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s-au Încheiat turneele
INTERNATIONALE DE VOLEI
JUNIORI

ECHIPELE ROMÂNIEI (f)
Șl MOSCOVEI

r TOPLIȚA (prin telefon), in ul
tima zi a turneului feminin care 
se desfășoară in localitate s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Slovacia — România B 3—1 (—7, 
3, 1, 3), România A — Bulgaria 
3—0 (12, 12, 12). In urma acestor 
rezultate, România A a ocupat 
locul i tn clasamentul general.

CLUJ (prin telefon). Vineri șt 
simbătă, In Sala Armatei din lo- 
localltate, s-au consumat ultimele 
două etape ale turneului inter
național de volei juniori. Vineri, 
reprezentativa de tineret a Ro
mâniei a obținut o nouă victorie, 
de data aceasta tn fața voleiba
liștilor bulgari, nu înainte de a 
le ceda însă acestora un set, 
după care au ciștigat de o ma
nieri categorică : 3-1 (—13, 1, 1, 
3). Echipa România-juniori a re
purtat cea mal rapidă victorie a 
turneului, în fata formației Slo
vaciei, cu 3—0 (6, 11, 1). Selec
ționata de juniori a orașului 
Moscova a întîlnit, tot vineri, 
in echipa Taberei F.R.V. un ad
versar incomod, care a solicitat-o 
la maximum. Pînă la urmă, so
vieticii au ciștigat cu 3—2 (—9, 
J«, —9, 7).

In Sntilnirile de ieri după-a- 
miază s-au obținut următoarele 
rezultate : România tineret—Se
lecționata taberei F.R.V. 3—0 ; 

U.R.S.S.—Slovacia 3—0 ; Bulgaria 
— România (lot juniori) 3—1.

I

PROLETARI C!ff> TOATB ȚĂRILE. VNIȚrVț]

ZIAR AL CONSILIULUI

PENTATLON MODERN

CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ I. BĂNET
vz

La poligonul Tunari și ștran
dul Tineretului s-au disputat 
ieri probele de tir și înot din 
cadrul campionatului național 
și al concursului internațional 
de pentatlon modern dintre re
prezentativele R.S.S. Kazahă și 
României. în întrecerea indivi
duală s-au distanțat I. Bănet 
(C.F.R. Timișoara) - care, de 
altfel, are cele mai mari șanse 
de a deveni campion — și M. 
Cosmescu (Steaua), secundan- 
tul său în ambele clasamente. 
Pe echipe, reprezentativa clu
bului Steaua s-a detașat în ciș- 
tigătoare. Rezultate in campio
natul național : Tir : 1. D. Spir
lea (Steaua) 189—890 p,’ 2. M. 
Cosmescu 187—846 p, 3. I. Bă
net 184—780 p ; Proba de înot :
1. I. Bănet 3:56,3 - 984 p, 2. M. 
Cosmescu 3:56,6 — 980 p, 3. D. 
Spirlea 3:59,8 — 956 p. Pe echi
pe, ambele probe au revenit 
reprezentanților clubulBi Stea
ua.

în concursul bilateral s-au 
obținut următoarele rezultate : 
Tir : 1. V. Bikov (R.S.S. Ka
zahă) 192—956 p, 2. V. Ivanen
ko (R.S.S. Kazahă) 190 — 912 p, 
3. D. Spirlea (România I) 189— 
890 p, 4. M. Cosmescu (Româ
nia I) 187—846 p. 5. I. Bănet 
(România II) 134-780 p.

Pe echipe : 1. R.S.S. Kazahă 
2726 p, 2. România I 2340 p, 
3. România II 1988 p. Proba de 
înot : 1. A. Muhamediarov
(R.S.S. Kazahă) 3:55.9 - 983 p,
2. I. Bănet 3:56.3-984 p, 3. M. 
Cosmescu 3:56,6—980 p. Pe e-

chipe : 1. România I 2844 p. 2. 
R.S.S. Kazahă 2612 p, 3. Ro
mânia II 2520 p.

Clasament general după pa
tru probe : individual : 1. L Bă
net 3878 p. 2. M. Cosmescu 
3777 p, 3. V. Ivanenko 3479 p, 
4. K. Bikov 3404 p, 5. V. Osi
pov 3369 p. Pe echipe : 1. R.S.S. 
Kazahă 10 252 p, 2. România I 
10 003 p, 3. România II 8605 p.

Astăzi, se dispută in comuna 
Călugăreni, ultima probă a con
cursului — crosul, care va de
semna învingătorii in ambele 
clasamente.

Gh. TOMIUC
antrenor coordonator

NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Distincții acordate
de Uniunea

Internațională 
de Tir

Apreciind aportul adus la 
propășirea și dezvoltarea 
tirului sportiv pe tărim in
ternațional, comitetul exe
cutiv al Uniunii Internaționale 
de Tir a decis să confere 
medalia de aur secretarului 
general al F. K. Tir și vice
președinte al UJ.T., Gavrilă 
Barani, și medalii de argint 
președintelui F. R. Tir și ar
bitrului internațional, Gheor
ghe Pasat și antrenorului e- 
merit și membru al comi
tetului tehnic al U.LT., Pe
tre Cișmigiu.

Duminică 31 august 1969

AZI, IN DIVIZIA A LA FOTBAL

MECIUL F
DOMINA

Eiapa a treia a ca 
lui diviziei naționale A pro
gramează — pentru prima 
oară de la începerea noului 
campionat — opt meciuri. 
Deci, o etapă completă, in 
care sint de remarcat citeva 
jocuri interesante, din diferite 
puncte de vede

Astfel, la Pi' 
derbv-ul etapei 

oana țâri 
una clasată

pil

ști. are loc 
iar la Arac 
întilnește pe 
(in astfel de

C. ARGEȘ - RAPID
INTERES ETAPA A IlI-a
bui — poate — să ne aș- 
tăm la... o surpriză). De 
•menea, studenții craioveni 
r încerca, in fața propriului

să dovedească că Vie* 
n-a 
iată

public,
toria lor de la Oradea 
fost întîmplătoare. Dar 
programul complet al etapei t

PITEȘTI: F. C. Argeș — Rapid
CLUJ: C.F.K. — Steaua . ,
BRAȘOV: Steagul roșu — Jiul
PLOIEȘTI : Petrolul — A.S.A. Tg. Mureș
BUCUREȘTI: Dinamo — Dinamo Bacău (stadionul Dinamo, 

i începere de la ora 16,45).
CRAIOVA: Universitatea — Farul
IAȘI: Politehnica — „U“ Cluj

ARAD ; U.T.A. — Crișul
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IN CAMPIONATUL DE TENIS I
Naționalele de juniori au debutat i

POEMUL 
TRĂIT

Ieri după-amiază, pe terenurile 
Progresul, s-au disputat semifi
nalele campionatului național de 

) tenis de cimp. In prima semi- 
’ finală la fete, Agneta Kuhn a 
Învins intr-un meci spectaculos 
pe Julleta Boboc. Ambele jucă
toare au făcut risipă de energie 
și au contribuit in egală măsură 
la un joc de foarte bună fac
tură.
Agneta 
finală.
Judith 
vingă 
Horșa 
după ce ciștigase primul set cu 
6—4, conducea în al doilea cu 
5—4. după un joc de uzură în 
care nici una din jucătoare nu 
a riscat nimic. J. Dibar reușește 
să egaleze. La 5—5 se produce 
momentul psihologic al partidei : 
E. Horșa face trei duble greșeli 
la serviciu, pierzind ghemul și 
apoi setul. In al treilea set, 
Horșa. complet demoralizată, nu 
mai reușește să opună decit o 
slabă rezistență lui Dibar, care 
joacă din ce în ce mai relaxat. 
A urmat apoi prima semifinală 
de bărbați, dintre I. Sântei șl C. 
Popovici. Cu un joc prudent și 
economicos, popovici ciștigă 
primul set detașat. Santel riscă 
mult și nu poate să se acomo
deze cu jocul ce îl este impus. 
Setul doi părea să aibă același 
istoric, dar la 0—3, Sântei, care 
nu se împăcase cu această situa
ție, se regăsește și reușește să 
cîștige cu 6—4. In al treilea set, 
la 4—0 pentru Sântei, popovici 
are o revenire de scurtă durată, 
dar primul se impune din nou, 
cîștlgînd cu 6—1. Al uatrulea set 
se dispută sub semnul unei ega
lități' perfecte pînă la " " 
Sântei cu un joc mai 
reușește să se detașeze 
cîștige partida cu 6—3, calificîn- 
du-se astfel in finală.

In ultimul joc al zilei, Viorel 
Marcu îl întîlnește pe Gunther 
Bosch, partida este plăcută șl 
Marcu, datorită tinereții, reușește 
să se impună în fața lui Bosch, 
cîștigind la , mare luptă primele 
două seturi.' In al treilea set, 
V. - Marcu dă vădite semne de 
oboseală, permițînd astfel lui G. 
Boseh să se distanțeze pînă la 
4—0. Din cauza întunericului, 
partida se întrerupe la 
4—1, urmînd a se continua du
minică dimineața ia orele 0,30.

Tot' pe terenurile Progresul, 
dimineață s-a disputat finala la 
simplu fete, categoria a II-a. 
Conform așteptărilor. a învins 
Virginia Ruziei IDinamo-antrenor 
prof. A. Segărceanu) pe Miha- 
ela Nosa (Constructorul — an
trenor A. Bardan) cu 6—1, 6—3. 
Dinamovista a dominat partida, 
folosind o gamă variată de lo
vituri, reușind astfel să promo
veze în categoria I senioare la 
vlrsta de numai 14 ani. Rezul
tate tehnice : Agneta Kuhn — 
Juliets Boboc 6—3, 6—3 ; Judith 
Dibar — Ecaterina Horșa 4—6,

Cu un plus de vitalitate. 
Kuhn s-a calificat in 
In cealaltă semifinală, 
Dibar a reușit s-o în- 
pe tenacea Ecaterina 

In trei seturi. E. Horșa.

Codin Dumitrescu, component 
al reprezentativei de tineret (lo
cul ni în „Cupa Galea“), unul 
dintre protagoniștii întrecerilor de 
dublu.

Foto : TH. MACARSCHI

3-3. 
variat, 
și să

7— 5„ 6—2 ; I. Santel — C. ro- 
povici 0—6, 6—4, 6—1, 6—3.

Azi, începînd de la orele 8.30, 
pe terenurile Progresul se dis
pută finalele de simplu bărbați, 
simplu femei, simplu bărbați ca
tegoria a II-a și ’ '' 
categoria a II-a, 
miază, de la orele 
de dublu bărbați, 
și dublu mixt -ategoria a II-a.

dublu femei, 
iar după-a- 
15,30, finalele 
dublu femei

sub semnul marilor surprize
Actuala ediție a naționalelor de 

juniori la Înot a debutat - 
semnul manlor incertitudini, pri
mele 12 finale ofertndu-ne 
lanț de mari surprize. în 
cial la 
ani). Clujeanca 
căreia _ _ .
prezenți in tribunele piscinei <ie 
la șosea ii acordau șanse pen
tru proba de 200 nx liber, a ple
cat in cursă excelent (68.5) și a 
rezistat pe următoarele lungimi 
atacului declanșat de Anca Gro- 
zea și Lucia Radu, terminînd vic
torioasă în 2:27,6. în schimb, re
cordmana de junioare a țării, Li
liana Dan, s-a prezentat foarte 
Slab (ea a acuzat oboseala dru
mului de întoarcere de la Du
brovnik) și s-a clasat abia pe lo
cul V.

Alte două învingătoare. puțin 
așteptate au fost Rodica Pătrulcă 
și Mădăllna Mâzgăreanu. Favo
rita cursei de 100 m bras, Anca 
Mihăescu, a greșit grav din punct 
de vedere tactic, pornind prea 
încet (41,0 la 50 m) și pe a doua 
lungime nu a putut să mai facă 
față sprintului impetuos în care 
s-a lansat reșițeanca Pătruică. A- 
proape Identică a fost și greșeala 
clujencel Zita Erdell, care în 
mod normal nu putea pierde fi
nala de 200 m spate. Ea a con
dus clar pînă la 175 de metri, 
pentru ca apoi să piardă de jus
tețe în fața reprezentantei Școiii 
Sportive nr. 2. Pentru Măzgă- 
reanu (14 ani) cronometrele au 
indicat timpul de 2:48,3, ceea ce 
reprezintă un promițător record 
personal.

Zeno Oprițescu (58,3) și Ion 
Mlclăuș (58,2) s-au dovedit cei 
mal rapizi sprinteri, ai reuniunii, 
secundul după o luptă spectacu
loasă pe a doua lungime cu Se
bastian Cosmescu. Iar Gabriela 
Gonos a ridicat la trei numărul

sub

un 
spe- 

prima categorie (15—16 
Gyongi Sovago. 

prea puțini dintre cei

• Clujenii — trei victorii în probele de sprint • Rodi- 
ca Pătruicâ și Mâdolina Mâzgăreanu învingătoare pu
țin scontate • P. Teodorescu 5:11,4 la 400 m mixt

Gyongy sovago 
una dintre perfor
merele primei reu
niuni, a clștigat 

clar proba de 200 m 
liber

Foto : A. NEAGU

Sandi IONESCU
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CICLIȘTI DIN 4 ȚARI LA STARTUL „CUPEI VOINȚAU

• Cea de a 14-a ediție debutează astăzi cu etapa București—Brașov
• A.S. LOTO — PRONOSPORT oferă importante premii

Astăzi, la ora 8,30, în fața 
sediului A.S. Loto-Pronosport 
din Calea Victoriei, va avea 
loc solemnitatea deschiderii 
celei de a XlV-a ediții a 
competiției cicliste „Cupa Vo
ința”, întrecere internațională 
organizată de Oficiul pentru 
educație fizică și sport al 
UCECOM și A.S. Loto-Prono
sport.

La startul tradiționalei 
competiții rutiere se vor ali
nia cei mai valoroși cicliști 
din țara noastră — în frunte 
cu componenții echipei națio
nale, care vor participa la 
„Turul Franței” pentru ama
tori — precum și o serie de 
invitați de peste hotare. Vor 
concura alergători de la Di
namo, Steaua, Voința, Meta
lul Plopeni, Mureșul Tg. Mu
reș și Dezrobirea Brașov, de 
la Ț.S.K. Septemvri (Bulga
ria), Sparțakus (Ungaria) și 
Stuttgart (R.F. a Germaniei). 
Se vor întocmi numai clasa
mente individuale (pe etape 
și general).

