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PARTIDA VA FI TRANSMISĂ
TARII PRIETENE

LA POSTURILE NOASTRE DE RADIO ÎNCEPÎND DE LA ORA 20 (ora Bucuieștiului)
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! Momentul^
i prefuirii... i
■ I

De pe culmile 
pasionatul 
frumusețe,

munților, care mărginesc văi largi și însorite, 
de drumeție descoperă, la tot pasul, comori de 
zămislite de om și natură.

IN TARA DE SUS
A MOLDOVEI

p
ului 
tită

asionatului de drumeții 
montane, oprit undeva pe pis
curile Rarăului sau Giumală- 

i se așterne în față o țară ves- 
prin frumusețea locurilor și 

hărnicia pămîntenilor.
călător pe cărările 
între lanțul muntos al 
lor Orientali și valea

Același 
cuprinse 
Carpați- 

________ ,, ... Șiretului 
va descifra în ’monumentele pre
sărate la tot pasul o istorie 
vechimi, scrisă mai mult 

ascuțișul armelor : istoria 
mimurilor SUCEVEI.

Filele timpului consemnează 
zile de glorie, cînd numele mol
dovenilor era rostit cu respect 
în multe țări ale lumii. Au fost 
zilele cînd Alexandru cel Bun 
a reușit să asigure țării, în 
lunga lui domnie, o perioadă de 
liniște atît de necesară consolidă
rii statului ;• cînd Ștefan cel 
Mare, cel mai strălucit domnitor 
de pe aceste plaiuri, a cărui 
iscusință de conducător militar 
și organizator al statului a fost 
dublată de aceea a unui mare 
diplomat, bazîndu-se pe masele 
de țărani, a format un stat cen
tralizat și puternic, cu un înalt 
prestigiu internațional, cu o pu
ternică tradiție de luptă pentru 
libertate națională.

Dar istoria acestor pămînturi 
a cunoscut mai mult amarul și 
jalea. Au fost zilele cînd moldo
venii au îndurat apăsătoarea do
minație otomană și asuprirea 
boierească ; cînd autoritățile, 
înspăimîntate de acțiunile revo
luționare, au executat mulți 
răzvrătiți pe cîmpul de lîngă lo
cul numit ..Pod verde", sau la 
nord de Rădăuți, la Toloaca 
Frătăuților ; cînd...

... A venit o zi. O zi, cînd pa
sărea și-a luat zborul spre înăl
țimi. cu aripile larg deschise. 
23 AUGUST 1941 a însemnat și 
pentru aceste plaiuri începutul 
unei noi istorii, încrustată în li
niile de beton și sticlă ale mo
dernelor obiective...........................
ale multicolorelor 
dii.țiare.

țâră putință de 
IrT Țara de Sus a ________ ,__
cutui se confruntă cu prezentul 
și se contopește cu el.

„ȘTEFAN : ...Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a 
fost a mea șl nu e a voastră, ci a urma
șilor voștri, ș-a urmașilor urmașilor voș
tri, în veacul ” "

(Barbu Șt. 
SOARE)

nate 
noștri, care 
radicală în 
rașului și 
«Văzut din 
foarte vechi pare să 
rînduiala veacurilor. Dă. impre
sia că nu blocurile moderne 
sint construite intr-un oraș vechi 

dimpotrivă, că în jurul 
monumente ale 

din zilele noastre

vecilor...14
Delavrancea — APUS DE

marile înfăptuiri ale anilor 
au produs o cotitură 
întreaga viață a o- 
a locuitorilor săi: 
avion, orașul acesta 

------  ' inverseze

din 
cu 
pa-

industriale și 
construcții e-

tăgadă, aici. 
Moldovei, tre-

CETATEA DE SCAUN A 
SUCEVEI

Viața nouă a orașului începe 
abia după eliberare, cînd se 
scriu noile file ale Istoriei. Răs
foind paginile Clin urmă, scrise 
despre Suceava, găsim consem-

ASTĂII,
MECI INTERNATIONAL 

DE HANDBAL
Pe terenul Progresul din Ca

pitală va avea loc astăzi întâl
nirea internațională de hand
bal feminin dintre echipa Pro
gresul și selecționata orașului 
Magdeburg (R.D.G.). Handba
listele germane ocupă locul doi 
în clasamentul diviziei A. 
Partida va începe la ora 17,30.

