alergat azi țnai 
mult decît toată echipa 
mea !!“

• S-gr părea yă după com
portarea falimentară a echi
pei în repriza secundă, Jiul 
pleacă la Brașov duminică în 
postură de „victimă11. Qzon e 
îțisă de altă părere : „pa Bra- 
șp.v, cîștigăm, precis, un punct. 
Sînt gata să fac și pariu.

Ce zici, „Tinel“ ? Ții pariul?
• Dumitrache ne-a declarat 

că în pauza meciului de la 
Cluj s-a adresat arbitrului 
Ritter : „Vă rog să fiți atent 
că adversarii mă trag de tri-

ECOURI... ECOURI...

ARBITRII MECIURILOR DIN ETAPA 
A lll-a A CAMPIONATULUI 

DIVIZIEI NAȚIONALE A
• F.C. ARGEȘ — RAPID : Em. 

(Ploiești), ajutat la lipie de N. Cursaru 
și T. Leca (Brăila) ;
• U.T.A. _ CRIȘUL : N. Petriceanu, 

linie de M. x Sadoveanu și N. Mihăilescu 
București) '
I. Rus (Tg. Mureș), ajutat la linie de 
(Sibiu) șf G. Manole (Constanța) ;

Vlaiculcscu 
(Pioleșii) 

ajutat la 
(toți din ucurești) :

• DINAMO BUCUREȘTI - DINAMO BACAU :_ .... .... .. . e. "Bucșe

O POLITEHNICA — „U“ CLUJ : D. Isăceșcu, 
ajutat la linie de A. Rădulescu și c. Bărbulescu 
(toți d|n București) ;
• PLTKPLVl — A.S.A. ; GH. Vasțlescu I, ș- 

juțat la. linie de A. Bentu și C. Dinulescu (toți 
din București) ;
• STEAGUL ROȘU — JIUL : P. Sotir (Mediaș), 

ajutat la lțpie dc C. Nițescu (Sibiu) și A. Ma- 
covei (Bacău) :

<9 C.F.R. CLUJ — STEAUA : O. Anderco (Satu 
Mațe), ajutat la linie de A. Toth și M. Bădulescu 
(ambii din Oradea) ;
• UNIVERSITATEA CRAIOVA — FARUL : S. 

Birăescu (Timișoara), ajutat la linie de I. Ritter 
(Timișoara) și I. Hrisali (București).

Nimic nu e mai rău — 
în sport, ca în oricare 
alt domeniu de activita

te — decît inerția, imobilis
mul, apatia celor care, dimpo
trivă, ar trebui să manifeste 
receptivitate la fiecare suges
tie, la fiecare gînd bun și să 
aibă întotdeauna priceperea și 
entuziasmul pentru a grăbi 
momentul împlinirii.

Pare, desigur, greu de cre
zut că aceste neplăcute con
statări pot fi făcute chiar a- 
tunci cind este vorba despre 
fotbal, fără îndoială sportul 
maximului interes și al unei 
popularități greu egalabile.

Par, iată cum am tntilnit — 
pe toată linia — ,un surprin
zător imobilism, condamnabil 
in toate cazurile și îndeosebi 
atunci cind referirile au în 
vedere activiști sportivi SA
LARI AȚI ai unor organe ju
dețene, municipale, din clu
buri sau asociații

înainte, chiar, ca ultima 
cronică a campionatului trecut 
să fje încredințată tiparului, 
redactorii ziarului au început 
o inedită; și utilă documentare, 
ineercind să găsească, în ca
drul urlei anchete de durată, 
răspunsuri la cele 
cile probleme ale 
fotbalistice dințr-un 
măr de județe ale 
flgcțja a considerat 
sideră — esențial pentru pro
gresul general al fotbalului ro
mânesc dezvoltarea calitativ

mai difi- 
activității 
mare nu- 
țării. Re- 
— și con-

ria (chinuită) de dumțijiică. 
Uite-1 pe Sandu. S-a îngrășat 
cu țyei kg. Achim, la fel. Iac 
Stan î?i pierde nopțile pe 
străzi- Dar- de miine (n.n. — 
luni) gata- îi bag la ,.presă". 
Și vor mai avea și alte „sur
prize". Ciție np se pregătește 
conștiincios s-o simtă pe... 
pielea lui“.

TURNEUL SELECȚIONATEI

PE JUNIORI A CUBEI
In perioada 4—18 septem

brie selecționata de juniori a 
Cubei va întreprinde un tur
neu în țara noastră. Progra
mul va fi stabilit în zilele 
următoare.

MimĂ BUCUMȘTCAHÂ
Duminică, în Capitală se 

yor discuta urn^oarele me
ciuri:
• STADIONUL DINAMO, 

ora 15: Dinamo București — 
Dinamo Șacău (tineret-rezer- 
ve); ora 16.45: Dinamo Bucu
rești — Dinamo Bacău (divi
zia A):
• STADIONUL META

LUL, ora 10: Metalul Bucu
rești — Metrom Brașov (dis 
vizia B);

T

Remarca antrenorului 
Braun, prezent la me
de la, Petroșani : „Locul 
ocupat de Jiul în ediția

Cibi 
ciul 
șpșg .....  „
trecută i-a cam înfumurat pe 
jucători. Ei nu mai muncesc 
cu rivnă la antrenamente. 
(Braun a urmărit pregătirile 
minerilor de-a lungul unei 
săptămâni). Timpul afectat, 
peplru'pregătire, aici, mi se 
pare insuficient. La U.T.A., 
„Cp,co" lucrează cu băieții 20 
de or? pe săptămână. Și iată 
— radioul țocmai anunța sco
rul final de la București — 
rezultatele se văd pe teren".

ECOURI ECOURI...
coți, cinci vreau să sar la cap 
și mă lovesc din cipcl în cind, 
PC la glezne". Se zice că re
plica lui Ritter ar fi fost ur
mătoarea : „Ce să-i faci Pu

mitrache, așa sg joacă la 
noi". Dacă schimbul de re
plici este exact, nonă nu ne 
rămîne decît să dezavuam 
izul de fatalitate din răs
punsul arbitrului. Jocul dur, 
nesportiv, nu. poate fi accep
tat drept un destin al fot
balului nostru. Dar, cu arbi
tri resemnați ca niște dom
nișoare bătrîne, lupta pentru 
difuziunea fair-play-ului în 
toate diviziile va rămîne doar 
un dulce vis steril.

