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SPORTUL
UN ALIAT PREȚIOS
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AL PRODUCȚIEI!
Interviul nostru cu inginerul DAN CONSTANTIN,
directorul tehnic al Combinatului siderurgic Reșița

Cetatea fontei românești îl întîmpină pe vizitator cu atmo
sfera de muncă și abnegație cunoscute. Peste orașul care, 
în anii socialismului, a căpătat certe sensuri de verticali

tate, devenind un centru industrial, social, cultural și sportiv 
de recunoscută pondere în peisajul național și — de anul 
trecut — capitală de județ, plutește smog-ul caracteristic marilor 
retorte ale industriilor moderne, iar deasupra caselor — intr-un 
ritm pe care poetul l-a denumit „pulsul fontei" — pe un pod 
uriaș, amintind de o apocaliptică coloană vertebrală, funicu- 
larui de cărbune — miile de vagonete pe care furnalele com
binatului siderurgic le devorează zilnic neostoit — își acoperă 
prozaicul itinerar aerian... Se simte peste tot acea superbă 
cordare pe care o solicită munca, în drum spre 

Reșița socialistă își face datoria.

Intr-un asemenea timp al 
amiezei toride, rfnd gal
bena Bîrzavă prinsese 

parcă gînd de somn, am pă
truns în incinta Combinatului 
siderurgic cu un gînd precis : 
să încerc a depista în ce mă
sură sportul și, implicit, spor
tivii constituie un adjuvant în 
realizarea sarcinilor de produc
ție. în transpunerea în reali
tate a datelor cuprinse în pa
ginile planurilor economice... 

După căutări îndelungi — de 
ce n-am recunoaște că prea 
puțin timp pentru a discuta a- 
veau, la ora prînzului, inter
locutorii doriți de noi 7 — ne-am 
aflat față în față cu inginerul 
DAN CONSTANTIN, directo
rul tehnic al Combinatului, 
care a acceptat, cu amabilita
te, să răspundă solicitării noas
tre.

succese.

a vă oferi 
la această

in

un 
ln-

— înainte de 
răspuna ferm 
trebare, cred că atât dumnea
voastră, cît si cititorii ziarului 
„Sportul" trebuie să rețineți că 
răspunsul nu va veni din par
tea unuia dintre cel pe care 
vă place să-l categorisiți drept 
amatori de sport, fie ei prac- 
tlcanți, sau măcar obișnuiți ai 
stadioanelor... Am făcut a- 
cest scurt preambul tocmai 
pentru a mă scoate dintr-o sfe-

Ov. IOANIȚOAIA

(Continuare in pag. a 2-a)

ANTRENAMENTUL LOTULUI DE FOTBAL
ÎNAINTEA
• Caracterizarea evolu-

fiei selectionabililor făcu

fă de antrenorul Angelo

Niculescu

selecționabililor. 
răspunsul său,

capătul acestei

a e-

par-

Ieri, pe stadionul Dinamo 
a avut loc un meci de verifi
care a lotului național de fot
bal (pe care îl relatăm în pa
gina a III-a).

La sfîrșitul acestui joc, i-am 
solicitat antrenorului Angelo 
Niculescu o caracterizare 
voluției

Iată 
puncte :

a) ba
tide-test, pot să spun că ea 
mi-a depășit așteptările, do- 
vedindu-se extrem de utilă, 
grație replicii serioase pe care 
a dat-o echipa dinamovistă, 
care a „pus probleme" selec
ționabililor, dezvăluind lipsuri, 
ca și aspecte pozitive in sta
diul lor actual de pregătire.

b) Lipsurile inter esîndu-ne 
in primul rînd, voi enumera 
sincronizarea insuficientă a 
fundașilor centrali, finalizarea 
necorespunzătoare a unor a- 
tacuri bine concepute, slabul 
aport defensiv al mijlocașilor 
etc.

c) La pozitiv, aș nota orien
tarea mai decisă in atac, e- 
voluția lui Dembrovschi — 
poate cel mai sigur om de pe 
teren —, forma 
lor portari.

Repet, a fost 
reușit, care ne
trenărilor, destule repere utile 
pe care le vom folosi.

MECIULUI DE LA BELGRAD

Citiți în pag. a 4-a

CONGRESUL
BALCANIC DE ATLETISM 

A PRECEDAT
STARTUL DE ASTAZI 
AL ÎNTRECERILOR 
— MARATONUL

Dumitrache deschide scorul, plasind balonul (primit 
de la Dembrorschi) pe lingă Coman, ieșit în 

întâmpinare.
Foto i N. DRAGOȘ

0 DELEGAȚIE 
SPORTIVĂ ROMÂNA

k PLECAT

Ieri a plecat la Moscova 
o delegație condusa de 
Anghel Alexe, președintele 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, 
care — la invitația lui Ser- 
ghei Pavlov, președintele 
Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. — va face o . vi
zită în Uniunea Sovietică.

FHICITÂRI ADRESAU
SPORTIVILOR MMĂNI

Cu prilejul sărbătoririi ce-, 
lei de a 25-a aniversări a eli
berării patriei noastre de sub 
jugul fascist, pe adresa Con
siliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport și a fede
rațiilor de specialitate au so-î 
sit felicitări, adresate sporti
vilor români, din partea orga
nizațiilor sportive din diferite 
țări, printre care cele din Un
garia, Bulgaria, U.R.S.S., R.P. 
Mongolă, Cehoslovacia, Polo
nia, R. D. Germană.

! DINCOLO
I

— V-am ruga, tovarășe 
director, ti ne împărtășiți 
părerea dumneavoastră în 
privința posibilităților de 
colaborare între PROCE
SUL, DE PRODUCȚIE $1 
SPORT. După cum, desigur, 
știți, nu de mult se vehi
cula — și în unele părți 
fenomenul are încă date 
actuale — opinia că spor
tul constituie un impedi
ment al muncii, și că sporti
vii sînt, aproape noțional, 
acei salăriați care caută di
verse subterfugii pentru a 
evada din sfera produc
ției. .. Care e punctul dv. 
de vedere ?

CU MICI EXCEPȚII
vacanța boxe- 
fruntași. De

încheiat
noștri 

pentru a începe o nouă

TURNEUL DE VOLEI 
DE LA MOSCOVA
MOSCOVA, 27 (Agerpres). 

- In primul meci al tur
neului internațional mas
culin de volei de la Mos
cova, reprezentativa Japo
niei a învins cu scorul de 
3-0 (17-15, 15-4, 15—9) se
lecționata de tineret a 
U.R.S.S. în cel de-al doilea 
joc s-au întilnit echipele 
U.R.S.S. și Poloniei. Volei
baliștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 3—0 
(15-6, 15-9, 15-11). La a- 
ceastâ competiție mai par
ticipă și formația Bulga
riei.

S-a 
rilor 
acum, . 
și importantă etapă, al cărei 
obiectiv principal îl constituie 
participarea la întrecerile bal
canice de la Galați. La 11 
septembrie, selecționatele Bul
gariei, Iugoslaviei, Turciei, 
Greciei și României se vor a- 
linia la startul celei de a 7-a 
ediții a acestei tradiționale 
competiții. In ceea ce-i pri
vește pe reprezentanții țării 
noastre, în ultimul timp pre
gătirile lor s-au accelerat. Ele 
au culminat prin participarea 
la reuniunea disputată marți 
seara, cu care prilej am putut 
revedea — după o absență de 
aproape 3 luni — pe mulți 
dintre cei care probabil vor 
îmbrăca la Galați tricoul re
prezentativ.

Desigur, este prematur să 
ne pronunțăm asupra șanselor 
boxerilor noștri în dificila în
trecere balcanică. Cu toate că 
programul galei de marți a 
fost, în linii mari, bine alcă
tuit, totuși credem că selecțio- 
nabilii ar mai avea nevoie de 
cel puțin un meci cu caracter 
public.

O verificare mai temeinică 
și-au făcut, după părerea noa
stră, doar Aurel Mihai și Ca- 
listrat Cuțov, ai căror adver-

VACANȚA

N-AU EXCELAT

i1

un colocviu 
dă nouă, an-

BOXERII FRUNTAȘI
priză, ca urmare a accidentu 
lui suferit la arcadă ; Giju a

Romeo CA1ARAȘANU 
Gheorghe iLlUȚA

(Continuare lr> vag o t

A LĂSAT „URME"

bună a ambi-

Citiți, în pagina a IV-a reportajul trimisului nostru 
special la Moscova, CONSTANTIN MACOVEI.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE VOLEI — JUNIORI

ROMÂNIA-TINERET A ÎNVINS

,,W» SPERANȚELOR OLIMPICE", U tlMNASIICĂ

sari au luptat, marți seara, cu 
toată convingerea. Gruiescu a 
dovedit că merită selecția, dar 
să nu uităm că Vasile Ivan 
n-a strălucit de loc. Paul Do- 
brescu n-a evoluat decît o re

Schimb de directe intre Nedelcea (dreapta) și Dumitrescu 
Foto I AUREL NEAGU

TURNEELE INTERNAȚIONALE DE BASCHET 
LA TIMIȘOARA ȘI BRAȘOVDE

în ziua a patra a turneului 
internațional de baschet fe
minin de la Timișoara. au 
avut loc meciuri atractive și 
de un bun nivel tehnic. în 
prima partidă., echipa de se
nioare a României a întilnit 
reprezentativa de junioare. 
Senioarele, cu un plus evident 
de experiență și rutină, au 
obținut- o victorie lejeră cu 
scorul de 79—68 (36—35).

neului de baschet din locali
tate s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : FETE : Voin
ța (tineret) — Politehnica 
44—42 (22—11) ; Școala sporti
vă — S.Z.S. Siezecin Pabiani- 
ce 41—38 (21—17) ; BĂIEȚI : 
S.Z.S. Zlelona Gora — Șc.
•portlvă 58—54 (28—11).

C. GBUIA—coresp. principal

în următoarea întîlnire, Iu riel șl Olandei au oferit o
goslavia a surclasat echipa de primă repriză echilibrată, în
tineret a României cu 90—54 care olandezele, atît timp cît
(46—33). Oaspetele, rulînd ma au avut resurse fizice, au
joritatea jucătoarelor din lot, opus o rezistență dîrză. Scor
nu au întîmpinat o rezistență final : 69—46 (32—29).
mai mare decît în primele 20 CONSTANTIN CREȚU
de minute de joc. Miloșevic coresp.
16, Veger 11, Zoric 10, respec ★
tiv Tita 21, au înscris cele mai
multe puncte. în ultimul BRAȘOV 27 (prin telefon).
meci, reprezentativele Bulga- Jocurile etapei a doua a tur-

Uzina viitorilor înotători

FOXQ ; TH. MACARSCHI

Moment de relaxare la 
ș’ în condițiile optime 

;i in acest sezon estival să

centrul de învățare a înotului de la ștrandul Tineretului. Aici, într-un minunat • 
oferite de conducerea bazei (director N. Constantinescu), mii de. copii au ; a - 

înoate. Actualmente și-a început activitatea ultimul ciclu (pentru care se mai prime-c 
La H septembrie, va avea loc iesuvitatea de includere a cursului.

dru 
țat, ?
înscrieri astăzi),

I DE APLAUZE
șa cum adesea, în viață, bucu
riile sînt amestecate cu amă
răciuni, o victorie în sport dă 
naștere aproape întotdeauna 

la responsabilități sporite, griji 
mai multe pentru viitor.

depășit momentul de euforie 
urmat splendidei afirmări a te-

EL IS ABET A TURCU 
MEDALIE DE AUR

Miercuri la Moscova, doi dintre reprezen
tanții României la „Cupa speranțelor olim- | 
pice" la gimnastică, Elisabeta Turcu și Gheor
ghe Oprescu au cucerit medalii de aur și res
pectiv de argint.

I

I
I

SELECȚIONATA MOSCOVEI CU 3-1 |

masculin de 
desfășoară in 

participarea 
juniori ale

pas de înfringere. 
la urină, România 
a clștlgat însă cu 

—7, 10, 12). 
echipele

I 
I
I

CLUJ (prin telefon). In 
ziua de debut a turneului 
internațional 
volei care se 
localitate cu 
echipelor de
Bulgariei, României, Mos
covei și Slovaciei, precum 
și formațiile României (ti
neret) și Selecționata Ta
berei F.R.V., am asistat la 
partide echilibrate.

Primul joc, România ju
niori — Selecționata tabe
rei F.R.V., era pe punctul 
de a ne furniza prima 
surpriză, primii fiind

ia un
Pini 
juniori
3—2 (—14. 12, 
In continuare, 
Slovaciei șl Bulgariei s-au 
Întilnit intr-un joc mara
ton (2 ore și 30 
nute), soldat cu 
primei formații la 
de 3—2 (—13, 13,
13). In ultima partidă, Bo- 
mânia-tlneret a Învins cu 
3—1 (—7, 8, 13, 3) selecțio
nata Moscovei.

de ml- 
vlctorla 

scorul
13, —3,

PAUL BAD VANI, coresp.

Automobiliștii din nou la start
CAMPIONATUL DE VITEZĂ 
IN COASTĂ-

Duminică 7 septembrie a.c., 
pe serpentinele de Ia Ma- 
teiașu (Cîmpulung-Muscel), se 
va disputa etapa a treia a 
Campionatului național de 
viteză în coastă.

Pentru această probă, care 
se va desfășura în cinstea 
celui de al III-lea Congres 
internațional A.I.T. „LOI- 
SIRS ET TOURISME11 (Bucu
rești 8—11 septembrie). 
S-AU ÎNSCRIS PESTE 50 DE 
CONCURENȚI.

Semnalăm prezența la start 
a cunoscuților automobilist] 
Mann Dumitrescu, Aurel 
Puiu, Florin Hainăroșie, Eu-

etapa a III-a 
gen Ionescu Cristea, Horst 
Graef, Vasile Szabo, Simina 
Mezincescu, Mircea Ilioaea, 
Peter Fischer, Flaviu Bran 
Băliban, Alexandru Botez, 
Gheorghe Florescu și alții.

Traseul, măsurind 5300 m, 
va fi parents o singură dată 
pe direcția 
Cîmpulung 
ment), iar 
fi întocmite 
și general.

Concurentul declarat cîști- 
gător absolut al probei (pri
mul Ioc în clasamentul gene
ral) va primi „Cupa Congre
sul A.I.T.".

Dragoslavele — 
(pînă Ia monu- 
clasamentele vor 
atit pe clase, cit

I

I

lată 
care a ______ ____
nismanilor noștri fruntași, liie Năstase 
și Ion Țiriac, cei ce au adus echipa 
țării în finala „Cupei Davis", mai sus 
decît am fi putut spera vreodată. Și 
acum, pregâtindu-ne să tragem linia 
de adunare la un sfîrșit de sezon ce e 
aproape, ne punem întrebări pentru 
care răspunsul nu se arată uneori 
comod.

Vom reuși să repetăm și în sezonul 
viitor această minunată ascensiune spre 
Challenge-round ? Obstacolele în ca
lea unor confirmări sînt firește mai 
mari, acum cînd Țiriac îmbătrînește cu 
încă un an și al treilea echipier ăl na
ționalei tot nu se vede la orizont. Le
gat de aceasta, a doua întrebare difi
cilă : putem și la anul să obținem un 
loc III în „Cupa Galea"? Privind rîn- 
durile atît. de rare ale tenismanilor de 
20 de ani, capabili să apară într-o 
competiție internațională, răspunsul ar 
fi, probabil, nu I

In direcția aceasta, lucrurile sînt su
ficient de clare și soluțiile așijderea. 
Se impune o muncă temeinică pentru 
ridicarea schimbului de mîine în tenis. 
Din păcate, această muncă se cere sus
ținută și de unele investiții (uneori cos
tisitoare). Mai multe rachete, corzi și 
mingi —■ de import pentru vîrfuri, de 
construcție proprie (și cît mai îngrijită) 
pentru toți ceilalți. Dar și mai mulle 
terenuri. Bune. Deocamdată, ne luptăm, 
prin cuvînt tipărit, să-i convingem pe 
cei în drept de necesitatea amenajării 
unor terenuri cu gazon și ciment, pen
tru ca eventualele reapariții românești 
la Wimbledon sau în Circuitul Caraibi
lor să nu stea sub „suspensul* acomo
dărilor de ultim moment cu o suprafață 
de joc pe care n-o cunoaștem decît 
din auzite.

