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Cronici și comentarii de la întrecerile balcanice
de atletism, lupte, yachting și baschet

Ieri a început în Capitală 
un turneu internațional de 
popice, organizat de clubul 
Rapid. în cadrul manifestă
rilor consacrate „Centenarului

IN ROMÂNIA
C.F.R.”. La întreceri participă 
formația masculină a clubu
lui Rapid și echipa Lokomo
tiv Zagreb. Turneul se în
cheie simbătă.

„Cupa centenarului C.F. R." la popice ȘTAFETA INTERNAȚIONALA’ >

ION ȚIRIAC
printre primii

calificați
la Forest Hills

(prin tele- 
inaugurală

NEW YORK, 28 
fon). în dimineața 
a turneului internațional de 
tenis „open" de la Forest 
Hillș, printre jucătorii califi
cați pentru al doilea tur al 
probei de simplu s-a numărat 
și Ion Țiriac. Acesta l-a în
trecut cu 9—7. 7—5, 5—7,
8—6 pe sud-africanul Terry 
Kyan, care i-a opus o dîrză

(Continuare in pag. a 4-a)

Și acum, la start, cei mai 
buni juniori ai țării. Aproa
pe 150 de tineri înotători din ” ------ -- •-----jn

ale 
ce 
an

îl orașe se află înscriși 
listele de participant 
campionatelor naționale, 
vor fi găzduite în acest 
de piscina Tineretului de la 
șosea. Mulți dintre cei ce vor 
urca pe blocstarturi începînd 
de mîine și pînă marți (se
riile sînt programate dimi
neața, de la ora 9, iar fina
lele în fiecare după-amiază 
de la ora 18) sînt reprezen
tanți ai grupelor de vîrstă, 
care au atins în puținele 
concursuri anterioare hare
murile impuse de organiza
tori. Unii dintre ei chiar, 
Anca Groza, Anca Mihăescu, 
Anca Georgescu, Teodor Ni-

colae, Liliana Dan, Elena și 
Silvia Ivescu sau Eugenia 
Cristescu se prezintă cu șan
se frumoase pentru locurile 
fruntașe, fapt care marchea
ză progresul tinerei noastre 
generații. Alături de ei, per
formerii juniorilor vor căuta 
să folosească prilejul pentru 
a se impune in vederea se
lecționării în echipele națio
nale ce vor lua startul peste 
două săptămini la Jocurile 
Balcanice.

De rfteva zile se află în țara 
noastră ștafeta internațională 
.Drapelul victoriei®. La intrarea 
pe teritoriul României, in orașul 
Șiret. oaspeții au fost salutați de 
tovarășii Nicolaa Mateescu, șef de 
comisie la C.C. a! U.T.C., și C. 
Stoica, prim secretar al comitetu
lui județean U.T.C. Suceava. După 
mitingul prieteniei care a avut 
loc in orașul Șiret, ștafeta a por
nit mai departe, străbătlnd loca
litățile Suceava, Gura Humorului, 
Clmpulung Moldovenesc. La Ia- 
cobeni, județul Suceava — pe lo
cul unde In august 1944 armatele

Balcaniada de atletism
pe micul ecran
lubltoril atletismului de la 

noi au prilejul să urmăreas
că, prin intermediul micului 
ecran a 28-a ediție a jocurilor 
Balcanice, care se desfășoară 
în aceste zile la Sofia. Tele
viziunea română ne-a comu
nicat că atlt azi, cit șl sim- 
bătă și duminică, va transmi
te secvențe ale întrecerii, tn- 
cepind de la orele 17.30.

NAȚIONALELE DE TENIS

române s-au Înfruntat eroic cu 
trupele fasciste — purtătorii șta
fetei s-au întilnit cu colonelul în 
rezervă Constantin Mîndru, par
ticipant la aceste lupte. Contl- 
nuind călătoria pe teritoriul țării 
noastre, membrii ștafetei s-au 
întilnit cu tineri din județele Bis- 
trița-Năsăud și Mureș, In conti
nuare, ștafeta a poposit la Monu
mentul eroilor români și sovietici 
de la Dobolii de Jos de lingă Sf. 
Gheorghe, unde au fost depuse 
coroane de flori.

Miercuri seara, ștafeta a sosit 
în Capitală. Delegațiile participan
te au vizitat orașul și s-au întîl- 
nit, în cursul zilei de ieri, cu nu
meroși tineri. Peste tot, purtătorii 
ștafetei au fost întîmpinațl cu 
tradiționala ospitalitate româ
nească.

Ștafeta a luat startul la mijlo
cul lunii august. La ea participă 
delegații din Cehoslovacia, Unga
ria, România, U.R.S.S., Polonia, 
Bulgaria, și R.D. Germană. Aceas
tă inedită manifestare politică șl 
cultural-sportivă este organizată 
cu prilejul împlinirii a 25 de ani 
de la victoria asupra fascismului. 
Ea străbate un itinerar care cu
prinde locuri legate de marile 
bătălii din anii celui de-al doilea 
război mondial. Pornind de la 
Moscova, ștafeta a străbătut plnâ 
acum aproape 3000 de kilometri, 
dintre care peste 800 pe teritoriul 
României.

Fr^fttoasa 
.morijcă" 
a caiacului 
de dublu

Foto:
V. BAGEAC
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Pe apele Snagovului: SPERANȚELE

ÎNAINTEA fazelor decisive
în cadrul campiona

tului național 
pe terenul 
s-au disputat 
tinuare jocuri 
neul de simplu femi
nin, 
tiată 
surprize, 
fiind cele 
remarcat tinerele Feli
cia Bucur și Vera Du
daș, care au făcut par
tide . frumoase, opunînd 
o dîrză rezistență în 
fața unor jucătoare re
putate ca Iudith Dibar 
și, respectiv, Agneta 
Kuhn. Rezultate : Iu
dith Dibar 
Bucur 
Rado 
rălău 
terina 
Butoi

de tenis, 
Progresul 
în con- 
din tur-

Nici
nu

de această 
s-au produs 

rezultatele 
scontate. De

respectiv. 
Rezultate :

Felicia
6—3. 6—3 ; Vera 
— Hermina Zu- 
6—4, 6—0 ; Eca- 
Horșa — Florica 
6—0, 6—3 ; ~ 

nora Dumitrescu - 
relia 
6—3 ; 
lea — 
6—1, 
Kuhn 
6—4,

Au 
cerile 
dublu.

Paralel cu întrecerile de 
Progresul, se dispută — 
terenurile Centrului de (antre
nament nr. 2 — campionatul 
național pentru categoria a 
Jl-a, care a intrat in faza fi
nală. Rezultate mai impor
tante : băieți, sferturi de fi
nală : D. Mocanu — M. Sto- 
leru 6—0, 10—8, M. Baia —■ 
D. Nemeș 6—3, 6—3 ; A. Fo- 
dor — P. Marcu 1—6, 6—2, 
6—4 ; M. Rusu — A. Costi- 
nescu 6—2, 6—2; fete, semi
finale : Mariana Nosa — Ma
riana Simicnescu 6—3, 8—6 ; 
Virginia Ruzici — Ioana Bă- 
din 6—4, 6—4.

De remarcat că din cele 
patru semifinaliste trei au fost 
de la clubul Dinamo. Finala 
fetelor se va disputa simbătă 
după-amiază, opunînd pe Vir
ginia Ruzici și Mai-iana Nosa.

S. I.

Cîrnaru
Mariana

- Valeria
6—0 ;

— Vera 
6—1. 
început și 
din cadrul

Eleo-
- Au-
6—0, 

Ciogo- 
Balaș 

Agneta 
Dudaș

între- 
probelor de

Acum, pe frământatele pis
te de concurs ale Snagc --- 
lui au Început sâ-ș: arunce 
frunza salcia și stejarul. Stat 
semnele toamnei, ale ultimelor 
concursuri nautice din acest 
an. Din rfndul unor astfef 
de competiții, organizate .a 
hotarul dintre două anotim
puri, se numără și actuala în
trecere de caiac-canoe .CRI
TERIUL speranțelor-. A 
fost denumit așa. deoarece 
concursul este rezervat Tu
torilor sportivi de performan
ță, astăzi doar caiactșt: șt ea-

FASURAT IN CADRUL 
TERIULUI SPERANȚE

Dar, ca la oc~.ce coocc 
wide sînt acelea care
aderârai

igina 
întrecerea. o probâ mult ur- 
mântâ a fost cea de K 2-5000 

în care a ieșit învingător 
— după o luptă dîrză — du
biul Gheorghe Fuică — Gheor
ghe Sima de la Ancora Ga-

la
pe Iudith Dibar (Dinamo) Iși 

apără titlul de campioană 
la actuala 
nalelor de

ediție a națio- 
tenis

Foto : TH. MACARSCHI

„CUPA FLACĂRA
Asociația sportivă Flacăra 

roșie din Capitală, unde s-a 
înființat nu de mult o secție 
de judo, organizează simbătă 
și duminică un concurs de 
judo rezervat juniorilor. La 
prima ediție a competiției do
tată cu „Cupa Flacăra roșie" 
și-au anunțat participarea ti-

I
I

ama de afirmare a sportivi
lor care folosesc vehiculul cu 
motor pe două roți, se întin
de pe trei specialități : viteză, 
motocros și, de mai scurtă 
vreme, dirt-track. De obicei, 

majoritatea performerilor trec prin toate 
aceste școli ale îndemînării și curajului, 
stabilindu-se — firește — la una din‘re 
ele, unde are certitudinea unui randa
ment superior, a obținerii celor mai 
bune rezultate. Pentru a ajunge la a- 
firmare, însă, obligatorie este ucenicia 
vitezei, acolo unde se descoperă toate 
tainele stăpînirii mașinii.

Alergătorii noștri Iruntași au folosit 
această filieră, necesară dezvoltării 
aptitudinilor, pornind — bineînțeles — 
de la mașini cu capacitate redusă pînă 
la bolizii de 500 cmc. Această practică 
este foarte utilă, 
cese.

In campionatul 
pe șosea a fost 
clasa „pitică" de

l
I
I

POLOIȘTI ROMANI DESPRE

DUMITRACHEPESTE HOTARE

VEDETEI

ROȘIE" LA JUDO
Constanta, 
Miercurea 
formațiile 

și I.O.R.

Universității din 
și Nervi Genova. 

Dinamo București,

ttod efo (Continuare în pag. a 2-a)
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în finala turneului interna
țional de polo de la Syra- 
cusa s-au calificat cîștigă- 
toarele celor două grupe, for
mațiile 
Moscova 
Echipa 
clasată pe locul doi în prima 
grupă, va juca pentru locu
rile 3—4 cu Canottieri Na
poli, iar Honved Budapesta 
și Jadran Split își vor dispu Q 
ta locurile 5—6.

La Vrnjacka Banja, în Iu
goslavia, au început întrece
rile unui turneu internațio
nal de polo, la care îau par
te selecționatele de juniori 
ale Algeriei, Italiei. Iugosla
viei, României și U.RS5. In 
prima reuniune, reprezenta
tiva U.RSS. a întrecut la 
capătul unui meci spectacu
los pe cea a Italiei cu 6—3 
(0—0, 1—1, 1—2, 4—0), iar 
formația Iugoslaviei a învins 
echipa algeriană cu categori-

nerii judocani din 
Satu Mare, Arad, 
Ciuc, precum și 
bucureștene Rapid 

întrecerile au loc simbătă 
de la ora 15 și duminică de 
la ora 9, -în sala de festivități 
a întreprinderii Flacăra roșie, 
str. Bela Breiner nr. 93.

DOBROGEA
LÂ ORA SOCIALISMULUI

generatoare de suc-

DESTINUL

I
I

cui scor de 22—1 (6—0. 5—0. 
4—0. 7—1).

★
La Magdeburg. echipa clu

jeană Voința a întilnit pe cam
pioana R.D. Germane, Dynamo 
din localitate. Gazdele au ciști- 
gat cu 11—7. Punctele formației 
Voința au fost realizate de 
Rusu 3, Fulop 2 ș! Sz

citiți în comentariul
Va fi o toamnă dificilă pentru Dinamo București ?

din pag. a 3-a

Chiar furat fiind de nouta
tea peisajului pe care re
tina îl înregistrează pe 
drumurile dobrogene, nu 

te poți despovăra de imaginile 
unei literaturi care amintește o 
stepă prea puțin generoasă — că
reia chinuit îi puteai smulge 
ceva — care înfățișează așezan 
omenești unde viața trena, abru
tizată de muncă, alcool și prac
tici primitive.

Și, e bine că imaginile, pe care 
clasicii ni le-au lăsat, ne inundă; 
pentru că PLUSUL DE ASTAZI 
nu poate apărea în adevăratele 
sale dimensiuni decît raportat la 
adîncimile MINUSULUI DE IERI.

Transformările pe care le-a o- 
perat aici, în inima Dobrogei, 
socialismul, sînt incalculabile. 
Imensități de teren, pînă deunăzi 
imperii ale nimănui, au fost 
smulse sălbăticiei și redate unei 
agriculturi intensive ; zone în
tregi, puțin mănoase, pîrj olițe de 
jarul verii, se bucură acum din 
plin de binefacerile arterelor de 
irigații ; sate, apăsate odini
oară de vălurile obscurantismu
lui, au devenit astăzi, prin pro
pria lor forță, locuri care cunosc 
însemnele civilizației și se înscriu 
In drumul viguros spre urbani
zare ; orașe mici, „locuri unde 
nu se întîmpla nimic", au primit 
puls vital și coordonatele progre
sului prin instalarea diferiților 
giganți industriali ; litoralul, în
vestit într-o haină modernă, a 
devenit ospitalier tuturor acelor 
care doresc, sau solicită, binefa-

cerile complexului de apă, soare 
și agrement marin.

Sublinierile de- mai sus nu 
ne-au fost prilejuite numai de o 
vizită turistică prin inima Dobro- 
gei, ci de o secțiune adîncă pe 
care am operat-o la nivelul fie
cărei unități amintite : sat, oraș, 
stațiune sau tabără de odihnă.

★
ărăsim bătrîna Constanță 
prin strada Filimon Sîrbu, 
cunoscînd doar atît că ar
tera de asfalt pe care alu

necăm se întinde pe 130 km și 
are ca punct final Ostrovul.

La km 14, descoperim prima 
așezare de pe șoseaua Constanța 
— Ostrov, o primă pagină dintr-o 
monografie a satului dobrogean : 
case înnoite, garduri de piatră 
în jurul lor, lumină electrică, 
școli, cămin cultural.

Zona de deal, cu intense cul
turi de viță de vie, anunță apro
pierea unui centru de prelucrare 
a acestei avuții naționale. In
trăm, într-adevăr, într-un dome
niu al lui Bachus : secția de,cer
cetări horti-viticole Murfatlar 
(Basarabi), faimoasă atît în țară 
cît și peste hotare. Cu nostalgia 
strugurilor ajunși în pîrg și a 
piersicilor cu mustul înăsprit, ne 
continuăm drumul citind poezia 
stepei.