ECOURI... ECOURI...

AU FOTBALIȘTII CRIȘULUI
MOTIVE DE INGIMFÂRE?!

superioară a activității din 
acest sport în toate județele 
țării și, desighr, înainte de 
toate acolo unde există tradi
ție, valoare, bază materială, 
cadre de specialitate ș.a. Fără 
fotbal bine organizat și de hu
nă calftate în cit mai multe 
județe și orașe este greu de 
crezut că vom avea echipa 
de valoarș în cele trei divizii

După cea de a doua înfrîngere a Crișultii, 
secția de fotbal a ținut marți o ședință de 
analiză. Obiectul ei ? Comportarea nesatis
făcătoare în acest debut de campionat. După 
cum ne transmite corespondentul nostru I. 
Ghișa, în ședință s-a stabilit că una din 
cauzele acestui start necorespunzătar ar fi... 
ingîmfarea jucătorilor după încheierea cam
pionatului trecut Explicația este umoristică. 
Jucătorii Crișului îngîmfați ! Pe ce ? Ce 
rezultate deosebite au avut ei în -campionatul 
trecut care să le inspire această — vezi 
doamne — îngîmfare ? Scăpați, destul de 
greu, de retrogradare, fotbaliștii de la Crișul 
sînt îngîmfați ! Ce-ar fi dacă acești băieți 
tineri (iptrați anul trecut în divizia „A“ 
prin baraj) ar păstra proporțiile și și-ar 
vedea lungul nasului ?

'■ .. .. I ■ .......... . ■
conomie de spațiu, redactorii 
ziarului au arătat — din tot 
atitea importante centre fot
balistice — ce este bun și mai 
ales ceea ce frîne^ă (și cit de 
multe erau aceste* obstacole 1) 
dezvoltarea firească a acestui 
sport, incepind cu centrele de 
copii și juniori și încheind cu 
echipele din prima divizie na
țională. Au rezultat, cel mai

IMOBILISM
PE TOATA LINIA.
naționale. Și fără aceasta re
prezentativa țării va continua 
— in pofida unor posibile suc
cese de moment — să rămină 
pe rampa valorii medii

Suficiente motive, de aceea, 
pentru a spera că o anchetă 
pe tema- dezvoltării actuale a 
fotbalului din marile centre 
sportive va fi urmată de largi 
dezbateri locale și, bineînțeles 
de măsuri eficiente

In 15 articole, pentru care 
nu ș-a făcut cîtuși de puțin e-

re

adesea, lucruri grave, care ca- 
reau soluționări imediate : te
renuri dezafectate, dezinteres- 
față de tot ceea ce nu este fot
bal de ,,A“, campionate jude
țene bizar organizate Și fără 
nici o valoare, nepotriviri evi
dente in scripte Și multe al
tele.

începuse un dialog care, țâ
ră îndoială, nu putea fi decît 
in fplosul fotbalului. Din nou 
s-a manifestat. însă, imobilis
mul și nepăsarea, falsa pasiu
ne pentru fotbal a celor car»

" ................i»...-—

• TERENUL GLORIA, or 
10: Mașini unelte Bucureșt 
— Olimpia Giurgiu (divizii 
C);
• TERENUL LAROMEI 

ora 10: Laromet București- 
Cimentul Medgidia (divizi; 
C);
• TERENUL T1MPUR 

NOI. ora 10: Flacăra roșii 
București — Caraimanul Byș 
teni (divizia C);
• TERENUL T.U.G., ori 

10: 'T.U.G. București — Pro 
greșul Corabia (divizia C).

★
Toate partidele etapei « 

IlI-a a. campionatului divizie 
naționale A vor începe la 
ora Ui,45,

DE TINERET-REZERVE
bligă însă unele (și am în
drăzni să vorbim de o ma
joritate) cluburi să importe 
jucători, apare limpede că la 
apește cluburi. n,u s-a dus ° 
politică justă față de tineret, 
nu s-a procedat la o pregă
tire temeinică a. acestui eșa
lon, cape trebuie să includăj 
elemente hi,pe dotate și cu 
largi perspective de viitor.

Vom luâț dintre multe al
tele. un exemplu extrem de 
grăitor. Am. ttsistaț, la un in
terval măj. mic de o s.ăptă- 
mină, la două jocuri ale echi
pei de - tinerct-rezerve ale 
clubului Dina.mp. Meciul ofi
cia}. cu Jiijl, disputat în pri
ma etapă și cel amical — 
cu 4 zile mai tîrziu — cu 
Șantierul- Naval. Oltenița, for
mație carș. activează în divî' 
zip C.

în primul meci, tineretul 
rezerve dinamovist a depășit 
extrem d.e ușor pe omonimii 
de la, Jiul. Se înfruntau 
deci, două teamuri-rezer- 
vor, pentru două echipe din, 
A. Și facilitatea victoriei di- 
namoviștilor justifica și pozi
țiile din, clasament — de-a 
lungul anilor — ale celor 
două echipe. La 4 zile după, 
aceea, aceeași echipă se chi
nuia, pentru a depăși — după 
ce fusese condusă — o echi
pă fără mari pretenții din 
campionatul diviziei C.

Faptul ne apare deosebit 
de grav dacă aprecierea va
lorică o faqem în silogismul 
avîpd drept termeni majori 

’Dinamo • București, echipă

„DE CE AM PIERDUT ?“

Printre multiplele probleme 
ale fotbalului românesc, a- 
ceea țț campionatului forma
țiilor de tțneret-rezerve a 
fpst — și este încă — foarte 
controversată. Și discuțiile 
purtate au. auvizajat atît uti
litatea competiției în sirie, cît 
Și forma ei de organizare.

Ceea ce se poate discuta 
in mod temeinic este faptul 
promovării elementelor în lo
tul de tineret- rezerve, in pri
ma etapă — și apoi a aces
tora țn echipa primă.