Traseul celei de a XIV-a 
ediții a ..Cupei Voința” mă
soară 607 km și este împărțit 
în 5 etape, care se vor desfă
șura timp de 4 zile. Iată iti
nerarul : 31 august — etapa 
I, București — Brașov (start

7),tehnic ora 9 de la km
172 km; '1 septembrie 
etapa a Il-a, Brașov — Sibiu, 
140 km; 2 septembrie — 

etapa a IlI-a, Sibiu — Cris
tian — Sibiu, contratimp in
dividual 25 km și — etapa 
a IV-a, Sibiu — Călimănești 
— Rm. Vîlcea, 96 km: 3 sep
tembrie — etapa a V-a, Rm. 
Vîlcea — București, 174 km. 
După cum se vede, competi
ția începe și se încheie cu e- 
tape maraton, care vor soli
cita la maximum eforturile 
concurenților. Etapa contra
timp individual va tria sever 
valorile și-i va distanța pe 
concurenți în clasament.

Alături de UCECOM se află 
ca organizator, și A.S. Loto- 
Pronosport, instituție binecu
noscută pentru contribuția sa 
la dezvoltarea ciclismului 
din țara noastră. A.S. Loto- 
Pronosport oferă celor mai 
valoroși dintre participant, 
performerilor, premii substan
țiale care, fără îndoială, vor 
fi de natură să stimuleze di 
namizarea întrecerii. Vor mai 
oferi premii UCECOM, ADAS, 
Ministerul Comerțului Inte
rior și alte instituții și orga
nizații obștești și de stat. 
Sînt, deci, Create condiții op
time pentru ca tradiționala

competiție de lung kilometraj 
„Cupa Voința” să cunoască 
și la această ediție un real 
succes.

întrecerea ce începe astăzi 
contează și ca o ultimă și 
utilă verificare a membrilor 
echipei- naționale care la 11 
septembrie vor lua startul în 
marea competiție internațio
nală „Tour de l’Avenir”. în 
urma comportării în „Cupa 
Voința”, selecționerii îi vor 
alege pe cei 8 rutieri care 
se vor prezenta la startul de 
la Le Mans.

succeselor clujene în probele de 
craul, ciștigînd fără emoții cursa 
de 200 m liber în 2:28.6.

In sfirșit, din noianul de re
zultate destul de modeste s-au 
desprins două cifre. Mihai Mova- 
nu, într-o întrecere solitară (a 
fost singurul concurent al finalei 
de 100 m spate ! ! !) a realizat 
65.3, iar Petre Teodorescu, în 
noua postură de adept al tetra- 
tlonului a oprit cronometrele la 
5:11,4, a treia performanță ro
mânească a anului. Și acum, re
zultatele tehnice :

JUNIORI MICI — 100 m liber 
(b) : Z. OPRIȚESCU (C.S.M.
Cluj) 58,3, A. Spinea (Din.) 60,8, 
V. Pleșca (Ste.) 62,1 ; 200 m li
ber (f) ; G. SOVAGO (C.S.M. 
Cluj) 2:27,6 r.p., A. Groza (Din.) 
2:29,9 r.p., L. Radu (Din.) 2:30,5; 
100 m spate (b) : M. HOHOIU 
(Șc. Sp. Reș.) 66,1, L. Popescu 
(Petr.) 69,8, E. Manolescu (Șc. 
Sp. 2) 70,6; 200 m spate (f) : M. 
MÂZGÂREANU (Șc. Sp. 2) 2:48.3 
r.p., Z. Erdeli (C.S.M. Cluj) 
2:48,9, R. Hocher (Șc. Sp. Reș.) 
2:50,7 ; 400 m mixt (b) : E. AL- 
MER (Șc. Sp. Reș.) 5:15.0. E. 
Manolescu 5:30.3, A. Spinea 5:40.2; 
100 m bras (f) : R. PATRUICA 
(Șc. Sp. Reș.) 1:25,4, A. Mihăescu 
(Din.) 1:25,6, I. Tordk (Mureșul) 
1:29,4,

JUNIORI MARI — 100 m liber 
(b) : I. MICLAUȘ (Șc. Sp. Sibiu) 
58.2, S. Cosmescu (Ste.) 58,6. D. 
Țurcanu (Șc. Sp. 2) 59.7 ; 200 m 
liber (f) : G. GONOS (Poli. Cluj) 
2:28,6 r.p.. D. Coroiu (Șc. Sp. Re- 

" Cerbeanu (C.S.Ș.) 
spate (b) : 
Sp. 2)

(f) : A.
2:39,5,

Cluj) 2:44,0,
400 m mixt (b) :

z.

șița) 2:30,8, G’. 
2:32,9 ; 100 m
MOVANU (Șc.
200 m spate 
(Șc. Sp. Res.) 
(C.S.M. ~
(Ste.) 2:49,3’; ___ _ ______ .
P. TEODORESCU (Ste.) 5:11.4, D. 
Turcanu 5:30,3, M. Rău (C.S.Ș.) 
5:40.9 ; 10o m bras (f) : C. STA- 
NESCU (Din.) 1:23,0. L. Burlacu 
(Din.) 1:24,6, A. Hidoș (Din.) 
1:28,9.

întrecerile continuă astăzi de 
la ora 10 (seriile) și ora 18 (fi
nalele) la ștrandul Tineretului.

M.
65,3 r.p. ; 

ANDREI 
C. Kokai 
M. Petre

A. VASILIU

utobuzul cb indicativul unui 
județ de la marginea țării 
oprise pe o străduță din 
centrul Capitalei. Din el 
coborau copiii — mai 
gureși sau mai sfioși — 

porniți pe acele minunate drumuri ale 
vacantei care nu se uită aproape nicio
dată, pentru că dincolo de pereții cla
sei, dincolo de orizontul familiar al 
vieții de toate zilele, totul este nou 
și, parcă, neobișnuit — priveliști și 
cșezări, oameni și întîmplări — iar sen
sibilitatea lor, neuzată, înregistrează 
fidel această experiență de viață cu
prinsă în orice călătorie.

Ne-am gîndit la sumedenia de copii 
care își încrucișează drumurile de-a 
lungul și de-a latul țării în aceste zile 
de vacanță, l-am înfîlnit, deseori, în ul
timii ani, uimiți,și fericiți că văd atît 

I țării, al patriei.
. ___  pășind cu smerită emoție

pragul vechilor ctitorii voivodale, care 
păstrează în ele mărturiile unui mește
șug dus pînâ în hotarele artei auten
tice. l-am văzut impresionați de cute
zanța dimesiunilor ctitoriilor noi, ale 

Iar cînd au plecat de 
r______ M un munte al barajului

de^la'Bicaz ori din fața sclipirilor de 
uriaș vitraliu al complexului petrochi
mic de la Brazi, într-un fapt de seară, 
cu totii aveau fruntea-nălțată mai sus, 
privirea mai semeață. Era o atitudine de 
mîndrie nedisimulată, o mîndrie justi
ficată de mulțimea și măreția înfăp
tuirilor întîlnite în drumurile lor și care 
întregeau imaginea de astăzi a țării, 
ce le desfătase ochii cu priveliști de 
un neasemuit farmec, ce le mișcase su
fletul cu vestigiile trudei și dragostei 
de frumos a străbunilor.

Tn acest anotimp al excursiilor, țara 
pare o carte deschisă în fața micilor 
turiști, care descoperă în ea sublimele 
armonii 
pe care

I ..
de aproape chipul 

l-am văzut pâșin

i

l
I I
I socialismului. Iar 

lîngâ peretele cît I

Sebastian BONIFACIU

ale unui vast poem. Un poem 
îl trăim fiecare din noi.

I
I
I

I
I
I
I

Melania 
Decuseară 
zîmblnd 
la clteva 
clipe 
după cele 
2 victorii

Ion Ganea și Melania Decuseară
dubli campioni la sărituri

Conform așteptărilor, Ion 
Ganea și Melania Decuseară au 
cucerit detașat titlurile de 
campioni naționali la sărituri 
de la trambulinele de 1 m și 
de 3 m, cu diferențe de puncte

Gheorghe Cobzuc in drum

Ieri, în cursul dimineții, a 
plecat la New York căpitanul 
reprezentativei de tenis a Ro
mâniei, antrenorul emerit 
Gheorghe Cobzuc. înaintea 
decolării avionului, el a făcut 
următoarea declarație unui 
reporter al ziarului nostru :

„încep călătoria spre Cle
veland, locul disputării fina
lei Cupei Davis. Va fi un meci 
greu pentru echipa noastră, 
avind în tenismanii americani 
adversari deosebit de reduta
bili. Sper însă că perioada de 
aproximativ trei săptămini, pe 
care o avem la dispoziție • 
pentru acomodare, va fi sufi
cientă pentru ca jucătorii ro
mâni să facă față, în condiții 
bune, grelei întreceri care îi 
așteaptă. Mă opresc Ia Forest 
Hills, iar apoi plecăm cu echi
pa spre orașul marii finale. 
Sper într-un rezultat bun !“

spre S.U.A

substanțiale. Performanțele se 
datorează, desigur, în primul 
rind valorii lor ridicate, ex
perienței acumulate în întrece
rile internaționale, alături de 
parteneri redutabili, dar și go
lului creat în ultimii ani între 
acești sportivi și restul concu
renților, prin abandonarea ac
tivității competiționale de către 
unii săritori talentați (Gh. Bai- 
can, Gh. Ungureanuj, prin acci
dentarea altora (N. Spariosu) 
sau prezențe la alte competiții 
(C. Nedelcu, aflat la Havana). 
Așa se explică decalajul la bă
ieți. La fete, în schimb, nivelul 
tehnic al speranțelor este încă 
scăzut și, din păcate, nici nu 
se întrevăd perspective prea 
îmbucurătoare.

Dacă pentru titlurile de cam
pioni nu a existat o dispută, in 
schimb pentru celelalte medalii 
s-a dat o luptă echilibrată, cu 
modificări de la un salt la al
tul, clasamentele fiind decise 
de ultimele sărituri, mai bine 
cotate, dar și mai dificil de e- 
xecutat. De fapt, nici aici nu 
au fost surprize, deoarece va
loarea pretendenților la me
daliile de argint și de bronz 
era sensibil apropiată. Vom e- 
videnția, totuși, pe Doru Ne-

delcu care, prin eleganța și co
rectitudinea majorității salturi
lor, dovedește că pășește ho- 
tărît pe urmele fratelui său mai 
mare, Constantin Nedelcu. în 
sfîrșit, nu putem să nu amin
tim de veșnicul punct. negru al 
întrecerilor de sărituri : arbi
trajul. Alcătuit aproape în ex

clusivitate din antre
norii concurenților, 
arbitrii încearcă, fie
care, să tragă spuza 
Pe turta lui, în detri
mentul corectitudinii. 
Ceea ce nu-i onorabil.

(d. st.)
Rezultate. Trambulina 1 m

— seniori : 1. ION GANEA
(Independența Sibiu) 441,90 p

— campion național ; 2. I. Ilieș
(Progresul București) 422,65 p ; 
3. D. Popoaie (I.E.F.S.) 400,65 
p ; 4. D. Nedelcu (Școlarul
București) 351,35 p : 5. A. Ba- 
gonya (Crișul Oradea) 348,65 p; 
6. C. Drăgoi (Independența) 
340,20 p ; senioare : 1. MELA
NIA DECUSEARĂ (Progresul 
București) 369,80 p — campioa
nă națională ; 2. Ildiko Csiky 
(Crișul) 283,70 p ; 3. Mariana . 
Voinea (Școlarul) 276,95 p ; 4. 
Măriuca Isăcescu (Progresul) 
271.25 p ; 5. Maria Dengyel
(Crișul) 262,90 p ; 6. Doina Să- 
vulescu (Școlarul) 244,70 p ; 
trambulina 3 m seniori ; 1. ION 
GANEA 507.50 p — campion na
țional ; 2. I. Ilieș 461.20 p : 3. 
D. Popoaie 431.70 p ; 4. D. Ne
delcu 405,30 p ; 5. C. Drăgoi
397.65 p ; 6. A. Bagonva 352.25

MELANIA
P 2. 

3.
4.
Doina Sâ-

6. Maria

CU 10K0M0IIV ZAGREB LA POPICE
Simbătă s-a încheiat, pe are

na Giulești din Capitală, tur
neul internațional de popice 
din cadrul „Cupei Centenarul 
C.F.R.”, organizat de clubul 
Rapid. în ultima zi s-a dis
putat proba individuală (200 
lovituri mixte) dintre jucătorii 
Rapidului și ai clubului Loko
motiv Zagreb. Popicarii bucu- 
reșteni, într-o formă excelentă, 
și-au surclasat adversarii, ocu- 
pînd primele locuri cu rezultate

valoroase. Ciștigătorul turneu
lui este V. Mintoiu cu 9'0 p.d., 
632 p.d. la „pline** și 338 p.d. la 
„izolate”. Pe locurile următoare 
s-au clasat Al. Vrinceanu (925 
p.d.) și C. Brandabur (922 p.d.), 
ambii de la Rapid. De la oas
peți, cel mai bun jucător a fost 
Y. Jurjevic, notat cu 875 p.d.

O. GUȚU
corespondent

sportul [

p ; senioare : 1.
DECUSEARĂ 415,35 
pioană națională ;
Voinea 339,75 p ; 
Isăcescu 338,35 p ;
Csiky 335,15 p ; 5. 
vulescu 301,85 p ;
Dengyel 272,80 p.

Astăzi se dispută, la ștrandul 
Tineretului, de la orele 9.30 și 
16, săriturile de la platformă.

— ram- 
Mariana 
Măriuca

Ildiko

relansează discuțiile în jurul „Cupei Davis“
• llie Năstase l-a scos pe Stan Smith din 
echipa americanilor pentru Challenge-round ?
• O „galerie românească" în tribunele 
de la Cleveland... 9 Amănunte asupra accidentului lui

Tiriac • Se lucrează la reamenajarea terenului finalei

ÎN PAG. A 4-a: llie Năstase învinge
pe Stan Smith, la Forest Hills

In momentul cînd Forest 
Hills-ul vorbește numai des
pre spectaculoasa victorie a 

campionului României asupra 
celui al Statelor Unite, subiectul 
apropiatei finale a „Cupei Davis" 
este și ei relansat la diapazon 
maxim. Dacă Iile Năstase îl în
vinge pe Stan Smith pe un teren 
cu gazon, mal este cazul ca 
noul campion american să apară 
pe cimentul de la Cleveland ? 
Iată întrebarea la ordinea zilei, 
ce confirmă de altfel teza lui Do
nald Dell — căpitanul echipei 
S.U.A. — care promitea lista de-

C. ALEXANDROAIE
WASHINGTON, 30 august

(Continuare in pag. a 4-a)
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etățeamil
mecanism ____  T. __ _____ ____ ____ ___ ,_______ ___ _____________
colectivității și ceea ce primește de la ea, în baza unui contract social.