Trecem de Ciocîrlia și coborîm 
. la Cobadin, răspunzînd astfel 

unei invitații lansată ad-hoc de 
doi localnici. Seara, cînd ne-am 
încheiat vizită, aveam să con
statăm că recomandarea de «cea

mai grozavă comună din județ*  
nu avea drept scop convingerea 
noastră, ci exprima convingerea 
lor bazată pe o realitate obiecti
vă. Sediu al unei întreprinderi 
pentru mecanizarea agriculturii, 
căreia i s-a conferit Ordinul 
Muncii clasa I pentru rezultate 
deosebite, al unui C.A.P. ce de
ține de doi ani consecutiv (1967— 
1968) titlul de fruntaș pe țară la 
cultura cerealelor (4038 kg la 
ha !), și este pretendent la ace
lași loc și în „ediția" de anul a- 
cesta, leagăn al unui I.A.S. cu 14 
ferme ce înmatriculează cifre re
cord, Cobadinul cunoaște o în
florire fără precedent.

însumînd toate atributele 
(blocuri de locuințe, liceu, com
plex de deservire, magazine uni
versale, cămin cultural, dispen
sar, terenuri de sport) pe care 
le reclamă civilizația, Cobadinul 
se află în prag de urbanizare, 
anunțînd astfel, cu un ceas mai 
devreme, destinul satului dobro
gean.

Din relatările interlocutorilor 
noștri (unul dintre ei fiind tov. 
Dumitru Bejan, instructor al co
mitetului județean U.T.C.) aveam 
să aflăm că aici, într-un centru 
agricol prosper, sportul face parte 
integrantă din viața spirituală a 
satului, el fiind practicat, în mod 
deliberat, de un număr aprecia
bil de tineri. Cele mai îndrăgite

Nușa MUSCELEANU
idoutinuar» In pafl. a ia)

Comentariile după buchetul 
de strălucite succese repur
tate, în acest august fier
binte, de sportivii români 
la Wimbledon, în poligonul 
de tir de la Plsen, pe apele 
lacului Himki ș.a. sînt, încă, 
la punctul de altitudine. Pen
tru că, într-adevăr, în ulti
mele săptămîni am cam fost 
răsfățați cu titluri și medalii. 
De aceea, fără îndoială, toată 
lumea așteaptă cu mai mult 
optimism ca altădată și vii
toarele evoluții ale reprezen
tanților noștri; în aceste zile 
pe stadionul Vasil Levski din 
Sofia și‘ în sala de lupte din 
Istanbul, iar peste puțin timp 
pe pista nautică de la Kla
genfurt sau pe stadionul de 
fotbal din Belgrad... 
nu poate, însă, egala 
cui întîlnirii directe 
tribună — cu sportul 
rat, cu echipa favorită.
incit panoramicul competiții-

lor interne — parcă niciodată 
atit de 
găduie

bogat — nu își în- 
..absența.

★
în noul campionat 
de rugby I Eveni-

Nimic 
farme- 
— din
prefe- 

Așa

Start 
național 
mentul domină, prin impor
tanța sa, ediția de azi a pa
noramicului. Să-1 salutăm cu 
căldură și, în așteptarea pri
melor jocuri — programate 
duminică —, să ne reamin
tim că 
sport ar 
profesori 
rugbyul 
teasca încleștare de forțe și 
risipa de energie la o cotă 
maximă.

Duminică, dintre cele șase 
partide inaugurale, rețin a- 
tenția meciurile în deplasare 
ale echipelor Steaua (cu Fa
rul Constanța) și Dinamo (cu

Silviu FLORESCU
(Continuare In fag. a 3-a)

practicanții acestui 
putea fi adevărați 

ai fair-playului, deși 
presupune bărbă-

Atac- al Grw 
Roșii, inițiat 
Șerbu, în 
cu R. C.
nais

l'fe 
de 

meciul 
Toulon-

Foto !
A. NEAGU
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republican de viteză 
introdusă, de aceea, 
70 cmc. Aceasta, și 

ca urmare a construcției de motorete 
Carpați, un reușit produs românesc. Ar 
fi fost normal, deci, 
cu 
de vedere material, să fie asaltată de 
numeroși iubitori ai sportului cu motor, 
de viitorii performeri, de care se duce 
o acută lipsă. în plus, trebuie arătat 
că și la această categorie minimă se 
pot obține viteze ridicate, fapt demons
trat — printre alții — și de campionul 
probei, reputatul Traian Macarie, care 
— aducîndu-i motoretei sale unele mo
dificări permise de regulament — a 
atins in linie dreaptă 135 km pe oră. 
Deci, motoreta Carpati nu este un 
...melc, așa cum o consideră unii an
trenori și instructori, și, în consecință, 
amatorii de viteză pot fi pe deplin 
satisfăcuți de ea.

Cu toate calitățile ei, cu toate avan
tajele prezentate, motoreta Carpați este 
însă ignorată, fapt dovedit și de eta
pele actualului campionat republican. 
Este surprinzător că mai multe secții 
de specialitate — cum ar fi Rapid Pi
tești, Muscelul Cîmpulung, I.R.A. Tg. 
Mureș, Voința Timișoara etc. — consi
deră participarea ia clasa menționată 
drept o corvoadă, un lucru inutil și recrug 
la stratageme de pe urma cărora, cre
dem, n-au decît de păgubit. De pildă, 
se face act de prezență la antrenamen
tul oficial, pentru a se îndeplini clauza 
regulamentului ds admitere în campio
nat, și după cîteva ture, în mod mira
culos, majoritatea motoarelor se defec
tează, iar a doua zi, la concurs, poți 
număra pe degete pe cei ce se ali
niază la start. Pe de altă parte, unii 
antrenori și instructori preferă — de 
dragul beției vitezei — să-și prezinte 
sportivii în competiție, atît pe cei mai 
rodați, cît și pe cei mai tineri (care 
nu stau bine, încă, pe picioare) la co
manda unor mașini de mare capaci
tate, chiar dacă ele dau semne vădite 
de bătrînețe, fiind depășite de cerin
țele tehnice. Și încă ceva : o secție de 
talia celei de la clubul Steaua, care 
deține supremația în motociclismul nos
tru, nu încurajează cu nimic întrecerile 
tinerei clase, înscriind reprezentanți 
simbolici în cursele motoretelor Carpați

Sîntem convinși că există și o logică 
sportivă. Atunci de ce nu i se dă curs ? 
Cu atît mai mult cu cît exemplele ofe
rite de secțiile Metalul București, Me- 
trom Brașov, C.S.M. Reșița ș.a. sînt în
curajatoare, asigurînd perspective fru
moase în acțiunea de depistare și pre
gătire a viitorilor campioni, prin a- 
ceastă mașină de producție internă. Nu 
se poate ignora acest avantaj maierial, 
pe care îl deținem în prezent. Antre
norii și instructorii au datoria să atragă 
cit mai mulți tineri spre clasa 70 cmc, 
poarta motociclismului de performanță. 
Motoreta Carpați merită un destin 
mai bun.

ca noua clasă, 
accesibilitate mai mare din punct

Traian NEAGOE
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ASTĂZI, MEC! INTERNA ȚIONAL

DE HANDBAL

internațională de 
dintre echipele

Astăzi, pe terenul Dinamo 
din Capitală, va avea loc în- 
tîlnirea 
handbal
STEAUA, campioana țării, și 
R.I.K. GOTEBORG, cîștigă- 
toarea „Cupei Suediei".

Partida va
17,30.

începe la ora

★
Dinamo Bucu- 

turneu 
a Ger-

Formația 
rești întreprinde un 
în Republica Federală 
maniei. Handbaliștii dinamo- 
viști vor susține cu acest pri
lej patru intîlniri.
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C.S.M. SIBIU
ÎN „A

tradi-Sibiul, oraș cu veche 
ție rugbystică, a realizat anul 
acesta, prin echipa Clubului 
sportiv muncitoresc, reveni
rea, după o absență destul de 
îndelupgată, în rîndul locali
tăților reprezentate în prima 
divizie a țării.

Pentru această performanță, 
să acordăm felicitările bine
meritate entuziaștilor iubitori 
ai balonului oval din Sibiu. 
Formată, în marea ei majori
tate, din muncitori ai uzine
lor „Independența" și „Au
tomatica". formația sibiană 
se pregătește asiduu pentru 
apropiatul ei debut în noua 
ediție a campionatului națio
nal. Sub conducerea compe
tentă a antrenorului B. Bo
boc. jucătorii mai vechi ca 
Ervin Toma. Dionisie Lup. 
Iulian Popescu, P. Bogorin, 
N. Moraru. alătturi de tinerii 
Soci, Voicu, Beianu, Tarpaș, 
Agavriloaje. Cacoveanu, Brek- 
ner își desăvîrșesc pregătirea 
fizică. își fixează ideea tac
tică de bază exersează dife
ritele procedee tehnice. Ei e- 
fectuează. încă de la înce
putul lunii iulie, cîte 3—4 an
trenamente pe săptămînă. Si 
totuși, deși se muncește mult, 
să ne oprim puțin asupra 
modului în care se fac a- 
ceste pregătiri. Observațiile 
cuprind multe învățăminte...

Carența principală ce s-a 
desprins din jocul formației 
sibiene, în barajul susținut 
în Capitală, a fost nesigu-

BULGARIA ClȘTIGĂTOARE
A TURNEULUI

DE LA TIMIȘOARA
'La Timișoara 

s-a încheiat • tur
neul internațional 
de baschet femi
nin la care au 
participat repre- 
Bulgariei. Tugo-zentatiyele

șlaviei, Olandei și României 
(senioare, tineret, junioare). 
Competiția a luat sfîrșit cu 
victoria meritată a echipei 
Bulgariei, care a cîștigat toa
te partidele. în ultima zi a 
întrecerii Iugoslavia a învins 
Olanda cu 03—52 (55—22).
Iugoslavia a dominat întrea
ga partidă, avînd în Veger 
(18), Zoric (15) și Tausan 
(14) cele mai bune jucătoare. 
România (senioare) a dispus 
de România (tineret) cu 54— 
37 (30—21). Antrenorii am
belor echipe au folosit toate 
jucătoarele pe care le-au 
avut la dispoziție. Bulgaria 
a întrecut România (junioa
re) cu 77—42 (43—25). Echi
pa Bulgariei a jucat bine și 
în ultima partidă, lăsînd o 
frumoasă impresie. S-au re
marcat Bojanova (23). Stoia- 
nova (15) și Panova (14), res
pectiv Ruga (7) și Ionaș (6).

Clasament final : 1. Bul
garia 10 p. 2. România 9 p. 
3. Iugoslavia 8 p. 4. România 
(jun.) 7 p, 5. Olanda 6 p, 6. 
România (tin.) 5 p.

Clasamentul coșgeterelor: 
1. Veger (Iugoslavia) 87. 2. 
■Savu (România) 76, 3. Tita 
(România-tineret) 72.

CONSTANTIN CREȚU, 
coresp.

ranța manifestată în momen
tul folosirii diferitelor proce
dee tehnico-tactice, cu atît 
mai evidentă cu cît apărarea 
adversă era mai promptă. Ex
plicația acestei carențe re
zultă din numărul mic de 
jocuri susținute în campiona
tul diviziei B, unde C.S.M. 
Sibiu, într-o serie de numai 
5 echipe, a susținut — în- 
tr-un an competițional — 
doar 8 partide ! Dacă la aces
tea mai adăugăm cele 3 me
ciuri de pregătire din cadrul 
„Cupei de iarnă", considerăm 
totalul obținut ca insuficient 
pentru a asigura rodarea e- 
chipei, pentru a se permite 
însușirea și perfecționarea 
unui sistem de joc.

De asemenea. întrucît pînă 
în prezent secția de juniori 
a clubului este inexistentă, 
este redusă la zero și posibi
litatea organizării unor 
jocuri-școală. Or. conform 
teoriei moderne despre antre
nament, doar exersînd în con
diții cit mai asemănătoare jo
cului oficial diferitele scheme 
tehnico-tactice ale comparti
mentelor, precum și elemen
tele de tehnică și tactică, se 
va putea obține o eficiență 
mai mare a antrenamentului.

Revenind la juniori: dacă 
în 1966 Sibiul se putea lăuda 
cu performanța unui loc II 
obținut în campionatul repu
blican, doi ani mai tirziu și-a 
onorat performanța cu... des
ființarea secției de juniori. în 
prezent, există promisiuni 
conform cărora Școala spor
tivă „Șoimii" (de ce numai 
ea ? !) va reînființa secția 
de rugby-juniori. Sperăm în
tr-o lărgire considerabilă a 
centrului rtâgbystic sibian. 
menit să asigure rezerva de 
jucători necesară primei e- 
chipe.

Cunoscînd perseverența, 
puterea de muncă și disci
plina de care dau dovadă 
rugbyștii sibieni. calități care, 
probabil, vor fi completate 
și de ajutprul forurilor con 
ducătoare ale sportului din 
Sibiu, le întrevedem nu nu
mai menținerea în rindul for
mațiilor divizionare A. ci și 
ridicarea rapidă pe scara va
lorică a rugbyului nostru.

Paul CIOBĂNEL

CONFIRMĂRI Șl SPERANȚE...
De data aceasta, vremea a 

ținut cu alergătorii și cu iu
bitorii dirt-track-ului ! 
două concursuri s-au 
desfășura astfel, fără 
nări ți Incertitudini, 
form programului stabilit de 
clubul Metalul, care merită 
laude pentru inițiativele sale. 
De fapt, Metalul București 
e singurul care se zbate să 
întrețină, cît de cit, o acti
vitate in acest sport atit de 
spectaculos. N-ar fi rău ca 
Steaua — care are una din
tre cele mai puternice grupe 
de dirț-track — să-i 
exemplul, chiar dacă

Cele 
putut 
amî- 
con-

urmeze
nu dis-

mâr. a dovedit o formă ex
celentă și, fapt ce ni se pare 
demn de remarcat, o orien
tare tactică -și o pregătire fi
zică excepționale. Iată, deci, 
că talentul lui Cucu, dublat 
de o bună .pregătire și o ex
periență competițională bo
gată iși găsește expresia in
tr-un succes net In două 
concursuri, el a dțtigat toate 
cele 10 manșe. Deci, 10 vic
torii din 
odată nu 
pentru că 
niciodată 
pentru că 
să atace ; in plus, a luat star-

10 posibile. Nid- 
1-a lăsat mașina, 
a pregătit-o bine ; 
nu s-a răsturnat 
a știut cum și cind

Foto: A. NeagaBolizii in acțiune
pune de o pistă proprie. Se 
știe că posibilitățile organi
zatoric» ale acestui club sint 
mai mari, astfel că ar putea 
participa mai mulți concu- 
renți de peste hotar» și mai 
valoroși .