Ne întrebăm și întrebăm in 
egală măsură și cluburile, 
dacă simpla calitate de 
vțrstă este suficiență pentru 
includerea unoț- elemente în 
acest lot. Și răspunsul ce-1 
vpm primi va fi in, măsură 
să lămurească fondul, proble
mei. De asemenea — în ace
lași scop — vom piuit’ între
barea dacă are sens ca. atunci 
cind echipa de club se des
completează (și cauzele por
nesc de la accidentare și a- 
jung (ți procesul de uza.re, de 
imbălriniț-e <ț pn,or titulari) 
să șe caute soluțiile în alte 
locuri, îrț ogrăzile vecinilor 
btțnăparâ, atunci cind o pepi ■ 
nieră — și încă una costisi
toare — există în cadrul clu
bului respectiv. Dacă singura 
soluție acceptabilă este, în 
situația unor completări de 
loturi împrumutul sau raco
larea de jucători, atunci, e- 
vident, este inutilă exisțența 
unei formații de tineret-re- 
zerve.

Dacă realitățile prezente o-

Ne răspunde P. Steinbach, antrenoiul echipei A. S, A. Tg. Mureș
Echipa a arătat un progres 

substanțial față de prima eta
pă. Spiritul colectiv, dorința 
de a învinge, inițiativa și 
jocul ofensiv au fost caracte 
risticile jocului echipei 
A.S.A. în jocul de duminică. 
Cu toate acestea, în meciul 
cu F.C. Argeș n-am reușit să 
înscriem în multe faze de 
gol create de înaintare. Mo 
tivele: pripeală în acțiunile 
ofensive și nehotărire în mo
mentele decisive ale atacu-

Mai avem foarte multe de 
făcut pentru organizarea jo
cului. in care, toți cpmpohen- 
ții. echipei trebuie să fie- în 
starg să facă față sarcinilor 
duble, apărare, și atac,, in 
mod elastic. Cele două vîr- 
furi de atac — Nagy și Trăz- 

. nea — .nu .s-au acomodat încă 
cu jocul echipei. . '

fruntașă a fotbalului româ
nesc și furnizorul principal 
al lotului reprezentativ și e- 
chipa modpstă din Oltenița 
activînd în C.

Oare dacă miine, ca rod al 
unor împrejurări diverse, Di
namo București va trebui să 
înlocuiască cîțiva jucători 
consacrați din prima echipă, 
și o va face — normal am 
spune noi — din echipa sa de 
țingret-rezervQ, care va îi si
tuația în campionat, a clu
bului Dinarpo ? Probabil o 
regresiune dăunătoare. Or, 
pentru că certitudini infaili
bile nu există și pentru că 
jocul întjmplării are o arie 
vastă, problema ce am 
încercat s-o schițăm ar trebui 
să dea serios d.e gîndit atit 
cluburilor, cit și forului diri
guitor ai destinelor fotbalu
lui românesc. Și aceasta cu 
atit mai mult cu cit a- 
ceastă disciplină a cunoscut 
în ultimii ani o serie de re
zultate promițătoare, o serie 
de rezultate care ne îngăduie 
să năzuim spre pătrunderea 
fotbalului autohton în „sfere
le înalte" ale acestui sport 
pe plan, mondial.

Pentru a nu stopa acest 
drum ascendent al fotbalului 
românesc și pentru ca în mo
mentul in care se va pune 
problema remanierii lotului 
reprezentativ să nu fim în 
situația de a da dip colț în 
colț, de a înregistra un regres 
și de a lua totul de la în
ceput, se impune imperios 
purtarea unei politici juste 
față de echipele de tineret- 
rezerve, de a se acorda o 
atenție maximă pregătirii a- 
celora care miine vor fi che
mați să-i înlocuiască pe cei 
care azi au făcut un pas 
înainte.

Căci, a privi aceste echipe 
drept o cerință de ordin ex
clusiv organizatoric al clubu
lui. de fotbal înseamnă să ne 
jucăm — așa cum am mai 
făcut-o — cu viitorul. Ș; ni
mănui nu-i este îngăduit a- 
cest lucru.

Niki Ațihgil BURILEANU

FELICITARI PE AEROPORT
rilor. Trebuie să recunoaștem- Llin1 ~“

echipele U.T.A. șt Universita
tea Craiova s-au întîlnit pe 
aeroportul din Ă'rad Iești- . 
lîștii se înapoișu vicțdripși 
de la București, iar studen
ții craioveni se aflau într-o

în mod obiectiv că domina
rea teritorială a echipei 
noastre și finalizarea au fost 
împiedicate și de -faptul că 
apărarea adversă a fost bine 
organizată și supranumerică, 
iar portarul Niculescu a apă
rat excelent. Astfel, șansa a ’ 
stirîs adversarului.

----- ------------------------------------
nu văd decît echipa din divi
zia A, dar care de ani de zile 
se întreabă cu mirare de ca 
formația reprezentativă a ora
șului sau județului bate pasul, 
pe loc, de ce nu apar talente, 
de ce nu se cîștigă campiona
tul ! Am așteptat mai bine de 
două luni și de nicăieri, DIN 
NICI UNUL DIN CENTRELE 
SPORTIVE CUPRINSE IN 
ANCHETA NOASTRĂ N-AM 
PRIMIT UN SINGUR RAS 
PUNS. Cele 15 articole au fost 
— este cunoscută această prac
tică — probabil frumos decu
pate și clasate în dosare. Nici 
o comisie județeană, nici un 
organ județean sau municipal, 
nici up club sportiv — aproa
pe'de fiecare dată pușe în si
tuația să ia în discuție seip 
nalele ziarului — n-a găsit 
timp să se ocupe de așa ceva 
Probabil era mult mai impor 
tapt, în acele zile și săptă- 
mini ca cei mai pricepuți ac
tiviști de fotbal din județele 
respective să se îngrijească 
de transferuri și de aranja
mente de culise și nu să desfă
șoare cu seriozitate munca de 
organizare a activității fotba
listice în județ pe baze trai
nice, sănătoase.

Poate că vom reuși, totuși, să 
aflăm ce s-a făcut sau ce se va 
face în această direcție. Și 
poate vom cunoaște șj părerea 
comisiei de specialitate, recent 
infiițițată în cadrul FR.F.

scurtă escală, după succesul 
repurtat la Oradea.

Antrenorii ,și; jucătorii celor 
două formații s-au felicitat 
reciproc.

...VICTORIA LUI BÎTLAN
De' duminică, 24 august, Bi- 

tlan, jucătorul Universității 
Craicva, este fericitul tată al 
unei fetițe.

Numele mamei : 
Gheorghiță -Bîtlan, 
handbalistă fruntașă 
verși ta tea 
București 
nală.

Numele 
ciul de la 
i-a propus fericitului tată s-o 
numească... Victoria !