Să mai scriem 
voie, în Capitală cel puțin, de o bază 
sportivă modernă pentru tenis, utilată 
și echipată după modelul celor pe care 
le-am văzut la cluburile de peste ho
tare ? Terenuri pe care să sară bine 
mingea și puțind să ne scutească, mă
car, de categorisirea unor oaspeți mai 
puțin amabili (dar, vai I mai sinceri 
poate), care, spun că „...la București 
sînt cele mai lente courts-uri de tenis 
din lume". Aci, o instruire (sau chiar 
un schimb de experiență) a amenaja- 
torilor de terenuri se impune.

Nu este de neglijat nici reluarea ideii 
unui club afectat exclusiv disciplinei te
nisului. Pentru început, la nivel experi
mental, așa cum s-a încercat a se face 
la fotbal. Poate că în sportul alb, tes
tul gospodăririi proprii va reuși mai 
bine.

Și, bineînțeles, grija unui calendar in
ternațional bine chibzuit si suficient de 
larg. Aveni acum dovada incontesta
bilă a meritelor pregătirii prin turnee, 
mai prețioasă decît orice altă metodă 
elaborată .ex cathedra". Numai că am 
dori ca aceste turnee internaționale 
să-și găsească mai mult loc și în aria 
autohtonă, la noi acasă.

Pentru moment, asistăm cu surpriză 
la anularea ediției din acest an a cam
pionatelor internaționale de tenis ale 
României, atît de greu puse pe picioare 
pînă acum. Motivul ? Cei patru jucă
tori ai naționalei sînt la Forest Hills.

Foarte bine, dar pentru ceilalți nu 
mai trebuie făcut nimic ?

o datâ că este ne-

Radu VOIA

TENISMANII ROMÂNI ÎNAINTEA STARTULUI

FOREST HILLS - CEL MAI PUTERNIC TURNEU DIN ISTORIA TENISULUI
NEW YORK, 27 (prin telefon).

— La sediul Organizației Națiu
nilor Unite, în prezența secreta
rului general al O.N.U., U Thant, 
a avut .loc solemnitatea inaugu

rării oficiale a turneului interna
țional de tenis de la Forest Hills 
(S.U.A.). Participă o serie dintre 
cei mai buni jucători profesio
niști și amatori din toate conti

nentele. Pa tabloul probei mas
culine de simplu tigurează urmă
torii capi de seria i 1. J-avai

(Continuare în pag. a <-a)
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SPHRTULIW ALIAT PREflOS Al PRODUCțlfl! SPORTIVII GRECI AU DOMINAT PRIMA
(Vrmars din pag. I)

ră a gratuității, complimentu- 
tului Bau susceptibilului — e- 
ventual explicabile zic eu. prin 
prezumtivele mele afinități sau 
interese față de sport.

Ca să fiu corect, am să vă 
spun, dintru început, că DEZ- 
AVUEZ TOTAL OPINIA DE 
CARE ÎMI AMINTEAȚI ȘI CA 
AM CERTITUDINEA — izvo- 
rîtă din realitățile Combina
tului nostru — CA EXERCI
ȚIUL FIZIC, SPORTUL ÎN 
GENERAL. NU NUMAI CA 
NU IMPIETEAZĂ ASUPRA 
PROCESULUI DE PRODUC
ȚIE, CI, DIMPOTRIVĂ, ÎL 
FAVORIZEAZĂ.

Dacă doriți o chintesență de
finitorie a ajutorului pe care 
activitatea sportivă 

v producției, atunci aș 
afirm că Ia Reșița 
REPREZINTĂ UN
ALIAT AL PRODUCȚIEI 1

11 aduce 
fi gata să 
SPORTUL 
PREȚIOS

— Evident, afirmația a- 
ceasta >e poate verifica 
într-un anumit mod tn sfe
ra sportivilor legitimați, a 
acelora care practică spor
tul tn virtutea unui riguros 
proces de antrenament, stu
diat și planificat cu atenție, 
și în alt mod tn a acelora 
care înțeleg prin sport no
țiunea generică a mișcării, 
a exercițiului de întreține
re ți întărire a organismu
lui... Dacă vreți să fiți mai 
explicit, cu referiri stricte 
la cele 'două, ca si zicem 
așa, sectoare...

rioară de salarizare și, în fața 
unor întrebări dificile și a li
nei probe practice de virtu
ozitate, aș zice, s-a descurcat 
de minune, 
sincere ale 
minare.

Totodată, 
MARC CĂ 
TATE A SPORTIVILOR MA
NIFESTA, IN PERMANENȚA. 
DORINȚA DE A ÎNVĂȚĂ, DE 
A SE PERFECȚIONA DIN 
PUNCT DE VEDERE PROFE
SIONAL — și cred că nu gre
șesc cînd afirm că această ten
dință de autodepășire, aliată cu 
modul bărbătesc de a privi greu
tățile sau înfrângerile, are tan
gență cu legile, nescrise, ale 
sportului, CARE ORIENTEAZĂ 
1N BINE FORMAȚIA SPIRI
TUALA A PRACTICANTULUI. 
In acest sens, mai mulți spor
tivi reșițeni — și mâ gîndesc, 
în primul rînd, Ia Varga, Spă- 
lățelu, Scînteie, 
man — eu 
în curs de 
de maiștri, 
primîndu-și 
ma studiile 
tru a rezuma cele spuse, voi 
susține că sportivii fruntași ai 
Reșiței constituie astăzi — a- 
proape fără excepție — exem
ple demne de urmat, deopo
trivă pe terenul _de sport, cit 
și în producție, 
combinatului se 
ei...

primind felicitările 
comisiei de exa-

TREBUIE SA RE- 
MAREA MAJORI-

Jack, Joch- 
terminat sau sînt 
a termina școala 

unii dintre ei ex- 
intenția de a ur- 
universitare. Pen-

Și conducerea 
mîndrește cu

așadar, 
la

la 
cei

— Trecem, 
cealaltă categorie, 
care fac sport sporadic și 
mai mult din distracție... 
Ce ne puteți spune despre 
aceștia î

— După cum v-am prevenit, 
datele cele mai exacte nu-mi 
stau la îndemînă, dar am să 
mă folosesc de cele pe care, 
în combinatul nostru, le cu
noaște oricine... Astfel, FOT
BALISTUL FRANCISC VAR
GA, tehnician la aervlciul de 
normare-salarîzare, ANTRE
NORUL PANTELIMON BRA- 
TU, dispecer la serviciul me- 
canicului-șef, HANDBALISTUL 
DIETER JOCHMAN, tot de Ia 
„mecanic-șef", LUPTĂTORUL 
CAROL OȘAN, sudor la 
parațil siderurgice" — 
citez numai pe cîțiva 
sportivii mai cunoscuți 
zinei — se achită eu
conștiinciozitate de sarcinile de 
producție, FIIND ÎN MULTE 
PRIVINȚE VERITABILE E- 
XEMPLE PENTRU COLEGII 
DE MUNCĂ.

Astfel, de curînd, Oșan — 
membru al echipei divizionare 
de lupte — a susținut un e- 
xamen de specialitate pentru 
trecerea la o categorie supe-

la 
la 
se 

lor 
fie
în

„re- 
ca să 
dintre 
ai u- 
multă

— Poate că tocmai cu ei ar 
fi trebuit să începem, căci, ne
îndoios, aceștia sînt mult mai 
numeroși...

$tiți, înainte de Eliberare, 
la Reșița, marea majoritate a 
fumaliștilor ieșeau pe poarta 
uzinei și se opreau La circiu
mă... Acum — șl lucrul acesta, 
mi se pare mult mai îmbucu
rător decît orice victorie, 
scor, a handbaliștilor de 
CJS.M. — lucrătorii noștri 
îndreaptă adesea, în timpul 
liber, spre stadion sau săli, 
pentru a se angaja direct
întreceri cu caracter tradițio
nal — mă refer aici la dumi
nicile cultural-sportive care-i 
adună la startul competițiilor 
de handbal, volei, popice și 
fotbal, o dată sau de două 
ori pe lună, pe muncitorii 
Combinatului siderurgic și pe 
cei ai Uzinei constructoare de 
mașini — fie pentru a 
pur și simplu, la ceea 
întîmplă pe gazon.

Chiar pe aceștia, pe
— care, la prima vedere, n-ar 
avea prea multe puncte co
mune cu sportul propriu zis
— noi îi considerăm o izbîn- 
dă deosebită, sub aspectul in
fluenței sportului în producție:

asista, 
ce se

ultimii

„CRITERIUL JUNIORILOR11

AA. HRISOVERI (C.S. Brăila) - 
UN ÎNVINGĂTOR MERITUOS
CONSTANȚA, 27 (prin te- 

lefon, de la trimisul nostru). 
Departajați de secunde în 
clasamentul general, frunta
șii ediției a Xl-a a competi
ției cicliste „CRITERIUL JU
NIORILOR" și-au disputat 
cu ardoare întîietatea, în ul
tima etapă a concursului — 
33 km circuit — pe străzile 
orașului Constanța. Organiza
torii întrecerii au ales pentru 
această ultimă etapă un tra
seu ideal, în jurul portului, 
cu urcușuri, cu porțiuni de 
șosea pavată cu piatră cu
bică, care i-au solicitat din 
plin pe concurenți, iar spec
tatorilor le-au oferit posibili
tatea de a urmări lungi sec
vențe din pasionanta cursă 
a tinerilor cicliști.

După o serie de tentative 
de evadare, întreprinse de 
D. Greii (R.D.G.), C. Tudoran, 
1. Selejan, C. Tănase, deose
bit de interesant a fost due
lul brăileanului M. Hrisoveri, 
liderul competiției, cu princi
palul său adversar, K. Ober
franz (R.D.G.), despărțit de 
Hrisoveri de numai 5 secun
de. Talentatul ciclist român 
a aplicat o tactică bună, ru- 

'K Lînd permanent în... roata 
ciclistului german. În turul 
final, ciclistul oaspe a jucat 
ultima carte, luînd cursa pe 
cont propriu. El a forțat, și 
se părea că va beneficia de

bonificația acordată învingă
torului de etapă, care i-ar 
fi adus victoria finală. Hriso
veri însă, atent, i-a prins 
plasa lui Oberfranz și l-a de
pășit pe linia de sosire.

CLASAMENTUL ETAPEI 
— 33 km circuit: 1. M. Hri
soveri (C.S. Brăila) 50:00, 
2. K. Oberfranz (R.D.G.), 3. 
C. Tudoran (C.S. Brăila), 4. 
T. Drăgan (Voința București),
5. N. Gavrilă (Steaua). ~ 
Juan (Franța) și încă 25 
alergători în același timp 
învingătorul.

CLASAMENT 
RAL: 1. M.
6 h 36:18, 2.
6 h 36:38. 3.
(Olimpia București) 6h 37:31, 
4. C. Tudoran 6 h 38:03, 5.
M. Gorke (R.D.G.) 6h 38:44,
6. Șt. Ene (C.S. Brăila) 6 h 
38:50, 7. I. Selejan (C.S.M. 
Cluj) 6 h 39:40, 8. FI. Porcă- 
raș (Steaua) 6 h 43:38, 
A. Lebeux 
10. N.
6 h 44:29.

E. 
de 
cu

GENE-
HRISOVEKI 

K. Oberfranz 
P. Cîmpeanu

9. 
(Franța) 6h 43:51, 
Gavrilă (Steaua)

★
și duminică are locSîmbătă

pe șoselele de pe litoral eta
pa a Vl-a a „Cupei orașelor", 
competiție ciclistă rezervată 
echipelor de juniori și tineret.

Tr. IOANIȚESCU

ieșirea în aer liber — nu uitați 
că, din păcate, aerul Reșiței 
este încă destul de poluat, de 
impur — constituie un prilej 
excelent de recreare, de des
tindere a 
tive, care 
Combinat 
poftă de 
mai utile 
ducție...

în acest spirit — conside
răm noi — orice reșițean cîș- 
tigat pentru stadion reprezin
tă, într-o proporție, un avan
taj adus productivității mun
cii ; și ca să îmi sprijin a- 
ceastă afirmație pe exemple 
concrete am să-i citez pe Va
sil e Mocea și Ion Bădescu — 
suporteri înfocați ai echipei 
C.S.M., pe care o însoțesc în 
multe deplasări — ambii prim- 
topitori care depășesc cu re
gularitate normele de produc
ție și. în special — asta 
o invenție! — în zilele 
urmează unor succese ale 
tului local sau național.

Dar. să revin: CEI

persoanelor respec- 
a doua zi vin la 

cu mult mai multă 
muncă, fiind astfel 
procesului de pro-

nu e 
care 

spor-

MAI 
MULȚI DINTRE SALARIAȚII 
COMBINATULUI NOSTRU 
SÎNT ANGAJAȚI ÎN ACTIVI
TĂȚILE SPORTULUI DE MA
SA, în perimetrul competițio
nal stabilit de sindicat: cupe 
intersecții, întreceri intre di
verse servicii, sectoare etc.

Astfel, cea de a XXV-a ani
versare a Eliberării a creat în 
întreprinderea noastră o emu
lație sportivă deosebită, „Cupa 
Eliberării" aducînd la start ci- 
teva sute de amatori de volei, 
handbal, tir sau popice...

De un mare interes se mai 
bucură la noi drumeția — la 
hidrocentrala de la Argeș, la 
Alba Iulia, la Sarmizegetusa 
sau prin împrejurimi, la Cri- 
vaia — precum și sporturile 
nautice, practicate în baze a- 
menajate prin forțe proprii, pe 
lîngă uzina electrică de la 
Grebla sau în zona barajului 
de la Văliug.

Așadar, SPORTUL ȘI PRO
DUCȚIA. CRED EU, NU SE 
STÎNJENESC, CI SE COM
PLETEAZĂ RECIPROC... E- 
xemplele, puținele exemple 
date — la care aș mai adăuga 
un argument: DIN CEI 540 
DE PURTĂTORI AI INSIG
NEI DE POLISPORTIV, MAI 
BINE DE JUMĂTATE SÎNT 
FRUNTAȘI ÎN PRODUCȚIE — 
SUSȚIN, desigur, această 
mație...

afir-

★
sfîr- 
decit

Interviul nostru luase 
Nu ne mai rămîne 
mulțumim interlocutoru- 

cel care — ne-am con- 
din modestie — se decla-

șit...
să-i 
lui, 
vins, 
rase un neofit în ale sportului. 
Am ieșit în curtea Combina
tului, sub un soare mai blind... 
Amurgul se lăsa încet, înțepat 
ici-colo de vîrfurile zveltelor 
furnale, făcîndu-și drum prin 
trîmbele de fum... Vagonetele 
cărau peste oraș viitoarele 
tone de fontă. Bîrzava somno
la... în acest oraș — ideal 
parcă pentru o legendă a mun
cii și construcției socialiste — 
totul se desfășura normal.

Reșița își făcea superba ei 
datorie...

REGATA A BALCANIADEI OE YACHTING
CONSTANTA, 27 (prin tele

fon). Miercuri s-a disputat, pe 
un vînt slab și cu schimbări 
de direcție, prima regată din 
cadrul Balcaniadei de yach
ting. Au luat startul 20 de 
ambarcații la clasa Finn și 9 
la clasa F. D. Parcursul, li
mitat ca timp, a măsurat 6 
mile marine (2Vj ore) pentru 
Fina și 10 (3*/j ore) pentru F.D.