Finalele de înot ale juniorilor

REVIRIMENT 
ÎN CEASUL 
AL 12-LE A

Schimbare la fată în ul
tima reuniune a naționalelor 
de juniori. Majoritatea com
petitorilor, treziți parcă din 
amorțeală, au ieșit din ritmul 
de vals lent în care s-au com
plăcut timp de trei zile, lup- 
tînd cu mai multă ambiție 
pentru titlurile de campioni și 
rezultate superioare. Poate toc
mai de aceea și întrecerile fi
nale ni s-au părut mai intere
sante, mai spectaculoase.

în cursa de 490 m a celor 
mai tinere crauliste, Gyongy 
Sovago ' și Liliana Dan au 
condus pe rîjid. dar finișul 
Luciei Radu s-a dovedit cel 
mai vivace, dinamovista cîș- 
tigmd în 5:18,2. La fel de pa
sionantă a fost și finala del
finilor mici. Eugen Aimer 
(care de data aceasta ne-a o- 
ferit o frumoasă surpriză) și 
Carol Rolik s-au lansat de la 
primii metri într-o luptă a-

Ad. VASILIU

(Continuare in pag. a 2-a}

ci, 
numeroaselor 
arhițecturii 
s-au adunat casele mărunte ale 
orașului de
fel,’ această inversare are temei 
de vreme ce întreaga viață a 
orașului gravitează in jurul com
plexelor noi de locuințe**.

Aici, în cetatea de scaun a 
Sucevei, s-au înălțat mari în
treprinderi industriale, care asi
gură dezvoltarea economiei regi
unii în ritm susținut. Dacă am 
încerca un tur al orașului, va 
trebui să trecem neapărat pe la 
Combinatul de industrializare a 
lemnului și Combinatul de hîr> 
ție și celuloză, pe la Combinatul 
de industrializare a cărnii și fa
brica de conserve de fructe, pe 
la topitoria de in și cinepă și 
fabrica de încălțăminte „Stăru
ința*.

De la vechea și glorioasa ce
tate de scaun a lui ștefan cel 
Mare, se vede bine complexul 
industrial. Stau față In față.

odinioară. Intr-un

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

BELGRAD, 2. - Timpul re
zolvă mai mereu lucrurile: 

după o noapte întreagă de o- 
dihnă, petrecută în elegantul 
hotel Metropol, aflat in phn 
centrul orașului, tricolori; a- 
abordat proaspeți antrenamen
tul de azi dimineață, efectuat 
pe stadionul J.N.A.. care va 
găzdui miercuri, la lumina re
flectoarelor, intilnirea amicală 
I ugoslavia—Român ia.

A fost mai mult un antrena
ment de acomodare care a cu
rat 60 de minute și la sRrșitul 
căruia ANGELO NICULESCV 
a comunicat oficial ziariștilor 
iugoslavi și români nos
tru reprezentativ.

— Cum jucăm miercuri.ee 
anume preconizați ca idee 
de joc, l-am întrebat pe 
antrenorul echipei națio
nale, știut fiind că, d_n 
condiții obiective și subiec
tive, formația noastră se 
prezintă intr-o formulă 
dificată.

— Sper ca echipa, deși 
tr-o altă alcătuire, să-ți 
jocul obișnuit, pierind tot de 
la sistemul 1—4—2—4 ; nn „4— 
2—4“ aplicat, insă, cu elastici
tate, pentru a se putea rezol
va acțiunile ia ambele situații 
de joc. In fazele de apărare. 
Dembrovschi (in alternanță eu 
Domide) ți Ghergheli (mijlo- 
caț cu sarcini speciale in de
fensivă) iți vor părăsi tem
porar liniile lor, repliindu-se in 
ața fel incit să-i creeze lui 
Hălmăgcanu poziție de ultim 
apărător in fața porții lui 
Ghiță.

— Se ridică, cred, o pro
blemă : înlocuitorii Ini Bar
bu (pare-se intr-o criză de 
formă sportivă) și Deleanu 
(accidentat!, respectiv Hăl- 
măgear.u și Mocanu, sint 
oare ei cei mai in drept să 
ocupe posturile respective? 
Nu ne referim la valoarea 
lor intrinsecă, ci la posi
bilitățile lor actuale, intru- 
cit. este știut, ambii au stat 
multă Vreme pe tușă.