Felicia 
festă 

la Uni- 
RapidTimișoara,

și în echipa națio-

fetiței ? După me- 
Oradea, Oblemenco

I

LOTO PRONOSPORT
EXCURSIILE — PREMII 

MULT APRECIATE

O categorie de premii foar
te mult apreciată de partici
pant! esțe âceca a excursiilor, 
ele figurînd cu regularitate 
pe lisțele de premii ale tra
gerilor și concursurilor ex
cepționale și speciale.

în ziua de 1 septembrie va 
pleca în Austria pe o durată 
de 8 zile, grupul de excursio
niști cîștigători la concursul 
excepțional Pronoexpres din 
23 martie 1969.

In această frumoasă călă
torie se vor face popasuri în 
orașele: Viena — Salzburg — 
Klagenfurt și Graz unde vor 
vizita Prațerul. palatele 
Schdnbrun. belvedere și Mi- 
rabelle, zona lacurilor Traun- 
see-Wolfgangse — Mondsee 
ș.a.

Tot la 1 septembrie va 
pleca și grupul de câștigători 
de la concursul special Pro
noexpres din 7 mai ac. De 
data aceasta se va vizita 
„Coasța Dalmației1* pe timp 
de 19 zile.

în ziua de 3 septembrie a.c. 
un alt grup de premiați la 
concursul excepțional Prono
expres din 8 iunie 1969. va 
pleca în stațiunea climate-

rică Soci pe o durată de 17 
zile.

în aceași zi se înapoiază 
excursioniștii din Italia. Un
garia și Iugoslavia care timp 
de 15 zile au vizitat Roma, 
Amalfi, Sorrento, Capri, Na
poli, Belgrad și Budapesta.

Această vie activitate va 
continua pînă la sfirșitul a- 
nului. contribuind la ridica
rea nivelului cultural-educa- 
tiv al participanților prin 
premiile acordate in excurșii.

<Astăzi și miine sjnt UL- 
1IMELE ZILE în care vă 
mgi puteți procura biletele 
pentru tragerea LOTQ de vi
neri. care va avea loc la 
București m saia Clubului Fi- 
napțe Bănci din strada 
Doamnei nr. 2 cu începere 
de la ora 19. Tragerea va fi 
radiodifuzată.
PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT NR. 34 DIN 24 AU

GUST 1969
Categoria I (13 rezultate) : 2 

variante a 0.30“ „ a 30 853 lei.
Categoria a u-a (12 rezultate) : 

25 variante a 2 847 lei.
Categoria a in-a <11 rezultate) i 

273 variante a 406 iei.
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va tace astfel ;
In Capitală de la 29 august 

pma la 0 octombrie I960 inclusiv.
— ui provincie de la t septem- 

»rie piuă la a octombrie 1969 in
clusiv.



La 40 de ani de ia inaugurareaARBITRUL FINALEI
CUPEI DAVIS"

In „Cupa speranțelor olimpice"

Constantin MACOVEI
transmite din MOSCOV A

Ieri. în cadrul unui schimb 
de mesaje telegrafice între 
federația română de tenis și 
forul american de speciali
tate, a fost desemnat arbitrul 
finalei „Cupei Davis", pro
gramată la 19—21 septem
brie, la Cleveland (Ohio, 
S.U.A.), opunînd reprezenta
tivele S.U.A. și 
Intîlnirea va fi 
arbitrul international Phi
lippe Chatrier (Franța).

României, 
condusă de

FOTBAL
MERIDIANE

J. B. de atletism
Romeo VILARA

transmite din SOFIA■ r—-

La Buenos Aires, în cadrul 
preliminariilor campionatului 
mondial, Argentina a învins 
Bolivia cu 1—0 (1—0). Golul 
a fost marcat în min. 17 de 
Albrecht (11 m). Partida a 
fost urmărită de peste 60 000 
de spectatori. Argentina a a- 
liniat următoarea formație i 
Cejas — Sune. Perfumo, Al
brecht. Marzolini, Rulli. Pa- 
chame. Bernao, Yazalde. One
ga. Mas.

Rezultate înregistrate în 
campionatul unional: Naftci 
Baku — Zenit Leningrad 
0—2; SKA Rostov pe Don — 
Torpedo Kutaisi 2—1; Șahtior 
Donețk — Cernomoreț Odesa 
1—0; Dinamo Minsk — Dina
mo Moscova 0—0; Zaria Lu
gansk — Dinamo Tbilisi 0—2; 
Torpedo Moscova — ȚSKA 
3—0 ; Spartak Moscova — 
Dinamo Kiev 2—1. în clasa
mentele celor două grupe con
duc Spartak Moscova cu 28 
p. (grupa I) și, respectiv, Di- 

anamo Kiev cu 25 p (grupa 
II-a).

Real Madrid învinge 
pe Anderlecht

In cadrul turneului inter
național de Ia Huelva (Spa
nia). Real Madrid a întrecut 
cu scorul de 2—1 (1—1), pe 
Anderlecht Bruxelles. Au 
marcati Grosso și Jose Luis, 
respectiv Van Himst.

Se împlinesc anul acesta 
patru decenii de cînd a prins 
viață ideea generoasă a unor 
entuziaști 
acest colt 
peninsula 
cu 40 de 
desfășurat 
mental primul concurs de at
letism interbalcanic. Ideea a 
fost formulată de președin
tele federației elene de atle
tism, Mihailos Rinopoulos, și 
susținută cu căldură de dele
gații celorlalte țări balcani
ce. Succesul competiției aces
teia a determinat, in conti
nuare, organizarea cu regula
ritate a Jocurilor Balcanice, 
cea mai veche manifestare 
atletică cu caracter regional, 
din întreaga lume. Din păca
te, zăngăni tul armelor, ca și 
în cazul J. O., a pus punct 
pentru mai mulți ani acestor 
jocuri, motiv pentru care în 
1969 este celebrată doar a 
28-a ediție. Reluate după răz
boi, în 1953, J. B. au cunos
cut un succes categoric, mai 
ales în 1957, cînd la startul 
întrecerilor au fost prezen
te — pentru prima oară — 
și atletele.