încă de la plecare, reprezen
tanții Greciei în clasa F.D. 
s-au distanțat (frații T. și A. 
Bonas. urmați de echipajul F. 
Kiriakides - M. Pandelis). Un 
timp s-au menținut în apro
piere iugoslavii D. Babic—F. 
Nikolic, iar ordinea a rămas 
aceeași pînă în final. Echipa
jele românești, handicapate de 
materiale (catarge, vele) și de 
o pregătire marină insuficien
tă. au sosit ultimele.

La Finn s-au impus tot spor
tivii greci. Primele locuri au fost 
ocupate de P. Kouligas, Hagi- 
paulia (Grecia), P. Encev (Bul-

garia) și N. Lagoianis (Grecia). 
Românii au sosit pe locurile 9 
(Gh. Nicolcioiu), 11. (P. Svobo
da), 12. (P. Purcea) și 15. (N. 
Opreanu).

Joi au loc regatele a II-a și 
a IlI-a.

C. POPA
coresp. principal

ION CUCII
IMBATABIL!

care s-au 
concursu-

PROGRAMUL CAMPIONATELOR
NAJIONALE DE JUNIORI

Gazda întreceri
lor — ștrandul Ti
neretului.

Mai întîi o modificare de ul
tim moment: finalele campio
natelor naționale de înot pen
tru juniori nu se vor disputa 
la bazinul olimpic Dinamo, 
cum se stabilise inițial, ci la 
ștrandul Tineretului. Ele vor 
avea loc după următorul pro
gram : sîmbătă de la orele 10 
(eliminatorii) și 18 (finale) : 
100 m liber (b), 200 m liber (f), 
100 m spate (b), 200 m spate 
(f). 400 m mixt (b), 100 m bras 
(f), 4 x 100 m liber (b) ; dumi
nică de la orele 
liber (f), 200 m 
spate (f), 200 
400 m mixt (f), 
4 x 200 m liber 
liber (f) ; luni —
și 18 : 400 m liber (b), 200 m 
delfin (f), 100 m delfin (b), 
200 m bras (f), 200 m mixt (b), 
800 m liber (f), 4 x 100 m mixt 
(b) ; marți de la orele 9,30 și 
17,30 : 400 m liber (f), 200 m 
delfin (b), 100 m delfin 
200 m bras (b), 200 m mixt 
1 500 m liber (b), 4 x 100 
mixt (f). Probele de 400 
mixt, 800 m liber, 1 500 m liber 
și ștafetele se vor disputa în 
serii contracronometru. Seriile 
considerate mai slabe ale curse
lor individuale se vor desfășura 
dimineața, iar celelalte după- 
amiaza ; ștafetele își vor dis
puta intiietatea numai după- 
amiaza. Ședința tehnică va a- 
vea loc vineri, 29 august, ora 
18,30, la ștrandul Tineretului.

10 și 18 : 100 m 
liber (b), 100 m 
m spate (b),

100 m bras (b), 
(b), 4 x 100 m 

de la orele 10

(O, 
(f). 
m 
m

CHEWING-GUM

Acești curajoși 
alergători de dirt- 
track ne-au oferit 
din nou un splen
did spectacol spor
tiv. Iată de ce,
celor 17 alergători 
aliniat la startul 
lui internațional desfășurat 
miercuri după-amiază în Ca
pitală le adresăm un sincer 
bravo I Ei au dovedit talent, 
dîrzenie și curaj, putînd cons
titui exemple pentru alți spor
tivi. Cei patru alergători ce
hoslovaci au făcut totul pen
tru a-1 învinge pe campionul 
român Ion Cucu. Dar efortu
rile lor (însoțite chiar de 
atacuri hazardate în turnante) 
au fost zadarnice. I. Cucu s-a 
dovedit și de data aceasta im
batabil, cîștigînd toate cele 
cinci manșe de o manieră en- 
tuziasmantă. O notă bună și 
pentru AI. Datcu și I. Bobîl- 
neanu, sosiți în apropierea 
fruntașilor. Iată clasamentul: 
1. I. Cucu (Metalul) 15 p, 2. 
M. Duda (Cehoslovacia) 14 p. 
3. I. Plisek (Cehoslovacia) 12 
p. 4. VI. Sobotka (Cehoslova
cia) 11 p. 5. Al. Datcu (Meta
lul) 11 p. 6. I. Bobîlneanu 
(Voința Sibiu) 9 p. 7. J. Jașa 
(Cehoslovacia) 3 p. 8. Gh. Ivan 
(Metalul) 8 p. 9. C. Voiculescu 
(Steaua) 7 p. 10. I. Ioniță 
(Steaua) 6 p. (AI. C.).

Nu știu dacă ați observat și 
d-voastră, poate greșesc, spu- 
neți-mi-o, tovarăși — dar de 
la o vreme încoace fotbalul 
pe care-l vedem transmis de 
pe terenurile noastre e fără 
cap, fără coadă, fără sare, un 
fel de chewing-gum mestecat 
in dorul lelii. Fazele de poar
tă, mai ales, sînt cadrate fără 
nerv, fără nici un simț al pre
viziunii, pină afli ce s-a în
tâmplat cu mingea trec 
va secunde cit un secol, 
că jucătorul trage de la 
17 metri, dar poarta nu 
cadru — pină ajunge și 
râtul la ea iți vine să înnebu
nești. Planurile generale, care 
ți-ar da posibilitatea să urmă
rești cum se construiește o ac
țiune — inexistente. Detaliile 
jocului — ioc. Prim-planurile
— pas. Unghiurile de filmare
— aceleași, cam de la potop 
încoace. Nimic nou, nimic 
proaspăt, nimic expresiv. Sin
gura noutate este această de
gradare a cadrajului. Unica 
inițiativă este moliciunea mon
tajului regizoral. Dacă nu mă 
înșeală auzul, a dispărut de pe 
generic numele lui Victor Vi- 
deriu, singurul regizor sportiv 
despre care aveam ce spune, 
de bine, de rău, dar ceva...

Nu mai discut despre co
mentariu. Nu sînt dintr-aceia 
care dau cu huo la crainici, 
detest cererile formulate mito- 
cănește: „dați-l dom’le afară 
pe cutare sau pe ăla!...“ Ceea 
ce pot spune însă sună exact 
așa: comentariile sînt slabe, 
plate, fără surprize, fără spor. 
Cînd nu sînt plate — se cade 
în extrema cealaltă, cum s-a 
întîmplat joi la Palmeiros — 
Dinamo, cînd clubul bucureș- 
tean a fost confundat cu echi
pa națională și toată transmi
sia s-a făcut la persoana întiia

cîte- 
Vezi 
16— 
e în 
apa-

plural: „atacăm.„ne apă
răm...", „ratăm...", „presăm..." 
iar ultimele minute au căpătat 
artificial dramatismul unui 
meci decisiv la Mexico t „ul
timele speranțe..." „ultima șan
să..." și alte dăndănăi. Singu
ra alternativă la platitudine 
să fie vioiciunea șarjată ? Nn 
sînț dintre aceia care nu-l în
țeleg pe Buhoiu, — joi însă re
cunosc că nu l-am priceput, 
și nu știu ce a avut în cap... 
Mă gîndesc însă și la niște cir
cumstanțe atenuante: la fot
balul care se joacă acum, la 
început de campionat, ce in
spirație să cerem operatorilor 
și crainicilor ? De mult n-am 
văzut-o pe Steaua în halul a- 
cesta — să aibă în bocanci un 
3—0 la pauză, U.T.A. să nu se 
vadă o repriză ca în a doua 
să facă ce vrea, reînviind ca 
pasărea Phoenix. Dar nici pa
sărea asta nu s-a reîntrupat 
din propria cenușă doar într-o 
pauză de 10 minute — așa că 
să fim cuminți în urale ! Nu 
știu dacă Lereter și băieții lui 
atît de dragi nouă vor mai 
găsi în Europa adversari ca 
aceia întîlniți duminică. Poate 
in Malta — dar sorții n-au că
zut cu maltezii, vai! Cît des
pre scoțienii care-i așteaptă pe 
cupmanii noștri — să vorbim 
despre altceva, e mai bine. 
Sau să tăcem — e uneori și 
mai bine! — și să ne meste
căm chewing-gum-ul nostru 
săptămânal ? Dar dacă n-avem 
chef să tăcem 7

Fotbalul, tovarăși, trebuie să 
facă o cotitură radicală la te
leviziune, (Sum ar spune Eu
gen Barbu în stilul său inimi
tabil : așa nu mai merge, dom
nilor l

BELPHEGOR

• își păstrează eficiența ac
tualul sistem competițional 
sau trebuie revăzut, îmbună
tățit ? în cadrul discuțiilor 
purtate, părerile au fost îm
părțite. Comisia de competiții 
a opinat pentru menținerea 
lui, referindu-se la unii fac
tori demni de luat în seamă : 
a) numărul relativ mic de e- 
chipe ce pot fi cuprinse în 
competiții (20), b) o modifica
re a actualului sistem ar ne
cesita deplasări suplimentare 
și de aici și unele implicații 
financiare ; c) perturbați! po-

Noutăți din pregătirile selecționabililor
J

• DUPĂ 
FUNDAȘ! • 

NEUL DE LA

Cu toate că în ultima perioa
dă de timp mercurul termo
metrelor a urcat și s-a stabi
lizat la temperaturi care ne-au 
făcut să simțim din plin se
zonul estival, activitatea unor 
sportivi din discipline specifi
ce iernii nu a încetat nici o 
clipă. Este, desigur, vorba des
pre o activitate de pregătire, 
în care se urmărește în mod 
deosebit realizarea unor acu
mulări fizice, necesare in pe
rioadele cînd eforturile com- 
petiționale solicită intens or
ganismul.

O categorie aparte printre 
protagoniștii disputelor spor
tive de iarnă o reprezintă ju
cătorii de hochei pe gheață, 
care — beneficiind de nume
roasele și excelent dotatele pa
tinoare artificiale existente in 
Europa — participă în timpul 

o serie de turnee, așa 
cazul tradiționalelor 
„Thurn und Taxis”.

„Cupa Tu-

verii la 
cum este 
competiții
„Martini-Recoaro”, 
nelului” (Chamonix) și „Doria" 
organizate în diferite stațiuni 
montane. Anul acesta, alături 
de puternice formații de_ club 
(ZKL Brno, Sparta ~ 
I.H.K. Helsinki, 
Finlandei, S.V.
H.C. Cortina Rex, EFV Fussen 
etc.) la întreceri a luat parte

Fraga, 
campioana 
Innsbruck,

UN LUNG TURNEU DE JOCURI DE VERIFICARE • CALAMAR — 
CORIGENTE LA.„ DISCIPLINA 
VARȘOVIA

• ECHIPA ROMÂNIEI LA TUR-

și reprezentativa țării noastre. 
Hocheiștii români s-au clasat 
pe locul secund in turneul do
tat cu trofeul „Martini-Recoa- 
ro“ și pe locul III în competi
ția „Thurn und Taxis”. în in
tervalul dintre 2 și 20 august 
ei au disputat 12 partide, din
tre care au ciștigat 5, fiind în
vinși în restul jocurilor, în ma
joritatea cazurilor, de 
mult mai puternici.

La întoarcerea în 
solicitat antrenorului 
vac V. Novacek să ne împăr
tășească impresiile sale asupra 
modului in care au evoluat cei 
18 hocheiști selecționați in lot : 
„De la bun început — ne-a spus 
antrenorul Novacek 
precizez că echipa 
abordat cele două 
care a luat parte 
precisă de a consolida pregăti
rile pe gheață începute in loca
litatea Opava din Cehoslovacia, 
în partidele disputate in R.F. 
a Germaniei, Italia, Elveția, Au
stria și Franța am verificat coe
ziunea perechilor de fundași și 
a liniilor de atac, precum și — 
ceea ce cred eu că este mai im
portant — valoarea unor tineri 
hocheiști, vizați de colegiul cen
tral de antrenori pentru a fi 
incluși în echipa pentru cam
pionatul mondial. Din aceste

adversari
țară, am 
cehoslo-

— vreau să 
română a 
turnee la 

cu intenția

MARGINALII LA TURNEELE INTERNAȚIONALE DE VOLEI DE LA CONSTANȚA

mijit PARIIA1 RtUȘIH PENTRU „CUPA MONDIAIA"

vedere, 
extrem 

pildă,
turneul 

de vă 
Calamar,

Douăsprezece reprezentative 
naționale (6 feminine și 6 
masculine) au oferit constăn- 
țenilor și turiștilor români și 
străini zece după amieze de 
volei, ale căror ecouri stăruie 
încă pe litoral.

Echipele participante, în 
special cele feminine, s-au 
străduit și, în parte, au reușit 
să realizeze jocuri de bună 
factură tehnică.

Toate naționalele, cu excep
ția celor masculine, a R.D.G. 
și, Intr-o oarecare măsură, a 
Ungariei, au prezentat loturi 
noi, cu extrem de puține 
„vechi cunoștințe" ale arenei 
internaționale. Afirmația este 
valabilă și pentru reprezenta
tivele României, îndeosebi 
pentru cea feminină.

Infuzia de tinerețe în ca
drul reprezentativelor străine 
se pare că a fost pregătită 
însă mal minuțios, ceea ce s-a 
reflectat în buna comportare 
a echipelor feminine ale Ce
hoslovaciei și Poloniei șl a ce
lor masculine ale Ungariei și 
Belgiei (nu putem face apre
cieri. asupra acțiunii de pri
menire a loturilor nipone, de
oarece Japonia a fost repre
zentată de echipe de club). 
Dacă ne referim la echipele 
noastre reprezentative, se pare 
că la băieți infuzia de tinere
țe se vădește nereușită și fără

mari perspective, în timp ce 
la fete va fi nevoie numai de 
perseverență și răbdare pen
tru ca Zaharescu. Popa și ce
lelalte componente, acum de 
bază, ale lotului să realizeze 
fapte mari, alături de mai ex
perimentatele lor coechipiere.

Procedee tehnico-tactice noi 
n-au fost de loc semnalate pe 
parcursul ambelor turnee. Ju
cătorii din R.D. Germană au 
folosit aceleași pase înalte pe 
fileu și apărarea pozițională, 
dar echipa a funcționat ca un 
adevărat ceasornic, ceea ce ex
plică și victoria în turneu. 
Ambele echipe japoneze (in 
măsură mai mică cea de bă
ieți, care a încercat uneori 
maniera de joc europeană) 
și-au dovedit din nou marea 
mobilitate în teren, rapidita
tea construirii atacurilor și 
extraordinara mobilizare a 
jucătorilor Indiferent de ad
versar și de... tabela de mar
caj. Predilecția pentru atacu
rile tn forță s-a făcut simțită 
și la noile loturi ale echipelor 
poloneze. Alternarea atacuri
lor și jocul economic au ca
racterizat și de această dată 
evoluția tinerelor jucătoare 
din Cehoslovacia.

Așadar, echipele prezente 
n-au arătat nimic nou din 
punct de vedere tehnico tac
tic, demoastrind, ta schimb,

că sînt continuatoare ale pro
priului stil național, pe care 
se străduiesc să-1 împingă la 
perfecțiune.

Din păcate, cu totul altfel 
au stat lucrurile în tabăra 
noastră, mai ales în ce priveș
te lotul masculin. Băieții noș
tri au jucat la fel ca acum 10 
ani, preocupați parcă de in
tenția de a șterge din aminti
rile despre voleiul românesc 
jocul plin de fantezie în atac 
și apărarea acrobatică cu care 
ne obișnuise naționala noastră 
în ultimii 4—5 ani. Sîntem în
clinați să credem că tot răul 
vine de la selecționarea unor 
jucători inapți pentru a con
tinua stilul cu care echipa 
națională a devenit campioană 
europeană la București și a 
ocupat locul II la mondialele 
de la Praga, iar echipele de 
club au adus în țară de 5 ori 
„Cupa campionilor europeni". 
Așa se explică nu numai cele 
două înfrângeri suferite în 
fața echipelor R.D. Germane 
și Ungariei, ci și faptul că bă
ieții noștri au avut serios de 
furcă chiar și cu modesta 
echipă „Matshushita" (repre
zentanta Japoniei), în care e- 
voluau 2 jucători care puteau 
trece pe sub fileu fără să se... 
aplece (<?!) și numai un titular 
din naționala niponă.