Cetățean este omul convins că nu numai obligațiile obștei față de el sint 
sacre, ci și invers, că între individ și colectivitate trebuie să se instaureze 
un schimb permanent de bunuri materiale și spirituale, onorat prin devotament, 
promptitudine și echilibru. Termenul a constituit în toate epocile fierbinți ale 
istoriei un blazon de noblețe umană. Truditorul simplu, savantul, ostașul sau 
artistul, impregnați de spiritul epocii, de aspirațiile ei progresiste au fost, prin 
cele mai înalte virtuți, prin cele mai concentrate valențe 

Sportivul, categorie discontinuă în raport cu celelalte

este insul integrat. Cel ce consimte că reprezintă o rotiță într-un 
social și Înțelege că existența sa este dependentă de ceea ce oferă

— cetățeni, 
(existentă doar în 

Grecia antică și în lumea modernă), aspiră să stabilească și el legături organice
eu civismul.

Sportivul-cetățean. Doi termeni care, alăturați, produc o scăpărare, lu-.al- 
nînd sensuri numeroase și adinei, ce pot fi urmărite pînă departe pe harta 
societății. Sportivul-cetățean este, în fond, un exemplu de armonie între individ 
și societate, o mărturie a vitalității ei fizice și morale. O pildă de abnegație 
pentru gloria sportului și a obștei. Personalitatea care exprimă aspirația colec
tivității spre echilibru intre robustețea fizică și cea mentală. O voltă pildui- 

t plenar prin perfor-

o scăpărare, lu=al-

toare spre împlinire multiplă și integrare. Este insul realizat j_:___ r_L. i—I...
manțe sportive, prin afirmare profesională și socială, prin umanitate, respon
sabilitate și stimă față de colectivitate.

Conexiunea realizare sportivă — realizare profesională 
asperități. Anularea contradicției dintre termeni nu se află ___ _____ „„
societății. Numai un angrenaj social conceput după datele unui înalt umanism 
stimulează toate zăcămintele de energii individuale. potențindu-Ie și oferindu-le 
posibilități de realizări pe planuri multiple.

Abordăm această temă de la altitudinea anului XXV pentru a marca 
prin succinte considerații și evocări potențialul societății noastre socialiste și în 
această direcție. Ea a împlinit destine, a creat biografii de mari sportivi ancorați 
m viața cetății, integrați în circuitul producției

nu este lipsită de 
decit la îndemîna

de valori sociale.

Mr. 650 (6084)

Integrarea socială 
sportivului de elită

Sociologia sportului, impul
sionată de evoluția accelerată 
a sportului de performanță 
în societatea modernă, se 
simte obligată tot mai acut 
să abordeze problema condi
ției sociale acordată sporti
vului de elită, statutul său 
social, cît și corelația, influ
ența reciprocă dintre activi
tatea sportivă și realizarea 
profesională. Campionul in
teresează societatea nu doar 
ca performer, ci și ca mem
bru al unei colectivități pro
ductive. Activitatea indivi
dului are un caracter sintetic, 
global, planul sportului, pro
fesiei, familiei și cel civic ne- 
fiind decit componente care 
concură complementar la rea
lizarea echilibrului său vi
tal. Secționarea binomului 
sportiv-cetățean se soldează 
întotdeauna cu veștejirea pri
mului termen, cu prăbușirea 
axului de umanitate, care 
verticalizează individul.

Sportivul trebuie ferit de 
primejdia izolării, înstrăină
rii, alienării și integrat cît 
mai amplu și mai profund în 
peisajul social ambiant. O 
veritabilă integrare nu este 
de conceput fără participarea 
sa efectivă în concertul 
vităților utile societății, 
diție ce conferă insului 
gul de ființă socială.

Două sînt mobilurile 
resului față de problema re
alizării profesionale a sporti
vului de elită. în primul 
rînd, el nu trebuie să aibă 
numai drepturi, ci și obligații, 
nu trebuie să devină doar o 
entitate ce consumă, ci și o 
capacitate productivă. Secun
dul aspect constă în impera
tivul social de a se asigura 
fostului performer sportiv, 
pentru tot restul vieții, o e- 
xistență demnă. Pe de o par
te, nu se poate deveni pen
sionarul renumelui de fost 
campion, iar, pe de altă parte, 
trebuie evitată, la sfirșitul ca
rierei sportive, eventuala 
fază critică a reintegrării. La 
punctul de trecere dintre 
două etape de existență pot 
apare, în lipsa unei calificări 
profesionale acumulată din 
vreme, sau în punctul de răs
cruce, dezorientarea, dezechi
librul, dezabuzarea, sau sen
timente de frustrare. Evitarea 
seismelor interioare se reali
zează numai prin demnitatea 
existenței, cucerită diurn 
prin comportament și mun
că, printr-un travaliu social
mente necesar, conform apti
tudinilor și pregătirii, re
compensat proporțional.

Desigur, în societatea noas
tră edificată în jurul nobi
lului principiu : omul — su
prema valoare, toate aspec
tele derivate din Circumstan
țe generale sau speciale ale 
existenței umane și sociale 
își găsesc, din ce în ce mai 
bine, rezolvări solide. Pro
blema conexiunii dintre sport 
și profesie, grija față de o 
coexistență fără antagonisme 
a obligațiilor sportive, școlare 
și profesionale, pentru crea
rea cadrului social care să 
faciliteze realizarea tinerilor 
pe ambele planuri, atitudinea 
de interes activ față de si
tuația socială ulterioară a 
foștilor sportivi de elită sînt 
așezate pe temelia înaltelor 
principii ale societății noastre.

trăgător de pistol viteză, excelent, 
de altfel, și la armă și talere. 
Drumul său pînă In Templul 
Succesului a durat 1 ani. La O- 
limpiada de la Helsinki avea să 
obțină medalia de bronz, iar 
peste 4 ani, la Melbourne, va re
peta aceeași însemnată realizare. 
Au fost printre primele trofee 
așezate la temelia afirmării noas
tre olimpice, a fost o carieră spor
tivă prodigioasă încheiată după 
cjștigarea aceleiași probe, în ca
drul primei ediții a „Cupei țări
lor latine", programată la Tori
no. in 1957.

Sportivul a fost numai o față 
a personalității sale. Pentru uni
tatea acesteia trebuie amintiți șl 
arhitectul și activistul obștesc. 
Asistent la Institutul de arhitec
tură la puțin timp după absolvi
re. apoi arhitect proiectant, se
cretar științific al Uniunii Arhi- 
tecților și de 10 ani arhitect șer 
la I.S.C.A.S., Gh. Lykiardopol 
este un exemplu de realizare și

unul dintre cele mai strălu
cite ale atletismului mondial. 
Existența ei atestă acel modus 
vivendi posibil între realiza
rea pe plan sportiv și profe
sional, la îndemîna tipului de 
om lucid, înzestrat cu mare 
energie interioară, bun cunos
cător al valorilor reale ale 
vieții și al însușirilor sale, ca
pabil de acele sacrificii ine
rente în drumul spre un scop 
superior. Campioana olimpică 
Lia Manoliu este produsul a 
23 de ani de antrenament (a 
început să practice sportul de 
la vîrsta de 14 ani, jucînd tenis 
de masă; a mai jucat baschet 
și volei în campionatele națio
nale ; iar la 16 ani punea pia-

j Elena Leuștean: medalia-
I tă olimpică și profesoară
| de educație fizică
i

SPORTIVUL
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acti- 
con- 
ran-

inte-

Coloana fără sfirșit

împlinirea unul sfert de veac 
de la eliberarea țării, dată de 
august bilanț în istoria României 
socialiste, este stimulatorie pen
tru urmărirea atîtor itinerarli bio
grafice de sportlvi-cetățeni. Nu
mele celor legitimați prin fapte, 
care au dreptul să figureze în 
această secțiune de onoare, este 
extrem de mare. Coloana lor s-a 
pus în mișcare imediat după 
adoptarea măsurilor de democra
tizare a sportului nostru (reinno- 
dînd o tradiție zidită de foarte 
puțini, dar vrednici înaintași), 
s-a extins prin timp, devenind o 
permanență. Vom evoca doar cî
teva nume, recunoscînd că e pes
te puterile noastre să ne amintim 
șl să le menționăm pe toate. 
Formarea acestei coloane fără 
sfirșit este o dovadă perempto
rie că relația sportiv-cetățean are 
în societatea noastră socialistă 
suporți de o soliditate unică. 
Vom efectua scurte popasuri de-a 
lungul existenței cîtorva eameni 
care au adus țării noastre primele 
Însemne de prestanță sportivă, 
la Olimpiadele de la Helsinki și 
Melbourne.

Gheorghe Lykiardopol, 
sportmanului înnăscut, a 
a schiat, a jucat fotbal, 
baschet, tenis de masă 
cîmp. Această multitudine 
preocupări sportive ar putea su
gera diletantismul sau . claustra
rea numai în perimetrul sportului. 
Dar nici una din aceste ipoteze 
nu se poate valida. Lykiardopol 
a fost recordman național la bras 
(juniori), component al echipei 

campioane de polo, cîștigător al 
probei de cobori, j în Întrecerile 
universitare, jucător timp de șase 
ani în echipa de rugby a Sportu
lui studențesc, precum și în echi
pa de baschet și volei a Institutu
lui de arhitectură. Dar marea 
Iul carieră sportivă a început 
in 1945, cînd avea 32 de ani. Tot 
ce acumulase în anii precedenți 
de polisportivitate ca pasiune, 
voință. îndemînare și precizie în 
mișcări, capacitate de încordare 
și de autocenzură, forță de a 
îndura oboseala si emoțiile s-au 
adunat în privirea și brațul care 
aveau să facă din el un mare

tipul 
înotat, 
rugby, 
și de 

de

EXPRESIA ARMONIEI

DINTRE INDIVID Șl SOCIETATE
Integrare optimă, posibilă într-o 
ambiantă socială ca a noastră, 
stimulatoare și atentă la aspira
țiile fiecăruia. El a fost o perioa
dă și în prima linie de organizare 
a mișcării noastre sportive, in

Armand Novacek: medic 
și jucător de baschet în 
echipa națională

tra inaugurală a carierei sale 
atletice). Inginerul Lia Ma
noliu este produsul a 16 ani 
de studii. La 24 de ani termi
na Politehnica și acest eveni
ment coincidea în timp cu O- 
limpiada de la Melbourne. A 
debutat sub nobilul semn al 
celor cinci cercuri în 1952. la 
Olimpiada din capitala Fin
landei. Helsinki. Melbourne, 
Roma, Tokio, Mexico City este 
un traseu pe care pînă la ea 
nimeni nu l-a mai străbătut cu 
atîta strălucire. E prea lung și 
prea exigent pentru potenția
lul biologic al omului. Incre
dibil, dar Lia a făcut totuși 
din acest itinerar istovitor 
pentru oricine un traseu con
tinuu ascendent, atingînd su
perlativul absolut abia în ul
tima etapă, anul trecut, în 
Mexic, la o vîrstă cînd cele 
maț multe dintre stelele spor
tului s-au stins de mult. Stră
lucită pildă de longevitate 
sportivă, care clatină teorii 
solide, o excepție care încu
rajează sfârîmarea canoane
lor.

Lia este.de 13 ani un in
giner care lucrează și se va
lidează într-un domeniu ane
voios. Ea a făcut din sport, 
profesie și deschiderea spre 
cultură ipostaze amicale, a- 
runeînd drept punți de legă
tură peste aceste insule, care 
par multora separate de mari 
distanțe, fervoarea și o înțe
legere superioară. Integrarea 
ei socială a fost și este con
tinuă și deplină. Stimulată și 
ajutată multilateral de o so
cietate profund umană și a- 
tentă cu personalitățile cum 
este a noastră, ea s-a stră
duit să întoarcă acestei so
cietăți realizări cu semnifi
cație și ecou. Lia este pildă 
de om care a potențat prin 
stăruință și conduită ornată 
de toate atributele umanită
ții, într-o ambianță socială 
propice, valențe prin nimic 
fenomenale în sine. Dacă rea
lizările ei au atins dimensi
uni neobișnuite, evitînd uni
lateralitatea, faptul se cuvine 
corelat cu posibilitatea de a 
se realiza la noi o profundă 
armonie între forța persona
lității

maturității, 
relevat este 
sportivi de 
cu ani în

apropie de faza 
Important 
faptul 
mare 
urmă 
social, 
tîta vreme prezenți, recoman
dați de activități fertile, ce 
presupun pregătire profesio
nală solidă și integrare socia
lă deplină. Soeter este șeful 
de nimeni contestat al sec
ției de atletism a clubului 
Steaua, Elena Leuștean deți
ne postul de asistentă în în- 
vățămîntul superior și sem
nează în presa sportivă o ru
brică permanentă, apreciabi
lă prin idee și simț de obser
vație gazetăresc, iar Alex. 
Popescu este un destoinic an
trenor federal. Oameni care 
n-au dispărut o dată cu a- 
bandonul competiției, desti
ne care nu s-au frînt, ci oa
meni care continuă să ser
vească sportul și societatea 
noastră prin capacități inte
lectuale. împlinirea lor este 
evidentă, deși procesul este 
departe de a fi încheiat, a- 
vînd în vedere vitalitatea pro
prie acestui terțet de țineți 
sau maturi specialiști.

de 
că acești 

notorietate 
s-au impus pe plan 
unde îi găsim după a-

Opinia publică 
s-a onorat constant

SPORTUL
LECȚIE PENTRU VIAȚA

calitate de secretar general al 
O.S.P. (1946—1949) șl de vicepre
ședinte al C.C.F.S. (1949—1950). 
O existență compusă din planuri 
diverse, care acoperă Integral 
responsabilitatea unul om. In- 
tr-o recentă convorbire, lungă și 
extrem de’ agreabilă, acest auten
tic sportiv-cetățean.
două ori cu Ordinul Muncii cla
sa a IH-a, o dată cu aceeași dis
tincție clasa a Il-a, precum ș> 
cu Steaua Republicii clasa a V-a, 
mi-a mărturisit că realizarea și 
activitatea profesională sini 
stringent necesare performeru
lui sportiv : „De cite ori mă re
zumam la perioade de intens an
trenament pentru tir, rezultatele 
scădeau in mod paradoxal. Uni
lateralitatea în preocupări creează 
obsesii, supraîncordări nervoase, 
oboseală, apatie. Cînd mă antre
nam mai rațional, iar în rest mă 
dgdicam treburilor de arhitect, 
mă simțeam excelent, iar rezul
tatele sportive deveneau mult 
mai bune. Sportivul nerealizat 
profesional este un infirm social“.

decorat de

Lia Manoliu
16 ani di studii;

23 ani de antrenament

Lia Manoliu este poate mo
mentul cel măi marcant al a- 
tletismului nostru feminin și

și concursul societății.