Dar și așa. cei ce- s-au de
plasat 
talul 
avut < 
tivi 
start au demonstrat din nou 
ndi:ata valoare a dirt-track- 

țara lor. Duda și 
ambele concursuri 

și 3), ca și Sobod- 
a-au dovedit aier- 

clasă. Atuurile lor : 
rapide, viraje in 

teză, plus mașini ev

la baza sportivă Me
dio Pantelimon n-au 

ce regreta. Cei 4 spor- 
cehosjovaci, prezenți la

turtle cel p'Jțin la valoarea 
oaspeților. O singură dată a 
avut șansă: miercuri, fn 
manșa a 12-a. cind lui Duda, 
aflat pe locul 1. i s-a defec
tat mas 
sosire. îi
de sportivul Cucu. Mai aproa
pe de talentul și valoarea 
care l-au consacrat a concu
rat Al. Datcu (duminică lo
cul 4, la egalitate de puncte 
cu locul 3 și miercuri locul

ina, la 100 metri de 
n reît, totul a depins

5 la egalitate en 4). Datcu a 
pierdut însă manșe decisive, 
in fața lui Plisek sau Jașa, 
fapt ce nu i-a permis să 
urce pe podium. Despre Al. 
Șinca, aprecierile sînt greu 
de făcut. De ce 7 Datorită 
inconstanței. Ciștigă două 
manșe, pentru ca în alta să 
vină pe locul 4. Se pare că 
l-a necăjit și mașina. Dar 
cine s-o pună la punct, dacă 
nu el ?

Parcă mai mult ca oricînd, 
tineretul a dat mari speran
țe. Plutonul, format din Gh. 
Ivan. D Dobre. C. Voicules- 
cu, I. Icr.iță, I. Marinescu, 
este condus de un tânăr aler
gător ce se anunță în curînd 
un mare rival al lui Cucu. 
F. vorba de sibianul Ion Bo- 
bîlneanu (25 de ani, de me
serie tehnician auto) In cele 
două concursuri, dintre spor
tivii români doar Cucu și 
Datcu l-au întrecut. Locurile 
5 și 6 ocupate de Bobîlneanu 
încununează munca depusă 
de acest talent de a căruț 
pregătire F.R.M. trebuie 
se ocupe serios, fiindcă 
Voința Sibiu el nu are 
antrenor de specialitate.

Cîteva cuvinte despre 
ganizare în general, a 
mai bună ca altădată, 
xierea de miercuri s-a pro
dus din cauza unor defec
țiuni în debitul de apă al 
cartierului unde se află sta
dionul. Per.tru atragerea mai 
multor spectatori, ar fi bine 
ca în ziua concursului deuă- 
trei autobuze ale I.T.B. să 
circule pe ruta Piața Univer
sității — stadionul Metalul 
(Pantelimon), pentru că dis
tanța mare și 
mijloacelor 
(numai 
termină 
acasă.

de 
tramvaiul 
pe multi

PENTATLON MODERN

IVAN BĂNET ÎNVINGĂTOR LA CĂLĂRIE
Ieri a început în Capitală 

campionatul național de pen
tatlon modern. Paralel se des
fășoară și un concurs interna
țional cu participarea repre
zentativelor R.S.S. Cazahă, 
România I și II.

Prima probă, călăria, 8-a 
desfășurat pe baza hipică 
din Calea Plevnei, pe un par
curs de 800 de metri cu 17 
obstacole. Cel mai bun rezul
tat i-a obținut Ivan Bănet 
(România II) cu calul Mercur 
1:50 — 1050 puncte. PE E- 
CHIPE i 1. România I 2980 p, 
2. R.S.S. Cazahă 2300 p, 3. 
România II 2005 p.

In campionatul național in
dividual și pe echipe după

prima probă situația este ur
mătoarea i I. I. Bănet (C.FA 
Timișoara) 1050 p, 3. Marian 
Cosmescu (Steaua) 1015 p, 3. 
Andrei Moraru (I.E.F.S.) 10C3 
p, 4. Florin Mureșanu (CS.M. 
Sibiu) 995 p, 5. Constantin 
Zamfir (Steaua) 960 p, 6. 
Constantin Călina (Steaua) 955 
p. Pe eohipe i 1. Steaua 2930 
p, 2. C.F.R. Timișoara 1050 p, 
3. I.E.F.S. 1005 p, 4. C.S.M. Si
biu 995 p.

Astăzi, eu începere de la 
ora 9.00, are loc fn sala Flo- 
reasca cea de a dona probă, 
scrima.

Gh. TOMIUC
antrenor coordonator

să 
la 

un

or- 
fost 

întir-

insuficienfa 
transport 

14) ti de- 
să rămină

Constantin ALEXE

Primul campionat 
de yachting al juniorilor

ului din 
Plisek (în 
locurile 2 
ka (5—1) 
eători de 
starturi 
mare v 
celente.

Privită prin prisma valorii 
oaspeților. evoluția cîtorva 
din sportivii noștri are da
rul să-i bucure pe cei ce iu
besc acest sport, iar victori
ile Iui Ion Cucu sint cu atât 
mai prețioase. Campionul ro-

SECVENȚE DIN FILMUL BALCANIADELOR DE BOX

1947: TREI ROMANI, CAMPIONI
Al EDIȚIEI INAUGURALE

Puțini iubitori ai boxului îfi mai amintesc — probabil — că 
primele întreceri balcanice de box s-au disputat In anul 1947 
(ț8 mai) la București Echipele reprezentative ale Iugoslaviei. 
Bulgariei, Albaniei, Ungariei fi României și-au disputat pentru 
prima oară cele 8 titluri balcanice (pe atunci nu existau cate 
goriile semiușoară și mijlocie mică), pe arena Venus, în tribu
nele căreia au luat loc 12 000 de spectatori.

România a prezentat următoarea garnitură: Nicolae 
Băileanu (muscă), Gheorghe Fiat (cocoș), Lazăr Borduz (pană), 
ion Stanomir (ușoară), Mihai Voinea (semimi)locie), Florea 
Costin (mijlocie). Nicolae Voicilă (semigrea) fi Paul Mentzel 
(grea). Rezultatele pugiliștilor noștri sint excelente, deși in 
clasamentul pe națiuni 
vom vedea — pe locul

România se va clasa — după cum 
secund.

p. Andrejevict (Iugoslavia); 
Krleza (Iugoslavia) b. p.

POLITEHNICA Șl STEAGUL 
ROȘU ÎNVINGĂTOARE 

IN TURNEUL DE LA BRAȘOV
BRAȘOV, 28 (prin telefon). Tur

neul internațional (ie baschet, 
desfășurat în localitate, s-a în
cheiat cu victoria echipelor bra
șovene Politehnica (la fete) și 
Steagul roșu (la băieți). In ulti- 

baschețbalistele de 
au întrecut pe cele 
sportivă cu 52—39 
la băieți Stea-

Farkas 
Voicilă.
Voinea

Steagul roșu 
melc jocuri, 
la Politehnica 
de la Scoața 
(19-18), iar 
gul roșu a dispus de Școala spor
tivă cu 64—5(1 (.32—11). Clasamen
te : FETE : 1. Polllehnica 5 p: 
Șc. sp. 5 p; 3. Voința (tineret) 5 
p; 4. S.Z.P. Szeczin 2 p. BĂIEȚI: 
1. St. roșu 4 p: 2. S.Z.P. Zielona 
Gora 3 p; 3. Șc. sp. 2 p. (P. Du
mitrescu — coresp.).

2.

Gala I. Băileanu b. 
(Ungaria) b. p. Fiat; 
Gala a Il-a : 1. Stanomir b. p. Sovlansuy (Ungaria); 
b. p. Cum (Albania); Costin b. p. Bicivarov (Bulgaria); 
Mentzel b. p. Borșos (Iugoslavia). Gala a IU-a : Băileanu b. p. 
Zefi (Albania); Borduz b. p. Barbadoro (Iugoslavia). Gala a 
IV-a : I. Stanomir b, neprez. Krieziu (Albania); FINALA: 
muscă : Fogarassy (Ungaria) b. p. Băileanu; cocoș : Djulai 
(Iugoslavia) b. p. Farkas (Ungaria); pani: Borduz b. p. Ațev 
(Bulgaria); ușoară : Sot lanschl (Iugoslavia) b. p. Zachorscny 
(Ungaria); semimijloeie : Voinea b. p. Luka Popovici (Iugo
slavia); mijlocie: Dzepina (Iugoslavia) b. p. Costin; semigrea: 
Krleza (Iugoslavia) b. p. Hristuff (Bulgaria); grea: Mentzel 
b. dese. 3 Mihaly (Ungaria). Deci, titlurile de campioni balcanici 
•îi le-au împărțit boxerii din Iugoslavia (4), România (3) fi 
Ungaria (1). Clasament pe țări: 1. Iugoslavia, !. România, 3. 
Ungaria, 4. Bulgaria. S. Albania.

tntrecerile balcanice (le bnx au fost apoi întrerupte, ele 
nefiind reluate decit in anul 1980, de atunci ele desfățurfndu-se 
cu regularitate. Ediția bucureșteană a primei Balcaniade a 
dovedit valoarea boxului românesc pe plan continental ft 

a anunțat viitoarele succese prestigioase (r. c.).

O acțiune de perspectivă a 
F.R.C.Y. poate fi considerată 
organizarea primului nostru 
campionat național de yach
ting pentru juniori, la clasele 
finn, snipe și F.D. întrecerile 
s-au încheiat de curînd pe 
Siutghiol, bucurfndu-se de un 
real succes. Cele 5 regate al® 
campionatului s-au desfășu
rat pe un vînt destul de slab, 
care a pus la contribuție cu
noștințele tactice ale tinerilor 
veliști. Și-au disputat întâie
tatea 16 echipaje de snipe, 14 
de finn și 7 de F.D.. însumînd 
60 de sportivi din 5 secții de 
specialitate (Electrica și 
C.N.U. București, Electrica, 
Marina și Știința Constanța). 
Iată care sînt campioni! și 
ceilalți premiați ai ediției 
inaugurale i clasa finn — 1. 
Dragoș Mihailovici (Marina 
Constanța) 3 p, 2. Dinu Troacă 
(Electrica Bue.) 11,7 p, 3. Otto 
Schneider (C.N.U.B.) 22,7 p; 
clasa snipe — 1. B. Mărăcine

— D. Constantin (Electrica 
Buc.) 6 p, B. E. Maximine— 
M. Constantin (Electrica Buc.) 
11,4 p, 3. A. Osman — I, Po
pescu (Știința Constanța) 11,7 
p; clasa F.D, — 1. I. Tomo— 
C. Stoiovici 8,7 p, 2. I. Apos
tol—A. Nenth 11 p, 3. N. Le» 
onte—T. Andrei 16,7 p — toa
te aceste trei echipaje au re
prezentat Electrica Constanța. 
De remarcat, în plus, evoluția 
celui mai tânăr echipaj al 
campionatului la clasa snipe, 
format din frații Tudor și A- 
dina Mânu (în vîrstă de 14 și 
respectiv 15 ani), care a ocu
pat locul V. Se poate spune 
că primul campionat națio
nal de yachting al juniorilor 
și-a atins scopul, lăsîndsă se 
întrevadă cîteva valori fn mă
sură să facă parte fn curînd, 
din loturile reprezentative, în 
special la clasa finn.

Valentin ZAGANESCU
antrenor

UNDE SÎNT SPERANȚELE

Anul trecut, echipa noas
tră masculină de tineret ter
mita neînvinsă competiția 
veleibalistică „Criteriul spe
ranțelor olimpice", 
s-a desfășurat 
heslovacia. Un

in
«trees 

o 
redresare 

nostru 
un an fn

prestigiu 
siune de 
voleiului 
care, cu 
europenele din 1967). dovedea 
unele slăbiciuni datorate evo
luției cu pași de melc în 
arena internaționali. în timp 
ce alte țări, pînă atunci afla
te în 
pași 
însă, 
eași 
noastre au fost năruite (pe 
teren propriu I) nu numai de 
echipe cu recunoscută valoa
re (U.RSS. — Învinsă, 
tuși, de formația română 
două ori în Cehoslovacia : 
serie și în finală), ci și de

care 
Ce
de 

promi-
urgentă a 
masculin, 
urmă (la

urma noastră, făceau 
uriași. Anul acesta, 

aproape în a;e- 
formulă, „speranțele"

FLASH PE

VOLEIBALIȘTII

to- 
de 
in 

al-

ALTADATA?
tele care abia încearcă pă
trunderea la... periferia elitei 
(Cuba). Această competiție, 
privită prin prisma evoluției 
jucătorilor români, ne-a creat 
în inimă și pe buze întreba
rea : unde sînt speranțele de 
altădată T „Speranțele" me
nite să asigure ascensiunea 
spre vîrful piramidei.

Răspunsul primit de Ia unii 
tehnicieni ai forului nostru de 
specialitate este de natură să 
stârnească dacă nu indignare, 
oricum nedumerire. „Adver
sarii au crescut, au schimbat 
cite ceva în formație ; noi am 
pierdut doi jucători, depășind 
virsta de 20 de ani (Tănăses- 
cu) sau nevenind la pregătire 
(Moculescu). Nu ne interesea
ză rezultatele la acest nivel; 
sintem în 
cercări de 
gătorilor 
De acord.
cut, dar noi de ce n-am cres-

perioada unor în- 
transformare a tra
in ridicători etc." 
adversarii au cres-

AEROPORTUL BĂNEASA

ROMÂNI DIN NOU
ELITEI MONDIALE

deCursa TAROM 201 este gata 
plecare... Pe aeroportul Bănea- 
sa, la ieșirea din vamă, volei
baliștii naționalei ----------
semne "*  ""
vădită 
grup are o semnificație particu
lară. După un an de autoclau- 
strare. băieții tși luau din nou 
valizele pentru a se prezenta, 
peste granit», la examenul pro
movării — iarăși — in rjndurile 
elitei mondiale, examen la care 
vor Încerca să dea răspuns la 
nivelul celorlalți eoncurenți. Le 
citase pe chipuri emoția pe care 
toți se străduiesc, cu mai multă 
6«u mai putină abilitate, s-o as
cundă. Drâgan. căpitanul echi
pei, care a trăit atitea șl atitea

noastre dau 
de nerăbdare. Tensiunea 
care frâmint» micul lor

DOBROGEA LA ORA SOCIALISMULUI
(Urmare din pag. I)

disclpline î voleiul (băieți și fete), 
handbalul (fete), oină (echipele 
respective $vînd comportări meri
torii în recentele întreceri jude
țene și zonale ale „Cupei tinere
tului de la sate") și fotbalul („Vi
itorul” Cobadin activînd în cam
pionatul județean de fotbal, seria 
a II-a). Beneficiind de o bază 
sportivă „pe măsura comunei", 
dîspunînd de elemente umane 
dotate și de un curent pro-sport 
rar întîlnit, comuna Cobadin are 
toate șansele să intre în marele 
circuit al sportului divizionar na
țional.

Este un diapazon care indică 
tonalitatea Înaltă a vieții spiri
tuale a satului din această zonă 
a țării.

★

Schimbăm mijlocul de loco
moție, urmînd marcajele 
căii ferate pînă la Medgi
dia. Ce știam despre acest 

loc ? „Oraș de șes, pradă vintu- 
lili și arșiței, patrie a țânțarilor, 
ultimul popas al trenului înainte 
de Pontul Euxin".

Imaginile literaturii pe care o 
purtam în memorie sînt însă pu
ternic contrazise de realitățile 
contemporane : un centru mo
dern cu arhitectonică zveltă și 
culori pastelate, un oraș cu o 
pulsație accelerată imprimată de 
unitățile industriale instalate aici, 
un loc căruia vechimile istorice 
ti sînt trădate numai de mos
cheea din strada Șiretului (ridi
cată între 1856—1857). aproape sin
gurul vestigiu al trecutului.