Arbitrajele prestate pe par-

cursul ambelor turnee au co
respuns și au fost suficient de 
asemănătoare ca manieră de 
interpretare. Excepție a ținut 
să facă numai Solansky 
(R.D.G.), care și-a încununat 
gafele cu atribuirea voluntară 
a victoriei echipei Ungariei în 
dauna Belgiei.

Remarcabilă inițiativa fede
rației de a invita la aceste 
turnee 6 arbitri internaționali 
neutri, cărora le-a adăugat 
5 internaționali români, cel 
puțin îa fel de competenți.

Propaganda insuficientă a 
ambelor turnee și-a spus cu- 
vîntul prin nerecuperarea tu
turor fondurilor alocate din 
bugetul federației noastre. Din 
motive lesne de înțeles (parti
dele au fost programate în 
sală, fiindcă la „Cupa Mondia
lă" rezervată echipelor mascu
line se va juca tot în sală) 
n-a fost posibil ca echipele 
să-și dispute întîlnirile în aer 
liber, în diverse stațiuni de 
pe litoral. Era însă posibil ca 
printre zecile de mii de turiști 
români și străini să se gă
sească zilnic destui amatori 
care să umple pînă la refuz 
Sala Sporturilor din Constan
ța. dacă aceștia ar fi știut că 
echipele naționale se află an
grenate în turnee de lungă 
durată.

puncte de 
ne-a fost 
lositor. De 
anunța ci Alexandru 
cunoscut ca un centru atacant 
rutinat, a fost folosit ca fundaș, 
făcind pereche cu Varga. El a 
dat deplină satisfacție. Dintre 
ceilalți jucători. Iordan (Steaua) 
a confirmat și el speranțele. In 
schimb, mai slab au evoluat 
Bucur, I. Constantinescu și, par
țial, Huțan. Ceea ce înseamnă 
că principala noastră preocupare 
pentru etapa imediat următoa
re trebuie să o constituie veri
ficarea altor tineri. în acest 
scop ne propunem să urmărim 
activitatea unor juniori ca Tu- 
reanu, Kemenessy și Axinte. în 
altă ordine de idei, doresc să 
declar că am fost neplăcut im
presionat de actele de indiscipli
nă ale unor jucători, care tot 
timpul au avut ceva de recla
mat sau de obiectat, care s-au 
încadrat mai greu în programul 
de pregătire preconizat de mine 
si aprobat de conducerea federa
ției. Mă refer la Florescu și la 
Varga, comportarea ultimului 
fiind cu atît mai surprinzătoare 
cu cît este și căpitanul echipei 
naționale. Sper că pe viitor ase
menea lucruri să nu se mai în- 
timple, mai ales că selecționata 
română are dificila sarcină de 
a participa la grupa B a cam
pionatului mondial, mult mai 
puternică — prezența echipei 
S.U.A. fiind doar unul dintre 
argumente - ca în alți ani*.

★
Următoarea etapă de pregă

tire a echipei reprezentative o 
constituie participarea la tur
neul internațional ce va avea 
loc la Varșovia între 4 și 7 sep
tembrie. Acest turneu, organizat 
cu prilejul deschiderii oficiale 
a sezonului în Polonia, reuneș
te la start selecționatele Româ
niei și Poloniei, precum și o 
formație de club fruntașă din 
Cehoslovacia. După terminarea 
turneului, hocheiștii români 
vor mai rămine în Polonia pînă 
la 10 septembrie, efectuînd un 
scurt stagiu de antrenamente 
(cite două pe >zi). La acest tur
neu va face deplasarea urmă
torul lot : Dumiiraș, Stoicules- 
cu. Iordan (portari), Varga. 
Calamar. Făgăraș, Sgincă III, 
Ioniță. I. Constantinescu (fun
dași), I. Szabo. Biro, G. Szabo, 
Huțan, Pană, Bașa, Bucur, Ior
dan, Fodorea, (C.A.)

fo- 
pot

sibile în calendarul competi
țional internațional.

Și totuși o analiză mal îa 
obiect a problemei a determi
nat, în cele din urmă, accep
tarea uneia din propunerile 
expuse : divizie A cu 6 echipe, 
divizie B tot cu 6 echipe, res
tul echipelor urmând să fie 
cuprinse într-un campionat de 
calificare, echivalent diviziei 
C. Formula de desfășurare a 
diviziilor-tui'neu, tur-retur.

• Ample discuții s-au pur
tat în jurul problemei absol
venților Institutului de Educa
ție Fizică și Sport, care au 
activat ca trăgători șl antre
nori înainte și în perioada de 
studenție. Mai pot păstra ei și 
calitatea de acrimeri sau o 
dată cu primirea calificării o- 
ficiale de antrenori urmează 
să se dedice în exclusivitate 
acestei profesiuni 7 S-a adop
tat hotărirea ca tinerii scrimeri 
care urmează cursurile I.E.F.S. 
(de fapt una din modalitățile 
de a deveni și antrenori), îa 
absolvire, au dreptul sâ con
tinue activitatea competlțlona. 
lă. dar NUMAI în întreceri in. 
dividuale. S-a apreciat câ pre
zența absolvenților I.E.F.S. în 
echipele pe care le antrenează 
este, într-un fel, artificioasă, 
că ea determină ca o serle de 
trăgători să rămînă pe banca 
rezervelor. Dimpotrivă, măsu
ra luată are menirea de a re
glementa o stare de lucruri, 
favorizând și sporirea numă
rului de antrenori (ceea ce ar 
elimina actuala carență care 
ține în loc înființarea unor 
noi secții), dar și perspectiva 
promovării unor elemente ti
nere în echipele divizionare.

• Nu de puține ori, In com
petițiile oficiale rezervate se-

morilor sînt prezențî șl (Juniori 
mari (sportivi peste 16 ani). 
Este © inițiativă lăudabilă a 
federației, destinată sa contri
buie la creșterea experienței 
elementelor tinere, Ia Împli
nirea măiestriei sportive. Exis
tă însă tendința, pe alocuri, ca 
unii trăgători tineri să 6e în
scrie In același timp la startul 
mai multor probe. Este firesc 7

Comitetul federal a apreciat 
că o asemenea practică poate 
fi acceptată doar ta cazul ju
niorilor mici, care n-au ajuns 
încă să se fixeze asupra pro
bei de specialitate, fiind tot
odată și pentru antrenori o 
modalitate de a vedea către 
ce probă trebuie dirijați elevii 
lor.

în. cazul juniorilor mari Insa 
s-a stabilit ca aceștia să aibă 
drept de participare doar La 
startul unei singure probe, cea 
căreia 1 s-au dedicat inițial.

• Unul din mijloacele nece
sare sporirii bagajului de cu
noștințe, de experiență, 11 re
prezintă întîlnirile cu sportivi 
din alte țări. în această idee 
sînt organizate de ia an La an 
tot mai multe competiții inter
naționale cu caracter de re
ciprocitate.

Comitetul federal va condi
ționa Insă perfectarea unor a- 
semenea întâlniri, ta funcție de 
numărul meciurilor pe care un 
club le va organiza în primul 
rînd ta țară, în compania al
tora, autohtone, evident în a- 
fara competițiilor oficiale.

Forul de specialitate hotă
răște de aceea: pentru a putea 
organiza întreceri internațio
nale, un club este obligat să 
inițieze cel puțin o întîlnire în 
compania altui duh (sau a 
altor duhuri din țară).

Costin MUȘAT

VACANTA A LASAT „URME"
(Urmare din pag. I)

întîlnit un adversar „cumin- 
te" (V. Bratie); Pușcaș pare a 
fi mai util ca... alergător decît 
ca boxer. Lipsit de nerv, de 
explozie și forță de lovire, el 
nu poate apăra cu succes cu
lorile categoriei pană. Păcat 
că tenacele Stanef nu reușește 
să se controleze în ring, să-și 
tempereze nervii și să acțio
neze cu luciditate. El plasea
ză corect loviturile (deci este 
un pugilist cu înclinații către 
tehnică), dar starea permanen
tă de surescitare îl împiedică 
să realizeze performanțe pe 
măsura calităților sale deose 
bite. Lui Stanef nu i-ar strica 
măcar o imaginară retrospec 
tivă a meciului său de acum 
doi ani, cu C. C'rudu, din fi
nala campionatului național, 
cînd într-adevăr a făcut cel 
mai bun meci din carieră. Și 
să reținem, boxînd cu un sin
gur braț I

în urma declarațiilor opti
miste făcute de antrenorul clu 
jean Florea Stanomir, ne aș
teptam ca Arpad Maj ai să-l 
pună pe Silberman în situații 
greu de rezolvat. Referindu-ne 
la Majai, considerăm că un alt 
meci, chiar la Cluj, n-ar mai 
avea nici un rost. Silberman

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BACĂU

ANUNȚ
În perioada

3 septembrie 
ține un nou 
admitere pentru ocuparea 
a 10 locuri 
program de 
a IX-a).

Candidați! 
zenta cu 
făcută.

28 august— 
a.c. se va 
examen de

la Liceul cu 
fotbal (clasa

se vor pre- 
vizita medicală

în zilele de 1—2 septem
brie a.c. va avea loc exa
menul practic pentru ocu
parea a 30 locuri ia clasa 
a V-a.

înscrierile se vor face Ia 
secretariatul liceului, 
str. Dr. Aroneanu nr. 
telefon 1 27.71, pină 
ziua de 29 august a.c.

în
43,
in

îi este superior la toate capi
tolele. Evoluția sa oferă o ga
ranție datorită execuțiilor pre
cise, corecte și puternice. O 
singură observație i croșeele 
upercutate la corp sînt execu
tate cu partea internă a pum
nului. Năstac a încercat să se 
strecoare pe sub brațele lui 
Stumpf, prin cîteva eschive, 
urmate de croșee largi, care 
l-au pus pe picior de egalitate 
cu metalurgistul, dar care nu 
l-au detașat în învingător. 
Stumpf rămîne același dificil 
adversar, foarte insistent, re 
zistent, dar și extrem de ob
structionist.

Campionul european al co
coșilor trece printr-o criză e- 
videntă. Eliminarea unor ca
rențe în pregătire, concentra
rea activității sale spre ridi
carea măiestriei prin elimina
rea unor situații neprielnice 
unui climat favorabil, îl pot 
readuce pe Dumitrescu pe pri
mul plan. Deocamdată, însă, 
Nedelcea a fost mai bun. Re- 
șițeanul a impus un ritm in
fernal, a atacat cu serii pre
lungite,^ punîndu-1 pe Dumi
trescu în situația de a recurge 
la obstrucții de loc onorabile. 
Cuțov a demonstrat că poate 
prelua șefia categoriei ușoară 
dar cu prețul unor eforturi 
deosebite. Meciul cu Dinu a 
fost echilibrat pînă în ultima 
parte, cînd vitalitatea dinamo- 
vistului a triumfat asupra ru
tinei și sobrietății veteranului 
Dinu. Cuțov poate face noi 
salturi calitative, dar numai 
alături de constănțean, care-i 
poate împrumuta din bogata 
sa experiență. A-1 ține pe 
Dinu departe de lot este o 
greșeală. Inexplicabil cum o 
gală anunțată cu mult timp 
înainte, organizată de forul 
suprem al boxului, nu este 
respectată de unii boxeri (ca 
Matius—Baia Mare și Chivăr 
- Steaua) care nu s-au prezen
tat la cîntar.„
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CALDE 

MULȚUMIRI
Zilele trecute, la redacție 

a sosit o scrisoare de la 
echipa de fotbal Știința 
Petroșani. Studenții ne-au 
scris despre un nou coleg 
de echipă, Vasile lonescu, 
care după o lungă absență 
a revenit pe terenul de 
fotbal, lată cuprinsul scri
sorii :

„Noi, componenții echipei 
de fotbal Știința Petroșani, 
transmitem caldele noastre 
mulțumiri publice iscusitu
lui și priceputului dr. SIL
VIU CARP, de la Spitalul 
Brîncovenesc. Amatorii de 
fotbal cunosc accidentul ju
cătorului Vasile lonescu — 
de la Jiul — petrecut pe 
teren în meciul dintre Jiul 
și Crișul Oradea. Acciden
tul a fost grav, „Bombo' 
(așa cum îi spun colegii) 
a trecut prin momente cri
tice. Dar, o mînă pricepută, 
împletită cu curajul, l-au 
făcut să treacă cu bine 
complicațiile bolii.

Scriem aceste rînduri, 
gîndindu-ne încă o dată la 
dr. Carp, pentru câ Bombo, 
complet restabilit, se află 
acum în lotul nostru, fâcîn- 
du-și cu prisosință datoria 
ca jucător și coleg.

Tn prima etapă a noului 
campionat, care s-a con
fundat cu redebutul său în 
fotbal, Bombo a marcat 
primul gol al echipei Știin
ța !’

C. Radu urmărește atent mingea respinsă, cu dificultate, de Coman și o impinge in plasă.

ORICUM, 0 VERIFICARE UTILĂ...

^PotbaL
FOTBALIȘTII, LA CATALOG

0 NOUĂ 
ETAPĂ

A „CUPEI 
ROMÂNIEI"
Duminică, 7 septembrie, va 

avea loc o nouă etapă a 
„Cupei României", care pro
gramează 64 de partide.

Tn această etapă s-au cali
ficat 43 de echipe din cam
pionatele județene și 85 divi
zionare C.

TĂTARU II:
JOCUL L-A PIERDUT 

IN PRIMUL RlND 
ÎNAINTAREA”!

O intilnire scurtă cu „Tătara
— ediția a II-a“. Reproducem 
mărturisirea-i autocritică (ca
re-1 onorează) ; „Noi, înainta
șii, sîntem primii responsa
bili ai înfrîngerii cu U.T.A. 
Dacă marcam noi golurile pe 
care le-am fi putut înscrie în 
repriza 1, nu ajungeau apă
rătorii să facă greșelile din 
partea a 2-a a meciului”.

BARBU, 
DUPĂ DAN...
Excelenți prieteni, cei doi 

valoroși fundași ai naționalei
— Dan și Barbu — au multe 
elemente de asemănare, in fot
bal ca și in viața jde toate zi
lele. De o lună de zile, de cind 
Barbu a devenit tată, ii asea
mănă și faptul că ambii au 
cite o fetiță. Fata lui Dan, 
Dana, are 9 luni; fata lui Bar
bu, Iulia (s-a născut in iulie) 
mai are pină să spună „ta-ta“.„

In prezența a aproximativ 
2000 de spectatori, lotul re
prezentativ a efectuat ieri, pe 
stadionul din șos. Ștefan cel 
Mare, cea de a II-a ședință 
de pregătire din cadrul cam
paniei de toamnă, programată 
exact cu o săptămînă înain
tea meciului amical de la 
Belgrad.

în prima repriză a verifi
cării cu formația de tineret- 
rezerve a dinamoviștilor 
bucureșteni, antrenorii Ange
lo Niculescu și Emerich Vogi 
au trimis pe teren următorul 
„11“: GHIȚA-SATMAREAN’U, 
BARBU, DAN, DELEANU, 
GHERGHELI, DINU, C. RA
DU, DEMBROVSCHI, DUMI
TRACHE. TUFAN.

Vreo 20 de minute, fără să 
se întrebuințeze prea mult, se- 
lecționabilii au deținut o 
ușoară superioritate tehnico- 
tactică, reușind să înscrie în 
acest interval două goluri, 
prin Dumitrache (min. 12) și 
C. Radu (min. 20). Imediat 
însă (min. 22) Frățilă a re
dus din handicap și în loc să 
încerce „desprinderea" de ad
versar, pe măsura ascenden
tului de valoare, cei de la 
lot au interpretat modifica
rea de scor ca pe o invitație 
la delăsare și superficialitate.