Această a 28-a ediție este 
organizată la Sofia, în con
formitate cu ordinea stabilită 
anterior de Congresul balca
nic. Este pentru a treia oară, 
în istoria competiției, cînd 
jocurile au loc pe stadionul 
Vasil Levski : prima dată în 
1958, apoi în 1963 și în acest 
an. Federația bulgară de spe
cialitate, rodată în organiza
rea unor asemenea competi
ții de anvergură, a luat toate 
măsurile pentru ca tradițio
nala dispută atletică să aibă 
o desfășurare corespunzătoa
re. La ora cînd telefonez, în 
capitala țării vecine și prie
tene sînt prezente toate echi
pele participante : Grecia, 
Iugoslavia, România, Turcia 
și Bulgaria. Atleții sînt găz- 
duiți la Complexul sportiv 
Diana, în vecinătatea Parcu
lui Libertății.

ai atletismului din 
de lume care este 
balcanică în urmă 
ani, la Atena, s-a 
cu titlu experi-

Miercuri dimineață, în sala 
de recepții a stadionului Va
sil Levski, va avea Ioc con
gresul ordinar al Jocurilor 
Balcanice. între alte puncte 
înscrise pe ordinea de zi fi
gurează și cel al organizării, 
în premieră, a J. B. pentru 
juniori și junioare. De amin
tit că ediția experimentală a 
avut loc cu 8 ani în urmă, 
la Cluj.

întrecerile Jocurilor Balca-

nice vor începe joi, în pro
gramul acestei zile fiind în
scrise festivitatea de deschi
dere și proba de maraton. în 
scurtul răgaz de cînd mă aflu 
la Sofia n-am avut posibili
tatea să iau contact cu con- 
curenții. în schimb, am dis
cutat cu oficialii bulgari. Și 
trebuie să vă spun că toți sînt 
convinși de succesul între
cerilor șl manifestă optimism 
în privința posibilităților de 
victorie ale reprezentativelor 
bulgare. Dar, este mai 

. bine să așteptăm rezulta
tele concursului. Pînă una 
alta, spre seară, la Sofia, a 
început să plouă. Se putea 
atletism fără ploaie ?...

încă înainte de startul în 
competiția feminină din ca
drul „Cupei speranțelor olim 
pice" era evident pentru -toți 
specialiștii prezenți aici la 
Moscova că gimnastele so
vietice vor repurta un suc
ces confortabil. Bineînțeles, 
cele mai mari șanse se acor
dau primei garnituri a Uniu
nii Sovietice, care cuprindea 
cîteva stele ce au început 
deja să se impună în arena 
internațională. Avem în ve
dere pe Liudmila Șapalina, Na- 
dejda Dupleakova și Tamara 
Lazakovici. componente ale 
primei echipe a U.R.SS sau 
participante la multe între
ceri internaționale de an
vergură.

Concursul a subliniat con
vingător că noua generație 
de gimnaste 
purta cu 
luată de
Voronina 
Trio-ul

sovietice va 
cinste ștafeta pre

ia Latînina. Petrik, 
sau Kucinskaia. 

Lazakovici—Șiharu-

kk

»» 0 INTERESANTA

întrecere a înotătorilor polonezi
A

poloneziAșa s-a dat startul în „maratonul" înotătorilor

lidze—Șapalina a dominat
de la un cap la celălalt în
treaga competiție, asigurînd 
echipei prime a U.R.S.S. o 
desăvîrșită omogenitate, la 
un concurs de ridicat nivel 
tehnic. Gimnastele sovietice 
din echipa întîi au cîștigat 
cu ușurință toate cele 4 apa
rate, cu punctaje peste 46. 
Proba în care învingătoarele 
au impresionat în mod deo
sebit au fost paralelele. Mul
te combinații originale, 
schimburi de sprjin, desprin
deri repetate de bare, ritm 
ridicat, iată atuurile lor la 
acest aparat la care Șapalina 
a obținut cea mai ridicată 
notă din concurs — 9,70. La 
sol, multe gimnaste sovietice 
au introdus în exercițiile lor 
linii de ridicată dificultate, cu 
torente originale și de efect 
(șurub, flick-flack, salt), iar 
la bîrnă flick-flack-uri și Da- 
nilove. îti același timp, nive
lul ridicat și evohiția remar
cabilă a multor componente 
din echipa secundă a U.R.S.S. 
(clasată pe locul doi) confir
mă rezultatele anterioare ale 
școlii gimnasticii feminine 
din această țară și vorbesc 
grăitor despre resursele de 
care ea dispune.

Pe locul 3 s-a clasat selec
ționata R. D. Germane, dar 
n-am văzut aici o a doua 
Karin Janz, care, în mai, la 
Landskrona, a dominat atît 
de autoritar campionatele 
europene.

Echipa de tinere - gimnaste 
a țării noastre, alcătuită din 
Felicia — —- -
Turcu,
Marcela Păunescu, 
Mocanu și Vanda Ispravni- 
cu, a concurat satisfăcător. 
Ea a ocupat locul 4 în clasa
mentul general, iaț* Elisabeta 
Turcu a intrat în primele 6 
la sărituri. Ea urmează — 
după Oprescu —să-și încerce 
șansa la o medalie miercuri, 
în ultima zi a concursului. 
Elisabeta Turcu a obținut 
nota 9,30 la această probă, 
la fel cu alte 4 gimnaste, cu 
numai 5 sutimi mai puțin de
cît Olga Korbut, din echipa 
secundă a U.R.S.S. Sînt de 
menționat, de asemenea, 
locurile ocupate în clasamen
tul general, la individual 
compus, de primele două 
gimnaste ale echipei noas
tre, Felicia Dornea — locul

Dornea, 
Mariana

Elisabeta 
Gheciov, 
Mariana

Campionatul Cehoslovaciei
Turneul

internațional

de baschet
0—0: Banik 
Praga 5—1; 
SKLO Uni- 
VSS Kosice
1—0: Inter 

Zilina

de la Brașov

Rezultate înregistrate în 
etapa a 3-a a campionatului 
cehoslovac i Sparta Praga — 
Slovan Bratislava 
O-trnva — Slavia 
Tatian Presov — 
on Teplice 1—0;
— Dukla Praga
Bratislava — ZVL
5—1: Jednota Trenain — 
Spartak Trnava 4 1 — 1; Bohe
mians Praga — SONP Klad- 
no 1—1: TJ Gotwaldow — 
Lokomotiv Kosice 0—1. In 
clasament conduc Slovan 
Bratislava și Lokomotiv Ko
sice cu cite 5 p. urmate de 
Spartak Trnava și ZVL Zi
lina cu cîte 4 p. etc.