Trei nume dintre sute

trasee biografice care 
momente de mari rea- 
sportive în perioada

Alte 
conțin 
1 izări 
1952—1956 sînt cele ale lui 
Ion Soeter, Elena Leuștean și 
Alexandru Popescu. Primul, 
unul dintre cei mai buni să
ritori în înălțime din Europa 
la vremea aceea, Elena Leuș
tean medaliată de două ori 
cu bronz la Melbourne pen
tru evoluția la sol și rezulta
tul pe echipe, iar ultimul fi
nalist la aceeași olimpiadă la 
stilul „fluture", remarcabil și 
ca jucător de polo, au avut 
fiecare fn parte cariere spor
tive cu amplitudine și dura
tă. în paralel, ei au traversat 
o lungă filieră de școlaritate, 
absolvind în final Institutul 
de educație fizică și sport, 
inaugurînd de multă vreme 
cariere de pedagogi, dintre 
care cea a lui Soeter (cu du
rata cea mai mare) are re
zultate excepționale (Toland-. 
.Pal-;, Viiri-f) VL—'j' ■ •.; 
în timp ce a celorlalți doi se

man, Elena Jianu, Gh. Fieraru, 
Ion Libardi, Mircea Dridea, Pa
vel Marcu, frații Nunweiller, Mar
cel Rusescu, Armand Novacec, 
Elena Pădureanu și mulți, foar
te mulți alții. Numărul și calita
tea lor, realizările lor de ordin 
sportiv, profesional, social-uman 
etc., adaugă un nou relief faptic 
adevărului că societatea noastră 
oferă fiecăruia posibilități și spri
jin pentru împlinire multilaterală. 
Funcția socială a sportivului de 
elită trebuie interpretată ca avînd 
imperios două direcții. El are, pe 
de o parte, obligația de a răspîndi 
și glorifica, prin exemplu, virtu
țile sportului, precum și pe ace
ea de a-și dezvolta și oferi socie
tății capacitățile sale lucrative, de 
a respecta strict codurile scrise 
sau nescrise ale obștei. Valoarea 
individului nu este o noțiune ab
stractă, ci se măsoară în unități 
de randament social, devenind 
vizibilă, în proporția în care efor
tul insului susține aspirațiile și 
efortul colectivității.

Lunga coloană a sportivilor- 
cetățeni, dimensiunea realizărilor 
acestora atestă succesul obținut 
în combaterea fenomenului de 
pasivitate socială, care a existat 
și mai există, desigur în propor
ție redusă, în lumea sportului 
de performanță. La noi nu se 
poate vorbi despre dezinteresul 
societății față de condiția sporti- - 
vilor, față de viitorul lor înțeles 
integral, indiferența este o atitu
dine exclusă din viața noastră 
socială, construită pe sentimentul 
solidarității umane. Fenomenul 
invers, adică opacitatea unor 
sportivi față de normele civismu
lui generai, insensibilitatea lor 
față de imperativul responsabili
tății sociale, de la care nimeni 
nu este exceptat, a fost, în 
schimb, remarcat și nu întotdeau
na combătut cu suficientă ardoa
re. Opinia publică s-a onorat 
constant prin atitudinea ei de re
pudiere a tuturor sportivilor care, 
intr-un mod sau altul, au arătat 
sau continuă să arate dezinteres 
pentru integrarea existenței lor 
în planul civismului, pentru rea
lizarea lor profesională, pentru 
normele de conviețuire. Ofensiva 
ei a determinat sporirea exigen
ței forurilor responsabile, atitu
dinea fermă nutrită de lupta ge
nerală pe care partidul și statul 
o poartă continuu pentru lărgi
rea și perfecționarea democrației, 
pentru combaterea abuzurilor și 
instaurarea celei mai stricte le
galități.

Atîtea traiectorii biografice a- 
parținind unor oameni care s-au 
validat în mod. strălucit pe sta
dioane, iar, concomitent, sau ul
terior, în armonie cu cerințele 
sociale, au devenit lucrători pri- 
cepuți și cu înaltă calificare, pro
fesori, medici, ingineri, arhitecți, 
cetățeni intrați cu toate valențele 
și energiile lor în slujba societății 
noastre compun un tablou amplu 
și viguros, un bilanț solid care 
depășește vertiginos zona insatis
facțiilor. Dar forurile sportive și 
cetățenești au datoria să conti
nue eforturile lor fertile, pină 
cînd fiecare sportiv de elită va fi 
dublat de un admirabil cetățean. 
Realizarea citată are o asemenea 
valoare socială, îneît merită să 
fie urmărită cu maximă tenaci
tate.

Romulus BALABAN

Se știe că sportul are o deosebită valoare biologică, 
psihologică și estetică. Dar mai întii de toate, una social- 
politică.

Și acest lucru nu este chiar atît de nou. încă in „Repu
blica" lui Platon, acum 2 500 de ani, bunii cetățeni, deopo
trivă ți femeile, trebuiau să practice exercițiile fizice și 
să fie bine pregătiți pentru a apăra, la vremuri de cum
pănă, cetatea. Astăzi, în spiritul Jocurilor Olimpice și a> 
concepției statului modern, un sportiv este mai întîi de 
toate un reprezentant al țării sale și, apoi, al continentului, 
al lumii întregi.

Sportul ne formează pentru viață, profesiune, societate 
nenumărate deprinderi și idei înțelepte. Cu cit ni le însu
șim din tinerețe și copilărie, cu atit mai bine pentru noi, 
ca cetățeni, și pentru stat.

Așa cum scrie Rene Maheu, directorul general ai 
UNESCO, în cartea sa de interesante anticipări, „Civi
lizația universalului", tineretul îndeosebi trebuie să prac
tice sportul, să fie el însuși. Să-și petreacă inteligent timpul 
liber, să se preocupe de desăvîrșirea lui umană.

In fond, ce ne învață sportul, de ce este bine ca un 
cetățean să iubească și să practice sportul ? Sportul te 
învață disciplina, metoda, continuitatea în muncă. Sta
dionul, mai ales, te obișnuiește să fii punctual, cinstit, 
să ai spirit de echipă.

Cel mai de preț lucru al sportului este, după noi. 
transferul de calități, de virtuți sportive și cetățenești. A-i 
respecta pe ceilalți oameni, a respecta avutul obștesc, 
a avea hotărire și inițiativă, cine dacă nu sportul ne de
prinde, cu plăcere și bucurie, în anii adolescenței ?

Aceștea ar fi, să spunem, premisele teoretice, de la 
catedră. Și nimeni nu le poate contesta. Acum să vedem 
ce spune viața...

Multirecordmanul și multilateralul Constantin Herald 
s-a dovedit el un vrednic cetățean al țării noastre ? Sigur 
că s-a dovedit. Și încă din plin. El a continuat, ca profesor 
să pregătească cadre d valoare, a contribuit, ca 
la Șteaua, la obținerea unor victorii internaționale, 
un splendid exemplu de corectitudine, longevitate 
și conștiinciozitate profesională.

Ca el, și ceilalți mari polisportivi ai noștri: N. 
ban, G. Fiilop, M. Flamaropol. Iată, așadar, dovada că 
multilateralitatea nu este numai un cuvînt din tratatul de 
teorie și metodică, ci un sens adine de viață.

Colegii noștri de tinerețe, medicii Jan Ponova, Miron 
Georgescu, Laurian Taus, au dezmințit ei, în ani, noțiunea 
de sportiv adevărat și de conștient cetățean al țării noas
tre ? Nyf niciodată. Cu toții, în posturile lor de încredere 
și răspundere, s-au dovedit ca și pe stadion: prezenți la 
ora startului, calmi, logici, bine pregătiți în clipele între
cerii, modești, generoși în orele victoriei.

Nu are sens acum să enumerăm în acest articol oamenii 
care sigur vor fi eroii unei viitoare cărți a lui V. Firoiu 
ț,.Sportivi sub cupola Academiei") sau care au fost pre
zenți în coloanele ziarului nostru în ciclul marilor împliniri.

Dar, nu se poate, nu avem dreptul să nu amintim măcar 
pe arhitectul Ascanio Damian, pe medicul Clement Baciu, 
pe juristul Mihai Biră, pe inginerul Iosif Silimon, maestru 
al sportului și deținător al diplomei Tissandier.

Ceva mai mult, aș vrea să scriu despre Ion Coman. 
inginer la Hidromecanica, alpinist de-o viață, așa câ 
Emilian Cristea, foarte apreciat în munca sa profesională, 
autor a două cărți alpine de reală valoare și invitat al 
apropiatei escaladări a piscului Lenin. Vedeți pe cineva 
care ar contesta acestor oameni aprecierea de vrednici 
cetățeni ai republicii noastre ?

Foarte prezent cindva in sportul de performanță (a 
făcut atletism, baschet, schi), priceput și temerar antrenor, 
participant la două ediții a J. O. de iarnă, ziarist și autor 
a zece cărți de schi și drumeție, realizator de filme docu
mentare — Gheorghe Epurau este și el unul , din exemple
le noastre cele mai convingătoare.

Avem certitudinea, dintr-o experiență de mulți ani de 
stadion și de viață, că aproape totdeauna căpitanii de 
echipă, campionii mondiali și olimpici, profesorii și ziariștii 
foști mari sportivi reprezintă un fenomen social pentru 
tinerele generații, care cresc in lumina ți tentația marilor 
lor exemple.

La noi nici un fost mare sportiv n-a ajuns încă membru 
al Academiei, sau, ca in Franța și Anglia, laureat al Pre
miului Nobel. Nici unui sportiv român 
pentru meritele aduse patriei, așa ca 
Bannister, statuie.

Dar răsplătirea cu cele mai înalte 
pentru cei mai buni dintre ei, dovedește aportul lor la 
gloria țării șt deplina înțelegere a statului. Este datoria 
generațiilor care vor urma să realizeze mai mult.

Sportivul-cetățean, sportivul-om, sportivul-v alo ar e 
creatoare. Nimeni nu se mai îndoiește de acest adevăr al 
timpurilor noastre.

Dar poate că ar trebui să spunem și altfel: cetățeanul- 
sportiv. Aceasta ar însemna că în țara noastră, la 20 de 
milioane de locuitori, jumătate să iubească și să practice 
sportul. Și atunci am ajunge și mai simplu la ideea: 
sportivul-cetățean...

antrenor 
a rămas 
sportivă

Chicom-

I

nu i s-a ridicat 
lui Nurmi sau

ordine de stat,

Virgil LUDU
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P. S. Corelația dintre sportul de 
performanță și realizarea profe
sională interesează diverse foruri 
internaționale. Acum cîteva luni, 
a avut loc la Kariazen, în Aus
tria, al II-lea Seminar al Comi
tetului internațional pentru socio
logia sportului de pe lîngă 
UNESCO, care a liotărît să se 
întreprindă o anchetă, avînd drept 
scop studierea relației amintite, 
pe subiecți, mari sportivi de per
formanță, participant la Olim
piada de la Melbourne. Din țara 
noastră a participat profesorul 
Romulus Spirescu, care ne-a pus 
recent Ia dispoziție cîteva dintre 
fișele de anchetă' socială, realiza
te de domnia sa, în cazul sporti
vilor noștri. îi mulțumim pe a- 
ceastă cale.

ÎN CURÎND,

un volum de 416 pagini,

va apare in editura C.N.E.F.S

OLIMPIADA MEXICANĂ
cu 143 de fotografii inedite

Din marea categorie a sportivi- 
lor-cetățeni am putea cita un 
noian de nume : Iolanda Balaș, 
D. Medianu. loan Kunst-Ghermă- 
nescu, Virgil Anastasescu, Radu 
Huțan, Virgil Hnat, Gabriel Che- 
rebețiu, Radu Demian, Ștefan Ta
kacs, Anton Blro, Cristian Popes
cu, Aurel Vernescu, Leon

este.de
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obținu- 
dezvol- Petrachi TROFIN

președintele Federației Ro
mâne de Turism-Âlpinism
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CICLIST

ROMÂNIEI

NOILE PERSPECTIVE
ALE TURISMULUI

Succesele deosebite 
te, în ultimii ani, în 
tarea economiei naționale au 
dus Ia creșterea nivelului de 
trai material și cultural al în
tregului nostru popor, fapt 
care a determinat o însem
nată amplificare a circulației 
turistice. Milioane de oameni 
ai muncii de la orașe și sate, 
elevi și studenți, practică as
tăzi turismul in toate formele 
lui.

Această impetuoasă dezvol
tare răspunde dorinței mereu 
crescînde a cetățenilor de a 
cunoaște frumusețile patriei, 
de a se recrea în pitoreștile 
zone turistice de la munte 
sau de la mare, în sta(iuni 
balneo-climaterice, da a-și în
tări sănătatea și de a-și îm
bogăți cunoștințele. Astfel, tu
rismul contribuie la dezvolta
rea dragostei pentru patria 
noastră socialistă.

Oficiul Național de Turism, 
în colaborare cu Consiliul 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport și secțiile de 
turism ale sindicatelor și or
ganizațiilor de pionieri folo
sesc forme diversificate care 
să răspundă cerințelor multi
ple și mereu crescînde. Astfel, 
nu numai excursiile de sfîrșit 
de săptămînă, ci și excursiile

în circuit, focurile de tabără, 
vacanțele școlare și alte for
me, îmbinate cu preocuparea 
permanentă a O.N.T. și a 
consiliilor populare județene 
de a extinde și îmbunătăți 
baza materială a turismului 
(moteluri, hoteluri, campin
guri. sate de vacanță), pun în 
valoare nenumăratele posibi
lități pe care le oferă cadrul 
natural, bogăția monumente
lor istorice și culturale ale 
poporului nostru.

Intre diversele modalități 
ale turismului se impune, 
însă, atenției generale și noua 
formă de turism sportiv, care, 
pe lingă latura instructiv- 
educativă, mai prezintă și 
tentantul caracter de între
cere. Orientarea turistică a 
găsit un larg ecou Ia noi in 
țară, inregistrînd progrese e- 
vidente atit in ceea ce pri
vește caracterul de masă, 
și cel de performanță.

Numărul impresionant 
participanți Ia o serie
competiții devenite tradițio
nale (Busola de Aur, Cupa

Munților, Cupa Eliberării, 
Cupa Electrica, Cupa lașu
lui, Cupa Rulmentul, Cupele 
pionierilor) precum și bunele 
rezultate obținute, recent, 
echipele reprezentative 
concursul internațional de 
rientare turistică dotat 
„Cupa României", atestă va
loarea, aptitudinile și posibi
litățile iubitorilor de turism 
aplicativ.