Fabrica de ciment — principalul 
pilon industrial — construită In 
1955. este una dintre cele mal 
mari din țară. Ea produce. în 
hale moderne, instalate pe cîteva 
hectare, tot atîta ciment cît pro
ducea țara înainte de război, fur- 
nizind astăzi cca. 30 la sută din 
producția națională.

Despre tineretul angrenat aici 
in activitățile sportive nu aștep
tam relații. ^Cimentul", asociație

sportivi cu greutate în viața 
orașului, are reprezentanți cunos- 
cuți deja în sportul național, ia 
mai multe discipline : rugby — 
divizia B, fotbal — divizia C, po
pice și box. împreună. cu 

asociația sportivă a 
întreprinderii metalurgice de uti
laj — celălalt pivot industrial al 
Medgidiei — „Cimentul" compune 
un complex sportiv ce dezvoltă 
printre localnici o deosebită forță 
de atracție.

— Ecoul imediat a foșț sesizat 
la nivelul celor două licee și al 
școlilor generale din perimetrul 
orașului, astăzi pepiniere vigu
roase ale sportului din ținut, și» 
de ce n-am spune-o, ale sportului 
național, ne informează secreta
rul Comitetului orășenesc U.T.C. 
Medgidia, tov. Gheorghe Călin.

Oricum, pînă la momentul cînd 
va fi oportun să menționăm nu
mele micilor performeri, merită 
să fie consemnați acei profesori 
care-și dăruiesc timpul și price
perea educației fizice și sportului: 
Gheorghe Rașcii, Corneliu Bădi- 
lă, Gheorghe Răuță, Lazăr 
mus, ca să-i numim numai 
cîțiva dintre acești apostoli 
sportului în școală.

*

D

Re- 
pe 
ai

fe-espre Constanța, acea 
reastră a țării deschisă 
spre toate mările și ocea
nele lumii, nu poți scrie 

decit cu cuvinte fierbinți, născute 
din istoria ei milenară \și din 
superbul prezent, din tălăzuirile 
imensităților albastre care scaldă 
țărmul românesc pe o lungime 
de 245 km și din soarele ce 
aprinde spiritul pînă la incandes
cență.

Puternic centru economic și 
cultural, port maritim important, 
loc balnear și de vilegiatură foar
te animat, Constanța este și un 
centru sportiv viguros, caracter 
Imprimat atît de animația coti
diană a discipolilor lui „citiuș", 
altius, fortius", ci și de actiyita- 
tea sportivă pe care o transmu
tă aici, în sezonul estival, diferi-

tele secții ale celorlalte centre 
sportive din țar*.

Punctul forte al performanței 
In tceast*  zon*  geografic*  11 re
prezintă, desigur, clubul Farul, 
unitate ce insumeaz*  o suit*  de 
divizionare A și B (fotbal, volei, 
box. baschet, lupte) și care ofeF*  
pentru diversele selecționate ale 
ț*rii.  reprezentanți de valoare. 
Dotat cu o sal*  de sport modern*  
și un stadion cu circa 30 000 
de locuri și instalație de noctur
nă. Farul are cadrul ideal dez
voltării pe mai departe a unei 
activități prodigioase și calitativ 
superioare.

Dar aici, la Constanța, șl In 
salba de stațiuni de pe litoralul 
romănesc, cea mai bogată repre
zentanță o are sportul de masă ; 
practicabil sub toate formele 
sale, la orice oră și de către re
prezentanți ai oricărei vîrste, el 
face parte integrant*  din comple
xul de apă, soare și mișcare, eden 
spre care aleargă, cel puțin cîte
va zile din an, extrem de mulți 
locuitori ai țării.

Utilitatea acestui excelent gene
rator de vitalitate, necesitatea a- 
cestui agent profilactic de sănă
tate constituie explicația nume
roaselor zone rezervate activității 
sportive pe plajele tuturor stațiu
nilor și motivația existenței cen
trelor de inițiere la înot, ce-și 
anunță prezența de la Capul Mi
dia pînă la Vama Veche.

★

învolburate tie Mării Negre și 
oglinda unduitoare a lacului Te- 
chirgliiol, dominați de chemările 
vechiului Callatia cu faleza sa 
înaltă, cu digul genovez ți gea
mia in stU maur.

Preferăm tuturor acestor irezis
tibile locuri o plajă rezervată ex
clusiv tineretului mic, stăpinitâ, 
trei luni pe an, de cei mai meri
tuoși elevi ai școlilor din toate 
ținuturile Romgnlei : „TABĂRA 
PIONIERILOR DE LA NAVO- 
DAJlI“.

Întîlnlrea cu acele locuri a con
stituit mai toții o imensa surpri
ză : pe un perimetru apreciabil, 
in Imediata vecinătate a mării, pe 
Plaja pustie pint măi ieri, se ri
dică acum un impozant complex 
de pavilioane rezervate exclusiv 
elevilor veniți la mare pentru 
odihnă ți tratament. Citeva dintre 
ele au și fost luate in stăpinire, 
ele găzduind in vara lui ’69 cite 
900 de oaspeți pentru fiecare se
ne. in doi ani — am fost infor
mați — noua tabără va avea ca
pacitatea să cuprindă circa 4 000 
de rnici estlvanțl care, adăugați 
celor 2000 pe care ti primește ta
băra veche, vor face din Năvo
dari una dintre cele mal animate 
plaje de pe litoral. O bucată de 
mare și țărm rezervată exclusiv 
lor, celor mal mici locuitori al 
țării, O relevantă expresie a gri
jii pe care partidul o poartă vlăs
tarelor țării, constructorilor de 
mtine ai comunismului !

clipe se debarasează 
de gravitatea momen- 
mârturisește că în ceea 

ce-1 privește este optimist și cre
de că și mai tinerii lui colegi 
vor redobindi echilibrul spiri
tual, oarecum zdruncinat în tur
neul de la Constanța. Udișteanu 
— căruia îi mai stăruie în urechi 
reproșul unuia dintre spectatorii 
de pe litoral, un bătrînel indig
nat care îi aruncase, în treacăt, 
cuvinte grele, după înfrîngerea 
în fața Ungariei — se simte încă 
jenat și pare decis să demonstre
ze că echipa României poate mai 
mult, pentru ea și pentru supor
teri. Crețu, unul dintre cei ce 
formează sextetul de bază, simte 
nevoia unei confesiuni : „Aș vrea 
atit de mult ca la Cupa mondială 
să dovedim că voleiul românesc 
nu a intrat, totuși, în pagini de 
tragedie". Alături, profesorul Flo
rin Balaiș. antrenorul secund, își 
trece in revistă efectivul. Ii cer 
părerea despre capacitatea ac
tuală a echipei. „După defetismul 
pe care l-am observat la Constan
ta. băieții și-au regăsit moralul. 
Turneul de la Munster (R.F.G.). 
la care participăm înaintea Cupei 
mondiale, alături de naționalele 
Japoniei, Cehoslovaciei și R.F. 
a Germaniei, poate constitui un 
prilej de omogenizare a echipei 
cu repercusiuni favorabile în 
comportarea la turneul de la 
Berlin".

în sfîrșit, vocea crainicei ves
tește plecarea... Drum bun șl 
succes I

asemenea 
mai ușor 
tutui. Îmi

cut ? ! Dacă am fost cei mai 
buni în Cehoslovacia, cu un 
an în urmă, de ce să nu 
avem această pretenție și 
acum cînd — firesc — jucă
torii trebuiau să salte valo
ric ? De ce nu au fost pre
gătiți alți jucători pentru a-i 
înlocui pe cei doi absenți 
(dacă se pune — neînteme
iat, după părerea noastră — 
aproape totul pe această ab
sență) ? De acord, nu tre
buie să facem o dramă din- 
tr-o înfrîngere, din obținerea 
unor rezultate mai slabe în 
competiții nu chiar așa de 
importante. Dar speranțele 
olimpice reprezintă schimbul 
de mîine al voleiului româ
nesc. Și, indiferent de rezul
tat, evoluțiile — în esență 
modeste — ale tinerilor volei
baliști ar trebui să îngrijo
reze în ce privește situația 
echipei naționale a anilor vii
tori. Chiar dacă, printr-o îm
prejurare miraculoasă, „spe
ranțele" române ar fi cîștigat 
meciul final cu U.R.S.S. (dar 
minunile sînt prea rare în 
epoca exactităților micronice), 
părerea noastră exprimată 
azi nu ar fi fost, desigur, 
alta. Exceptînd meciul cu Po
lonia și, parțial, cel cu R.D.G., 
echipa a jucat slab (chiar in 
cel cu juniorii II ai Româ
niei), neomogen, cu greșeli 
flagrante aproape în toate 
privințele. Deci, iată că nu 
ne referim la rezultat (dacă 
înfrîngerea în fața Cubei era 
mai severă, așa cum se con
tura, voleibaliștii noștri nici 
nu intrau în turneul final) 
— la urma utmei un loc II 
nu este rău — ci pur și sim
plu la valoarea jucătorilor și 
echipei, comparativ cu cea a 
adversarilor.

Și iată părerea noastră, îm
părtășită în parte de antreno
rii lotului, în legătură cu cau
zele slabului randament al 
echipei: s-a greșit daccapo : 
selecția nu a fost cea mai bu
nă, lăsîndu-se în afară ridi
cători (capitol deficitar) mult 
maj indicați, cu talie și pre
cizie în pase (Curteanu), cu 
temperament de concurs 
(Dragoș Popescu, introdus, în 
sfîrșit, în meciul cu Polonia, 
în care a determinat în mare 
parte victoria). Explicația a 
fost că primul nu s-a prezen
tat la pregătire din rațiuni 
mai mult sau mai puțin plau
zibile. Răspuns insuficient și 
o notă minimă pentru tehni-

elenii federației de volei, în- 
trucît subliniază haosul care 
domnește aici t fiecare face ce 
vrea. O altă cauză: încerca
rea de transformare a jucă
torilor din trăgători îp ridi
cători (cei deja formați nu 
sînt folosiți !). S-a spus că în
cercarea se face pentru a aju
ta, astfel, echipa de seniori, 
care suferă și ea !a acest ca
pitol și are nevoie de talie 
pe aceste posturi. Foarte 
bine ! însă ia ce rezultat se 
va ajunge, cînd în echipele 
lor respectivii jucători figu
rează ca... trăgători (Penciu- 
lescu, Duduciuc) ? Această 
„dublă existență" a făcut — 
după părerea noastră — să 
scadă valoric unul din volei
baliștii cîndva considerați de 
mare perspectivă ! rapidistul 
Penciulescu. Pe urmă, consi
derăm că încercările se faa 
nu în timpul unei competiții, 
ci cu mult înaintea ei, impu- 
nîndu-se acest lucru și clu
burilor, care trebuie să re
nunțe Ia interesele proprii 
în favoarea celor generale.

Așadar, ajungem la o altă 
cauză, și anume : nepregătirea 
echipei pentru competiție, în
cercarea unor formule care 
au derutat chiar pe jucători, 
schimbări neinspirate (în ten
tativa — permanent eșuată — 
de a alinia o ECHIPA), pre
gătirea fizică precară, defec
țiuni tehnice la majoritatea 
jucătorilor (excepție făcînd 
Oros și Dumănoiu) etc. Dar 
cauza principală rezidă, după 
părerea noastră, în sacrifica
rea jucătorilor tineri pe alta
rul meschinelor interese de 
club. Toți specialiștii sint de 
acord — de fapt este o reali
tate— că tânăra generație de 
valoare a fost menținută timp 
îndelungat pe băncile de re
zervă ale cîtorva cluburi, care 
își urmăreau scopul — pozi
ție bună în clasament — nu 
prin creșterea calitativă a în
tregului lot, ci, mai ales, prin 
vegherea ca nu cumva alte 
echipe, să se întărească. Iar 
vina și-o poate recunoaște în
suși forul de specialitate, care 
nu a fost ferm în dirijarea și 
ocrotirea valorilor, cîntînd în 
struna unor cluburi, Și spor
tivii nu au ajuns unde tre
buiau să ajungă.

Ar mai fi încă multe de 
spus, dar spațiul nu ne îngă- 
J ‘‘* , deocamdată, o analiză 

---- — „i avea însă
asupra 

chestiuni legate de vi- 
voleiului nostru mas-

duie, < 
amplă. Vom mai 
prilejul să revenim 
unor 
itorul 
culin.ț.

Aurelian BREBEANU

Pe apele Snagovului

TURNEELE INTERNATIONALE
DE JUNIORI

din pag. 1)
. finala de K 1-5000

cîștigată detașat (la aproape 
; tînărul

Opțiunea pentru o anumi
tă stațiune de pe litoral 
este întotdeauna însoțită 
de regretul că, implicit, 

trebuie să se renunțe la o alta. 
Parcurgem astfel drumul Năvo
darilor, cu gîndul la Mamaia, sta
țiunea cu echilibrata și armoni
oasa ei alternanță de blocuri, res
taurante, baruri și magazine zu
grăvite în culorile curcubeului, 
cu plaja ei imensă și marea li
niștită, cu soarele care bronzează 
cele mai refractare epiderme, că
lătorim cu nostalgia Siutghiolului, 
loc al divertismentelor sportive, 
cu imaginea Eforiei Nord, splen
dida stațiune strînsă între apele

*

Călătoria in Inima Dobrogel 
a fost revelatoare.’ Un sfert 
de veac de continue în
noiri și permanente acu

mulări i-au schimbat radical fața, 
i-au imprimat o pulsație accele
rată. după ritmul general pe care 
l-a stabilit pretutindeni socialis
mul.

PLUSUL de astăzi, cu valențele 
sale incalculabile, este atit de 
pregnant șl atît de prezent ori
unde, incit nu mgi este nevoie, 
pentru stabilirea dimensiunilor 
sale, de rememorarea minusu
lui de ieri.

CLUJ 
Turneul 
volei juniori de la Cluj 
continuat cu întâlnirile < 
ziua a doua. Principala par
tidă a adus în fața fileului 
echipele Moscovei și Bulga
riei. Cele două formații, de 
un nivel valoric apropiat, au 
oferit o dispută interesantă, 
încheiată, după consumarea 
a 5 seturi, cu victoria jucă
torilor sovietici, datorită ata
cului lor în forță, prin care 
au depășit cu regularitate 
blocajul bulgar. Scor final : 
3—2 (-12,16,9,-9,4). Au ar
bitrat foarte bine V. Moraru 
și V. Chioreanu (Cluj). O 
plăcută surpriză ne-a furni
zat selecționata taberei F.R.V. 
(pregătită de C. Bengeanu) 
care, după ce a servit, în pri
ma zi, o replică dîrză echipei 
de juniori a României, a în
vins fără drept de apel for
mația Slovaciei cu scorul de

(prin telefon). — 
internațional de 

~ j a 
din

3—0 (7,13,4). Așa cum era 
de așteptat, reprezentativa de 
tineret a țării noastre a dis
pus de România juniori cu 
3—0 (8,7,10), după 60 de mi
nute de joc. Etapa a treia se 
anunță foarte interesantă: 
Slovacia—România tineret,
Bulgaria — Selecționata ta
berei F.R.V., România ju
niori — Moscova. 
PAUL RADVANI coresp.