BRAȘOV. 26 (prin telefon). 
Marți a început în localitate 
turneu internațional de baschet, 
la care participă cîteva echipe 
brașovene șl formațiile poloneze 
S.Z.S. Szczecin — Pabianice (fete) 
șl S.Z.S. Zlelona Gora (băieți). 
In prima zi, în turneul feminin : 
Școala sportivă — Voința (tine
ret) 70—65 (40—24), Politehnica — 
S.Z.S. Szczecin 59—40 (25—30). La 
băieți : Steagul roșu — S.Z.S. 
Zlelona 69—60 (38—27). Turneul se 
încheie joi.

PETRE DUMITRESCU—coresp.

un

Înotătorii din Polonia au, 
de mai mulți ani, o frumoasă 
tradiție estivală, reînnoită la 
fiecare sfîrșit de sezon. Sub 
auspiciile Federației polone
ze de natație și în organiza
rea săptămînalului sportiv 
ilustrat „Sportowiec" — Var
șovia, în fiecare an, în cursul 
lunii august, are loc în apele 
Balticii o cursă de 
denumită sugestiv 
nul mării".

Ultima ediție a 
lei întreceri a celor mai re- 
zistenți înotători s-a desfășu
rat. acum cîteva zile, în apele 
golfului Puck, în apropiere 
de Gdansk. De fapt, au avut 
loc două curse separate, una 
rezervată juniorilor și alta 
pentru seniori. Prima, o ino
vație în materie, a măsurat 
distanța de 4,1 km, în timp 
ce veritabilul maraton, pu-

mare fond, 
„,Marato-

tradiționa-

nînd la încercare pe specia- 
liștii încercați ai probei, a 
avut respectabila lungime de 
13,2 km. Totodată, în „Mara
tonul mării" au luat startul 
și cîteva dintre cele mai bune 
înotătoare poloneze, alcătuin- 
du-se și un clasament femi
nin, separat.

Startul s-a dat însă în 
bloc, atît pentru bărbați, cît 
și pentru femei. Plutonul 
competitorilor a plecat de la 
debarcaderul portului Kuzni- 
ca, iar sosirea a avut loc pe 
plaja de la Puck. Acolo, te
merarii înotători erau aștep
tați de o mulțime compactă 
de „suporteri*'. în special vi
legiaturist! veniți la odihnă în 
pitoreștile localități balneare 
de pe litoralul Balticii. Să 
mai adăugăm că. pe parcur
sul traversării, înotătorii au 
fost încurajați de numeroși

spectatori, care au urmărit 
desfășurarea cursei din am
barcațiuni puse la dispoziție 
de organizatori, special pen
tru acest important eveni
ment sportiv.

întrecerea fondiștilor apei a 
avut și un deznodămînt demn 
de reținut. A cîștigat — la 
categoria seniorilor — cel 
mai tînăr dintre competitori. 
El este reputatul înotător 
din Ostrowiec, Zygmunt Ko
walski. în vîrstă de 22 ani. 
O frumoasă performanță, care 
anunță și altele, în viitorul 
apropiat.

CASSIUS CIAT li PREGĂTEȘTI PI
box 
și-a

Fostul campion mondial de 
la cat. grea, Cassius Clay, . 
reluat antrenamentele. Intr-una 
din ședințele de pregătire el a 
făcut cîteva reprize la mănuși în 
compania colegului său de sală

• •• ELLIS !
Jimmy Ellis, recunoscut ca ac
tual campion al lumii (versiunea 
W.B.A.). Clay îl pregătește pe 
Ellis, care-și va apăra titlul la 
Londra în'1 fața englezului Henry 
Cooper !

Joe Louis insistă: „TOTUL ESTE ÎN REGULĂ!"
RĂSFOIND _ 'INIERffllHfflSL

presa străină Meralb sâăfe QTribunc
Omul înalt, într-un costum 

verde „avocado" și o cravată 
în ton, stătea în sufrageria sa 
din West Hollywood, Califor
nia. înconjurat de ziariști, și 
insista că totul este în regulă.

— Minunat, mă simt chiar 
minunat, spune Joe Louis, 
nu-mi mai e de loc rău.

El arată într-adevăr sănă
tos. Dar. cu o lună în urmă, 
fostul campion mondial de box 
la toate categoriile s-a prăbu
șit pur și simplu, pe o stradă 
din New York și a fost trans
portat la spital. I-a fost intro
dus un tub în nas și alături 
de el a fost instalată o stație 
de oxigen. A fost hrănit arti
ficial. Au circulat zvonuri cum 
că era mai mult decît o exte
nuare fizică, că omul era mult 
mai bolnav decît ar fi bănuit 
cineva că este. Joe Louis (55 
de ani) subliniază însă că el 
a rămas numai cîteva zile în 
spitalul new-yorkez și adau
gă ■

— Am fost îngrozitor de o- 
cupat înainte de a cădea, încît 
nici nu am mîncat. Am fost 
istovit, atîta tot.

Greutatea sa variază între 
100 și 105 kg, cu 10—11 kg mai 
mult decît în anii în care era 
cunoscut sub numele de „Bom
bardierul negru" și „Mitralie
ra din Detroit", ani în care, pe 
rînd, 54 de boxeri au căzut în 
urma „stîngilor" și „dreptelor" 
sale. Dar el își poartă bine

greutatea, cu toate că obrajii 
îi sînt puțin buhăiți, iar mus
culatura sa abdominală nu mai 
este aidoma unei centuri de 
oțel.

Probabil că nici un cam
pion de box nu a fost atît 
de popular ca el. A fost re
gele categoriei sale timp de 
13 ani, învingînd pe oricine 
i-a fost opus și răspunzînd 
tuturor încercărilor în ring, 
în afara ringului, lucrurile au 
stat însă altfel. A comis gre

șeli financiare, unele din ele 
teribile, și a avut necazuri de 
ordin personal. Dar cînd Joe 
a avut o operație la vezica 
biliară, cu cîțlva ani în urmă, 
la Detroit, și cînd a revenit 
luna trecută la New York, lu
mea și l-a reamintit ca pe un 
luptător și ca pe un om. Un 
adevărat val de complimente 
i-au sosit din întreaga lume.