Preocupările Federației Ro
mâne de Turism-Alpinism 
vor spori continuu în vederea 
îmbunătățirii activității, prin 
desemnarea unor jurii com
petente de organizare a con
cursurilor, prin încurajarea 
unor inițiative ale comisiilor 
locale de turism-alpinism. 
prin găsirea unor forme a- 
tractive de stimulare și popu
larizare a participării, a orga
nizării unei mai bune inițieri 
in acest sport cu caracter 
tehnic-aplicativ și, in special, 
pentru o valorificare mai in
tensă a posibilităților natu
rale existente in țara noastră. 
In 
in 
se 
de 
după cum reiese din Rapor
tul Comitetului Central al 
P.C.R^ prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congre
sul al X-lea al Partidului Co
munist Român, in care, prin
tre altele, se spune: „O mai 
largă dezvoltare va cunoaște 
activitatea turistică, umă- 
rindu-se punerea mai deplină 
în valoare a condițiilor na
turale favorabile de care be
neficiază țara noastră*.

Penlru vizita c nordului Moldcrei, complexul turistic de la Putna con- 
stiMe un agreabil loc de popas

acest fel. ne tom încadra 
perspectiva lumicoasă care 
deschide tuturor formelor 
turism la noi in țară.

S. 0. S. LANSAT DE IAȘI

Unsprezece echipaje românești

Raliul Balcanic
te2 .o-

a.

1: w. lată componența acestor ■ : Mraaa ;;.:aeî — Frar.-
ctsc Acrei. Ion Răuță — Ion Hir- 
aM. Fiorin llcrasi — Gelu P. 

Man. Lotul uzinei piteștene va fi 
condus de ing. Emil Popescu, care va avea la dispoziție, pentru 
asistența tehnică, doi mecanici și 
un microbuz Renault-Estafette.e se preconizează ca la impor- 

* ttrecere sportivă din Tur- particpe. pe mașini per
și cîteva echipaje „parti- Ioan Dr«gci _ Laszlo 
(Brașov. Renault 10); Nl- 

■atu — Marcel Babeș (Si-

iama I 
ca să •male.

„Voinic tinăr, cal bătrîn / greu 
se-ngăduie la drum” — spune 
unul din basmele noastre. Ca 
să prevină eventualele surpri
ze generate de o atare contra
dicție, pensionarul Nicolae Cli- 
ba a pornit intr-un periplu al 
țării nu pe o bicicletă nouă ci 
pe una veche. Firește nu din 
leatul său — acest temerat* că
lător are 67 de ani — dar ori
cum, o piesă pe care a rodat-o 
bine vreme de patru ani. Este 
vorba despre o bicicletă de 
producție autohtonă, „Carpați", 
care l-a slujit fidel de-a lun
gul a 2008 km. Dacă, totuși, a 
purtat-o cam 120 km „de coar
ne" (cum spune stăpînul ei) 
asta s-a datorit pantelor prea 
grele întîlnite în acest drum 
lung.

Pornit din București, N. Cli- 
ba a străbătut mai întîi nete
da cîmpie a Dunării (trecînd 
prin Alexandria, Caracal, Cra
iova), a simțit - în trecere - 
freamătul marelui șantier de la 
Porțile de Fier, a urmat arcul 
larg al drumului spre Timișoa
ra urcind, apoi, spre nord pînă 
la Satu Mare. în continuare 
ciclo-turistul a parcurs Mara
mureșul pentru a... descăleca 
dincolo de Carpații Răsăriteni, 
în fosta cetate de scaun a Su
cevei. A urmat apoi drumul 
de-a lungul Șiretului pină la 
Galați unde a trecut Dunărea 
pedalind încă, neobosit,, pe 
lingă munții tociți ai Măcinu- 
lui ; a coborît pînă Ia plajele 
aurii ale litoralului și, traver- 
sînd din nou Dunărea, s-a în
dreptat spre capătul drumului 
său : București.

Deși a parcurs în unele zile 
peste 100 km, N. Cliba și-a ți-

rigurozitate un sumar 
jurnal de bord din care se des
prind date interesante. Durata 
circuitului : 34 de zile ; așeză
rile străbătute : 254 comune și 
sate, 36 de orașe ; cele mai 
lungi etape : Sascut—Șerbești 
125 km ; Ion Corvin-Lupșanu 
116 km : Ilișești—Săbăoani 115 
km.

Am așternut aceste amănunte 
pe hîrtie cu gîndul că exem
plul pensionarului bucureștean 
va fi urmat și de alți prieteni 
ai bicicletei (chiar mai tineri) 
și că rîndurile noastre care îi 
înscriu vrednica ispravă prin
tre faptele de notorietate publi
că reprezintă intr-un fel oma
giul pe care îl aducem, acestui 
bătrîn (am scris cu sfială cu- 
vîntul) însuflețit de o tinerea
scă temeritate.

In județul și orașul Iași e- 
xistă aproximativ 2000 de po
sesori de autoturisme. Dar, 
dintre aceștia, numai 647 s-au 
înscris în Automobil Clubul 
Român, adică numai acei care 
au dorit să plece intr-o ex
cursie (mai ales în străinătate). 
Situația este cunoscută și la 
alte filiale A.CJL dar, din pă
cate, încă nu s-au luat Băr-- 
rile de îndreptare. Secreta—-', 
filialei Iași, Eduard blindru, un 
tînâr tehnician, plin de entu
ziasm, este frinat in bunele 
sale intenții de lucrările strict 
birocratice care i se pretind 
si de Itpsa de sprijin ă:n par- 

a forurilor locale.
Ce s-a făcut practic pentru 
atrage posesorii 

risme în club, ce
(pentru 
omul 
înscriere 
membru, 

și de 
Aproape

de sutotu- 
avantaje li 

că, din mo- 
completeazi 

și plătește 
trebuie să 

anumite 
nimic 1 O

— s. b. —

in club, 
s-au oferit 
ment ce 
cererea de 
o taxă de 
se bucure 
drepturi) ? 
adunare educativă pe teme de 
circulație, două filme, cîteva 
excursii, un raliu local și cam 
atit... La Iași s-a primit un 
aparat Bosch pentru reglarea 
farurilor automobiliștilor, dar 
secretarul filialei a trebuit să-l 
transporte cu brațele pînă la 
locul de testare sau să exe
cute această operațiune, în pli
nă sțradă, în fața sediului fi
lialei.

Județul Iași și marele oraș 
moldovean reprezintă o zonă 
de mare interes turistic, un 
popas frecvent al turiștilor au- 
tomobiliști în drumul lor că
tre nordul Moldovei. Numeroși 
turiști români și străini vizi
tează filiala A.C.R.—Iași soli- 
citînd material documentar sau 
asistență tehnică. Dar toate a-

ieste i lipsesc. Filiala po
sedă hărți suficiente, pban:e. 

are la dispoziție, ca ha a-he 
părți ale țârii, o mcpaă de 
depanare yi fnferrențri. I» 
Iași — oraș care a cunoscut o 
extraordinari dezvoltare indus
triala și edilitară — lipsesc 
marcajele și indicatoarele ex
plicite, necesare turiștilor au- 
tomobiliști, au este rexotczză, 
la nivel corespunzător, proble
ma parcajelor.

Apreciem că forurile locale 
direct interesate (O..VJ„ orga
nele de miliție etc) sprijinite 
direct de consiliile populare 
județean și municipal lași ar 
trebui să colaboreze mai strlns 
eu filiala A.C.R. pentru a o 
ajuta sa depășească impasul 
în care se află. In același timp, 
s-ar impune ca centrala A.CJL 
să-și îndrepte mai activ și mai 
eficient atenția spre această fi
lială, dotînd-o cu materialele 
necesare, impunînd-o în ochii 
localnicilor și mai ales a celor 
direct vizați: posesorii de au
toturisme. Activitatea unei fi
liale nu trebuie să se rezume, 
ca in prezent, doar la înscrierea 
de membri și la cîteva 
turistice sau sportive 
de

de

acfiuni 
destul

• Czina de autoturisme Pitești va fi reprezentată In Raliul Bal
canic de trei echipaje care vor 
concura pe automobile „Dacia

Covaci coiae T 
btu. Dacia l IM); Mihai Cristea — Victor Meieghi (București, Renault 18): Die Motoc — Dorin Mo
toc (București. F.ai t50 sau Skoda 1«M MB).
• Este prohab:! ca echipajele „Dacia* să ia startul, in luna 

odombcle. Ia cea mai lungă competiție rutieră : Turul Europei. 
Traseu! măsoară anul acesta peste 
15 km și va străbate nu numai continentul nostru, ci și d- 
teva țări din Africa și Orientul Apropiat.
• Automobil Clubul Român a 

înaintat federației internaționale 
de specialitate propunerea ca. in i»îe. -ta::.României și cursa de 
coastă de pe Feieac (Cluj) să 
devină concursuri internaționale 
(cu participare străini). In cazul in care propunerea va fl apro
bată. vom avea posibilitatea să-i 
vedem evo'.uind in țara noastră pe unii din așii volanului european.
• tn cadrul unor tratative cu 

a.c.r.. cunoscuta uzină Porsche 
din Stuttgart și-a manifestat do-

rința de a participa în anul viitor, 
cu. mașinile și piloții săi, la un 
raliu organizat pe teritoriul ro
mânesc și la un circuit de viteză 
(probabil pe litoral). Se Întrevede 
posibilitatea ca, pe unele auto
mobile Porsche renumite pentru 
succesele lor sportive din ultimii 
ani, să alerge și cîțiva din 
mai buni piloți români.
• Pe baza unei convenții 

uzina cehoslovacă Skoda, la 
lialele A.C.R. vor lua flintă 
cercuri „Interclub Skoda**, în 
care se vor grupa posesorii ma
șinilor de această marcă. Membrii 
cercurilor vor putea desfășura o 
activitate de club comună, bene
ficiind de unele avantaje oferite 
de firma cehoslovacă. în acest 
sens, la jumătatea lunii septem
brie, în țara noastră va sosi un 
autoatelier Skoda care va face 
testări și reglări șl va dispune de 
unele piese de schimb. Mențio
năm că cercuri „Interclub Skoda” 
ființează și in cîteva din țările 
vecine sau apropiate : Iugoslavia, 
Bulgaria, Austria.

Dan VASILIU

cei
cu
fi-

FILE DE ISTORIE

DtTIIOILB(IC«l!fȘII,
CU AUTOMOBILUL

VIZITA LA A.C.R., PRINTRE ORGANIZATORII
anemice. (Ld.)

PRIN OLTENIA SUBCARPATICA
O UTILĂ CĂLĂUZĂ TURISTICĂ
Peisajul natural de o rară fru

musețe, ca și bogăția de atracții 
turistice sînt temeiuri ce ne de
termină să socotim Oltenia sub
carpatică printre cele mai atră
gătoare meleaguri românești.

Ctitorii artei feudale românești 
au lăsat în Oltenia de sub munte 
zidiri ce-au înfruntat veacurile, 
ca armonioasa arhitectură a mi

Echipament turistic și sportiv polonez
Intreprinderea poloneză de comerț exterior „UNIVERSAL" a 

organizat, zilele trecute, la București, o prezentare, de proporții reduse, dar foarte interesantă, a 
unor materiale sportive și de camping.Diferite fabrici producătoare dâ 
echipament sportiv au expus mâ
nuși de box. mingi de fotbal, baschet, volei, arme pentru scri- 
meri, discuri, haltere, schiuri di?t 
metal și din lemn de hickory, seturi de rachete, plase și mingi 
pentru tenis de masă și badminton, un aparat de vîslit pe uscat 
precum șl diverse materiale de camping : corturi de 2 și 4 per
soane, bărci pneumatice și de-

montabile, saltele pneumatice șl 
cîteva tipuri de aparate cu gaze 
lichefiate necesare camperilor.

Realizate din materii bună calitate,, finisate 
marcabilă grijă, produsele poloneze destinate sportului și cam
pingului sînt din ce in ce mai apreciate pe piața internațională, 
exportul lor atingînd cifre apre
ciabile. Am fost informați că unele materiale (corturi, bărci pneumatice, probabil schiuri și 
mingi de volei) vor fi importate 
și de țara noastră și puse la dis
poziția amatorilor de sport și de 
turism.

bucătăriei
prime de 
cu o re-

nâstlrilor Hurezu, Bistrița, Ar- 
nota, Govora, Cozla și Tismana, 
sau ca aleasa frumusețe a culelor 
oltenești de la Cartlu, Mâldârești, 
Curtlșoara, Cemeți etc.

Pe drumul ce străbate, de la 
soare-răsare către apus, depresiu
nea de la poalele Carpaților Olte
niei, călătorul de astăzi va des
coperi, cu inclntare, pitorescul 
unor așezări bine dezvoltate, la a 
căror frumusețe se adaugă și vir
tuțile tămăduitoare ale apelor din 
cîteva celebre stațiuni balneocli
materice ca Govora, Căllmănești 
— Căciulata, Olănesti etc.

Dovadă a hărniciei poporului 
nostru, nedezmințită de-a lungul 
existenței sale, stau transformă
rile intervenite în zilele noastre 
în aspectul edilitar al tuturor 
așezărilor rurale și orășenești si
tuate între Olt șl Jiu și, mai de
parte, intre Tg. Jiu șl Severin. 
Pe întreg acest parcurs, realiză
rile economico-industriale noi 
(uzine, complexe industriale, ex
ploatări miniere etc.), strălucesc 
puternic in tezaurul de înfăptuiri 
al României socialiste.

Pentru vizitarea valoroaselor o- 
biective turistice din Oltenia de 
sub munte — dintre care numai 
cîteva au fost amintite mai 
înainte — drumețului îi stă astăzi

la îndemînă un prețios ghid tu
ristic. Este vorba de lucrarea 
apărută recent în editura Meri
diane și lndtulatâ «Prin Oltenia 
Subcarpatică** (autori I. Ionescu- 
Dunâreanu șl Mihail Cristescu), 
lucrare In care fiecare ' 
turistic este prezentat cu 
competență și claritate.
au reușit să ne ofere o călăuză de 
care nu se va putea lipsi nici 
unul dintre drumeții care pornesc 
să viziteze zona de nord a Olte
niei, cercetindu-i frumusețile tu
ristice cu gîndul de a le cunoaște 
mai temeinic. Hărțile, planurile șl 
ilustrațiile ce însoțesc textul spo
resc eficiența ghidului, care bene
ficiază și de aleasa prezentare 
grafică ce caracterizează lucrările 
similare tipărite de editura Meri
diane.

obiectiv 
multă 

Autorii

ing. Emilian ILIESCU

CONGRESULUI A.I.T.
TIMPUL LIBER SI TURISMUL"

Vizită la Automobil Clubul 
Român. Ne interesăm de sta
diul în care se află pregătirile 
pe care organizatorii celui de 
al IlI-lea Congres Internațio
nal A.I.T. („Timpul liber și 
turismul”) le fac în vederea a- 
cestui simpozion dedicat unor 
probleme actuale ale 
lui, ce va fi găzduit 
noastră intre 8 și 13 
brie.