TOPLIȚA (prin telefon).— 
în prezența unui numeros 
public a început în localitate 
turneul internațional de vo
lei pentru junioare. în pri
mul meci s-au întîlnit Ro
mânia A și România B. Vic
toria a revenit primei forma
ții cu 3—0 (0,14,10). în cel de 
al doilea meci, echipa Slova- 
ciei a întrecut reprezentativa 
Bulgariei cu 3—2 (4,-11,11, 
—8,10) la capătul unui meci 
de bun nivel tehnic.

(Urmare 

lăți. A urmat 
m, --
un minut diferență) de tînărul 
A. Ratz de Ja Olimpia Reșița. La 
C 2-5(in(i m Steaua mai obține un 
titlu prin Sjmionov și Nichifor. 
Iii sfîrșit, ultima probă de fond: 
C 1-5000 m. Ea este dominată de 
sportivul dinamovist Constantin 
Trofimov care, în final, va trece 
primul linia de sosire.

REZULTATE TEHNICE : K l- 
5000 m : 1. Steaua (Marin Stolan. 
Marin Serghei, Jon Platon, Va- 
sile Sava) 16:19,0, 3. C.s.O. Brăila 
16:47,02, 3. Dunărea Galați 16:58.03; 
K 2-5000 m î 1. Dunărea Galați 
(Gheorghe Fulcă, Gheorghe Sima) 
18:34,3, 2. Politehnica Timișoara 
18:57,0, 3. Constructorul Timișoa
ra 18:50,5 ; K 1-5000 m : I. Alfons 
Hatz (Olimpia Reșița) 19:58.3, 2. 
Teodor Negrescu (Steaua) 20:39,Ș, 
3. Gheorghe Baccelu (Dunărea 
Galați) 21:14,8; C 2-5000 m: 1. 
steaua (Dumitru Simionov, Tudor 
Nichifor) 19:31.3. 2. Dinamo (ion 
Cuțov, Marin Chitei) 19:39,3. 3.
Dinamo (M Vasiliu, T. Vasiliev) 
19:59,7 ; C 1-5000 m : 1. Constantin 
Trofimov (Dinamo) 21:53,2, 2. Ion 
Ștefan (Dinamo) 22:09,8, 3. Mir
cea Vagu (Constructorul Hune
doara) 22:20,5.

Astăzi, de la ora 10,30, vor a- 
vea loc finalele celor opt probe 
de viteză.
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Jucători suspendați

*

ANGELO NICULESCU MECIURI AMICALE LA
SE DUCE SPECIAL

DUMINICĂ

LA PITEȘTI • ••

rij „pentru 
jucătorilor 
RADUCANU, 
RADU precum 
BRIN, aflat și 
selecționerilor.

a urmări evoluția 
DAN, BARBU, 

LUPESCU, 
a 
în

ți 
el

lui DO- 
vederlle

ARIEȘUL TURDA - „U’ 
CLUJ 2—4 (1-2). In cadrul pre
gătirilor, studenții au jucat în 
compania Arieșulul și au tnvina 
cu 4—2. Au Înscris : Cîmpeanu 
(min. 18), Oprea (min. 28), 
Adam (min. 52), Neșu (min. 
69) pentru „U”, PIrvu (min. 11) 
și Chețan (min. 52) pentru 
Arieșul. (P. LAZAR, coresp.)

STEAGUL ROȘU - CHIMIA 
FĂGĂRAȘ 2-0 (1-0). Steagul 
roșu a susținut o . "
șită de verificare, "lntîlnind pe 
Chimia Făgăraș. 
(1—0). Golurile au _____
te de Tarcu (min. 13) și Pes- 
caru (min. 72). (C. GRUIA,
corespondent principal)

MIJlOC DE SĂPTÂMÎVL
F.C. ARGEȘ - METALUL 

TIRGOVIȘTE 1-4 (1-4). Un
reușit meci de antrenament 
pentru ambele echipe. F.tește- 
nii au prestat un joc bun, Infcâ 
au ratat copilărește. Unicul gol 
a fost marcat de Jercan (mm. 
10). (L FEȚFANU, corespon
dent principal)

LUCESCU; INDISPONIBIL
Șl DUMINICA

specîa- 
lîstuluî

partidă reu-
Scor i 2-0 

fost realiza-
TAMANGO A SLĂBIT

Ieri, pe culoarele iedera;.ei, 
cit p-aci să ne ciocnim de 
impozanta starnră a lui Ba

164 FI O TOAMNĂ DIFICILĂ

NUMAI
TALENTUL'
N-AJUNGE

PENTRU DINAMO BUCUREȘTI?
• tȘțtlfi 
de joc.
pentru 1 96 
loc de 96) 

ideali d* Arbitri sancționați

DUMITRACHE Șl DESTINUL VEDETEI
Primele evoluții oficiale ale 

dinamoviștilor bucureșteni ar
gumentează observația că e- 
chipa lor traversează o pe
rioadă de criză. Fizionomia 
jocului echipei și nu rezulta
tele legitimează această ob
servație. Care sînt cauzele, 
ce profunzime are, cit poate 
să dureze ? Această forma
ție remarcabilă dintotdeauna 
printr-un dispozitiv defensiv, 
puternic, rezistent și necruță
tor, era capabilă să suporte 
presiunile adversarului patru 
cincimi dintr-o partidă și să-l 
învingă în zece minute de 
contraatac. Aceste particula
rități au devenit cu timpul 
o structură tactică proprie, 
jucătorii adaptindu-și la ea 
execuțiile, un stereotip com
plex de joc, gindirea, mora
lul. Astăzi, soliditatea apărării 
lor este o iluzie. O linie de 
fundași compusă dintr-un de
butant (Cheran), dintr-un re
profilat, dominat de reflexele 
postului său anterior — 
(Dinu) și dintr-un neintegrat 
(Deleanu), urmată de un por
tar al cărui transfer poate fi 
considerat o nereușită (Co- 
man), nu mai asigură etanșei
tatea porții și dă întregii echi
pe obsesia fragilității. Ca un 
reflex de apărare, întreaga 
formație, cu excepția lui Du- 
mitrache, se repliază spontan, 
aglomerindu-se la mijlocul 
terenului, dar o prea 
elasticitate împiedică, 
camdată, mijlocașii și înain
tașii să se reverse prompt 
tn atac. De aici, provine izo
larea lui Dumitrache, lipsa 
a cel puțin un om de sprijin, 
gata pentru un-doi-uri, sau 
alte combinații de străpunge
re. Forța de atac și de contra
atac a echipei s-a subțiat 
pînă la un punct critic. In 
prezent, Dinamo București nu 
are nici o linie puternică, 
în jurul căreia să se organi
zeze jocul întregii echipe. 
Sălceanu ni se pare un fotba
list de proporții modeste, 
handicapat de lipsa vitezei, 
de un bagaj tehnic redus, de 
o gindire tactică greoaie, 
fără fulgere de spontaneitate, 
iar Ghergheli, ani de zile un 
jucător de excepțională utili
tate, nu mai e la vîrsta cind 
ar putea să rezolve singur toate 
atribuțiile liniei mediane. 
Ani de zile. Pîrcălab ar fi 
avut prin ce să strălucească 
meci de meci, dar a fost un 
jucător extrem de inegal, 
fiindcă niciodată nu și-a res
pectat talentul, obligîndu-l 
să-i acopere lipsa de pregă
tire și de viață sportivă. 
Acum, deși în vîrstă de nu
mai 28 de ani, perioadă în 
care marii jucători ating de- 
săcîrșirea, Pîrcălab parcă ar 
vrea să joace, dar nu mai 
poate. I s-au tocit viteza și 
reflexele, adică armele care 
l-au impus, făcînd să nu se

mică 
deo-

vadă atita vreme stereotipia 
jocului său. Frățilă, acest 
superb fotbalist de șoa ți om 
de corectitudine exemplară, 
trenează după acel nefericit 
accident, revenirea sa e lentă, 
dar evidentă și de-abia mai 
tîrziu există posibilitatea să 
redevină temut.

Iată, pe scurt, o parte din 
motivația crizei, minus men
talitatea boemă, prezentă până 
de curînd, împotriva că
reia se zice că noua condu
cere ar fi pornit un război 
total. Ea ni se pare de pro
porții ți durată, fiindcă lacu
nele echipei sînt numeroase. 
Predomină jucătorii inapți 
pentru realizarea cel puțin 
în următoarele luni a unei 
formații de elită, iar maniera 
tradițională de jee a echipei 
nu mai are suport și :a 
trebui probabil restructurată. 
Reintrarea lui Lucescu va în
semna, desigur, mult pentru 
sporirea forței ofensive, dar 
nu va fi de natură să vindece 
atitea fisuri. De aceea. încli
năm să credem că ,\'icu;or 
s-a angajat fntr-o foarte difi
cilă misiune. El na mărturi
sea, după recentul meci de la 
Cluj, că peste trei săptimîni 
criza echipei va înceta. Noi 
ne îndoim de respectarea a- 
cestui termen ferm, avînd 
în vedere deficitul prezent în 
planul valorilor individuale, 
precum ți repercusiunile sale 
asupra tacticii de ansamblu.

Un capitol aparte despre 
Dumitrache. O ascensiune ful
gurantă a făcut din el aproa
pe un mit. Unii spectatori au 
început să vină la meci doar 
pentru el, Dumitrache singur 
aduce public ca marile vedete 
de pe genericul oricărui film. 
Talentul său este fabulos, 
faima nu e gratuită, echiva
larea sa cu un bun național 
are ceva firesc. 11 cunoaștem 
de mult, e un adolescent cu 
suflet însorit, in care pot în
colți și crește toate virtuțile. 
Cu toate acestea, cariera sa 
explozivă ți unele influențe 
nefaste din partea acelor 
molii care încep să graviteze 
imediat în conul de strălucire 
al vedetelor sînt capabile să-l 
deruteze. In cazul său, lucru
rile nu sînt de loc grave. 
Deoarece el este, ți poate fi 
mulți ani de acum înainte, 
un fotbalist de calibru mon
dial, avem datoria să-l apă
răm cu strășnicie, Trebuie 
făcut să înțeleagă că viața 
unui mare jucător este difi
cilă în toate circumstanțele. 
Mai întîi pe stadioane, în 
țară și în străinătate. Faima 
face ca adversarii să se poar
te tot mai aspru cu el, să-l 
lovească, să-l șicaneze, să-l 
păzească în grup etc. El tre
buie să îndure efectul acestor 
precauții de factură sportivă, 
dar mai ales nesportivă,

UITMA DECLARAȚIE
A IU C. TEAȘCA 

ivim ptvese, riptm ce rerre-
Firi ceswrtar.i-

j
w-

Colegiu! centra! al arbitri- 
'rr ce fotbal a discutat cite- 
va cazuri ce prezentare a 
umt arbitri ca intirziere la 

In această culpă s-au 
aflat ți arbitru Ion Todor 
(Caret) fi Petre Popovici 
(Bctcșiajl care au fost sanc- 
> z-f,: cu suspendarea- pe 
cite 4 etape.

ca 
ir 

la bonos.

celor mai puțin înzestrați, 
care nu sînt atît de demni 
incit să-l in frunze numai eu 
mijloace admisibile. E o parte 
din destinul marilor fotbaliști 
sd înfrunte brutalitatea.

tn altă ordine de idei, *1  
va reuși să evite stagnarea 
dacă iți va păstra In stare 
pură plăcerea de a țure. 
bucuria aceea, refractari la 
orice calcul, care l-a stdpin't 
în copilărie. Ața ceva. af:~md 
mulți. l-ar caracteriza pe 
marele Fele. El joacă cu ace
eași fervoare indiferent de 
cota partidei, de incrincenarei 
sau de lejeritatea ei. Din con
siderente tactice ți afeatve. 
Dumitrache trebuie să evite 
impulsul spre comoditate, rare 
l-ar putea face să incerte 
numai specularea tutor 
mente apreciate ce el 
favorabile. Un atacant 
marcă este mobil,
în perpetuă dema-care. vi
clean, are custsil ri.-mlui. al 
combinațiilor ți al aeftuniLor 
solitare. Dumitrache ara 
aceste virtuți. Dar Corsarul 
raib a cam început să vege
teze din cind în cind, mai ales 
ciad e descurajat de preț 
puțina zbatere a coechipie
rilor. Recunoaștem că este 
un mare jucător, nu ne te
mem să afirmăm această rea
litate în diferite formule. Dar, 
îl sfătuim să fie mereu ne
mulțumit de el însuși. Chiar 
după partide în care va juca 
excepțional, iar presa ți pu
blicul îl vor îmbrăca tn po
doabe de cuvinte rare. Mereu 
mai rămîne ceva de îndrep
tat. de rotunjit în arsenalul 
unui fotbalist devenit celebru. 
Trebuie să-și cultive acest 
sentiment de nemulțumire 
față de realizările sale. Este 
combustibilul sufletesc care 
a dat cele mai splendide re
zultate in viața oamenilor re
marcabili. Să lase fotbaliștilor 
mediocri ineîntarea de sine. 
E singura lor consolare. Are 
mari datorii față de n popu- 
laritatea-i enormă, 
nu admite marilor 
slăbiciuni de niai '

Acest Dumitrache 
și onest, poate puțin 
cinat de valurile faimei care 
îl poartă cu o frenezie dez
lănțuită, trebuie sfătuit și 
apărat cu grijă 
de către opinia 
tivă, deoarece 
lui îi aparține, 
sibil cd cineva 
de el cu influențe care veș
tejesc.

Publicul 
săi idoli 
un fel. 
înzestrat 

zdrun-

și afecțiune 
publică spor- 
prin meritele 
Este inadmi- 

să se apropie

Romulus BALABAN

ORAMIC
SPORTIV INTERN
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Politehnica Iași). Cea de a 
treia formație bueureșteană 
de certă va-loare — Grivița 
Roșie — întîlnește, acasă. 
Rulmentul Bîrlad. Vor fi în
registrate, chiar din prima 
etapă, surprize ? în campio
natul nostru astfel de lucruri 
se întîmplă mai rar, Și to
tuși, parcă, parcă...

★
Fotbalul, la al treilea serial 

al sezonului, anunță in divi
zia A meciuri care mai mult 
ca sigur vor infirma unele 
din concluziile primelor două 
etape. Pentru că așa este în 
fotbal ! Cu o singură excep
ție (dar, cine mai știe ?), 
C.F.R. Cluj — steaua, gaz
dele par favorite în etapa de 
duminică, care după cum se 
știe va prilejui și debutul Pe
trolului. în locul altor pro 
nosticuri ne exprimăm o do
rință: ce-ar fi să urmărim o 
etapă fără eliminări ? Avem 
pregătite orțcîte note ar tre
bui pentru a puncta un ase
menea succes.