Consecința 7 Cu două mi
nute înainte de sfîrșitul re
prizei, partenerii de joc ai 
selecționabililor conduceau cu 
3—2 (înscriseseră Doru Po
pescu — min. 32 și Frățilă — 
min. 42, din lovitură de la 
11 m), fiind egalați abia în

min. 43, printr-un gol realizat 
de Dumitrache.

Da reluare, prin modifică
rile efectuate de antrenori, 
lotul reprezentativ a jucat 
în următoarea alcătuire: RA- 
DUCANU — SATMAREANU, 
BARBU, DAN, LUPESCU, 
DINU, RADU NUNWEILLER, 
DEMBROVSCHI, DOMIDE, 
TUFAN, C. RADU.

în pofida „schimbării la 
față“ a tricolorilor, acum mai 
clari și mai insistenți. tabela 
de marcaj a rămas neschim
bată, pină în min. 66, cind, 
la o centrare efectuată de 
Dembrovschi, de pe aripa 
dreaptă, Tufan a reluat în 
plasă, din apropiere. Trebuie 
spus însă căi, doar cu puține 
minute înainte, antrenorii D. 
Niculae-Nicușor și Ștefan 
Stănculescu — în dorința de 
a mai întineri.. tineretul 
(cum remarca un coleg) — 
i-au scos din teren pe Frăți
lă, Stoenescu și Cheran.

în continuare, Domide s-a 
făcut remarcat, înscriind — 
în stilul său personal — 
două goluri, cu capul (min. 
70 și 82), la tot atîtea cen
trări efectuate de pe ambele 
aripi.

în sfirșit, cu 5 minute înain
te de finiș, Tufan a pecetluit 
scorul la 7—3 în favoarea 
selecționabililor. Un scor care, 
în condițiile în care a fost 
realizat (între timp dinamo- 
viștii au mai operat alte trei 
schimbări în formație), nu 
face inutile unele observații 
critice. Dimpotrivă...

Astfel, ne-a frapat jocul 
slab al fundașilor centrali, 
Barbu și Dan (neatenți. co
mozi), lipsa unui om lucid la 
mijlocul terenului care să 
„filtreze" baloanele venite din 
urmă, precum și improviza
țiile (în ambele reprize) din 
linia de atac, fapt care ne-a 
împiedicat să urmărim măcar 
45 de minute cuplul Domide- 
Dumitrache.

Oricum, cum bine remarca 
în declarația sa (pe care o 
publicăm în pagina I) antre
norul Angeio Niculescu, ve
rificarea de ieri a lotului re
prezentativ s-a dovedit a fi 
foarte utilă. Mai ales prin 
dezvăluirea unor carențe.

G. NICOLAESCU

N-aș vrea să-i supăr pe unii 
ziariști de specialitate care 
dau note jucătorilor noștri, nu 
de alta dar să nu mă pome
nesc și eu cu vreun trei, după 
atita amar de vreme de cînd 
am pus ghetele de fotbal com- 
petiționale în cui.

Dar stau strâmb și încerc să 
gîndesc drept dacă acest sis
tem al notațiilor din învăță- 
mînt este cel mai bun pe 
care-1 puteam găsi, dacă el re
prezintă un progres, dacă are 
un anume sens sau vreo utili
tate în fotbal, deși, din dte cu
nosc, $i în alte țări se practică 
o asemenea notare.

Expresia în cifre își are ros
tul ei, pe milimetrii exacți al 
ștachetei pentru care am tre
murat de atîtea ori cînd sărea 
în văzduh marea Iolanda Ba
laș, sau cînd palpiți la o sosi
re strânsă, cu un învingător 
decis abia de foto-celula elec
trică a aparatului-judecător.

prin apă și a elevilor medio
cri ;

— propriii colegi de echipă 
și modul cum colaborează cu 
cel vizați

— observatorii se schimbă 
de la o etapă la alta, deci încă 
un element de nestabilitate în 
plus.

Ș.aun.d.
N-ar fi oare mai potrivit sâ 

arătăm care au fost calitățile 
manifestate de un jucător, 
unde a greșit, ce procedee teh
nice mai trebuie șlefuite, gra
dul de pregătire fizică, mora- 
lă-disciplinară 7

Limbajul acestor cifre mi 
se pare prea subiectiv I

Prefer calificativul, apre
cierea competentă pe care fot
balistul s-o înțeleagă și să-i 
fie de folos, iar publicul s-o 
poată confrunta cu propriile 
aprecieri și să-și definitiveze 
mai ușor o opinie justă.

Note, note, note-

bine expresie șl plasticitate 
gîndului nostru.

Recunoaștem însă câ ldeea 
notării arbitrilor nu e tocmai 
rea, căci altfel poți urmări un 
singur om și isprăvile lui timp 
de o oră jumătate. Aici merg 
ambele soluții folosite — ne
tele de corigență sau stelele 
pentru epoleți — cu condiția 
insă de a se arăta de ce li s-au 
acordat.

Dar sistemul nu-i de loc re
comandabil pentru jucători. Și 
nici justificat.

Profesorii sînt obligați — 
prin misiunea lor — să pună 
note.

Judecătorii, prin funcția lor, 
sînt obligați să dea sentințe.

Fiecare meserie cu riscul ei. 
Dar cine îi silește pe croni

carii de fotbal să fie judecă
tori sau profesori 7

Să nu mi se spună că notele 
vor ajuta emulația valorilor în 
fotbal.

Mai degrabă cred că bunele 
intenții în acest sens — evi
dente, de altfel — ale presei 
ar trebui să se îndrepte spre 
formula unei critici construc
tive mai adecvate, ținînd sea-

g/Mj0NULeR0TUND

farul—Rapid 1-1 (0-1)
Miercuri seara fotbaliștii 

constănțeni au susținut un util 
joc de verificare în compania 
echipei Rapid. Bucureștenii, 
deși au prezentat o formație 
descompletată, au practicat urT 
fotbal de bună calitate. Farul 
a arătat aceleași lacune ca în 
primele două meciuri oficiale i 
apărare penetrabilă, joc sta
tic la mijlocul terenului și o 
insuficientă colaborare între 
atacanți.

Au marcat t Straț (min. 13) 
pentru Rapid, respectiv, Sorin 
Avram (min. 89).

P. CORNEL-coresp.

In atletism, la haltere. In 
atîtea alte discipline totul se 
măsoară sau se cîntărește în 
cifre, exprimînd o apreciere de 
maximă rigoare, lipsită de 
orice fel de aproximații.

Dar la fotbal 7
Unde este dascălul sortit sâ 

poată indica fără greș, cu un 
teribil deget didactic, pe care 
cifră anume cade sentința fie
căruia dintre cei 22 candidați, 
după 90 minute de joc 7

A da o notă implică cel pu
țin un mare risc de nesiguran
ță și relativitate, deoarece 
comportarea unui jucător de
pinde de foarte multi factori, 
printre care i

— adversarul direct, mal 
slab — așadar sînt șanse pen
tru bilă albă, sau adversarul 
direct mai bun, ori excepțio
nal, deci... să zicem mersi cu 
un șase, nota de trecere a gîștil

cel
am

DUPĂ OPT LUNI DE
Stimate tovarășe redactor șef,

ZILE 1

SOANGHER -
■J

SUSPENDAT
Clubul Progresul București 

ne-a comunicat că fotbaliștii 
Șoangher și Filipescu (prove
nit din echipa de tineret) au 
fost suspendați pe cite o lună.

Cauza sancțiunii ? Ambii 
sportivi au săvîrșit abateri 
disciplinare.

0 FI PRESIMȚIND 
TEASCĂ CEVA?

Se spune că în dulcea eufo
rie a victoriei de la Tg. Mureș, 
spiritualul antrenor piteștean 
ar fj spus, într-o clipă de re
venire la grijile obișnuitei 
„După victoriile astea fru
moase, să nu ne poticnim toc
mai duminică, in fața mărfa
rului de-i zice uneori Rapid..."

O fi presimțind „Piticu" 
ceva ?

Deși nu mă caracterizea
ză spiritul de revanșă, 
cindva, supărat pe unui 
din cronicarii ziarului 
„Sportul", n-am găsit alt 
mijloc de replică decît de 
a-l insulta.

De aici s-a născut un 
proces polemic în presa 
sportivă, mergînd pină 
acolo incit unii dintre sem
natarii rubricilor sportive 
se răfuiau intre ei avînd 
la bază conflictul creat de 
subsemnatul.

Au trecut de atunci luni 
și luni de zile și vă măr
turisesc sincer c-am regre
tat cele întimplate.

Cum, insă, pină mai zi
lele trecute credeam că 
chiar totul mi se iartă, dar 
mai ales văzînd la ce se 
expun și fotbaliștii care

nu respectă legile societă
ții, am convenit în scris 
cu clubul meu să pun 
punct tuturor abaterilor.

Aceasta mi-a creat încre
derea că nu voi mai fi 
vulnerabil și, ca atare, pot 
să vin in fața opiniei pu
blice, prin ziarul „Sportul", 
așa cum de altfel mă aș
teaptă : ca jucător și ca 
om, capabil să ridice pres
tigiul fotbalului argeșean 
și românesc.

In această idee, vă rog 
să primiți, alături de scu
ze, dorința lui Dobrin 
Nicolae de a face cunoscu
te cele subliniate mat 
sus.

Vă mulțumesc anticipat,

N. DOBRIN

N. R. Acestea sînt, așadar, 
rîndurile (bine ar fi ca ele 
să exprime cu adevărat și 
gîndurile) trimise redacției 
spre publicare de către fotba
listul Dobrin. Rînduri pentru 
a căror scriere au fost nece
sare mai bine de opt luni și 
care vor să însemne scuzele 
de rigoare pentru cele petre
cute atunci. Acest caz l-am 
fi dorit lămurit într-un fo
rum interior, în conștiința 
aceluia care greșise.

Să reamintim ce anume a 
provocat „supărarea" jucăto
rului piteștean, determinîn- 
du-1 să profereze injurii la

NOU LA PRONOSPORT!
După cum am mai anun

țat. Loto—Pronosport a luat 
măsura ca, începînd cu con
cursul Pronosport din 24 au
gust 1969, în cazurile meciu
rilor anulate, toate variantele 
depuse să primească pronostic 
exact, renunțindu-se la tra
gerea la sorți a pronosticu
rilor pentru aceste meciuri, 

în acest mod — în cazu
rile meciurilor anulate — par- 
ticipanții vor primi pronostic 
exact, indiferent de semnul 
înscris la meciurile respec
tive, deci un avantaj impor
tant care, desigur, va spori 
interesul pentru acest sistem, 
cunoscînd' faptul că în cazul 
unor pronosticuri duble sau 
triple la aceste meciuri crește 
și numărul de premii.

Din cele arătate mai sus 
se văd clar multiplele avan
taje care se oferă participan- 
ților prin acordarea de pro
nostic exact în cazurile me
ciurilor anulate, întrucît 
crește substanțial numărul de 
premii, lăsînd la o parte fap
tul că participantul primește 
pronostic exact chiar pentru 
pronosticurile înscrise greșit 
(inexact) la meciul respectiv.

NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES NR. 35 

DIN ZI AUGUST 1969

EXTRAGEREA I : 2 40 4 34 20 11.

FOND DE PREMII : 357 107 lei.

EXTRAGEREA A II-A : 35 10 
1 33 14 11 38.

FOND DE PREMII : 292 552 lei.

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFER
TURI LA TRAGEREA LOTO DIN 

22 AUGUST 1969

EXTRAGEREA I : Categoria I : 
1 variantă a 44 945 lei șl 1 va
riantă a 11 236 lei ; categoria a 
II-a : 7 a 10 874 lei și 3 a 2 718 lei: 
categoria a IlI-a : 69 a 1 295 lei 
și 71 a 323 lei ; categoria a IV-a : 
313 a 375 lei și 245 a 93 lei ; ca
tegoria a V-a : 521 a 262 și 482 
a 65 lei.

EXTRAGEREA A II-A : Cate
goria B : 1 variantă întreagă a 
100 000 lei; categoria C: 4 va
riante sfert a 31 757 lei ; catego
ria D : 321 a 100 lei și 1 364 a 
25 lei.

Premiul de categoria B Întreg 
a revenit participantului COR- 
NEANU ION din Caransebeș.

Plata premiilor pentru tragerea 
Loto din 22 august a.c. va începe 
în Capitală de la 30 august pină 
la 6 octombrie 1969 Inclusiv ; In 
provincie, de la 2. septembrie 
pină Ia 6 octombrie 1969 inclusiv.

adresa unui membru al re
dacției (de față fiind și secre
tarul general al F.R. Fotbal). 
Cît de deplasată, cît de nemo
tivată a fost atunci atitudinea 
lui Dobrin reiese cu claritate 
și acum, la o lectură a cro
nicii meciului F. C. Argeș — 
Dinamo București, din care 
spicuim: „...în acest răstimp 
sporea progresiv rolul strate
gic și psihologic al lui Do
brin, sclipitor în cîteva situa
ții prin neprevăzutul pase
lor, prin forța șuturilor și 
cascada fentelor. Nu aveam 
de unde ști că, după pauză. 
Dobrin — talent refractar la 
travaliul de durată — avea 
să se piardă într-atît incit 
să ajungă perfect inutil, 
într-un angrenaj peste care 
mai devreme suflase viața". 
— Sportul nr. 387 (5 821) din 
6 decembrie 1968.

Pentru cititorul lucid, de 
bună credință, a fost cît se 
poate de clar că nota 7 acor
dată lui Dobrin la sfîrșitul 
partidei reprezenta doar o 
medie a comportării lui pe 
reprize : excelent în prima — 
deci nota 10, slab în cea de a 
doua — deci nota 4.

.Aprecierile redactorului 
ziarului „Sportul" corespund 
intrutotul adevărului. în fe
lul acesta trebuie caracterizat 
într-un joc fotbalistul Dobrin, 
pe cît de înzestrat pe atît de 
capricios și de fluctuant în 
evoluția sa pe teren de-a 
lungul celor 90 de minute 
din cauza vieții total nespor
tive pe care o duce- — 
spuneau, în esență, numeroșii 
iubitori ai fotbalului din 
Pitești și din restul țării, 
care au ținut să se adreseze 
în scris ziarului nostru, la 
puțin timp după incidentul 
provocat de Dobrin. ...Cine îi 
ia apărarea — încercind să 
nege faptele reprobabile care 
i se atribuie pe drept Iui Do
brin — departe de a l ajuta,

îl îndeamnă, de fapt, să per
severeze pe drumul primej
dios pe care a apucat să 
pășească — concluzionau în 
scrisorile trimise redacției 
foarte mulți cititori, printre 
care tehnicianul Nicolae Bo- 
chian (str. Brazda lui Novac
— Craiova), Constantin Cor- 
neanu (Ferma 1 Verești — 
Suceava), Emil Chelemen (str. 
V. Alecsandri nr. 4 — Sighi
șoara), Dumitru Preda (str. 
Lenin 23 — Brad, Hunedoa
ra), ing. Mihai Laurențiu 
(str. Batiștei 99 ■— București), 
ing. Ion Stănescu (Intrarea 
Victoriei — Pitești), Marin 
Temelie (str. Popa Șapcă 2
— Craiova), prof. Constantin 
Căpățînă (bd. Nicolae Băl- 
cescu 54 — Buzău), dr. Mir
cea Radu (str. Cloșca 15 — 
Arad), etc., etc., etc.

La redacție au sosit și scri
sori în care autorii — cel 
mai adesea anonimi — adre- 
sează injurii unor cronicari 
și își exprimă părerea că un 
jucător de valoarea lui Dobrin 
trebuie iertat, orice ar face. 
Inutile, desigur, comenta
riile... Surprinde, însă, faptul 
că presa locală n-a acționat 
în acest caz cu fermitate, 
căutînd imediat circumstanțe 
atenuante și necriticind con
duita obișnuită a fotbalistului 
Dobrin, decît mult mai tîrziu. 
spre sfîrșitul campionatului 
trecut, după înfrîngerea sufe
rită de F.C. Argeș în meciul 
cu Progresul (0-2).