După cum ana mai 
cest congres se va bucura de 
o participare pe cit de nume
roasă pe atit de prestigioasă, 
lucrările sale urmind să se 
desfășoare sub patronajul de 
onoare al președintelui Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și cu par
ticiparea unor experți cu re
nume din domeniul turismului.

Pină zilele trecute își con
firmaseră participarea la Con
gresul A.I.T. 125 de persona
lități din 22 de țări (în marea 
lor majoritate europene, dar 
și din America, Africa și Asia). 
Printre acestea se află : Eric 
Legrand, președintele A.I.T., 
Victor de Pange, șeful Divi
ziei Afacerilor Culturale din 
Consiliul Europei, contele F. 
Arco, directorul general al lui 
International Road Federation, 
Robert Lonati, secretar gene
ral al UIOOT, W. Laskowski, 
directorul Automobil clubului

turismu- 
de țara 
septem-
scris, a-

polonez, H. Bretz, președintele 
Automobil clubului din R.F. 
a Germaniei (ADAC), M. Ey- 
rolles, președintele Touring 
Clubului Franței, J. Britschgi, 
secretar general de onoare al 
A.I.T., Simone Troisgros, pre
ședinta Organizației centrale a 
taberelor de tineret și a turis
mului popular din Franța etc.

în momentul de față, parti
cipanți i la lucrările Congre
sului au și ajuns în posesia 
referatelor ce vor fi prezen
tate în cele patru grupe de 
discuții pe teme diferite. Foar
te curind, ei vor primi și pro
gramul definitiv al Congresu
lui. Acesta precizează că lu
crările efective se vor desfă
șura între 8 și 11 septembrie, 
urmind ca în următoarele două 
zile toți oaspeții străini sâ e- 
fectueze o excursie pe litoral 
oferită de Comitetul național 
de organizare a Congresului.

Dintre manifestările organi
zate în cinstea participanților 
la Congres, amintim concertul 
simfonic oferit de orchestra 
filarmonică „George Enescu” în 
dimineața zilei de 8 septem
brie și un spectacol folcloric 
interpretat de ansamblul „Pe- 
rinița”, în seara zilei de 11 
septembrie. De asemenea, oas
peții străini vor fi invitați să 
viziteze marea expoziție Ro
mânia *69.

O performanță care nu mai 
impresionează pe nimeni as
tăzi... Dacă ne gîndim însă că 
a fost realizată în anul 1926, 
lucrurile se schimbă și ea a- 
pare ca o mare cutezanță.

Călătoria de la Detroit la 
București, cu un automobil 
„Chrysler”, cu motor de șase 
cilindri și 21 cai putere, e- 
fectuată acum 45 de ani de 
către ing. D. Diamancescu, a 
stîrnit un in.teres deosebit în 
lumea automobilismului.

Raidul acesta avea scopul, 
așa cum afirma însuși ing. 
Diamancescu, „de a demons
tra românilor din America 
faptul că pot veni în țară cu 
automobilul lor, mai bine de- 
cît cu trenul, și avînd mare
le avantaj de a vizita Europa 
de la un capăt la celălalt, pe 
prețul unui bilet de vagon

RENAULT
După mai multe știri și co

mentarii aproximative apăru
te în presa specializată din 
Europa, Uzina Renault a 
anunțat oficial încheierea pro
belor tehnice cu noua sa 
creație: autoturismul Renault 
12. Mașina se află în stadiu 
de experimentări de cîțiva 
ani. Ea va fi prezentată pre
sei mondiale la jumătatea lu
nii septembrie, iar publicul 
vizitator o va vedea expusă 
la Salonul automobilistic da 
toamnă de la Porte Versail
les. Amintim că unii dintre 
automobiliștii români, au în- 
tilnit prototipul noii mașini, 
pe drumurile noastre, încă de 
anul trecut, cînd el se afla 
in probe în nordul Moldovei.

Renault 12 (vezi fotografia 
alăturată, comunicată de a- 
genția France Presse) este un 
autoturism cu o linie moder
nă, de tipul berlină cu patru 
uși, amintind întrucîtva, ca 
aspect exterior, de construc
țiile Opel sau Saab. Mașina 
completează gama Renault, 
acoperind golul existent pînă 
acum între R 10 și R 16. Ca 
organizare generală, ea este 
ur „totul în față”, soluție 
spre care se orientează în 
ultima vreme cunoscuta fir
mă franceză. In același timp, 
trebuie remarcată partea din 
spate a caroseriei, de tip cla
sic, fără acel „fast back" uti-

litar, specific 
anterioare : R

Motorul lui 
un 1300 cmc, 
dri,, care furnizează 58,5 C.P. 
la 5400 rot/min. și la un ra
port volumetric de compre
siune de 8:1. In construcția 
automobilului intră cîteva e- 
lemente tehnice foarte moder
ne : aprindere tranzistorizată, 
frîne-disc pe două dintre roți. 
Motorul lui R 12 funcționează

construcțiilor 
4, R 6, R 16. 
Renault 12 este 
cu patru ciiin-

de cîtva timp, într-o versiune 
ușor diferită, pe microbuzele 
Renault Estafette, cunoscute 
la noi în țară. Noua mașină 
va intra în toamnă în pro
ducția de serie și va fi livra
tă atit în exterior, cit și pe 
piața internă franceză. După 
părerea comentatorilor spe
cializați, Renault 12 va intra 
în competiție directă cu Peu
geot 204 și cu Fiat 128.

prețul unui bilet 
cu paturi".

La sfîrșitul lunii 
1926, pe un timp 
cu ninsori abundente, Dia- 
mancescu pleacă „solo" în 
prima etapă, pe traseul t De
troit — Toledo — Cleveland
— Pitsburgh — Bedford — 
Washington.

A doua zi, drumul spre 
New York nu-i creează pro
bleme, datorită șoselelor bu
ne. In ziua de 2 decembrie, 
îmbarcat cu mașina pe vapor, 
temerarul automobilist acos
tează în portul francez Ee 
Hâvre, de unde, pe șosele nu 
prea moderne, își continuă 
drumul spre Paris.

După o scurtă oprire în ca
pitala Franței, de unde-și ia 
ca însoțitori pînă în România 
sora și fiul, Diamancescu își 
continuă călătoria spre Stras
bourg și, de aici, spre Mun- 
chen. Spre granița cu Austria, 
zăpada a început să crească. 
Etapa Miinchen — Viena a 
trebuit să o împartă în două, 
cu oprire la Salzburg. Din 
Salzburg, drumul spre Viena
— Budapesta — Oradea a 
fost mai accesibil.

De la Oradea, Diamancescu 
se deplasează spre Capitală, 
pe ruta Cluj — Tg. Mureș — 
Sighișoara — Brașov Plo
iești — București.

Acest îndrăzneț raid al 
ing. Diamancescu reprezintă 
o filă a istoriei automobilisti
ce din țara noastră, fapt pen
tru care am ținut să-l con
semnăm aici.

noiembrie 
neprielnic,

Tiberiu CORNEȘAN



Jocurile BALCANICE
VELISTII GRECI

9

VIRTUALI CAMPIONI
Atleții bulgari la înălțime

BALCANICI în a treia zi a întrecerilor
(prin 
mare

cea

CONSTANȚA, 30 
talefon). Disputată pe o 
liniștită, cu vînt slab, 
de a patra regată a Balcania
dei de yachting a confirmat 
din plin valoarea concurtfn- 
ților greci, care s-au impus 
cu autoritate,- terminînd 
locurile de onoare (1, 2, 
5 ia Finn, respectiv 1 
ia F. D. !). Concurenții 
mâni s-au prezentat tot 
deșt, iar explicația n-o 
constituie handicapul

pe
3 și 
și 2 

ro- 
mo- 
mai

mate
rial, ci — credem — pregătirea 
tehnico-tactlcfi : N. Opreanu 
(deși a condus, alături de 
Kouligas, » mare parte din 
timp) a încheiat pe locul 8, 
JP. Svoboda pe 10, Gh. Nicol- 
cioiu pe 12 și P. Purcea pe 
18. Clasamentul general la 
clasa Finn : 1. P. Kouligas
3 p. 2. I. Hagipaulis 6 p, 3. 
iR. Ovcearov . 18 p.

La clasa F. D. a cîștigat 
cu peste 1 milă avans echi
pajul grec Kiriakides — 
Pandelis, urmat de cel al fra
ților P. și A. Bonas (Gre
cia) și de iugoslavii Babic — 
Nikolic: Echipajul I. Apos
tol — D. Nicolaescu rămas 
mult în urmă, a abandonat, 
în timp ce N. Culică — V. 
Andronic au obținut un me
ritoriu loc 6. In clasamentul 
general: 1. F. Kiriakides — 
M. Pandelis 0 p, 2. P. — A. 
Bonas 8,7 p, 3. D. Babic — 
S. Nikolic 14.4 p.

Ultima regată, care are loc 
astăzi, nu mai poate schimba 
soarta locurilor 1 din fiecare 
clasă i veliștii greci sînt vir
tuali campioni balcanici pe 
anul 1969.

CORNEL POPA —
coresp. principal

CONTINUĂ

SERIA INSUCCESELOR

BASCHETBAL1ȘTIL0R JUNIORI
ATENA, 30 (Agerpres). In 

ziua a treia a campionatului 
balcanic de baschet rezervat 
echipelor de juniori, selecțio
nata României a înregistrat 
un nou insucces (după cele 
din fața Bulgariei și Greciei). 
Ea a fost întrecută de echipa 
Turciei cu categoricul scor 
de 73—56 (41—17). Punctele 
formației române au fost în
scrise de : Nagy 3. Bugaru 
5, Zdrenghea 20, Oczelak 8, 
Zisu 2, Vidican 4, Poleanu 4. 
Niculescu 2 și Teodorescu 8. 
în cealaltă partidă a zilei, 
Bulgaria a învins Iugoslavia 
cu 64—59 (36—28).

în urma rezultatelor înre
gistrate pînă acum, în fruntea 
clasamentului se află repre
zentativele Greciei și Bulga
riei, învingătoare în ambele 
jocuri susținute. Urmează 
Turcia cu două victorii din 
trei meciuri, Iugoslavia și Ro
mânia cu zero puncte din 
două și respectiv trei întîl- 
niri susținute.

Romeo VILARA
transmite din SOFIA

t

ziua de vineri a fost .Dacă
românilor, aceea de sîmbătă 
aparținut aproape total atle-, 

ților țară gazdă, care au cu
cerit 8 din totalul celor 12 
titluri balcanice aflate in joc. 
Celelalte victorii au aparținut 
una atleților iugoslavi, una 
celor greci și două repre
zentanților, mai bine zis re
prezentantelor României (la 
200 m și 400 m). Dar, de ce 
n-am spune-o, speranțele 
noastre fuseseră mai mari.

Prima probă a zilei, de fapt 
încheierea pentatlonului în
ceput vineri, a adus un nou 
record al jocurilor. Tinăra 

"atletă Nedialka Anghelova a 
totalizat 4.858 p (100 mg—14,1. 
greutate — 12,76, înălțime — 
1,63, lungime — 6,22, 200 m— 
25,3). Accidentată la săritura 
în înălțime, campioana țârii 
noastre, Elena Vintilă, care 
lupta pentru cele 5 puncte ale 
locului secund, a fost nevoi
tă să abandoneze întrecerea 
după trei probe. Rezultate: 
1. ANGHELOVA (B) 4.858 p. 
— record balcanic, record 
bulgar; 2. Pece (I) 4.469 p. 3. 
Varbanova (B) 4.396 p, A Schal 
(R) 4.198 p.

Aruncătoarea bulgară Ivan- 
ka Hristova. net superioară 
celorlalte adversare, a cîștigat 
cu ușurință la greutate, după 
ce a corectat de trei ori (') 
recordul balcanic al probei 
Rezultate: 1. HRISTOVA 
17,80 — record balcanic, 
cord bulgar, 2. Văsekova 
5,62, 3. Ana Sălăgean
15,47, A Ioana Manoiiu 
14.65, 5. Nicolici (I) 1431 
Bosniei (I) 12,65.

La 1.500 m masculin, mult 
frunte 
turci.

cursei, 
să-si

a 
a

(B) 
re- 
(B) 
(R)
(R)

timp s-au aflat în 
concurențil greci și 
Abia pe ultima parte a 
favoriții au început 
caute locuri avantajoase. Ime
diat după pocnetul pistolului, 
bulgarul Atanasov a țișnit, 
urmat de iugoslavul George- 
vici și de Scheible, Pe linia 
dreaptă din fața tribunei a 
doua, Scheible l-a depășit pe 
alergătorul iugoslav, apropi- 
indu-se de fruntaș. La jumă
tatea turnantei, însă, cînd se 
pregătea să atace (poate deci
siv), Atanasov l-a împins pe 
semifondistul român, scoțîn- 
du-1 din ritm. Gestul lui. în 
mod normal, ar fi trebuit 
sâ-i atragă descalificarea.. 
Rezultate: 1. ATANASOV (B) 
3:46,0, 2. Ortwin Scheible (R) 
3:47,2, 3. Georgevici (I) 3:47.6, 
4. Maximovici (T) 3:48.3. 
Mircea Neamtu (R) 3:49,0, 6. 
Petrov (B) 3:49,5.

Cu timpul de 2:07,0, reali
zat vineri pe 800 ro. era evi
dent că prima șansă în pro
ba feminină de 1500 m apar
ținea concurentei bulgare Ve- 
selina Amzina. Lucrurile s-au 
petrecut întocmai. împreună 
cu coechipiera sa Kipra Da- 
nailova, Amzina a condus de 
la început și n-a mai cedat 
inițiativa pînă la linia de so
sire. Viorica Gabor a făcut

5.

PRETENDENT! LA MEDALII
Costin CHIRIAC

transmite din ISTANBUL

ISTANBUL, 30 (prin telefon). 
Reuniunea de aseară a întreceri
lor balcanice de lupte gțeco-ro- 
mane și libere a avut darul să 
trieze concurenții, cei mai buni 
urmînd să susțină, duminică sea
ra, asalturile decisive pentru 
ocuparea unui loc pe podiumul 
de onoare. Spre satisfacția noas
tră, printre aceștia se numără 
și o serie de concurenți români, 
unii dintre ei cu mari șanse la 
medalii de aur.