★
In campionatul masculin 

de handbal —• etapa a doua, 
fără derbyuri, 
cu miză, fără 
certitudini. Se 
lajul valoric 
din plutonul fruntaș și cele
lalte formații se menține la 
fel de supărător. De aceea, 
desigur, campionatul se îns
crie pe linia interesului ma
jor doar atunci cind se întîl- 
nesc vechile și bineeunoscu-

fără meciuri 
prea multe in- 
pare că deca- 

între echipele

Ani’eia’intt al unei echipe de baschet T

Fosere poneiul n-xstvu, N. Dragoș, ne-a pregătit o surpriză.
I mag: nea ce ne-o prezintă a luat-o de la antrenamentul de 

ten al echipei ăe_ fotbal Progresul București, care se pregă
tește asiduu in vederea dificilei partide cu Portul Constanta. 
In prim-plan: Ra'-zsi pasează balonul, cu mijloacele regula
mentare proprii— baschetului, coechiperului său Țarălungi.

DE LA CINE
Articolele apărute tn presă 

s-ap preocupat intens și pe 
larg de atribuțiumle organe.or 
care conduc activitatea fotbalis
tică in vederea menținerii u- 
nui climat favorabil pe tere
nurile de sport și in tribune, 
atunci cind se dispută lntiln.n 
oficiale și chiar amicale de 
fotbal.

Desigur că conducerile clu
burilor și ale asociațiilor spor
tive au luat o serie de măsuri 
organizatorice și de educare 
în vederea asigurării unui cli
mat favorabil pe terenurile de 
sport.

La Gura Humorului, toate 
materialele apărute in legătură 
cu comportarea jucătorilor in 
timpul meciurilor, cit și a spec
tatorilor, au fost prelucrate cu

PETROLUL GATA DE START

tele echipe rivale. Și totuși, 
baletul din fața semicercului 
are atita frumusețe și 
goare...

★
Cum spuneam, aproape în 

toate sporturile se desfășoară 
o intensă activitate competi- 
țională. Din păcate, uneori 
anonim, fără tribune pline. 
Spectatorii fideli găsesc însă 
de fiecare dată drumul — 
oricît de lung ar fi el — 
spre cei care practică sportul 
preferat. Lor în primul rînd, 
dar bineînțeles și altora, le 
amintim că în aceste zile se 
desfășoară campionatele na
ționale de pentatlon modern 
(vineri — scrimă, sîmbătă — 
înot și tir, duminică — cros), 
că astăzi pe apele Snagovu- 
lui sînt programate finalele 
„Criteriului speranțelor1* la 
caiac-canoe, că pe terenurile 
din parcul Progresul conti
nuă pină sîmbătă întrecerile 
campionatelor naționale, că în 
bazinul de Ia Dinamo și la 
ștrandul Tineretului sînt pro
gramate campionatele națio
nale de înot ale juniorilor și 
cele de sărituri pentru se
niori ș.a.

Așadar, mai multe — și nu 
le-am transmis pe toate — 
invitații pe stadioane, în săli, 
la bazine... In plus, pentru cei 
care vor să facă ei înșiși miș
care, să se destindă și poate 
să scape de caniculă, le reco
mandăm lista excursiilor a- 
cestui sfîrșit de săptămînă, 
cu ultimele itinerarii ale se
zonului.

PLEACA NEREGULILE
cam ț cuier, ții echipei Minerul, 
iar la stația de rad: of.care au 
fost prezemate publicului.

Aceasta a contribuit foarte 
mult ia menținerea unui cli
mat de sportivitate pe stadion 
In timpul meciurilor, iar publi
cul s-a dovedit a fi obiectiv in 
a aprecia nivelul jocurilor și 
arbitrajelor prestate.

în anul competițional 1968- 
19S9, in toate meciurile pe care 
ie-a disputat acasă echipa Mi
nerul, care activează in divizia 
C, seria L echipele oaspe s-au 
bucurat de o apreciere favora
bilă din partea publicului hu- 
morean ; de asemenea și arbi
trii. în tot campionatul nu a 
existat nici un act de indisci
plină, atit din partea jucători
lor. dt și a publicului, iar pen
tru noul campionat sintem ferm 
convinși că iubitorii fotbalului 
din acest oraș vor ști să res
pecte in aceeași măsură echi
pele oaspe și pe arbitri.

Din nefericire insă nu peste 
tot se aplică recomandările Fe
derației române de fotbal, care 
au apărut ți in presa de specia
litate.

în primul meci de campionat 
pe care Minerul Gura Humoru
lui l-a susținut la Iași, in com
pania echipei Nicolina, am con
statat cu regret că unii antre
nori incită echipa la acte de 
indisciplină, la lovirea adver
sarului, contribuind prin aceas
ta și la instigarea spectatori
lor.

Este cazul antrenorului Gross, 
care pregătește echipa Nicoli
na Iași, și care, in tot timpul 
meciului, din teren (el este și 

. .jucător) nu a făcut altceva 
decit să strige la coechipieri : 
..arde-1 Ia picioare", „pune-i 
talpa-n cap", „dă-l la pămint". 
Și multe altele. Desigur că a- 
ceste „recomandări” au fost 
puse in practică : jucătorii cu 
nr. 10, 5 și 2 de la Nicolina au 
pus in aplicare cele recoman
date, scoțind pe tușă pe tînă- 
nul Constantin Andronic, de la 
Minerul. Alți jucători aj Mine
rului (printre care șl portarul, 
care in a doua repriză a jucat 
accidentat) poartă și acum pe 
picioare amprentele cramp na
nelor.

de la bun

medului, 
Gross șl 

felul cum

Desigur că toate acestea au 
incitat ți o parte din public 
care a găsit de cuviință să se 
răzbune pe mașinile sosite de 
la Gura Humorului.

Nu intenționez prin aceasta 
6ă motivez infringerea Mineru
lui, căci toate cele trei goluri 
ale echipei din Iași au fost în
scrise regulamentar. Arbitrul 
de centru a condus corect, dar 
n-a fost exigent față de atitu
dinea condamnabilă a antreno
rului și.., jucătorului Gross, 
care trebuia eliminat 
început.

După terminarea 
am discutat cu tov. 
i-am atras atenția că
a procedat dinsul nu a fost just 
și că ar putea ca mai tîrziu 
să aibă repercusiuni. Am ră
mas foarte surprins auzindu-i 
răspunsul : „cind vom veni noi 
la Gura Humorului să proce
dați la fel". Consider cu totul 
greșită această mentalitate des
pre sport, în contradicție cu 
normele etice, precum și cu in
dicațiile Federației române de 
fotbal.

Mă gîndesc cum vor reacțio
na atît jucătorii Minerului, cit 
și spectatorii humoreni (care 
au participat la acest meci) 
atunci cind Nlcolina se va de
plasa la Gura 
Munca desfășurată 
cu publicul, căruia 
fie disciplinat, cit
torii, nu devine o vorbă goală ?

Ce are de spus acest așa-zis 
antrenor ?
care produc 
indisciplină, 
printre noi.

Humorului ? 
de noi, atît 
îl cerem să 
și cu jucă-

Asemenea oameni, 
: astfel de acte de 

nu au ce căuta

C. FILIPOVICI 
președintele 

Consiliului orășenesc 
pentru educație fizică și sport 

Gura Humorului

După cum se știe, jucătorii echipei Petrolul Ploiești nu au putut 
lua startul in noul campionat odată cu celelalte divizionare A. îmbol
năvirea majorității componenților formației Petrolul a făcut imposibilă 
participarea lor la meciuri și în consecință, Federația română de fot
bal a decis ca primele două partide să fie aminate. în această peri
oadă, ploieștenii au urmat tratamentul medica] adecvat și apoi s-au 
odihnit pentru scurt timp la Posada.

Colaboratorul nostru, fotoreporterul ION POPESCU, a surprins pe 
peliculă momentul in care ploieșteanul Gruber își încearcă, din nou, 
forțele. După felul cum indică spirometrul, credem că fundașul Petro
lului va debuta în noua ediție pe măsura speranțelor suporterilor plo- 
ieșteni.

in noua ediție pe măsura speranțelor suporterilor plo-

PAVLOVICI ARE MINA Mcci restanță în divizia C

ÎN GHIPS
Nou legitimat la Progresul 

București, Cornel Pavlovici, 
titular in atacul echipei ban
carilor, a suferit, în timpul 
unui 
ră la 
deci 
teva

antrenament, o fractu- 
mina dreaptă. El va fi 
indisponibil pentru cî- 
sâptămîni,

I. M. U. Medgidia — Unirea 
Mînăstirea 2-0 (0-0)
Joi tjupă-amiază s-a disputat la 

Medgidia partida restanță din 
etapa I dintre I.M.U.M. și Unirea 
Minăstirea (seria a III-a), înche
iată cu victoria localnicilor. Cele 
două goluri le-a înscris Ardelea- 
nu în min. 73 și 87. (AL. MA- 
VLEA—coresp.)

Premiile tragerii excepționale LOTO
13 august 1969

Cat 1 3 apartamente cu 3- 
camere; cat. a Il-a 2 apar
tamente cu 2 camere; cat, a 
III-a 6 excursii în Iugoslavia 
a 2 locuri și diferența în nu
merar pină la 10 000 lei; cat. 
a IV-a 19 excursii în Iugo
slavia a un loc și diferența 
în numerar pină la 5 000 lei; 
cat. a V a 48 variante a 1000 
lei; cat. a Vl-a 265 variante a

cat. a Vil-a 525 va-
100 lei; cat. a VIII-a

500 lei; 
riante a
839 variante a 50 lei.

Plata premiilor pentru acest 
concurs se va face astfel i

— în Capitală începînd cu 
1 septembrie 1969 pînă la 3 
octombrie 1969 inclusiv ;

— în provincie începînd de 
la 3 septembrie pînă Ia 3 oc
tombrie 1969 inclusiv.

întrebarea „Ce este oare 
precumpănitor în afirma
rea valorii unui sportiv?"
— a obsedat și obsedează 
generații după generații 
de specialiști, antrenori., 
jucători și chiar iubitori 
ai fotbalului.

Unii răspund l talentul. 
Alții pun un accent mai 
puternic pe pregătire, sin
gura cale ce ar duce pa 
culmile înalte ale artei fot
balistice.

Dar noțiunea însăși a 
cuvîntului talent implică
— în conformitate cu ori
ce definiție — nu numai 
însușirea nativă, ci supe
rioritatea naturală sau do- 
bindită, spre a înfăptui 
ceva (Larousse 1968). In 
ceea ce privește originea 
cuvintului, trebuie să 
mergem pînă la latines
cul talentum, monedă de 
aur sau argint, dar și pînă 
la elinul talantos, măsură 
de greutate care era utili
zată în vechea Atică. Deci 
valoarea pe de o parte și 
ponderea pe de alta, am
bele îmbinate perfect spre 
a ne conferi un etalon de 
virf al personalității u- 
mane.

înzestrat, de la naștere, 
cu aptitudini speciale, un 
om poate da dovadă de o 
capacitate deosebită intr-o 
ramură de activitate. Nici 
talantul n-a fost lăsat, 
însă, să se ruginească în 
pămint, ci a fost pus me
reu în circulație pentru 
ca el să capete noi valori. 
Tot astfel și cu talentul 
jucătorului de fotbal; el 
trebuie șlefuit in perma
nență și dus la perfecți
une, pentru a-i conferi fa
țete noi, cit mai strălucite, 
mai seducătoare pentru 
marele public, dar și va
lențe dintre cele mai pu
ternice pentru jocul celor 
„11“, ridicat valorio prin 
comportarea fiecărua din 
componenții echipei.

Ambele noțiuni — ta
lent și pregătire — nu pot 
fi. de loc, despărțite. Ele 
fac un tot armonios și in
destructibil, cu ajutorul 
căruia jucătorul cu apti
tudini înnăscute poate urca 
treptele măiestriei sporti
ve, cum este, de pildă, 
Dumitrache al nostru.

Talentul' nelucrat, neci
zelat, ne dă numai un ju
cător merituos, însă cu 
nedorite fluctuații de for
mă, datorită tocmai lipsei 
de pregătire. Sclipiri dia
mantine vor fi urmate de 
răstimpuri mari de lînce- 
zeală și de pierderea trep
tată a cerințelor noi, de
oarece la temelia talentu
lui n-a fost turnat betonul 
armat al pregătirii asidue, 
perseverente.

Nu-i mai puțin adevă
rat că de multe ori fac
torul pregătire poate su
plini, cu succes, lipsa 
unui talent ieșit din co
mun, cum s-a întîmplat 
in trecut eu Toma, unul 
dintre portarii din vremea 
de glorie a fostei echipe 
C.C.A. Acesta, muncind 
enorm la antrenamente, 
ajunsese să dubleze cu 
cinste pe colegul său Voi- 
nescu, ale cărui aptitudini 
de. apărător al porții erau 
remarcabile.

Mai noi sînt cazurile al
tor doi talentați jucători, 
Pîrcălab și Mateianu, care 
au constituit, de la junio
rat, exemple de virtuozi
tate tehnică și gindire 
tactică. Faptul că n-au a- 
bordaț precum se cuvine 
procesul de pregătire i-a 
făcut ca după cîțiva ani 
de strălucire pe firmamen
tul fotbalului să și piardă 
forma sportivă. Fie buclu
cașul „antrenament invi
zibil" la unul, fie „optica 
și dezinteresul" pentru a- 
sigurarea pregătirii fizice 
la celălalt au dus, în am
bele cazuri, la o diluare a 
potențialului de joc al ce
lor două mari speranțe 
ale fotbalului românesc, 
astfel ca unul să nu poată 
rezista decit maximum o 
repriză, iar celălalt să dis
pară mai repede decit ne 
așteptam.

Concluzia nu poate fi 
decit una singură: numai 
forjînd talentul la strun
gul unei pregătiri asidue 
și sistematice putem do- 
bîndi tipul jucător — per
sonalitate, de care fotba
lul nostru, înscris acum 
pe orbita europeană, are 
atita nevoie.

Cornel DRAGUȘIN 
antrenor



Maratonistul iugoslav Nedo Farcici
primul campion al Jocurilor Balcanice 1969

EȘEC PE RINGUL DIN EGER (Ungaria)
Recent, 

șui Eger 
memorial 
van", la 
pugiliști

s-a disputat în ora- 
(Ungaria) turneul 

de box „Dobo Ist- 
care au participat 
din Cehoslovacia, 

Polonia, U.R.S.S., R.F. a Ger
maniei, Austria, Ungaria și 
România. Din țara noastră 
au luat startul boxerii D. 
Giugea, V. Drăgan, Antoniu 
Vasile, C. Cojocaru și I. Das
călu. Sportivii români au fost 
însoțiți de 
Neacșu.

Evoluția 
noștri s-a 
așteptărilor. La cererea an-

antrenorul Șerbu

reprezentanților 
situat sub nivelul

(Urmare din pag. 1) 

a 
Și

rezistență. Un meci greu 
avut —la sfîrșitul zilei — 
Ilie Năstase, care a fost con
dus de neo-zeelandezul Jan 
Krockenden. reușind abia în 
finalul partidei să-și domine 
mai autoritar adversarul, în
vins cu 4—6, 4—6, 6—4, 6—3. 
6—0.