★
Acum, după 8 luni de la 

incident, Dobrin a găsit de 
cuviință câ a sosit momentul 
să se adreseze redactorului 
șef al ziarului nostru. Să că
dem de acord și să nu apre
ciem ca fiind prea tîrzie 
reacția lui Dobrin. Poate că 
el, insuficient convins de 
greșeala comisă, n-a dorit să 
curme conflictul printr-o 
scrisoare concepută, să zicem, 
formal însăși poziția lui 
pină de curând față de antre
norul său — provenind din- 
tr-o dăunătoare mentalitate 
despre pregătirea lui fotbalis
tică — ni-1 arăta încă lab’l 
în concepția sa despre viață 
și sport, oscilant in tot ceea 
ce întreprindea.

Răspunsul recent al antre
norului Constantin Teașcă 
(la întrebarea noastră : ce se 
întîmplă cu Dobrin ? Cînd e 
scos din echipă, cind apare 
din nou ; mai exact, în pre
ziua începerii campionatului) 
încerca să ne lămurească 
întrucîtva : „Ce se intîmplă 
cu Dobrin? Nimic altceva 
decît că și-a continuat cursa 
spre abis. O parte din public, 
o parte din membrii clubului 
au crezut că pot forța nota, 
că pot timora antrenorul ca 
Dobrin să joace oricum. S-au 
înșelat. Pentru că în Torurile 
de conducere ale județului și 
in președintele clubului am 
găsit pe cei care doresc in
tr-adevăr să ajute echipa 
Adică jucătorului Dobrin sâ-i

adauge și pe omul Dobrin. 
Reintrarea în echipă se da- 
torește exclusiv lui Dobrin, 
ca urmare a semnării unui 
angajament (nu ca pină 
acum, verbal), care stipulează 
și pentru el și pentru club, 
pe lingă drepturi, și obligații.

După cum vedeți, acesta ar 
fi primul punct cîștigat din 
experimentul F. C. Argeș.

Personal, n-am rămas sur
prins de îaptul că ziarul 
„Sportul" continuă să nu-i 
dea notă. La drept vorbind, 
nici nu putea s-o facă, întru- 
cit nu știu ce seismograf ar 
fi reușit sâ înregistreze osci
lațiile de la oră la oră ale 
incorigibilului Dobrin, oscila
ții ce-1 rețineau să se hotă
rască pentru o conduită con
stant etică. Acum, însă, cînd 
și-a pus problema „a fi sau 
a nu fi", actul prin care să-și 
recunoască culpa nu mai este 
o problemă. Este ceea ce a 
stipulat în angajamentul său. 
S-ar putea ca din aceste con
flicte, Ca și din conflictul lui 
cu el însuși să cîștige fotba 
Iul. Pină acum au pierdut și 
unul și altul".

Cum se vede, revizuirea de 
atitudine a jucătorului Dobrin 
față de redacția noastră, ca 
și față de propriul său club 
s-a produs în aceeași perioa 
dă. Să n-o considerăm totuși
— spuneam — ca fiind venită 
cu mare întîrziere. Sînt unele 
fapte — succedind acestui 
„caz Dobrin" — care, proba
bil, i-au dat serios de gindit 
și fotbalistului piteștean. Ne 
referim la actele huliganice 
ale jucătorilor Iancu, Mure- 
șan și Boc (ca și Dobrin, 
nume de rezonanță în echi
pele lor), care, ajunși într-o 
sală de tribunal, au dat sau 
dau socoteală pentru cele 
mise.

Ne-ar place să credem 
noua atitudine adoptată
jucătorul Dobrin este sinceră. 
Spre binele lui, ca om în so
cietate, spre binele fotbalului 
nostru, care are nevoie de 
serviciile lui.

în ceea ce ne privește, în- 
țelegînd că Dobrin dorește
— asemenea tuturor celor
lalți fotbaliști — ca jocul 
său să fie apreciat, cronicarii 
„SPORTULUI" îi vor acorda 
note, bineînțeles în baza ace
lorași criterii, pe care ia do
rim cît mai obiective pentru 
toți jucătorii din prima di
vizie.

Sincer să spun, le-aș pre
fera pe cele muzicale I

Stimez și-i simpatizez pe 
cronicarii de fotbal, dar 
puțin o dată pe săptămînă
senzația că-i văd îmbrăcați în 
haine sacerdotale și. pronun- 
țînd de la înălțimea unei tri
bune sacre, verdicte și cifre 
care pot să creeze neașteptați 
idoli intr-o singură noapte sau 
să doboare, dintr-un condei, 
zei adulați.

Să scriem mai bine despre 
calitățile, despre contribuția 
lor efectivă în apărare șl atac, 
despre greșelile, despre ambi
ția și — dee Domnul — des
pre gradul de universalitate 
a jocului lor...

Jucătorul X a fost excelent 
în ofensivă și bun și în apă
rare, a marcat o scădere în 
ultimele 15 minute, sau poate 
a fost exploziv timp de două 
reprize 7

Hai să-i recunoaștem rezis
tența unui Jucător, să-i ară
tăm slăbiciunile sau să-i ridi
căm în slăvi combativitatea.

Să nu-i dăm însă note, no
tele acestea atît de laconice, 
pretențioase și meschine, atît 
de reci și, mai cu seamă, atît 
de seci — ci să preferăm, în 
locul cifrelor, cuvintele, pe 
acelea care pot să dea mai

ma de realitatea incontestabilă 
că fotbalul, acest sport matur, 
de o mare frumusețe și virili
tate, se refuză criteriilor in
fantile ale amenințătorului 
catalog școlăresc...

Petre STEINBACH

PS. Consecvenți principiului 
de fc face loc în coloanele zia
rului nostru dt mai multor 
puncte de vedere — chiar și a 
acelora pe care redacția nu le 
împărtășește — publicăm ar
ticolul colaboratorului nostru, 
antrenorul Petre Steinbach, 
ziarul continuînd să acorde, 
însă, note jucătorilor din pri
ma divizie a țării.

AUTOBUZUL BUCUREȘTI -
COMERȚUL ALEXANDRIA

3-1 (0-0)
In meci-restanță din cam

pionatul diviziei C, seria a 
IV-a, Autobuzul București a 
întrecut pe Comerțail Alexan
dria cu scorul de 3—1. Au 
marcat i Gerea (min. 60 și 79), 
Rențea (min.' 85), respectiv 
Dilică (min. 88).

D. DIACONESCU, coresp.

PE MARGINEA
INTERNATIONAL

DOTAI CU „CUPA

co

că 
de

Duminică s-a încheiat, la 
Timișoara și Arad, 
internațional de 
pentru juniori — 
„Cupa 23 August", 
rat în două grupe, 
dat fiecare cite un cîștigă- 

• tor, turneul s-a dovedit ex
trem de util, arătînd că se 
poate integra foarte bine în 
calendarul internațional al 
juniorilor noștri. Scopul lui 
constă în verificarea noilor 
formații de 
fiecare țară 
tenționează 
la startul 
U.E.F.A. Iată de ce se preco
nizează ca turneul să devină 
tradițional, cu periodicitatea 
de un an, în prima grupă, 
intrând naționalele de juniori, 
iar în a doua numai echipe 
de club.

LA TIMIȘOARA (partici
pante ! Iugoslavia, Republica 
Democrată Germană, Româ
nia și selecționata de ju
niori a Timișoarei — care 
a înlocuit echipa Cehoslova
ciei), echipa Republicii - De
mocrate Germane s-a dovedit 
cea mai omogenă și mai bine 
pusă la punct. Deși n-au ali
niat formația cu care au 
cîștigat, anul acesta, turneul 
U.E.F.A., învingătorii de la 
Timișoara au prezentat o e- 
chipă cu care s-a lucrat trei 
ani de zile. Tinerii fotbaliști 
germani, din rîndurile căro
ra am remarcat pe înaintașul 
central Pomerenke, mijloca
șul Koppe și fundașul Fritzke 
— autorul celor două goluri 
în meciul cu echipa țării 
noastre — au practicat un 
fotbal atletic, solid, cu frec
vente accelerări ale ritmu
lui, obținînd un rezultat egal 
cu Iugoslavia și o victorie cu 
echipa țării noastre (2—1). 
Singura înfrângere suferită 
de echipa R.D. Germane a 
fost administrată de selecțio
nata Juniorilor timișoreni 
(2—1), partic’pantă în afară

turneul 
fotbal — 
dotat cu 
Desfășu- 

care au

juniori pe care 
participantă in
să le prezinte 
viitoarei ediții

TURNEULUI
DE JUNIORI

23 AUGUST"
de 
au 
tită doar în tabăra de Juniori 
din vara aceasta, deci insufi
cient de omogenă, fără ex
periență competițională. To
tuși, rezultatele — 4—2 cu 
Iugoslavia, 2—II cu selecțio
nata Timișoarei și o înfrân
gere în fața Republicii De
mocrate Germane — ca și 
jocul, pe alocări foarte bun, 
ne dau speranțe că tinerii 
componenți ai noii noastre 
echipe naționale (dintre care 
remarcăm în mod deosebit 
pe Deheleanu, Sătmăreanu II, 
Gligorie șiVlad) ne vor oferi, 
într-o zi, motive de satisfac
ție.

concurs. Antrenorii noștri* 
prezentat o echipă pregă-

★
GRUPA DE LA ARAD (par

ticipante i România II, UISP 
Reggia Emilia — Italia, Hut- 
nik Nowa Huța — Polonia și 
echipa de juniori U.T. Arad) 
a avut un cîștigător detașat 
în echipa secundă de juniori 
a țării noastre. Foarte tînără 
(medie 16 ani), echipa se
cundă a României (antrenori 
C. Ardeleanu și V. Băluțiu) 
nu s-a intimidat, obținînd 
victorii în toate partidele dis
putate t 3—1 cu UISP, 4—0 
cu Hutnik Nowa Huța și 2—0 
cu U.T.A. Formația standard 
a fost următoarea i Costaș — 
Toader (Roman), Dobrău, Ier- 
dan, Nicodim, Dobre, Mihal- 
cic, Libra (Șumulanski), San
du, Marcovici, Ioniță. S-au 
remarcat în mod special 
Traian Sandu (golgeterul gru
pei, cu șase goluri marcate), 
Ștefan Mihalcic și Gh. Ior
dan.

Dintre celelalte participan
te, doar echipa arădeană a a- 
vut un nivel mai ridicat. 
U.T.A. a învins pe cele două 
echipe de club străine cu a- 
celași scor (2—1) și a pre
zentat o formație cu reale 
talente, dintre care remarcăm 
pe Atodiresei și Lața.

D. GRAUR

DUMBRAVĂ - ÎN VILEGIATURĂ LA MARE I
La 6fîrșitul anului competi- 

țional 1968-69, jucătorul Dum
bravă a primit dezlegare de la 
clubul constănțean Farul și 
apoi a optat pentru Progresul 
București. Noua sa echipă l-a 
primit cu brațele deschise, 
fiindcă avea nevoie de servi
ciile sale în disputa ce ■ dă 
pentru a reveni în divizia A. 
Toate au mers bine pină în

urmă cu o săptămînă. In eta
pa a II-a a campionatului di
viziei B, Dumbravă urma să-și 
facă debutul în formația cu 
care s-a pregătit (se cunoaște 
faptul că Dumbravă mai avea 
încă o etapă suspendare, sanc
țiune primită pe cînd activa 
la Farul). Dar, în cursul săp- 
tâmînii trecute. Dumbravă a

părăsit Capitala cu destinația... 
Constanța. Zilele au trecut, el 
nu a Jucat duminică și pînă 
miercuri nu dăduse nici un 
semn de viață.

Oare briza mării îl atrage 
mai mult pe Dumbravă de și-a 
prelungit șederea în Constan
ța ? Sau sînt alte motive 7
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GIMNASTA EL IS ABET A TURCU A OBȚINUT
MEDALIA DE AUR LA SĂRITURI

IN ITALIA
Constantin MACOVEI

EVOLUEAZĂ
ROMÂNI

transmite din MOSCOVA

Nicolae Oprescu — medalie de argint la sol

„CUPA SPERANȚELOR OLIMPICE-*

(al doilea din stingă) finișeară victorios in cursa de 100 m a meciului atletic 
Europa-Am erica

*• Foto : D.P.A.

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU Sportul

SI ÎNAINTEA EUROPENELOR DE
■s LA ATENA

Se leagănă din șolduri, mîi- 
nile lui bat tactul unui slop 
neauzit de nimeni, cozorocul 
imens al șepcii îi aruncă um- 
bta asupra urechii drepte — 
așa defilează John Carlos, ma
rele clown al atletismului, în 
fața tribunelor „Neckarsta- 
dion“-ului din Stuttgart. El este 
figura centrală a capitolului 
„show" am marea paradă a 
atleților, a acestui mare festi
val al atletismului (n.r. meciul 
Europa-America), a acestei 
sărbători a celor ce îndrăgesc 
această minunată disciplină 
sportivă. Și publicul de pe 
malul Neckarului și-a arătat 
marea dragoste pentru atle
tism, onorînd această întîlnire 
în cel mai pur sens al cuvîn- 
tului amicală, cu o ținută în- 
tr-adevăr olimpică. Aplauzele 
hu au căutat nici pe „cona
ționali", nici pe „co-continen- 
tali", nici pe albi sau negri, ci 
au răsplătit pe cei mai buni, 
cei mai sportivi, cei mai tari 
atleți. Și cînd cerul plurpbu- 
riu a început să arunce dea
supra cupolei strălucitoare a 
reflectoarelor milioane și mi
lioane de stropi de ploaie, 
care păreau mici focuri de 
artificii, nici unul din cei 
35 000 de entuziaști nu și-a pă
răsit locul și mulțimea a în
ceput să intoneze cu simțul 
umorului, oare caracterizează 
pe adevărații sportivi, un șla
găr „en vogue" : „Ein Tag, so 
wunderschon wie heute..." (n.r. 
„O zi așa de minunată ca cea 
de astăzi...")

Așa a fost ia Stuttgart.
Altfel a fost la Augsburg, pe 

„Rosenaustadion". Cozorocul 
iui John Carlos a stat mai 
drept, ,showman"-ul nr. 1 al 
atletismului american a fost 
cu un gram mai sobru (dacă 
se poate întrebuința această 
expresie pentru cel mai iute 
om |din. lume). Mai sobru a 
fost tot concursul. Festivalul 
început la Stuttgart s-a trans
format în luptă pură. Intr-o 
luptă sportivă, pe alocuri pa
sionantă și electrizantă. Ame
ricanii au lăsat la o parte plă
cerile turismului și au fost din 
nou atleții invincibili — cu 
toate că au lipsit din echipa 
lor nume sonore ca Davenport, 
Matson, Seagren, Silvester, 
Oerter, Beamon, Jim Ryun, 
Lindgren sau Liquori, „Res
tul" a demonstrat însă din 
nou, după neta victorie in tri
unghiularul S.U.A. — U.R.S.S. 
— Commonwealth, că atletis
mul lor are resurse enorme.