Fiul analfabet al unui dijmaș 
din Alabama conduce acum 
un birou de relații publice la

O fotografie din albumul cu amintiri ai Iul Joe Louis... Iată-1 pe 
rostul .bombardier negru** aslstlndu-1 in pregătire pe un alt campion 
celebru al ringului — Floyd Patterson (dreapta).

New York și are în proiect 
crearea unor restaurante de 
un tip special, care îi vor 
purta numele și vor fi des
chise în cincizeci de state a- 
mericane. Unul din restau
rante va fi deschis la Chica
go, avîndu-1 la conducere pe 
Ezzard Charles, omul care l-a 
succedat pg Joe Louis la ti
tlul de campion mondial.

Actuala recoltă de boxeri 
grei nu-1 impresionează deloc 
pe Joe Louis, dar vorbește 
foarte frumos de Muhammad 
Aii (Cassius Clay).

— Toată lumea știe că el 
este de fapt șt acum campion, 
pentru că nimeni nu l-a în
vins pe ring, dar nu a mai 
luptat de prea mult timp. Nu 
poți să stai de o parte și să 
revii după trei ani. Mă îndo
iesc, de altfel, că va mai re
veni vreodată...

A fost întrebat ce crede că 
s-ar fi întîmplat dacă tînărul 
Joe Louis l-ar fi întîlnit pe 
tînărul Cassius Clay... pentru 
moment, a fost nervos.

— Nimic nu poate fi dove- 
vedit, a răspuns el în cele din 
urmă. Dar cred că oricine știe 
că boxerii compleți, autentici, 
mi-au dat mai multă bătaie 
de cap decît puncheurii...

Iată o remarcă modestă din 
partea unui om care a fost 
întotdeauna modest. Dar pen
tru acei care l-au văzut cînd 
i-a învins pe Schmelling, 
Braddock, Baer sau Walcott, 
el va rămîne mai mult decît 
un etalon al invincibilității.

Chiar și împotriva unui 
boxer ca Cassius Clay I

Tiparul |.p. „Iniormdjia", sțr Bieiuiauu ui.23—25, Bucuiești

8—10 cu 36,55 p și Elisabeta 
Turcu — locul 11 cu 36,45 p. 
S-ar fi putut realiza un punc
taj mai ridicat — și chiar lo
cul 3 — dacă reprezentativa 
noastră n-ar fi avut un apa
rat foarte slab — paralelele 
— la ■ care nu s-au pierdut 
zecimi, ci
Echipa în totalitatea ei s-a 
speriat pur și simplu de de- 
punctarea primei concurente 
(Mariana Mocanu) și numai 
două gimnaste au evoluat 
mai aproape de valoarea lor, 
pemind note peste 9. Acest 
fapt vorbește elocvent 
precara pregătire morală

puncte întregi.

de 
a 

tinerelor noastre gimnaste. Și 
antrenorii au datoria să 
sească mijloacele pentru 
combate această stare de 
cruri. Bineînțeles, emoția 
concurs este firească, dar 
pînă acolo încît să anuleze o 
pregătire de luni sau chiar 
de ani de zile. Din păcate, 
starea de nervozitate de la 
paralele s-a transmis și la 
bîrnă, aproape toate gimnas
tele noastre evoluînd reținut 
și timid. în consecință, nu
mai două note de 9. Firește, 
ne gîndim cu toții că anul 
trecut, la Cluj, bilanțul gim
nastelor noastre a fost 
bogat. Dar, nu-i nimic. Dacă 
antrenorii vor trage învăță
mintele cuvenite, ei vor fi 
în măsură să creeze premi
sele necesare obținerii unor 
rezultate și mai aproape de 
potențialul real al tinerelor 
noastre gimnaste. De aici, 
perspectiva unor succese de 
care este capabilă pe deplin 
tinăra generație din țara 
noastră.

Rezultate tehnice, 
sament general : 
186,45 p, ~ ---------
3. R.D.G.
179,85 p. 5. Ungaria 179,35 p, 6. 
Cehoslovacia 178,25 p, 7. R.P.D. 
Coreeană 167,40 p, 8. Bulgaria 
166,6o p, 9. Cuba 136,80 p. Ultima 
echipă a avut gimnaste cu cea 
mal mică medie de vîrstă (10—11 
ani). Individual compus $ 1. Ta- 
mara Lazakovici 37,75, 2. Rusiko 
Siharulidze 37,35, 3. Liudmila Șa
palina 37,30, 4. Olga Voroșilova 
37,10, 5. Marina Gordeeva 37,05. 6. 
Magela Vechova (Cehoslovacia) 
37,00, 7. Nadejda Dupleakova 36,85, 
8—10. Felicia Dornea, Olga Kor
but (U.R.S.S. II) și Marta Kelle- 
men (Ungaria) 36,55, 11. Elisabe
ta Turcu 36,45. Echipe, aparate. 
Sărituri : 1. U.R.S.S. I 46,20, 
U.R.S.S. II 46,15, 3. ROMANIA
45,90, 4. R.D.G. 45,85, 5. Cehoslova
cia 44,60, 6. Ungaria 44,50. Parale
le : 1. U.R.S.S. I 47,25, 2. R.D.G. 
46,50, 3. Ungaria 45,60, 4. U.R.S.S. 
II 45,35, 5. Cehoslovacia 44,80, 6. 
ROMANIA 42,80. Bîrnă î 1.

I 46,20, 2. Cehoslovacia
U.R.S.S. II 45,70, 4. RO- 
44,80, 5. R.D.G. 44,50, 6. 
44,05. Sol î 1. U.R.S.S. I 
U.R.S.S. II 46,30, 3. RO- 
45,35, 4. Ungaria 45,20, 5.

U.R.S.S.
45,85, 3.
MANIA
Ungaria
46,80, 2.
MANIA
R.D.G. 45,00, 6. Cehoslovacia 43,00.

gă- 
a 

lu
de 
nu

mai

Echipe, cla-
1. U.R.S.S. I 

2. U.R.S.S. II 183,50 p,
181,85 p, 4. ROMANIA 

“ Ungaria 179,35 p.
7.

2.

Pe Marea Neagră, la Constanța, încep astăzi

JOCURILE BALCANICE DE YACHTING
CONSTANȚA, 

lefon). — Marți, 
portului Tomis, viitorul port 
de vele din Constanța, a avut 
loc festivitatea de deschidere 
a celei de a treia ediții a 
Jocurilor Balcanice de yach
ting.