O importantă victorie a ob
ținut englezul Mark Cox, care 
l-a eliminat pe reputatul ju
cător profesionist Tom Okker 
(Olanda)t 7—9, 6—3, 0—6, 
6—4, 9—7. Astfel, singurul
cap de serie european dis
pare de pe tabloul probei. 
Trei dintre membrii echipei 
americane pentru „Cupa Da
vis" au obținut victorii ușoa
rei Ashe — Stockton 6—2, 
6—2, 7—5; Smith — Rodri- 
guez 6—0, 6—3, 6—2; Graeb- 
ner — Mozur 6—2. 4—6, 6—1, 
6—4. în schimb. Bob Lutz a 
fost eliminat de australianul 
Roche, cu 9—11, 6—4. 6—4. 
9—7.

F.I.F.A. DICTEAZĂ SANCȚIUNI 
CELOR NEDISCIPLINAȚI

Comisia de disciplină a Fe
derației internațipnale de fot
bal a euspendat pe jucătorii 
Basile (Argentina), Gonzales 
(Columbia) și Quintero (Ecua
dor), care s-au făcut vinovați 
de comportare nesportivă. Ei 
nu vor avea dreptul să evolueze 
în formațiile lor In 3 jocuri 
din preliminariile C.M. (grupa 
Americii de Sud). F.I.F.A. a 
arătat, într-un comunicat, că 
de la 6 august pînă în prezent, 
în cadrul meciurilor din Ame
rica de Sud, arbitrii au pro
nunțat 16 avertismente și au 
eliminat de pe teren mai mulți 
jucători pentru acte de indisci
plină.

TELEX'TELEX
Finala turneului internațional 
de fotbal de Ia Cordoba se 
va disputa între echipele 
Sporting Lisabona și Betis Se
villa. în semifinalele compe
tiției. Sporting Lisabona a 
dispus cu 1—0 de Cordoba, 
iar Betis Sevilla cu 2—1 de 
W>ener Sport Club.

in cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în Europa, se
lecționata americană de bas
chet „AII Stars" a jucat Ia 
Viena cu o selecționată a 
Austriei. Oaspeții au învins 
cu 103—69 (.53—31). Cel mai 
bun jucător de pe teren a 
fost Bill Keller (36 puncte).■
Pe stadionul ,.Prater" din 
Viena s-a disputat primul 
meci dintre echipele Rapid 
Viena și Torpedo Moscova, 
contînd pentru ..Cupa Cupe
lor" lâ fotbal. întîlnirea s-a 
Încheiat la egalitate : 0—0.

Proba masculină de slalom 
special din cadrul concursu
lui internațional de schi de 
la Portillo a fost ciștigată de 
sportivul francez Henri Bre- 
chu cu timpul de 78.53. Pro
ba similară feminină a re- 

americane 
87,53.

venit schioarei 
Enka Skinger în

Soci s-a dis-Pe stadionul din
putat întîlnirea internațională 
de atletism dintre echipele de 
juniori ale U.R.S.S. și Fran
ței. Tinerii atleți sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 
115—97 puncte. în proba de 
100 m plat, francezul Metz a 
fost cronometrat cu 10,4 Ko
robov (U.R.S.S.) a aruncat 
ciocanul la 59.24 m, iar Kuz- 
nețov (U.R.S.S.) a parcurs 
3 000 m în 8:21,6.

în campionatul unional de 
fotbal s-au disputat noi me
ciuri. Jucînd pe teren pro
priu, echipa Torpedo Kutaisi 
a terminat la egalitate 1—1 
cu formația Neftci Baku. Di
namo Tbilisi a dispus cu 2—1 
de SKA Rostov pe Don. iar 
ȚSKA Moscova a învins cu
2—0 pe Șahtior Donețk. 

trenorilor, sportivii au fost 
lăsați să se pregătească la 
cluburile lor, experimentul 
soldîndu-se cu un eșec. Toți 
boxerii români au părăsit 
ringul învinși chiar din pri
mul meci.

REZULTATE TEHNICEi 
semimuscă: Gedo (Ungaria) 
b.ab.l. D. Giugea ; muscă : 
Zauner (R.F.G.) b.p. V. Dră- 
gan ; ușoară : Szirony (Unga
ria) b.p. A. Vasile ; mijlocie : 
Schrick (Ungaria) b.p. C. Co- 
jocaru ; grea I Edocs (Unga
ria) b.p. I. Dascălu.

LA FOREST HILLS
Alte cîteva rezultatei Emer

son — Franulovici 6—2, 6—4, 
6—3; Davidson — Drysdale 
6—2, 6—3, 6—4; Pasarell — 
Lloyd 6—2, 4—6, 6—1 6—4;
Lail — Howe 6—3, 6—0, 6—4; 
El Shaffei — Sharpe 6—4. 
6—3, 8—6; Santana — Hig
gins 6—2, 7—5, 6—1; Pilici— 
Mukerjea 6—4, 10—8, 6—4.

PREZENT SI VIITOR
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scurt timp după ce lumi-La
nile s-au stins in sala de sport 
a Palatului pionierilor din Mos
cova, i-am rugat pe cîțiva din
tre cei mai reputați specialiști 
care au urmărit timp de 3 zile 
disputa celor mai buni gim- 
naști din 10 țări ale lumii să 
ne împărtășească impresiile lor 
despre nivelul tehnic al „Cu
pei speranțelor olimpice", des
pre prezentul șl viitorul acestei 
întreceri și, în măsura în care 
interlocutorii noștri i-au pu
tut urmări la lucru, despre 
gimnaștii români.

LIDIA IVANOVA, maestră 
emerită a sportului, multiplă 
campioană a URSS, arbitru 
pentru concursul feminin : 
„Nivelul întrecerii desfășurate 
la Moscova a fost evident su
perior celui de acum un an, 
de la Cluj. Echipele care s-au 
prezentat aici — URSS, R.D. 
Germană și România - au ară
tat multe lucruri interesante, 
gimnastele au inclus în exerci
țiile lor elemente noi, de mare 
dificultate. Pentru prima oară 
în lume am văzut o gimnastă 
executînd salt grupat înapoi 
pe birnă. Este vorba de per
formanța Olgăi Korbut. De alt
fel, în exercițiile tuturor gim
nastelor din echipele mai 
înainte menționate am observat 
elemente din grupa C, pe care 
sportivele le execută cu mare 
siguranță și măiestrie. Echipa 
română putea obține un rezul
tat mai bun dacă se prezenta 

, mai bine la paralele și la bir
nă, aparate la care gimnastele 
dv. au concurat reținut, cu 
teamă, într-un ritm lent. Toate 
fetele pe care le-am văzut aici, 
în echipa română, au posibili
tăți mai mari decit cele ară
tate în concurs".

MARIA IONESCU, antrenoa- 
rea federală a României : „In 
ceea ce privește întrecerea fe
minină, aș dori să subliniez 
că primele 5 echipe s-au pre
zentat la un nivel valoric apro
piat, ceea ce a făcut ca lupta 
să fie foarte strînsă. După cite 
am observat la formațiile par
ticipante, reiese că în toate ță
rile se manifestă o mare grijă 
pentru creșterea generației o- 
limpice de miine, pentru for
marea și excelenta pregătire 
a tinerelor gimnaste. Am ob
servat aceasta atit la cele două 
selecționate ale URSS, cit și 
la reprezentativa R.D. Germa
ne, o .echipă omogenă, capabi
lă de rezultate și mai bune. 
Multe sportive au executat, în 
concurs, elemente de mare di
ficultate, la care nici vedetele 
de primă mărime 
metă prea des.

Am obținut un 
ne satisface, dar 
să că el putea fi 
Gimnastele noastre au concurat 
slab la paralele și birnă, ceea 
ce a făcut să pierdem posibili
tatea de a ocupa locul 3, după 
cele două puternice echipe ale 
URSS. Știu că mai avem des
tule de făcut și cred că și cei
lalți specialiști români, pre- 
zenți aici, au înțeles aceasta”.

nu se încu-

rezultat care 
sînt convin
și mai bun.

A inceput turneul internațional de volei de la Varna

ECHIPA ROMÂNIEI SURCLASATA
VARNA (prin telefon). Turneul 

international feminin de volei 
din localitate a programat. în 
prima 71. citeva întilniri tari. 
Partida inaugurală a opus forma
țiile U.R.S.S. șl R.D. Germane. 
Voleibalistele sovietice au obținut 
victoria cu 3—0 (11, 6, 9). De re
marcat că in ultimul set învinsele 
conduceau cu 7—0 1 tn continua
re, reprezentativa României, a 
fost .surclasată de echipa R.P.D. 
Coreene (una dintre cele mal

feiă-l pe Moitero/Uul sovie
tic Vladislav Krițișin, unul 
din performerii recentelor 
întreceri din cadrul Sparta- 
chiadei de vară a armatelor 
țărilor socialiste, care au avut 
loc la Kiev. La cea mai ușoa
ră dintre 
bilit trei 
U.R.S.S., 
mondiale

categorii el a sta- 
noi recorduri ale 
superioare celor 

(total 332,5 kg).
Foto i TASS

FRUNTAȘI
STOCKHOLM, 

In runda a 9-a 
al campionatului mondial de șah 
(juniori), tlnârul Aurel Urzică 
a cîștigat In fața cehoslovacului 
Neckar. Alte rezultate: McKay 
— Castro 1—0. Karpov — Ador- 
jan remiză ; Andersson — Juhn
ke remiză ; Kaplan — Diaz re
miză.

In clasament conduce Karpov 
(URSS) cu 8'/» p, care nu mai 
poate pierde titlul de campion 
al lumii. Urmează Urzică (Româ
nia) șl Adorjan (Ungaria) 5V« p, 
Kaplan (Porto Rlco) și Neckar 
(Cehoslovacia) 5 p.

23 (Agerpres). — 
a turneului final
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Constantin MACOVEI
transmite din MOSCOVA

VLADIMIR BELIAKOV, 
maestru emerit al spartului, 
campion olimpic în 1952 la Hel
sinki, arbitrul principal al con
cursului : „Noutatea permanen
tă a acestei tradiționale între
ceri este aceea că ea ne oferă 
tuturor celor care ne ocupăm 
dev gimnastică, posibilitatea 
să-i vedem din vreme pe cam
pionii olimpici de miine. Con
cursul acesta este dedicat spe
ranțelor olimpice. Virsta con- 
curenților justifică, bineînțeles, 
această titulatură. Dar stau și 

CARJI DE VIZITA
NICOLAE OPRESCU. S-a născut în anul 1954 în București. Practică 

gimnastica de la vârsta de 6 ani. în 1961 începe să lucreze Ia clubul 
sportiv Viitorul, cu antrenorul Mircea Bădulescu, sub a cărui supra
veghere parcurge treptele măiestriei sportive. A participat la Campio
natele europene de la Varșovia. Este membru al clubului sportiv Di
namo București.

Cursa de maraton, desfășu
rată joi pe șoseaua care leagă 
Sofia de Plovdiv (un traseu 
foarte dificil prin profilul său 
și, de asemenea, cu o inten
să circulație), a deschis între
cerile celei de a 28-a Balca
niade atletice. Să-i las însă, 
pentru moment, pe marato- 
niști să-și ducă greaua cursă 
pînă în apropierea satului 
Novihan, pentru a vă relata 
ceea ce s-a întîmplat pe sta
dionul Vasil Levski, cel care 
va găzdui în următoarele trei 
zile — vineri, sîmbătă și du
minică — disputele pentru 
cucerirea celorlalte 36 de tit
luri de campioni ai Jocurilor 
Balcanice.

La ora 18.30 a început fes
tivitatea de deschidere, în 
cadrul căreia, după intonarea 
imnurilor de stat ale celor 
cinci țări participante, a fost 
înălțat și steagul albastru al 
J.B.A. îmi face plăcere să 
amintesc amănuntul că acest

IN BALCANIADA DE YACHTING

VEUSTII GRECI CIJNEINUÂ SA CONDUCĂJ
CONSTANȚA, 28 (prin te

lefon). Din cele două regate 
disputate joi, doar una a fost 
luată în considerație, cealaltă^ 
fiind anulată, din cauza de
pășirii timpului limită la am
bele clase ale Balcaniadei de 
yachting. Aceasta, ca urmare 
a vîntului slab (forța 1—2), 
care a mai determinat pe or
ganizatori să scurteze traseul 
la 5,5 mile pentru firm și la 
7,4 mile pentru F. D. Redis- 
putarea regatei a doua a fost 
în schimb favorizată de un 
vînt bun (7 m/s). Cursa a re
venit sportivului grec I. Ha- 
gipaulis, care a fost urmat de 
compatriotul său P. Kouligas 
și de bulgarul P. Encev. Spor
tivii noștri au ocupat locuri 
modestei 9 — N. Opreanu, 
11 — P. Svoboda, 13 — Gh. 

.Nicolcioiu și 18 P. Purcea. 
Iată care sînt primii clasați, 

t

elemente care a- 
nu intrau nici în 
marilor maeștri, 
an «Cupa speran- 

devine un con-

ții extrem de dificile, în care 
sînt Incluse 
cum 10 ani 
compozițiile

Din an în 
țelor olimpice' 
curs cu tot mai mare greutate 
și prestigiu internațional și m-ar 
bucura mult dacă și alte fede
rații ar găsi util să participe la 
această întrecere, care în pre
zent angrenează numai sportivi 
din țările socialiste. In altă or
dine de idei, eu văd in meda
liatul dv. cu argint, Nicolae

Oprescu, un 
perspective".

gimnast cu mari

★ 
tehnice la con-

Elisabeta
Rezultatele 

cursul pc aparate.
FETE. Sărituri :

Turcu, Irina Kondrașina și Olga 
Korbut — 18,75 p, medalii de 
aur ; Tamara Lazakovici — 
18,65 p, medalie de argint ; 
Marcela Vechova și Rusiko Și
harulidze — 18.55 p, medalii de 
bronz. Paralele : Liudmila Șa-

Șl TOTUȘI

FAMECHON VA BOU DIN NOU CU HARADA!
In meciul Famechon (Austra

lia) — Harada (Japonia), pen
tru titlul mondial la categoria 
pană, oficialii au pronunțat o 
decizie eronată. Ca urmare a 
discuțiilor purtate, Famechon

Romeo VILARA
transmite din SOFIA

în 
națio-

steag, adoptat din 1960. este 
creația graficianului român 
Radu Veluda.

Cuvîntul de salut a fost 
rostit de tov. Trendakil Mar- 
tinschi, președintele Uniunii 
bulgare pentru cultură fizică 
și sport. Apoi, atleții au pă
răsit stadionul, lăsînd locul 
fotbaliștilor de la Ț.S.K.A. 
Septemvriisko Zname și J.SK. 
Slavia, pentru un meci 
cadrul campionatului 
nai bulgar.

în acest timp s-a lăsat 
înserarea, pe stadion, 
aprins reflectoarele, iar pu
blicul începuse să se intere
seze de situația maratoniști- 
lor ce se apropiau de capătul 
cursei. în fine, în aplauzele 
celor 50 000 de spectatori, pri
mul și-a făcut intrarea pe 
stadion iugoslavul Nedo Far
cici. considerat de la inceput 
ca principal pretendent la 
titlu (el are în acest an un 
rezultat excelent de 2.16:52.0).

s-au

după două regatei 1—2. P. 
Kouligas și L Hagipaulis (Gre
cia) 0 p, 3. P. Encev (Bulga
ria) 5,7 p, 4. N. Logcianis 
(Grecia) 8 p.