Dar iată amănunte despre evo
luția sportivilor noștri. Mai înty 
la „GRECO-ROMANE" unde ei au 
o comportare bună șl aspiră la 
titluri. I., Gibu (cat. 48 kg) l-a 
învins la puncte pe bulgarul 
tanov și va concura pentru 
dalia de aur, în compania 
cui ui Giorgios. La cat. 52 
Gh. Berceanu, după ce a 
liber în turul precedent, va avea 
de susținut două meciuri dificile 
cu Stoikov (Bulgaria) și Sabur 
(Turcia). într-o situație destul de 
grea se găsește C. Feodorov (cat. 
57 kg), care l-a eliminat din com
petiție pe grecul Perpeditis. dar 
are de luptat cu doi concurenți 
foarte buni : Gungbr (Turcia) șl 
Lazarov (Bulgaria). V. Vîrtosu 
(cat. 62 kg) a produs o mare 
surpriză, învingîndu-1 prin tuș, 
în min. 8, pe Popov (Bulgaria), 
cîștigătorul medaliei de aur la 
ultima ediție a „Turneului spe
ranțelor olimpice". Această vic
torie i-a creat lui Vîrtosu șanse 
mari la medalia de aur, pentru 
care își va măsura forțele, dumi
nică seara, cu Arslan (Turcia). 
I>a cat. 68 kg, P. Husaru se va 
întrece pentru locurile 3—4. Re
prezentantul nostru la cat. 82 kg, 
L. Eizic, și-a îmbunătățit ritua- 
ția în clasamentul categoriei, în- 
vingînd prin descalificare pe bul
garul Atanasov. Eizic nu mai 
are. de susținut nici un meci și 
locul pe care-1 va ocupa depinde 
de rezultatul dintre Aydeniz (Tur
cia) și Atanasov. A. Bucov (cat. 
90 kg) a evoluat aseară sub aș
teptări, pierzînd la puncte în 
jața lui Zvizdak (iugoslavia) și 
fiind, astfel, eliminat din con
curs. Semigreul N. Mandea a în
cheiat partida sa cu turcul Cen- 
giz la egalitate și va lupta în 
finală (pentru medalia de aur 
?au bronz) cu Iugoslavul Nasilik. 
V. Dolipschi (cat. peste 100 kg) 
a ratat titlul de campion balcanic 
fiind învins la puncte de către 
Tomov (Bulgaria). Tînărului Do- 
lipschi i-ar fi fost suficient doar 
un meci nul pentru a cîștiga me
dalia de aur. Acum, el se va in-

Sai- 
me- 
gre- 
kg. 

tost

trece pentru locurile n sau m cu 
Grubanov (Iugoslavia).

LA „LIBERE”, I. Arapu (cat. 
48 kg) s-a prezentat pînă acum 
excepționaL In ultima reuniune, 
el l-a Învins prin tuș pe Darlev 
(Iugoslavia) șl va concura in fi
nală cu Hristov (Bulgaria). La 
categoriile 68 și 74 kg mai sint 
in concurs cite trei concurențl, 
printre care și românii E. Cris
tian, respectiv I. Dumitru, cu 
șanse la una din medalii. Intr-o 
situație bună se află greul ro
mân E. Panait, care l-a întrecut 
pe bulgarul Nlkolov. prin des
calificare, șl are șanse la meda
lia de aur, în funcție de felul 
cum se va încheia meciul dintre 
Nikolov și turcul Ozdemir. Spor
tivii noștri de la celelalte cate
gorii nu mai pot aspira la meda
lii de aur sau argint. Aceștia au 
obținut următoarele rezultate : 
FI. Moț (cat. 57 kg) a fost învins 
la puncte de Iankovski (Iugosla
via), C. Moldovan (cat. 62 kg) 
a pierdut la puncte la Todev 
(Bulgaria), V. Mihăilă (cat. 82 
kg) a fost întrecut la puncte de 
Bulbul (Turcia), Șt. Enache (cat. 
SO kg) a cedat la puncte in fața 
lui Baicev (Bulgaria), iar Șt. 
Gyorgy (100 kg) și P. Ioniță (cat. 
52 kg) — liberi în ultimul tur — 
vor lupta pentru locurile 2—3, 
respectiv 3—4.

Duminică seara vor fi cunos- 
cuți cei 20 de campioni balcanici 
la tineret pe anul 1969.

. totul pentru a-i amenința în- 
tîietatea, dar sprintul concu
rentei bulgare nu i-a lăsat 
nici o speranță. în finalul 
cursei, ea s-a văzut incapabilă 
să răspundă, la rîndu-i, a- 
tacurilor urmăritoarelor. Cam
pioana junioarelor noastre, 
Maria Linca, a avut un finiș 
remarcabil, însă după păre
rea noastră nițel cam tardiv. 
Cu mai mult curaj de-a 
lungul întregii curse, poate 
că Linca ar fi reușit nu nu
mai noul record, ci chiar și 
o victorie de prestigiu pentru 
scurta sa activitate competi- 
ționalâ. Rezultate: 1. AMZINA 
(B) 4:23,8 — record balcanic, 
record bulgar, 2. Maria Linca 
(R) 4:25,8 — record român de 
junioare și senioare... X Milo
sevics (I) 4:26,2 — record iu
goslav, A Viorica Gabor (R) 
4:27,0, 5. Reicher (I) 4:27,7, 
6. Danailova (B) 4:34,2.

Săritura în lungime băieți 
a fost pentru noi, ca să fim 
sinceri, proba marii decepții. 
Principalul favorit, recordma
nul țării noastre. Vasile Săru- 
can, n-a mai arătat valoarea de 
la „internaționale* sau mai a- 
les de la campionatul național. 
Din cele șase încercări, nici 
una nu ne-a reamintit pe 
omul cu 7,85 m. Săriturile 
sale n-au fost „încheiate-, 
Sărucan scurtind de fiecare 
dată aterizarea. Nici Mihai 
Zaharia n-a evoluat la înăl
țimea așteptărilor. Rezultate: 
1. RAK (I) 7.71, 2. V. Sărucan 
(R) 7.64. 3. Babici (I) 7,59, A 
M. Zaharia (R) 7,50. 5. Tute- 
kov (B) 7,39, 6. Marin (B) 
7

Cu ultima sa încercare, su- 
lițașul -Mliceo Miienski a răs
turnat in favoarea sa clasa
mentul final, obținind o vic
torie aplaudată călduros, chiar 
înainte ca sulița să fi luat 
contact cu solul. Singurul 
nostru reprezentant. Marcel 
Petra, s-a comportat mai slab 
decit îi cunoșteam posibilită
țile. Rezultate : 1. 5ÎILENSKI 
(B) 78,48 m, record bulgar. 2. 
Giurkoviri (I) 73,18, 3. Pavlov 
CB) 71,44 m, 4. KaDonis (G) 
70,84 m. -5. Petsa (R) 67,62 m. 
6. Trifunovici (I) 65.88 m.

Din nou tinăra Mariana 
Goți a avut o comportare ex
cepțională, De data aceasta la 
200 m, probă pe. care a do
minat-o intr-un stil de auten
tică campioană înainte chiar 
să fi aȚur.s la jumătatea tur
nantei, Mariana avea un a- 
vans substanțial, pe care l-a 
mărit la peste 10 m in finiș. 
Ioana Petrescu, alături de Lia 
Manoiiu și Ana Sălăgean. ne
lipsite încă de la ediția intîi- 
a Balcaniadei atletice femi
nine (1957), a luptat foarte 
mult și s-^.clasat a treia. Re
zultate : 1. Mariana GOTH 
(R) 23,6 — record balcanic, 
2. Venkova (B) 24,5, 3. Ioana 
Petrescu (R) 2A7. 4. Anici (I) 
2A8, 5. Ambrozi (I) 24,9, 6. 
Bobceva (B) 23,1.

Greutatea bărbați, pentru 
noi o probă, din păcate, fără 
speranțe, s-a încheiat cu vic
toria unui reprezentant al 
Greciei. Rezultate: l. LF.MO- 
NIS (G) 17,93, 2. Balisici (I) 
17,55 m, 3. Gospodinov (B) 
17,40 m, 4. Suker (I) 17,25 m, 
5. Gagea (R) 16,67 m. 6. Di
mitrov (B) 16,45 m.

Mihai Jelev, cîștigător la 
recentul meci Europa—Ameri
ca, n-a avut probleme de nici, 
un fel pentru a se clasa pri
mul la 3000 m obstacole. El a 
fost multă vreme talonat de 
Gheorgne Cefan. Dar era evi
dent pentru toată lumea din 
tribune că brașoveanul n-avea 
șanse decit.pentru locul trei. 
Căci Tihov, cîștigător la 
10 000 m, pîndea momentul fi
nișului, și cum avea un finis 
tare... Rezultate: L JELEV 
(B) 8:39.6, 2. Tihov (B)
8 : 40,0, 3. Gh. Cefan (R) 8:42,0, 
A Pavlovici (I) 8 ! 54,2, 5. Voi- 
vodorici (I) 9 :06,4, 6. Niko- 
pulos (G) 9 : 08,4.

Din nou au fost alături la 
start vechile rivale Ileana Si- 
lai și Vera Nikolici. Și din nou 
campioana noastră a făcut 
proba unor excepționale ca
lități, a unei foarte bune for
me sportive. Pe distanța unei 
ture de stadion, Silai și Niko
lici nu s-au mai întîlnit de la 
precedenta ediție a Jocurilor 
Balcanice de atletism, de la 
Atena, cînd Victoria a reve
nit sportivei iugoslave. De 
data aceasța, victoria a apar
ținut recordmanei României, 
de o manieră care nu lasă loc 
nici unei discuții. Rezultate: 
1. ILEANA SILAI (R) 53,8— 
record balcanic, 2. Nikolici (I) 
54,9, 3. Zlateva (B) 56,3, 4. Ia-

cob (R) 56,5, 5. Tomova (B) 
56,9, 6. Nagi.(I) 57,6.

Disputa decatloniștilor s-a 
încheiat, conform prevederi
lor, cu victoria atletului bul
gar Spas Djurov. El a tota
lizat 7.301 p, reeditind astfel 
victoria de la Atena. Repre
zentanții noștri, debutanții 
Valentin Jurcă și Vasile Bog
dan, au evoluat mai slab de- 
cit în precedentele concursuri. 
Rezultate: 1. DJUROV (B) .
7.301 p. 2. Mliakov (B) 7.150 
p, 3. Vradnik (I) 6.912 p, 4. 
Fister (I) 6.783 p, 5. Jurcă (R) 
5.778 p, 6. Bogdan (R) 6740 p.

Ultima probă a zilei, ștafeta 
4 x 100 m. bărbați, a confir
mat superioritatea sprinterilor 
bulgari și incapacitatea aler
gătorilor noștri, care nu reu
șesc să alcătuiască o echipă 
de ștafetă in adevăratul sens 
al cuvîntului.' Rezultate: 1. 
BULGARIA 40.0 — • record
balcanic, 2. Iugoslavia 40.1, 3. 
Grecia 40,5. 4. România 42,1,. 
5. Turcia 42,3.

Clasament general, pe echi
pe după trei, zile — BAR- 
BAȚI: 1. Bulgaria 109 p,"*2. 
Iugoslavia 90 p, 3. România.

41 p, 5. Turcia 
România 78

68 p, 3. Iugo-

80 p, 4. Grecia 
• 14 p ; FEMEI:

p. 2: Bulgaria 
slavia 40 p.

1.

.DRAPELUL VICTORIEI
ÎN POPAS

Pe tabloul de bord al mo 
tocicletelor și mașinilor noas
tre s-au înscris deja 3 000 de 
kilometri parcurși de la Mos
cova. In timp ce mașinile 
obosite se odihnesc, în ca
pitala României, mă folosesc 
de prilejul de a împărtăși 
cîteva din impresiile culese 
în drumul ce-1 parcurge șta
feta internațională „DRAPE
LUL VICTORIEI".

La 11 august, în Piața Ro
șie din Moscova, chiar de 
lingă Mausoleul lui Lenin, 
reprezentanții Bulgariei, R. D. 
Germane, Cehoslovaciei, Po
loniei, României, Ungariei 
și U.R.S.S. luau startul în 
drumul ce avea să-i ducă pe

.. rTfilntlt.
> I ti! UXXXXfa

BUCURESTEAN
urmele celor mai importante 
bătălii din cel de-al doilea 
război ■ mondial. Itinerarul 
ștafetei trece pe teritoriile 
Uniunii Sovietice, Poloniei, 
României, Bulgariei iar în 
aprilie anul viitor ea va con
tinua cu a doua etapă, care 
va trece prin Ungaria, Ceho
slovacia și R. D. Germană. 
Finișul va fi la 8 mai 1970, 
exact la împlinirea a 25 de 
ani de la capitularea Germa
niei naziste.

De multe ori am străbătut 
drumurile acestor țări și am 
admirat atît frumusețile na
turale întilnite în cale, cît și 
monumentele care aminteau 
de evenimentele petrecute cu

aproape

Academia Olimpică 
Internațională

și-o inaugurat a IX-a sesiune
Victor BANCIULESCU

transmite din ATENA

ATENA. 30 (prin telefon).
Simbătă (n.r. ieri) s-a inau
gurat. pe colina Pnyx din 
Atena, cea de a 9-a sesiune 
a Academiei Olimpice Inter
naționale. ale cărei lucrări 
se vor desfășura sub auspicii
le Comitetului Internațional 

’ Olimpic, intre 1 și 13 septem
brie chiar la Olimpia,. locul 
de obirșie a jocurilor pe care 
le celebrăm din patru în patru 
ani. . .. •

înființată în 1961, Acade
mia ține cite o sesiune anua
lă, în fiecare vară, invitînd 
participant din lumea întrea
gă la un fel de universitate 
liberă menită să perpetueze 
ideile și idealurile olimpice.

Prelegerile sînt ținute de 
experți de renume mondial, 
personalități ale vieții spor
tive internaționale, care își • 
împărtășesc aci experiența și 
opiniile asupra unor teme o- 
limpice privite din punct de 
vedere arheologic, istoric, fi
ziologic, pedagogic, psihologic, 
medical, jurnalistic etc.

Printre conferențiarii actua
lei sesiuni se află și Alexan
dru Șiperco, membru ai C.I.O. 
pentru România. De aseme
nea, a fost invitată să prezin
te o dizertație, în cadrul unuia, 
dintre seminarii, dubla cam
pioană olimpică și multipla 
recordmană mondială Iolan- 
da Balaș-Soter.

Tema principală a sesiunii 
a fost intitulată : „Jocurile O- 
limpice moderne". Seminariile 
pe marginea acestei teme vor 
cuprinde următoarele subiec
te : 1. Jocurile Olimpice de
iarnă ; 2. Programul și orga
nizarea Jocurilor Olimpice ; 3. 
Ideile și ideologia lui Couber
tin, astăzi și mîine: 4. Miș
carea olimpică în slujba re
lațiilor umane ; 5. Determina
rea valorii pedagogice a Jo
curilor pentru sportivi și în 
general pentru întreaga lume;

le-6. Activități .culturale în 
gătură cu Jocurile Olimpice ;
7. Limitele și riscurile sportu
rilor competitive din- punctul 
de vedere 
din punct 
ditai; 8.

al sportivilor și 
de vedere me- 

Responsabilitățile 
mijloacelor de difuziune (ra
dio, televiziune, presă).