Cu toate că Birlenbach a a- 
runcat greutatea la 20,19 m,

ÎNTRECERI ATLETICE
PE STADIONUL DIN GOTEBORG

la care au par- 
din mai multe 
din S.U.A. Pro- 
a fost ciștigată

La Goteborg (Suedia) s-a des
fășurat un concurs internațio
nal de atletism 
ticipat sportivi 
țări europene și 
ba de 1500 m 
de italianul Francesco Ârese, 
cronometrat cu timpul de 3:49,5 
iar la 110 m garduri primul 
s-a clasat suedezul Bo Forsan- 
der cu 13,9. La săritura in înăl
țime, victoria a revenit sue
dezului Kenneth Lundmark cu 
2,11 m, urmat de compatriotul 
său Celion — 2,08 m. Atletul

ÎNOTĂTORII români s-au REMARCAT LA VARȘOVIA
MARIAN SLAVIC, DIN NOU OMUL Nr. 1 AL ECHIPEI

ro- 
va- 
din 
Ce- 

a-

Senzația întrecerilor Cupei 
Europei — grupa masculină 
B de la Varșovia — a cons- 
tituit-o fără îudoială frumoa
sa evoluție a înotătorilor 
mâni. Confirmînd saltul 
loric redus remarcat încă 
primăvară, la meciul cu 
noslovacia, și abordînd 
ceastă competiție cu o rară 
ambiție, luptînd pînă la ca
pătul puterilor pentru fiecare 
punct, reprezentanții Româ
niei au obținut un nesperat 
(chiar pentru cei mal opti
miști dintre ei) loc III, înain
tea unor selecționate mult 
mai bine cotate anterior pe 
plan continental, ca Italia, Iu
goslavia și Finlanda.

Toate echipele, cu indivi
dualități remarcabile, au cău
tat să obțină maximum de 
puncte la fiecare probă, ast
fel că, la prima cursă am 
fost nevoiți să privim între
cerea cu cea mai mare serio
zitate. Marian Slavic, omul 
nr. 1 al selecționatei române, 
care spera într-o victorie la 
„sută", nu s-a clasat decît 
pe locul III (56,0) după spa
niolul Chicoy (55,6) și italia
nul Păngaro (56,0). Acest 
semi-eșec avea însă să-J am
biționeze enorm. A urmat 

învingînd pe celebrii aruncă
tori de dincolo de ocean și 
stabilind un nou record al 
R.F.G., cu toate că ștafeta 
vest-germană de 4X400 m a 
obținut un timp cu o secun
dă mai bun decît cel realizat 
de ștafeta europeană la Stut
tgart (3:04,3, cea mai bună per
formanță europeană, 1969), cu 
toate că recordmanul mondial 
Kurt Bendlin a înfruntat en
tuziasmam pe campionul de la 
Mexico, Bill Toomey, realizînd 
un punctaj de valoare (8055 
p), cu toate că atletismul au
tohton a descoperit un mare 
talent în persoana alergătoru
lui de 800 Jens-Bodo Fried 
(1:47,2) — presa de specialita
te din R.F.G. se arată foarte 
decepționată de evoluția at- 
lpților săi. „Cădere în abis", 
„Marțea americană". „Trezire 
la realitate" — iată cîteva din 
aprecierile ziarelor, după în- 
frîhgerea de la Augsburg.

Mult mai favorabil este 
bineînțeles comentată evolu
ția atletelor vest-germane. Da
că acum clțiva ani o victorie 
asupra atletelor din S.U.A. a 
fost la îndemîna multor se
lecționate naționale de pe ve
chiul continent, fetele ameri
cane reprezintă astăzi un ad
versar de temut pentru orice 
adversar. Victoria lor recentă 
în fața sovieticelor confirmă 
acest lucru.

Reintrarea campioanei olim
pice de pentatlon Ingrid Bec
ker la lungime a coincis cu 
un rezultat promițător (6,32 m 
după Rosendahl cu 6,39), Lie- 
sel Westermann a confirmat 
din nou strălucita ei constan
ță, aruneînd discul și de astă 
dată peste 60 de metri, ștafeta 
de 4X400 m formată din Fre- 
se-Gleichfeld-Hefti-Eckhoff a 
stabilit cu 3:40.9 un nou re
cord național,-și — în fine — 
aruncătoarea de suliță Kolos- 
ka a atins cu 58,00 m din nou 
limita consacrării mondiale.

Dacă ani de zile s-a sem
nalat în toată lumea o împo
trivire accentuată contra intro
ducerii în programul atletic 
feminin a alergărilor pe dis
tanțe mai lungi (400 m, 800 m, 
1500 m), argumentul a fost 
mai întotdeauna afirmația că 
aceste alergări ar fi inestetice, 
ele obligînd atletele la efor
turi nefeminine. Quartetul șco
lărițelor americane din ștafeta 
de 4X400 m — Esther Stroy 
(16 ani), Nancy Shaefer (18), 
Terry Hull (17) și Kathy Ham
mond (18) — a infirmat însă 
acest argument, alergînd, lup

american Dick Railsback și-a 
adjudecat victoria la săritura 
cu prăjina cu 5,10 m. Pe locul 
secund — Isaksson (Suedia) 
3,00 m. In proba feminină de 
400 m, primul loc a fost ocu
pat de Nicole Duclos (Franța), 
cronometrată in 52,5.

Alte rezultate : MASCULIN: 
100 m — Faager (Suedia) 10,5 ; 
400 m garduri — 
edia) 52,6 ; disc — 
edia) ' 61,90 m ;
înălțime — Solveig 
(Danemarca) 1,71 m.

Olsson (Su- 
Bruch (Su- 
FEMININ : 

Rassmusson

succesul lui Costa la 100 m 
bras (69,7), clasat înaintea 
lui Kurbanovici (Iug.) 70,4 și 
Pejsa (Cehoslovacia) 71,2 și 
un neașteptat loc III al lui 
Albert Covaci la 100 m del
fin cu un nou record națio
nal (61,2), după Attanasio 
(Italia) 60,5 și Lang Lenton 
(Spania) 60,7. Ne-a descum 
pănit puțin cursa slabă a lui 
Aimer (4:41,2 la 400 m liber), 
sosit la aproape 22 de secunde 
în urma învingătorului (spa
niolul Correll în 4:19,5), dar 
evoluțiile ștafetelor de 4x100 
m mixt (locul III) în 4:12,1 — 
nou record și 4x100 m liber 
(locul IV) în 3:47,7 ne-au re
confortat, și iată reprezenta
tiva țării, la capătul probe
lor din prima zi, pe locul III 
cu 52 de puncte, în urma 
Spaniei 77 p și Italiei 55 p, 
dar înaintea Poloniei 50 p, 
Iugoslaviei 48 p, Cehoslova
ciei 41 p, Austriei 27 p și 
Finlandei 20 p.

Succesul echipei se pro
fila deja, dar eram conștienți 
că, în ziua a doua, ne aș
teaptă curse foarte dificile. 
Aimer n-a reușit nici la 1500 
m să reediteze performanțele 
sale din aprilie (locul VI cu 
18:43,3 în proba ciștigată de

in vingînd într-un stil 
■ — și extrem de... fe-

— așa că nu a fost 
„inestetic" în această 

de măiestrie

tind și 
tineresc 
minin ! 
nimic , 
demonstrație 
sportivă.

După bucuria de la Stut
tgart. după decepțiile și satis
facțiile de la Augsburg, atleții 
și atletele vest-germane pre- 
zenți pe „Rosenaustadion" — 
plus marii absenți ca May, 
Kemper, Norpoth și Nickel — 
fac ultimele pregătiri pentru 
viitoarea mare competiție; 
campionatele europene de la 
Atena.

Herbert ROTH
Augsburg, august 1969

i

păstreze o discreție 
în legătură cu a-

RECORD RATAT

ULTIMUL „HOBBY" AL LUI 
STILES

Nu trece o săptămînă fără 
ca în presa britanică să nu 
răzbată cîte un ecou in le
gătură cu celebrul fundaș al 
reprezentativei Angliei, Nob
by Stiles. Aceșt jucător de la 
Manchester "United se evi
dențiază nu numai pe tere
nul de joc, ci și prin unele 
curiozități, »hobby“-uri, care 
nu sînt întotdeauna din cele 
mai agreabile. Ultimul „hob
by" al lui Stiles se referă 
la o excentricitate... sau poate 
este o simplă superstiție. De 
cîtva timp, imediat ce sosește 
la vestiare, înaintea unui meci, 
Stiles se îmbracă în echipa
mentul de fotbalist. O dată 
echipat, el se... dezbracă pen
tru a se reîmbrăca imediat, 
din nou, și a ieși pe teren. 
Explicația ? Pur și simplu nu 
există. Excentricitate sau su
perstiție ? Nobby Stiles pre
feră să 
absolută 
ceasta...

UN
Doi piloți americani, Jim 

Contos și Arnold Holm, au 
efectuat o tentativă de tra
versare a Statelor Unite in 
balon. Ea urma să permită 
și stabilirea unui nou record 
mondial de distanță, fiind 
prevăzută acoperirea unei dis
tanțe de 3 208 km. Expediția 
a luat insă sfirșit după ce au 
fost parcurși numai 50 de ki
lometri, balonul aterizînd în 
curtea unei ferme, cu toate 
că cei doi au aruncat aproa
pe tot lestul pentru a se ri
dica. Contos și Holm nu s-au 
descurajat însă din cauza a- 
cestui eșec. Ba chiar au a- 
nunțat că acum intenționează 
să realizeze traversarea Ocea
nului Atlantic!

Recordul de distanță și du
rată a zborului cu un balon 
a fost stabilit în anul 1939 
de sovieticul F. Burluski. 
care a străbătut 1100 km, de 
la Moscova la Harabulski, în 
61 ore și 30 minute.

IAR PENALTYUL !
Discuții furtunoase în sala 

de ședințe a unui club sue
dez a cărui echipă de fotbal

Correll cu 
perat însă

17:24,6). Am recu- 
punctele pierdute 

datorită cursei excelente a 
lui Slavic la 200 m liber. El 
a condus de la primii metri, 
sosind în 2:02,9 (record), de
pășind pe Woytakaitis (Polo
nia) 2:03.1 și Fortuny (Spa
nia) 2:04,4. V. Costa putea să 
reediteze succesul la 200 m 
bras, dar plecînd prea slab 
(1:15,0 la 100 m) a fost în
trecut la sprint de iugoslavul 
Kurbanovici (2:35,9).

Extrem de prețioase s-au 
dovedit și punctele aduse de 
Covaci la 200 m delfin 2:18,2 
— record, locul IV (după Pa
lumbo 2:13,5, Chudzinski 
2:17,0 și Rogusic 2:17,2) și ve
ritabilul nostru luptător, Dio- 
nisie N hi, clasat al treilea 
la 400 m mixt (5:06,7). Pînă 
la această probă, 
s-au aflat pe locul 
dar victoria clară 
Krawczik (4:58,7) a 
formația gazdă în plasa spa
niolilor. Ultima întrecere, șta
feta de 4x200 m liber, a con
sfințit ordinea finală a pri
melor 4 clasate. A cîștigat 
Spania cu 8:16,8. urmată de 
Polonia 8:20,0 și România 
8:25,3 — nou record, poziție 
obținută datorită curselor lui

românii 
secund, 
a lui 
readus

ROMA, 27 (Agerpres). — în 
cadrul turneului internațional 
de polo pe apă de la Syra
cuse, echipa Dinamo Bucu
rești (care joacă în grupa A) 
a terminat la egalitate, 7—7, 
cu formația iugoslavă Jadran 
Split. Tntr-un meci contînd pen
tru grupa B a competiției, e- 
chipa Universității 
cova 
4—1 
pole.

din Mos- 
a întrecut cu scorul de 

formația Canottieri Nea-

★
cadrul turneului interna-Tn

țional de hochei pe gheața de 
la Cortina d'Ampezzo, echipa 
Sparta Praga a întâlnit o selec
ționată a României. Hocheiștii 
cehoslovaci au terminat învin
gători cu scorul de 10—1.

ÎN PERSPECTIVĂ
MECIUL DE BOX

NAPOLES - GRIFFITH
CIUDAD DE MEXICO, 27. 

Noul campion mondial la ca
tegoria semimijlocie, mexica
nul Na poles, care l-a învins 
înainte de limită pe Curtis 
Cokes (S.U.A.), își va pune 
centura in joc în fata lui 
Emile Griffith, meciul ur- 
mînd să aibă loc în toamnă 
la Los Angeles.

CU GINDUL LA VIITOAREA „ODISEE PE PATRU ROȚI', 
specialiștii și pilofii firmei britanice BMC supun surioara mai 
mică (în vîrstă) a victorioasei de anul trecut la probe dure. Cîjti- 
gătoare de fapt norocoasă, dar nu lipsită de merite, a raliului 
automobilistic Londra-Sydney, mașina BMC 1 800 a demonstrat 
că o victorie ca cea din decembrie 1968 se pregătește cu mari 
suferințe, o atestă și fotografia...
pierduse finala cupei unei 
competiții de vară, din cauza 
unui penalty — mult comen
tat — acordat de arbitru în 
ultimul minut. Antrenorii și 
managerul argumentau plini 
de elocvență lipsa de valabili
tate a penalizării dictate împo
triva formației lor, cerînd in
sistent conducerii clubului să 
intervină energic pentru re- 
jucarea finalei și radierea ar
bitrului. La încheierea discu
țiilor contradictorii, președin
tele a luat cuvîntul: „Dom- 
nilor, voi vorbi cu ministrul 
sporturilor pentru rejucarea 
finalei și pedepsirea acelui in
fam arbitru; spre a evita 
însă asemenea situații peni
bile, trebuie să ne descoto
rosim de afurisitele lovituri 
de la 11 m. De azi, le inter
zic băieților noștri de a mai 
da ocazie 
împotriva 
nalty!...

Măsură
DE CE SÎNT SUPARĂȚI... ?
Sportivii profesioniști fran

cezi nu își ascund supărarea 
față de interesul acordat de 
agenții fiscului lecturii zia
relor și revistelor sportive. 
Intr-adevăr, acestea oferă fis
cului date din cele mai bo
gate privind veniturile, pre-

arbitrilor să dicteze 
noastră vreun pe-

radicală !

Slavic 2:03,9, VI. Moraru 
2:05,5 și Cosmescu 2:06,8. 
Clasament final: SPANIA 
133, p, Polonia 101 p, Româ
nia 97 p, Italia 91 p, Iugo
slavia 80 p, Cehoslovacia 75 
p. Finlanda și Austria 44 p.

în final, cîteva concluzii. 
Echipa română a realizat 
două victorii iar în 10 din 
cele 15 probe și-a plasat re- 
przentanții în primele 4 
locuri. Aceasta a vădit omo
genitatea selecționatei, punct 
forte într-o asemenea com
petiție. Prin prisma rezultate 
lor, se poate observa cu ușu
rință că, avînd un plus de 
șansă, mai ales în ștafetele 
de 4x100 m liber și 4x100 m 
mixt, unde a pierdut locuri 
superioare pentru cîte o ze
cime sau două, selecționata 
țării se putea clasa cu ușu
rință pe locul doi, ceea ce 
i-ar fi adus calificarea în 
grupa A. Oricum însă, com
portarea de ansamblu a echi
pei a fost mai mult decît me
ritorie și ea ne deschide 
perspective frumoase la Jocu
rile Balcanice.

Prof. GH. DIMECA

Sala de sport de la Palatul pio
nierilor a fost luată pur și sim
plu cu asalt dc moscoviții iubi
tori de gimnastică. Faptul se 
explică nu numai prin aceea că 
erau programate ultimele Între
ceri, ci, în primul rind. prin 
spectacolul de bună calitate pe 
care îl promiteau finaliștii pe a- 
parate.

Așa cum indica șl situația pre
liminară, cele mai multe medalii 
au fost cucerite în întrecerea pe 
aparate de sportivele din prima 
echipă a U.R.S.S. și de gimnaștii 
din R.P.D. Coreeană.

O remarcabilă comportare au 
avut astăzi, in concursul pe a- 
parate. reprezentanții țării noas
tre. Atit ELISABETA TURCU cît 
și NICOLAE OPRESCU au evo
luat impecabil, și-au executat cu 
măiestrie exercițiile, reușind să 
urce pe podiumul de onoare al 
laureaților. Confirmînd forma 
sa bună din acest sezon, Elisabe
ta Turcu a cîștigat aici, ța Mos
cova, într-o companie extrem de 
valoroasă, medalia de aur la să
rituri. După o primă încercare 
mai puțin reușită, săritura ei 
fiind notată cu 9,25 de brigada 
de arbitre. mai ales pentru 
tarea de la aterizare, 
Turcu se pregătește 
pentru cea de a doua

ezi- 
Elisabeta 
meticulos 
săritură. 