La clasa F.D. („Olandezul 
zburător") lupta s-a dat Intre 
echipajele S. Kiriakidis —M. 
Pandelies și D. Babici — S. 
Tikolici, tatonați de frații T 
și A. Bonas. S-a sosit in a- 
ceastă ordine, micul pluton 
distanțînd apreciabil restul 
echipajelor. Clasamenti 1—2.
S. Kiriakidis — M. Pande
lies și T. și A. Bonas (Gre
cia) 0 p, 3. D. Babici — S. 
Nicolici (Iugoslavia) 3 p, 4—5. 
R. Yelxendiger — V. 
noglu și_B. Merzeci 
Degerli 
are loc 
niadei.

Aydi- 
— A. 
Vineri 
Balca-

(Turcia) 8 p. 
regata a 3-a a

Cornel POPA-coresp. 
principal

GIMNASTICA

6.

palma șl Tamara Lazakovici — 
19,40 p, medalii de aur ; Doris 
Krependorf — 19,10. medalie de 
argint ; Rusiko Șihamlidze — 
18.90 p, medalie de bronz. 
Birnă ; Marcela Vechova, Olga 
Korbut și Tamara Lazakovici
- 18,85 p, medalii de aur ; So
nia B.-azdova și Irina Schneider
— 18,60 p, medalii de argint ;
Marina Gordeeva — 18.30 p, 
medalie de bronz. Sol : Rusiko 
Șihamlidze — 19,20, medalie de 
aur: Olga Voroșilova — 18,90, 
medalie de argint ; Marina Gor
deeva — 18,85, medalie de
bronz... 6. Felicia Domea — 
18,60 p.

BĂIEȚI. Sol : Kim-ben-sik - 
18,95, medalie de aur ; Nicolae 
Oprescu și Li-son-sep — 18,70, 
medalii de argint; Kim-sen-zu, 
Preuss Klauss și Wolfgang 
Ketz — 18,35, medalii de bronz. 
Cal cu minere : Nikolai Andria
nov — 19,25, medalie de aur; 
Kim-ben-sik — 19,10, medalie de 
argint ; Amiram Nozadze — 
18,90, medalie de bronz. Inele : 
Li-son-sep — 19,10, medalie de 
aur ; A. Nozadze — 19,00, meda
lie de argint : N. Andrianov, 
Kim-ben-6ik și Kîm-sen-zu — 
18,80, medalii de bronz. Sări
turi ; Li-son-sep — 18,625, me
dalie de aur ; Kim-sen-zu — 
18,60, medalie de argint ; No
zadze - 18,55, medalie de bronz. 
Paralele : Kim-ben-sik - 19,20, 
medalie de aur ; Kim-sen-zu — 
19,15, medalie de argint ; Sa- 
lik Galstean — 19,10, medalie 
de bronz. Bară : Li-son-sep — 
19,35, medalie de aur ; Noza
dze — 19,30, medalie de argint; 
Kim-sen-zu - 19,10, medalie 
de bronz.

PENTRU PRELIMINARIILE C.M DE FOTBAL

GRECIA VA OPUNE 0 ECHIPĂ NOUĂ
IN JOCURILE CU ELVEȚIA Șl ROMÂNIA
„Grecii speră, cu un optimism robust, să se poată califica 

mai departe ^pentru*  Metric. Ei consideră că vor cîștiga ambele

mă întreb dacă nivelul din ce 
în ce mai ridicat la care se
prezintă cei mai mulți dintre 
sportivi ne îngăduie să mai 
numim concursul nostru al spe
ranțelor. Am văzut aici sportivi 
în plină afirmare, cu exerci-

bune) cu scorul de 3—0 (3, 5, 1). 
Jucătoarele noastre, timorate de 
faima adversarelor, nu s-au con
centrat suficient, au avut un pla
sament greșit în teren, manifes- 
tind deficiente la preluare și la 
dublaj, iar atacurile s-au construit 
defectuos.

In ultimul meci, Polonia a dis
pus de Bulgaria cu 3—1.

EM. COSTO1U 
arbitru international

_-----...i la Salonic și pe cel
incit să participe, pentru intiia 
la turneul final al campionatu-

meciuri pentru <3. M., cel contra Elveției 
cu România la București, așa 
oară tn istoria fotbalului grec, 
lui mondial".

Iată cum reflectă o cores
pondență din Atena, publicată 
de ziarul elvețian „SPORT" 
— Zurich, starea de spirit 
care domnește actualmente 
în Grecia, față de șansele 
reprezentativei acestei țări în 
C. M. de fotbal.

în orice caz, acest optimism 
nu pare teoretic întemeiat 
decît în ceea ce privește jocul 
cu echipa Elveției, joc care 
se va disputa la 15 octom
brie, pe stadionul Caftanzog- 
lion din Salonic, unde, fără 
îndoială, cei 45 000 de specta
tori vor asigura echipei lor 
un suport moral, demn de 
luat în seamă.

pună din nouurmează să-și
titlul in joc în fața japonezului 
Harada. Meciul va avea loc la 
Tokio, la ® dată care urmează 
să fie stabilită ulterior.

L-au urmat, la mică distanță, 
atleții turci Husein Aktaș și 
Ismail Aksai, apoi cei doi 
sportivi bulgari și, la cîteva 
minute, campionul nostru, tî- 
nărul Aurel Scolobiuc.

De la începutul cursei, la 
conducerea plutonului s-an 
aflat cei doi turci și Farcici. 
Ei s-au distanțat de urmă
ritori, dar la Jumătatea distan
ței (1.10:27,0) Aksai a rămas 
în urmă, în frunte menținîn- 
du-se Farcici și Aktaș. Pe 
ultima parte a traseului, atle
tul iugoslav s-a desprins de 
companionul său, cîștigînd 
clar. Iată clasamentul primilor 
sosiți în proba de maraton: 
1. FARCICI (Iugoslavia) — 
campion balcanic 2.26:18,2, 2. 
Aktaș (Turcia) 2.27:03,0, 
Aksai (Turcia) 2.27:23,2, 
Simeonov (Bulgaria) 2.28123,6, 
5. Șaramkov (Bulgaria) 2. 
32ii9,4, 6. Aurel Scolobiuc 
(România).

După prima zi de concurs, 
clasamentul pe echipe în 
competiția masculină este ur
mătorul i 1. Turcia 9 p, 2. Iu
goslavia 6 p, 3. Bulgaria 5 p,
4. România 1 p, 
0 P.

Vineri, pe
Levski va fi o zi plină. în
trecerile J.B.A. fiind progra
mate de la ora 9 (100 m de
catlon) și pînă la 20 (400 m, 
tot la decatlon).

3.
4.

5. Grecia

stadionul Vasil

Costin CHIRIAC
transmite clin Istanbul

ISTANBUL, 28 (prin tele
fon). — începînd de joi seara, 
Palatul sporturilor din fru
mosul oraș de pe Bosfor a 
devenit gazda Balcaniadei de 
tineret la lupte greco-remane 
și libere.

Federațiile de lupte din 
Turcia, Bulgaria și România 
au prezentat garnituri com
plete, avînd concurenți Ia fie
care categorie de greutate. în 
schimb, formațiile Iugoslaviei 
și Greciei nu au reprezen
tanți la categoriile mari. La 
această Importantă manifes
tare sportivă sînt prezente • 
serie de personalități din con
ducerea Federației internațio
nale de Lupte Amatori 
(F.I.L.A.), ceea ce denotă că 
întrecerile balcanice sînt con
siderate de către acest orga
nism ca una dintre cele mal 
Importante competiții conti
nentale. Astfel, asistă la În
trecerile de la Istanbul Milan 
Herțegan (Iugoslavia), secre
tar general al forului Inter
național de lupte, Mihai Ma
tura (Ungaria), Ion Corneanu 
(România), Vasil Fikyoris 
(Grecia),r Vehby Emre (Tur
cia) membri ai biroului pre
zidențial F.I.L.A. Ca observa
tor din partea F.I.L.A. a fost 
delegat Herbert Jakobs (An
glia), iar ca 
funcționează 
(Ungaria), și 
(Franță).

Joi, la ora 19,30, 
festivitatea de deschidere" a 
competiției. în acordurile 
unui marș sportiv au intrat 
în sală echipele țărilor parti
cipante, avînd în frunte pe 
luptătorii greci. Aplauze pu
ternice s-au declanșat în mo
mentul apariției In fața tri
bunei a reprezentativelor țării 
noastre și Turciei. Luptă
torii români se bucură de 
multă simpatie aici și nume
roșii iubitori ai atleticii grele 
se interesează îndeaproape 
de ei. in special de campio
nul lumii, Gheorghe Bercea
nu. Sportivii noștri, care au 
dominat ultima ediție a Bal
caniadei, cîștigînd primul loc 
pe națiuni la ambele stiluri 
și 8 medalii de aur, au de 
data aceasta o misiune mult 
mai grea. Ei vor înfrunta 
luptători valoroși, cum sînt 
cei din Turcia și Bulgaria,

arbitri 
Bela 

Rend

neutri 
Lukacs 
Aurine

a început

în Jocul cu reprezentativa 
României, fotbaliștii greci au 
de trecut însă, o barieră psi
hologică i pînă acum ei nu 
au reușit niciodată să termine 
victorioși în fața 11-lui ro
mân. Dar, la Atena, se con
sideră că această barieră 
psihologică a căzut, în luna 
iunie, cu prilejul turneului 
balcanic al echipelor de tine
ret, cînd echipa Greciei a în
trecut cu 4-0 reprezentativa 
țării noastre. Se spune că 
această victorie a influențat, 
în mod sensibil, moralul ju
cătorilor din prima reprezen
tativă a Greciei. Mai mult 
chiar, antrenorul Dan Gheor- 
ghiadis, care se ocupă de 
ambele echipe, s-a decis să 
introducă in reprezentativa 
pentru C. M. cîțiva din jucă
torii echipei de tineret i 
Toscas (Tricala), Spiridis (A- 
ris), Sarafis (P.A.O.K.), Cri- 
ticopulos și Cațiioanoglu 
(ambii de la Ethnikos). Aceș
tia au fost incluși, de altfel, 
și în lotul care a efectuat 
un turneu de 24 de zile în 
Australia (soldat cu 2 victorii,

inaugurală, echipa 
a tntîlnit pe eea a 
actuala deținătoare 
balcanio (Vidln —

ATENA, 28 (Agerprej) — 
în localitate au Început în
trecerile celei de a Vil-a ei - 
ții a campionatului bale* *-  o 
de baschet rezervat echipe’. *r  
de juniori, Ia care participă re
prezentativele Bulgariei, Iu
goslaviei, României, Turciei 
și Greciei.

în ziua 
României 
Bulgariei, 
a titlului 
1968) și una dintre favoritele 
competiției. La capătul unei 
întîlnirl extrem de echilibra
te, baschetbaliștil bulgari au 
terminat învingători cu sco
rul de 58—57 (22—31). Cel 
mai bun a fost Stoicev, au
torul a 27 de puncte. Forma
ția română s-a comportat 
bine în primele 20 de minute, 
după care, însă, a cedat, per- 
mițlnd adversarilor să refacă 
handicapai. Ajunși într-un 
final pasionant, sportivii ro
mâni au pierdut (la fel de 
bine cum puteau cîștiga) la 
un singur punct diferență. 
Cel mai buni i Bugaru (24 
puncte) și Teodorescu (11 
puncte).

în celălalt meci al zilei 1 
Grecia — Turcia 88—52 
(45—24).

cu toții campioni naționali la 
Juniori, iar unii chiar Ia 
seniori. în plus, luptătorii 
țării gazdă se bucură da o 
galerie cum rar se în- 
tîlnește la acest sport încă 
din prima reuniune, supor
terii din Istanbul, venlți in 
număr mare la sală, au sus
ținut frenetic pe purtătorii 
dresurilor cu semilună. De 
altfel, aici tn Turcia sportul 
luptelor este considerat ca 
cea mal populară disciplină 
după fotbal.

Primul sportiv român, care 
a intrat în concurs a fost L 
Gibu, la greco-romane (48 kg). 
Reprezentantul nostru l-a tn
tîlnit pe sportivul grec, Patia- 
nilis pe care l-a învins cu ușu
rință, lâ puncte. Tn continua
re, a evoluat din echipa noas
tră de greco-romane Gh. Ber- 
ceanu (cat 52 kg). Campionul 
lumii l-a avut ca adversar pe 
iugoslavul Frgic, un luptător 
curajos, care timp de e repri
ză a opus o dîrză rezistență 
lui Berceanu. în reprizele doi 
și trei Frgic a evitat lupta, în 
repetate rînduri, pentru care 
a primit un avertisment. în 
ultimele minute Berceanu s-a 
impus categoric și a cîștigat 
meciul la 12—0 puncto dife
rență. Alte rezultate de la în
trecerile de greco-romane i cat. 
48 kg — Sari (Turcia) b. tuș 
Zivoin (Iugoslavia), cat. 52 kg 
— Tabur (T) b. p. Stoicov 
(Bulgaria).

Șl la „libere" cel mal ușor 
sportiv al nostru, I. Arapu 
(cat. 48 kg) a călcat cu... drep
tul, învingînd la puncte, în 
urma unui meci foarte specta
culos, pe Aslan din formația 
echipei țării gazde. La catego
ria imediat următoare, 52 kg. 
P. Ioniță l-a avut ca adversar 
pe Zamianidis (Grecia). Timp 
de peste 5 minute Ioniță a 
avut avantaj și se părea că va 
cîștiga fără emoții. în repriza 
a treia reprezentantul nostru 
a fost declarat de eătre arbi
trul de centru învingător prin 
descalificarea adversarului 
(Zamianidis primise trei aver
tismente). Juriul insă a anu
lat cel de al treilea avertis
ment acordat luptătorului 
grec, care apoi in final a avut 
o revenire puternică și a în
tors rezultatul în favoarea sa 
cîștigînd la puncte.
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2 Jocuri egale și 2 înfrîngeri). 
Rezultatele sînt considerate 
meritorii mai ales că această 
formație nu a putut beneficia 
de aportul jucătorilor de la 
Panathinaikos și Olympiakos 
(cluburi aflate în S.U.A. în 
aceeași perioadă).

Noul sezon competițional 
va începe în Grecia la 21 sep
tembrie. Campionatul primei 
categorii va reuni nu mai pu
țin de 18 echipe.

Rodajul jucătorilor In me
ciurile de campionat va fi, 
deci, minim pînă la întîlnirea 
cu Elveția. Antrenorul Gheor 
ghiadis mizează, însă, mai 
mult pe acumulările de ex
periență realizate în turneul 
de la antipozi, (s. b.).

UN GIRO

PENTRU AMATORI ?
italiană de d-

posibilitatea
Federația 

clism studiază ______
organizării unui Tur al Ita
liei rezervat cicliștilor ama
tori. Această importantă com
petiție ar urma să se desfă
șoare anul viitor, după o 
formulă asemănătoare Turu
lui Franței pentru amatori 
(Tour de TAvenir).