Iată un cadru larg de ac
tivitate intelectuală pentru 
grupele de studiu (formate 
după afinități delimbă : fran
ceză și engleză). Participanții, 
recrutați —la propunerile co
mitetelor olimpice naționale^— 
in special din rindurile stu
denților și profesorilor de e- 
ducație fizică, sportivilor ce
lebri, specialiștilor și oame
nilor de cultură, au aci prile
jul unui fructuos schimb de 
experiență și de păreri în pro
blemele majore ale mișcării 
olimpice. Țelul principal al 
Academiei rămîne, însă, di
seminarea. și promovarea spi
ritului olimpic prin mijloci
rea participanților din nume
roase țări.

Din partea țării noastre par
ticipă la actuala sesiune a A- 
cademiei Olimpice Internațio
nale : Iolanda Balaș-Soter, 
Victor Bănciulescu, redactor 
la ziarul Sportul, Dimitrie Cal- 
limachi, redactor responsabil 
la revista „Sport", Adrian 
Dajnșa, . vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Timiș, Ștefan Po
pescu, profesor de educație 
fizică din Buzău.

Turneul de polo pe apă

din Iugoslavia
în ziua a treia a turneului 

de polo pe apă de la Vrnjacka 
Banja, Italia .a învins Româ
nia cu 3—2 (1—0, 0—2, 1—0, 
1—0), iar Iugoslavia, a între
cut reprezentativa U.R.S:S. cu 
7—6 (0—0, 2—2, 1—1, 4—3).

TELEX-TELEX- TELEX- TELEX- TELEXTELEX- TELEX
La Varșovia, pe pistă de tar
tan, Szkordykowskj a par
curs 1 500 m în 3:38,2 (record 
al Poloniei), 
din același 
(S.U.A.) 400 m garduri 
49,4 ; Roelants (Belgia) 5 000 
m în 13:44,8 ; Hines (S.U.A.) 
8,05 m la săritura în lungi
me; Netaell (Suedia) 2:04,3 
în cursa feminină de 800 m.

Alte rezultate 
concurs: Lee 

în

(juniori) 3—1 (7, —12, 7, 6): 
la Moscova (echipe masculi
ne) Bulgaria—U.R.S.S. 
pa B) 3—2. (—9, —10, 
13).

(echi-
10. 15,

atleticCu prilejul meciului 
Finlanda—Norvegia, record
manul' mondial Kinrtunen 
(Finlanda) a obținut 89,24 m 
la aruncarea suliței.

Rezultate înregistrate în tur
nee de volei: la Modena 
(echipe feminine) Bulgaria — 
Italia 3—0 (8. 11. 8); Bul
garia — R. F. a Germaniei

Echipa iugoslavă de fotbal 
Olympia Ljubljana a jucat la 
Bari (Italia) cu formația 
F. C. Bari. Meciul s-a termi
nat la egalitate : 1—1 (0—1).

Tiparull.P.„Inioruiajia", 4tr. Brezoiaou ur.2a—25, București

MotociclițtLi ștafe
tei internaționale 
„Drapelul victoriei”, 
totiznplnați sărbă
torește pe traseu.
Foto: A. AGAPOV

aproape un sfert de veac în 
urmă. Aflîndu-ne pe pămîntul 
României, am fost impresio
nați de primirea care ni s-a 
făcut în orașe și în alte cen
tre locuite de pe cuprinsul 
acestei țări. Sintem literal
mente încîntați de frumusețea 
plaiurilor românești, în spe
cial a munților Carpați și a 
stațiunilor montane ca Bra
șovul, Predealul, Sinaia, cars 
sînt adevărate perle ale aces
tei țări.

Ne-am convins, și de avîn- 
tul construcției socialiste în 
România acestor ani, cît și de 
atitudinea prietenească a oa
menilor din aceste locuri. 
Asemenea sentimente de prie
tenie am întîlnit în toate eta
pele călătoriei noastre și de 
aceea sintem convinși că 
scopul ei a fost îndeplinit cu 
prisosință.

Iuri DARAHVELIDZE 
trimisul special al ziarului 
,,Sovietski Sport" — Moscova

București, 30 august

Proba de obstacole din 
CHIO de la Ostende (Belgia) 
i-a revenit sportivei Ann Ba
ckhouse lAnglia) 
Cardinal, 
33,79 sec.

pe calul 
cronometrată în 

(2 p penalizare).

franceză de scrimăFederația 
a selecționat 12 . sportivi care 
vor'participa la campionatele 
mondiale de la Havana t 
Berolatti,' Dimont, Noel, Re- 
venu, Tavrad (floretă mascu
lin), Allemand, Brodin, Je
anne, Ladegaillerie,. • Reant 
(spadă), Valle (sabie) și Ga- 
pais (floretă feminin).

STOCKHOLM, 30 (Ager
pres). — A luat sfîrșit cam
pionatul mondial de șah pen
tru juniori. Titlul a revenit 
lui A. Karpov (U.R.S.S.), care 
a totalizat 10 puncte din 11 
posibile (9 victorii și 2 re
mize !). Aurel Urzică (Româ
nia) s-a clasat pe locul 2-3, 
la egalitate cu maghiarul 
Adorjan, fiecare cu cite 7 p.

I 
Au urmat în clasament Kap
lan (Porto Rico) 61,2 p, An
dersson (Suedia) 6 p, Juhnke 
(R.F.G.) și Nekar (Cehoslova
cia) 5l/2 p, Vogt (R. D. G.) și 
Vujacici (Iugoslavia) 41/, p, 
McKay (Scoția), Diaz (Cuba) 
și Castro (Columbia) 1* 2 p. 

în .ultima rundă, Urzică a 
remizat cu Andersson (Sue
dia).

Lotul belgian pentru 
CE. de atletism

Federația de specialitate belgia
nă a stabilii lotul masculin care 
va participa la campionatele eu
ropene de atletism, de la Atena. 
Dm lot fac parte printre alții : 
Paul Poels (100 șl 200 m), Rudi 
Simon (SOo m), Andre de Herto- 
ghe (1500 m). Emile Puttemans 
(5000 m), Eddy Van Butsele (3000 
m obstacole), Gaston Roelants 
(10 000 m și maraton).

Roland Mathes
record mondial !

Cu prilejul 
de natație ale 
care se desfășoară la Berlin, 
Roland Mathes a stabilit un 
nou record mondial în proba 
de 200 m spate cu perfor
manța de 2:06,4. Mathes deți
ne și recordul lumii în proba 
de 100 m spate cu timpul de 
57,8.

campionatelor ‘ 
R. D. Germane,

SENZAȚIE LA FOREST HILLS!
*

ILIE NĂSTASE ÎNVINGE PE STAN SMITH!
DUPĂ ȚIRIAC, S-A ACCIDENTAT Șl GRAEBNER...

NEW YORK, 30 (prin tele
fon). — Intr-unui din cele mai 
interesante meciuri ale celei de 
a doua zile, din turneul „open” 
de tenis de la Forest Hills, 
campionul român Ilie Năstase 
a dispus de omologul său ame
rican Stan Smith, după seturi 
de mare luptă : 5—7, 12-10, 7—5. 
6—3. Victoria tenismanului nr. 1 
al echipei României a creat o 
impresie deosebită. „Este . un 
serios avertisment adus davis- 
cup-manilor americani — co
menta agenția FRANCE 
PRESSE — mai ales datorită 
manierei excelente in care ju
cătorul român și-a impus supe
rioritatea”. Alt jucător ameri
can iese din cursă în condiții 
neașteptate : Clark Graebner

s-a accidentat la umăr în par
tida cu englezul Taylor la sco
rul 6-4, 2—6, 0-2. în fine, 
Charles Pasarell este eliminat 
de modestul tenisman austra
lian Addison cu 3—6, 7—9, 4-6.

Ion Țiriac continuă să se re
simtă după accidentul suferit, 
neputînd da randamentul nor
mal in partida de dublu, sus
ținută cu I. Năstase, în fața 
perechii cehoslovace Kodes — 
Kukal. Aceștia au cîștigat cu
3- 10, 6-4, 6-2, 6-2.

Alte rezultate din turul doi : 
Roche - Koch 6-2, 6-3, 6-4 ; 
Bucholz — Kodes 6-2, 3—6, 6—3,
4— 6, 6—2 ; Gimeno — McManus 
4—6. 6—3, 6—2, 6—2 ; Newcombe
— Singh 6-3, 6—1, 6-1 ; Royer
- Stone 6-1, 3-6, 7-5, 2-6, 6-3.

CAMPIONUL DE 1ENIS U ROMÂNIEI 
relanseaiă discuțiile în jurul „Cupei Davis"

(Urmare. din pag. 1)
finiți vă a oamenilor săi pentru 
Challenge-round numai după 
epuizarea marelui terneu „open“, 
test ultim al selecției.

încă înainte de „șocul" produs 
de Năstase la Forest Hills, spe
cialiștii americani ai sportului cu 
racheta ne declarau că întîmpi- 
nă dificultăți în alegerea ce o axi 
de făcut, întnicît cei mai buni 
jucători americani au înregistrat 
în ultimul an mari variații de 
formă. Evident, totuși, prima se
lecție s-a făcut. Au fost desem
nați cei cinci jucători care se află 
sub atenția antrenorilor și selec
ționerilor americani. Este vorba — 
se știe — de Arthur Ashe, Stan 
Smith, Clark Graebner, Bob Lutz 
și Charles Pasarell. Privind rezul
tatele primelor două tururi, doar 
Ashe se poate considera sigur ti
tular. Pentru ceilalți, se cuvin» 
semne de întrebare, deocamdată.

Intre timp, la Cleveland, oraș 
situat în nordul statului Ohio, pe 
malul lacului Erie, continuă pre
gătirile în vederea finalei care va 
hotărî dacă Salatiera de argint va 
traversa Atlanticul pentru a po
posi la București sau va rămîne 
în continuare la Washington. Te- 
enurile de tenis sînt situate la « 

depărtare de 12 km de centrul 
orașului, în suburbia rezidențială 
numită Cleveland Heights. în tri
bune pot lua loc 8000 spectatori, 
dar au fost vîndute deja 9000 de 
bilete pentru fiecare dintre cele 
trei zile.

Printre fericiți! posesori ai bile
telor s„ află și mul ți români ame
ricani, care așteaptă jocul cu 
multa nerăbdare și speranțe in 
victoria noastră. Ei au organizat 
încă de pe acum o mică „gale
rie" pentru a-i încuraja și sus

ține pe Tiriac și Năstase. „Pute
rea galeriei noastre, spunea Ion 
Rogojan, muncitor de la o oțelărie 
din Cleveland, depinde în • mare 
măsură de felul în care vor evo
lua jucătorii români. Jocul lor 
bun ar electriza galeria noastră 
și i-ar spori entuziasmul. în ace
lași timp, încurajările noastre le 
vor întări voința de a învinge și 
puterea de luptă“.

Două elemente justifică însă 
mai multă rezervă asupra rezul
tatului finalei S.U.A. — România. 
Primul — și poate cel mai impor
tant — este ca Tiriac, deși se află 
în formă bună, nu poate pentru 
moment să-și folosească întreaga 
capacitate de luptă datorită fisu
rării unei coaste din partea dreap
tă a pieptului, în urma unei că
deri. Durerile provocate de această 
fisură iradiază pînă în umărul 
drept, împiedicîndu-1, în special 
la serviciu, să lovească mingea 
cu toată puterea.. In urma radio
grafiei făcute la New York, me
dicul i-a recomandat să poarte un 
bandaj elastic peste cușca tora
cică. Bandajul însă l-ar incomo
da mult în timpul jocului, redu- 
cîndu-i posibilitatea de deplasare 
rapidă. Tiriac a holărît să nu-1 
poarte cel puțin acum, în timpul 
jocurilor din cadrul campionate
lor S.U.A. Rămîne de văzut dacă 
fisura se va putea suda pînă la 
19 septembrie, cînd începe finala 
de la Cleveland.

Un alt element neliniștitor este 
că organizatorii Challenge-round- 
ului au trecut la reamenajarea 
terenului de ciment în scopul de 
a-1 face mai rapid, fapt care dez
avantajează mult pe tenismanii 
români. în acest sens, a început 
deja acoperirea cimentului cu o 
soluție specială pentru a-1! face 
mai dur și mai lunecos. Pe un 
asemenea teren, mingea nu nu
mai că va ricoșa mai rapid, dar

unghiul de ricoșare va fi mai mic. 
Intrebînd dacă nu cumva, în a- 
ceste condiții, dezavantajele pe 
care le vor avea sportivii români 
în timpul meciului se vor răs- 
frînge și asupra celor americani, 
un gazetar de specialitate ne-a 
răspuns că aceștia se acomodează 
foarte bine cu cimentul și că 
pentru ei diferența de duritate a 
suprafeței de joc va fi mică, 
aproape imperceptibilă.

Intr-o discuție avută cu Ion 
Țiriac, acesta ne-a declarat ca 
deși nu a văzut încă terenul din 
Cleveland, atît el cit și Năstase 
consideră că acesta îi va deza
vantaja în mod cert. „Noi sintem 
obișnuiți cu terenurile de zgură, 
spune fostul campion român. In 
Europa sînt numai asemenea te
renuri. Totuși vom căuta să fa
cem față cît mal onorabil noilor 
condiții de joc. Este cea mal difi
cilă întîlnire dintre toate pe care 
le-am susținut pinâ acum. Miza 
este și ea mare. Americanii au o 
echipă puternică și, în plus, ei 
pot să folosească pe toți cei pa
tru jucători în jocurile de simplu 
și dublu. Dar obstacolul cel mai 
important este că jucăm la ei 
acasă și pe terenul lor...**.

In ciuda tuturor acestor incon
veniente pe care le prezintă pen
tru Tiriac și Năstase marea fi
nală, oficialitățile tenisului ame
rican sînt extrem de reținute in 
a face vreun pronostic privind re
zultatul meciului cu* România. In 
mod curent se spune aci „...este 
un meci foarte dificil și deschis 
oricărui rezultat**. Sau „...orice 
fel de pronosticuri sînt, în cazul 
meciului cu România, hazardate" 
— așa cum ne declara textual 
comentatorul sportiv Bob Slesin- 
ger, de la cotidianul „Cleveland 
Press’, un specialist reputat.

N-avem motive să-1 contrazi
cem...
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