Ea calculează atent distanța, isi 
măsoară de cîteva ori pașii de 
elan, pornește în alergare. Pare 
nesigură la început, dar pe mă
sură ce se apropie de cal mer
sul ei devine tot mai degajat, 
mișcările mai precise. Apoi, un 
zbor elegant, o ușoară atingere

de plătit

PALME
prea des, 

un arbitru

miile și alte câștiguri obți
nute de pe urma publicității 
de fiecare profesionist, incit 
orice încercare de reducere 
a impozitelor este sortită eșe
cului. A devenit un fapt o- 
bișnuit ca, după ce un ziar 
publică asemenea date cu 
privire la un sportiv, în cî
teva zile el să primească o 
înștiințare din partea fiscului, 
prin care i se aduce la cu
noștință că... are 
noi impozite!

PREJUL UNEI...
Nu se întîmplă 

din fericire, ca 
de fotbal să se certe cu co
legul său de la tușă. Totuși, în 
timpul unui meci desfășurat 
în Luxemburg, arbitrul de 
tușă nu a fost de acord cu o 
hotărîre a conducătorului jo
cului. Vexat, acesta din ur
mă i-a răspuns tăios: „A- 
runcați fanionul și plecați la 
vestiar". Arbitrul de tușă s-a 
supus, dar înainte de a pă
răsi terenul l-a pălmuit pe 
colegul, său de la centru.

Afacerea a ajuns în fața 
justiției. „Nu este permis 
să-ți faci dreptate singur, și 
cu atit mai mult atunci cînd 
ești în serviciu comandat" — 
a hotărît tribunalul și l-a a-’ 
mendat pe arbitrul de tușă 
cu 750 de franci !
AIDOMA LUI JESSE OWENS

Fostul campion olimpic in 
proba de 200 m plat, Henry 
Carr (actualmente jucător 
profesionist de fotbal ameri
can) a alergat împotriva 
unui trăpaș de 9 ani cu pri
lejul deschiderii hipodromu
lui Monticelli de lingă New 
York. Alergînd pe distanța 
de 440 yarzi, el a fost între
cut de cal cu numai 10 m!

Cu ani in urmă, pentru a-și 
cîștiga existența, s-a produs 
în același fel și celebrul atlet 
Jesse Owens, care a reușit să 
întreacă un cal de curse pe 
distanța de 100 yarzi.

FOREST HILLS CEL MAI PUTERNIC TURNEU DIN ISTORIA TENISULUI
(Urmare din pag. 1)

(Australia), 2. Newcombe (Aus
tralia), 3. Roche (Australia), 4. 
Ashe (S.U.A.), 5. Okker (Olanda), 
6. Rosewall (Australia), 7. Graeb- 
ner (S.U.A.), 8. Drysdale (Repu
blica Sud-Africană), 9. Emerson 
(Australia), 10. Stolle (Australia). 
11. Gimeno (Spania) > 12. Smith 
(S.U.A.), 13. Gonzales (S.U.A.) i

BOXERII FRANCEZI SE PREGĂTESC PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA
PARIS, 27 (Agerpres).

luni pregătirile în vedereaS —* — ------- - -- ------- -  ' ■— ——■ - —- * — — - . - - —„ ■ . |
la 20 septembrie la Fribourg, și cu România, Fx 22 noiembrie, la St. Brieuc. Din lotul selectiona- 
bililor fac parte, printre alții, Cosentino (cocoș), Lalne (pană), Younsi (ușoară), Ruocco (semimij
locie), Clerget (mijlocie-mică) și Victor (grea).

— Selecționata de box a Franței își va începe la... ... ----- -J sfîrsitul acestei
celor două meciuri internaționale cu R.F. a Germaniei, programat

o urcare în echer și o 
precisă într-o poziție 
A fost cea mai bună 
din întregul concurs 
notata cu media 9,45

a calului, pentru o fracțiune de 
secundă, " ' ' “
aterizare 
statuară.
săritură 
de aici, 
(iar de arbitra bulgară din bri
gadă, cu 9,60).

In acest fel, tinâra gimnastă 
româncă a reușit s-o egaleze pe

ELISABETA TVRCU. S-a 
născut la Ploiești, în anul 
1953. Începe să practice gim
nastica la vîrsta de 11 ani, 
cu antrenoarea Elena Sima. 
Este componentă a clubului 
sportiv Petrolul. In luna mai, 
la Sofia, a cîștigat proba de 
sărituri din cadrul Campio
natelor internaționale ale 
Bulgariei, performanță re
petată și la Campionatele 
internaționale ale țării noas
tre. A făcut parte din dele
gația României la Campio
natele europene din Suedia, 
participînd' la concursul de
monstrativ. Cu privire la 
planurile sale de viitor, tî- 
năra medaliată ne-a spus: 
„Doresc să termin cu bine 
clasa a IX-a și să execut la 
proba mea preferată o sări
tură în echer cu dublă în
toarcere". In ultimul timp, 
Elisabeta Turcu a lucrat cu 
antrenorul Mircea Bibire.

puțin scontat de 
trei concurente pe 
cu medalii de aur. 
fiind spus, situația 
■& se repete șl la

Tamara

Olga Korbut, care pornise cu un 
avantaj de 5 sutimi și obținuse, 
cîteva momente mai înainte, nota 
9,40. Apoi, Irina Kondrașina, din 
formația secundă a U.R.S.S., ob
ține și ea 9,15, așa că Întrece
rea la sărituri se Incbeie cu un 
bilanț inedit, 
organizatori : 
locul I, toate
In paranteză 
aceasta avea 
birnă cu Olga Korbut, 
Lazakovlci din echipa I a U.R.S.S.

CONGRESUL BALCANIC DE ATLETISM
A PRECEDAT STARTUL DE ASTĂZI

AL ÎNTRECERILOR MARATONUL
EJ

Romeo VILARA
transmite din SOFIA

Miercuri dimineață, In timp ce 
viitori „actori- ai celei de a 28-a 
Balcaniade atletice își făceau an
trenamentul cu atenție sporită, 
pentru acomodarea cu instala
țiile locului de concurs, în sala 
de recepție a stadionului Vâsli 
Levski au avut loc, sub conduce
rea secretarului permanent al 
J.B.A., prof. Victor Firea, lucră
rile Congresului ordinar al Jocu
rilor Balcanice de atletism. Cu 
acest prilej, participanții la con
gres au ținut un minut de recu
legere în memoria fondatorilor 
acestei instituții. Exprimînd recu
noștința pentru inițiativa și efor
turile înaintașilor, congresul 
J.B.A. a decis să trimită tele
grame de mulțumire și de felici
tare celor care au semnat — cu 
40 de ani în urmă — procesul 
verbal de constituire a acestei 
importante competiții atletice re
gionale. Intre aceștia și lui Octav 
Luchide, vechi activist sportiv 
din țara noastră. Pionierilor Bal
caniadelor, organizatorii le vor 
trimite plachete comemorative, 
bătute cu ocazia a 40 de ani de 
la instituirea frumoasei și utilei 
competiții care reunește an de 
an atleți din Balcani șl care a 
avut un aport major la crește
rea nivelului valoric al atletis- 
nwulul din acest colț de lume.

Congresul a decis, între altele, 
datele de desfășurare ale viitoa
relor competiții balcanice. Avem 
plăcerea să vă comunicăm că 
atît Crosul balcanic cît și J.B.A. 
vor avea loc anul viitor la Bucu
rești : la 22 martie, respectiv 
14—17 august, adică la două săp- 
tămîni după Întrecerile grupei 
semifinale feminine din Cupa Eu
ropei pe națiuni. în ceea ce pri
vește desfășurarea unei compe
tiții balcanice pentru juniori, cu 
rezervele formulate de delegatul 
federației turce. s-a adoptat 
hotărîrea instituirii, din 1970, a 
unui concurs denumit „Mitingul 
balcanic pentru juniori și juni
oare44. Prima organizatoare va fi 
federația elenă. Relativ la pro
bele de concurs : la propunerea 
F.R.A. s-a hotărît, în principiu, 
ca ele să fie aceleași cu cele 
prevăzute In progranitul „euro
penelor-4 de juniori, cu materia
lele de aruncări specifice senio
rilor. Regulamentul competiției 
urmează să ttie întocmit pînă în 
luna martie, cînd cu prilejul 
Congresului balcanic extraordinar 
de la București va fi adoptat 
în mod definitiv. S-a hotărît, de 
asemenea, ca — începînd cu 
anul viitor — proba de 6 000 m 
(concurenți pînă la 21 de ani) să 
figureze în mod oficial în pro
gramul CroMului Balcanic, urmînd 
regimul celorlalte probe, adică 
cu clasamente individuale și ge
nerale. Propunerea federației tur
ce pentru includerea în progra
mul balcanic a probei de 50 -km 
marș va fi discutată în toamna 
anului viitor, la București.

Și acum, să trecem la ultimele

15. Riessen 
(S.U.A.).
tragem la 
programul

14 .Santana (Spania), 
(S.U.A.), 16. Ralston

In urma efectuării 
sorți, a fost stabilit ______
primului tur. Campionul Româ
niei, nie Năstase, are ca adversar 
pe tenismanul neozeelandez Kro- 
ckenden. Ion Tiriac joacă împo
triva sud-africanulul Ryan, în 
timp ce Sever Dron îl va întîlni 
pe N. Spear (Iugoslavia). Dintre 
jucătorii români, cea mai grea 
partidă în primul tur o are Petre 

și Marcela Vachova, din echipa 
Cehoslovaciei.

La sol, Nicolae Oprescu a cu
cerit, Împreună cu Li-son-sep, 
medalia de argint. Nu însă fără 
unele emoții, datorate nu atît în
trecerii de pe covor, cît unei su
biective interpretări a regulamen
tului.

Nicolae Oprescu a evoluat în 
a doua parte a concursului de 
la sol. El asistase la execuțiile 
sportivilor Wolfgang Kletz și 
Preuse Klauss din R. D. Germa
nă și la cea a gimnastului Kim- 
sen-su, din R.P.D. Coreeană (toa
te notate cu 9,05). Și el intuia 
deja că poate cuceri o medalie. 
Era necesar, însă, să nu rateze 
nici un element, să nu ezite Ja 
nici o mișcare. El a concurat 
sigur, stăpîn pe forța și pregă
tirea sa, a imprimat maximă am
plitudine și eleganță mișcărilor, 
realizînd astfel o execuție răs
plătită cu ropote de aplauze, pe 
care arbitrii au notat-o cu 9,40.

Kim-ben-sik a fost imbatabil la 
această probă. Pe lingă dublul 
salt înapoi, el a avut în exerci
țiu numeroase alte elemente de 
mare dificultate _ toate execu
tate cu o impresionantă precizie 
— ceea ce a făcut ca el să cu
cerească absolut meritat aurul 
acestei probe.

Avînd în față doi concurenți 
la egalitate de puncte pentru lo
cul n, organizatorii au conside
rat că concurentul mai bine 
sat Ia individual compus 
buie să primească medalia 
argint, iar celălalt medalia 
bronz, s-a și procedat ca atare, 
lui Nicolae Oprescu înmînîn- 
du-i-se pe podium medalia de 
bronz. Dar Ia sesizarea delega
ției române, organizatorii au 
revenit asupra primei decizii, Ni
colae Oprescu fiind chemat din 
nou pe podium spre a urca pe 
cea de a 2-a treaptă. Bronzul 
s-a... transformat în argint. Ast
fel că el a primit răsplata bi
nemeritată pentru comportarea a- 
vută aici la Moscova.

In ceea ce privește concursul 
pe aparate este de menționat că 
a fost admisă în întrecere și 
concurenta româncă Felicia Doi
nea. Dar șansele ei erau reduse, 
deoarece nota din prima zi era 
de 9,25, in timp ce alte con
curente aveau 9,40 sau chiar 9,50.

Acompaniată de pianistul bul
gar Andrei Bașev, Felicia Dor- 
nea a executat corect exercițiul.

BILANȚ : Uniunea Sovietică — 
8 medalii de aur, 3 medalii de ar
gint, 5 medalii de bronz : R.P.D. 
Coreeană 5—4—3 : ROMÂNIA 1— 
1—0 ; Cehoslovacia 1—0—0 ; R.D. 
Germani 0—0—1.

d

cla- 
ire- 

de 
de

la fete.

noutăți de concurs. După-amlază, 
pe stadionul Levskl au continuat 
antrenamentele sportivilor. în timp 
ce antrenorii au participat la șe
dința tehnică. La Solia timpul 
s-a îmbunătățit. Astăzi a fost 
frumos, dar avînd în vedere pro
nosticurile Institutului meteoro
logic din capitala Bulgariei se 
pare că, totuși, întrecerile atle
tice nu vor fi scutite de ploaie. 
Să sperăm că prognoza se va 
dovedi neinspirată. în ceea ce pri
vește concursul, așteptat cu fi
resc interes nu numai de iparti- 
cipanți, ci șl de iubitorii de atle
tism sofioți, părerile celor cu 
care am disputat converg spre 
doi favoriți principali : Bulgaria 
la băieți șl România 1„ 
Adică la o reeditare a clasamen
telor generale de anul trecut, de 
la Atena. Așa cum iam mal spus 
cu un alt prilej, Bulgaria pre
zintă actualmente o echipă omo
genă, al cărei punct forte ii con
stituie grupa alergătorilor de se- 
mifond și fond, același punct 
forte pe care l-a avut, cu ani 
în urmă și formația noastră. 
Să vedem, însă, în ce măriră 
Mustață, Barabaș, Scheible, Cefan 
și ceilalți vor fi capabili să dea 
replica lui Jelev, Markov et co. 
în restul probelor lupta se a- 
nunță deschisă. Fixuri, ca să ne 
exprimăm astfel, sînt considerate 
succesele lui Perța la 110 m g„ 
Sărucan la lungime și Papa- 
nicolau la prăjină. La fete, ca 
și la precedentele ediții, întrece
rile au aspectul unul meci tri
unghiular Bulgaria—Iugoslavia — 
România. Proba așteptată cu cel 
mal mult interes este săritura in 
lungime, mal precis duelul dintre 
Viorica Vlscopoleanu și Diana 
Iorgova. In fine, după rezultatele 
acestui an, emit pretenții justi
ficate la victorie : Mariana Goth 
la sprint. Ileana Silal la 800 m. 
Valeria Bufanu la garduri. Bla- 
goeva la Înălțime. Hristova la 
greutate șl Lia Manoăiu la disc. 
Joi are loc primul start în cla
sica cursă ' de maraton. Tara ' 
noastră va fi reprezentată de doi 
debutanți : Aurel Scolobfic șl 
Dumitru Vișan. Lor și celorlalți 
care 11 vor urma în întreceri 
le dorim succes.

F. C. BARCELONA - 
SLOVAN 2-1

La Barcelona, în prezența a 
peste 75 000 de spectatori, s-a dis
putat meciul internațional amical 
de fotbal dintre formația F. C. 
Barcelona și echipa Slovan Bra
tislava. Gazdele au obținut victo
ria cu scorul de 2—1 (1—1). Au 
înscris Pujol (min. 25), Capkovic 
(min. 46 în proprie poartâ) și res
pectiv Moder (min. 21).

Mărmureanu, care îl întîlnește pe 
cunoscutul campion cehoslovac 
Jan Kodes.

Echipa României, care se pre
gătește în vederea disputării a- 
propiatei finale a „Cupei Davis1, 
a sosit la New York în cursul zi
lei de luni. Totuși, tenismanii ro
mâni nu au putut efectua pînă 
miercuri nici un antrenament în 
aer liber, datorită vremii ploioase 
care domnește pe Coasta de Estcare domnește 
a S.U.A.