în cuvîntul său, contra
amiralul Sandu Ilie, vicepre
ședintele federației 
de specialitate, a 
deschise întrecerile, 
bun sosit celor 50 de 
reprezentînd Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia și Turcia.

Programul Campionatelor 
Balcanice prevede cinci re-

25 (prin te- 
pe platoul

române 
declarat 

urînd 
sportivi

gate la clasele finn și F.D. 
(olandezul zburător). Compe
tiția se desfășoară pe apele 
Mării Negre, pe un traseu o- 
limpic, care măsoară 9 mile 
marine pentru finn și 14 mile 
marine pentru F.D.

Miercuri, la ora 11, spor
tivii participanți vor lua star
tul în prima regată a acestei 
ediții.

PE TERENURILE DE TENIS
• La Chestnut Hill, în ca

drul campionatelor de tenis 
ale S.U.A., 
feminin a 
australianca 
Court, care 
nală cu 4—6, 6—3, 6—0 pe 
jucătoarea engleză Virginia

proba de simplu 
fost cîștigată de 
Margaret Smith 

a învins-o în fi-

în finala probei de 
bărbați, perechea aus- 

Allan Stone-Dick

Wade. 
dublu 
traliană
Crealy a întrecut cu 9—11, 
6—3, 7—5 cuplul Charles Pa- 
sarell
wrey 
mixt, 
plului 
lia) — Patti Hogan (S.U.A.).

(S.U.A.) — Bill Bo- 
(Australia). La dublu 
victoria a revenit cu- 
Paul Sullivan (Austra-

KARPOV (U.R.S.S.)
LIDER AUTORITAR

IM C.M. DE ȘAH (juniori)
STOCKHOLM 26 (Agerpres). 

în runda a 8-a a campiona
tului mondial de șah pentru 
juniori de la Stockholm, Kar
pov (U.R.S.S.) a cîștigat în 
fața lui Urzică (România) și 
conduce detașat în clasament. 
Alte rezultate: Adorjan (Un
garia) — Kaplan (Porto Rico) 
remiză; Diaz (Cuba) — Cas
tro (Columbia) 1—0; McKay 
(Scoția) — Andersson (Sue
dia) 0—1; Juhnke (R.F.G.) — 
Vujacici (Iugoslavia) i/2—r/2; 
Vogt (R.D.G.) — Neckar (Ce
hoslovacia) 0—1. în clasa
ment: Karpov 8 p, Adorjan 
și Neckar cîte 5 p, Urzică 
41/? P etc.

• Titlul de campion al 
Iugoslaviei la tenis a revenit 
în acest an cunoscutului ju
cător Zeliko Franulovici, care 
a dispus în finală cu 6—3, 
6—2, 6—1 de V. Ivancici. Ti
tlul feminin a fost cîștigat 
de Irena Skulj, învingătoare 
cu 6—1, 6—1 în fața Lenei 
Dvornik.

• în semifinalele probei 
de simplu bărbați ale tur
neului internațional de tenis 
de la Istanbul, Maud (R.S.A.)
1- a învins cu 6—4, 4—6, 9—7,
2— 6, 6—3 pe brazilianul Man- 
darino. Partida Jauffret 
(Franța) — Hewitt (R.S.A.) 
s-a întrerupt la scorul de 
5—7, 6—1, 1—5.

Ea

GHLOKGHE

Tom Okker (în foto) a de
butat cu o victorie în turneul 
de la Newport (S.U.A.) care 
reunește o serie de cunoscuți 
jucători profesioniști. „Olan
dezul zburător" al tenisului 
a învins succesiv pe sud-afri- 
canul Moore (6—3, 6—4) și a- 
mericanul Marty Riessen 
(6—0, 6—2).

BARCZAY ÎNVINGĂTOR LA POLIANICE
Turneul internațional de 

șah de la Polianice a fost 
cîștigat de marele maestru 
maghiar Barczay. care a to
talizat 10 puncte. Pe locurile

următoare s-au clasat Saidi
(S.U.A.), Krogius (U.R.S.S.),
Ivkov (Iugoslavia) — 91/, p,
Sidor (Polonia) — 8*/2 p etc.

TELEX-TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX
Campionatul mondial de 
yachting clasa „505", desfă
șurat la Dublin, s-a încheiat 
cu victoria echipajului en
glez Derek Farrant—Mike 
Fountain, cu 11 puncte. Pe 
locul doi J. Eppers — P. Got- 
fredsen (Danemarca) — 20,4 
p, pe locul trei — echipajul 
fraților Bath (Suedia) — 30,4 
p. Ultima regată a fost anu
lată din cauza timpului ne
favorabil.

■
Cu prilejul unui concurs de 
atletism desfășurat la Mel
bourne, australianca Pamela 
Kilborn a realizat cea mai 
bună performanță mondială 
în proba de 200 m garduri 
cu timpul de 26,6. Ea a cîș*

tigat și cursa de 100 m gar
duri în 13,4.■
Tradiționala competiție in
ternațională de automobi
lism „Maratonul rutei" i-a 
revenit echipajului Kails 
t rom—Barbasio-r Fall (Suedia 
— Italia — Anglia), care au 
pilotat o mașină „Lancia".■
O echipă de alpiniști spanioli, 
aparținînd unui club din Bar
celona, a reușit escaladarea 
piscului pakistanez Istarnonal 
(7 320 m).■
Cunoscutul campion brazi
lian Nelson Pessoa a cîști
gat proba de obstacole din 
cadrul concursului interna
țional de călărie de la La

Baule. Concurînd pe calul 
Pass Opp“. el a parcurs tra

seul cu 13 obstacole In tim
pul de 1:48.27 cu 0 puncte 
penalizare.■
Criteriul ciclist de Ia Roanne 
s-a încheiat cu victoria olan
dezului Jan Janssen — 112 
km în 2 h 53:10. L-au urmat 
la 20 sec Letort, Guimard șt 
Gutty. Gimondi s a clasat pe 
locul 7 Ia 50 sec. Merckx, 
gripat, a fost nevoit să aban 
doneze după 25 de ture,■
Concursul international auto
mobilistic de la Keimola 
(Finlanda) a fost cîștigat de 
austriacul Jochen Rindt. ur
mat de finlandezii Kinonnen 
și Laine (toți pe „Porsche 
908").
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