— Este drept, dar n-am avut 
.încotro. In vederile noastre au 
mai fost și alți jucători ca. de 
pildă. Dumitru Nicolae, dar la 
testele noastre stelistul n-a 
corespuns. Și apoi, ne-am gin- 
dit : Hălmăgeanu a mai jucat 
împreună cu Dan — ultima oară 
la Paris, la amicalul cu Franța, 
iar Mocanu, restabilit complet, 
posedă față de alți contracan-

I
I

(Continuare in pag. a 4-a)

DELEGATUL LIGII INTERNATIONALE»

DE HOCHEI PE GHEATA LA BUCUREȘTI5 *

Oaspetele va vizita bazele
sportive unde vor avea loc

meciurile
B si C

din
ale

grupele
C. M.

a sosit în Ca-Luni seara 
pitală dl. Marjan LUXA, se
cretar al federației de hochei 
pe gheață din Iugoslavia și 
membru 
L.I.H.G., 
acest for 
pe lingă 
zare 
campionatului mondial 
hochei pe gheată din februa
rie 1970.

Oaspetele nostru VA VI
ZITA BAZELE SPORTIVE 
DIN BUCUREȘTI, POIANA 
BRAȘOV ȘI GALAȚI, unde 
se preconizează a se organiza 
jocuri din cadrul celor două 
grupe ale C. M. în același 
timp, cunoscutul tehnidian 
iugoslav VA AVEA ȘEDINȚE 
DE LUCRU CU COMISIA 
DE ORGANIZARE SI CU 
COLEGIUL DE ARBITRI AL 
FEDERAȚIEI NOASTRE, cu 
scopul realizării unui schimb 
de experiență și pentru a se 
elucida toate problemele le
gate de buna desfășurare a 
acestor întreceri ce le va 
găzdui țara noastră.

al Directoratului 
care va reprezenta 
sportiv internațional 
comisia de organi- 

a grupelor B și C ale 
de

• I.

LA O JUMĂTATE DE SECOL DE LA PRIMUL MECI ROMĂNIA - IUGOSLAVIA
In stingă : Sătmărear.u ți Dumitrache; în dreapta :

desen
Belin ți vortarul Curkovici 

de NEAGU RADULESCU

Ciftigătorii de etapă se schimbă.

VASILE TUDOR
AUTORITAR

• Astăzi la ora
SIBIU, 2 (prin telefon, 

de la trimisul nostru)- — 
Ziua maraton 'a .Cupei 
Voința' a început marți di
mineață cu desfășurarea 
etapei contratimp individu
al (Sibiu — Cristian — Si
biu! pe care organizatorii 
au redus-o de la 25 la 20 
km. Tmpul a fost frumos.

(DINAMO) RAMINE LIDER
IN „CUPA VOINȚA“
cicliștii sosesc în Capitală

iar traseul complet, cuprin- 
zînd patru urcușuri, cobo- 
rîri pe serpentine și porți
uni de plat. Concurenții au 
luat startul din 2 în 2 mi
nute în ordinea inversă a 
clasamentului general indi
vidual. .

Campionul de contratimp 
al țării. Teodor Puterity

13
(Steaua), și-a confirmat 
specializarea în această 
probă, adjudeeîndu-și vic
toria. Grație acestui suc
ces, el a făcut un impresio
nant salt în clasamentul

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 2-a)

ION SÂNTEI, NOUL
Continuarea partidei fi

nale a campionatului 
publican de tenis. 
Sântei—Viorel Marcu,
atras ur. număr mai mare 
de spectatori decît toate 
meciurile zilelor prece
dente. în 
muri, care 
de minute, 
pețitori au

zilelor
ultimele ghe- 
au durat 25 
cei doi com- 
oferit multe 

faze frumoase, apreciate 
de public. Sântei s-a pre
zentat foarte sigur, a ac
ționat cu precizie, folo
sind lovituri puternice din 
forhând. De la 3—2 pen
tru Marcu, adversarul său 
a egalat, dar apoi s-a 
aflat din nou în deza-

LA KLAGENFURT

Dl. MAR JAN J.VXA

In
de lucru, dl. Marjan LUXA 
va împărtăși impresiile sale, 
iar ulterior va face un raport 
referitor la stadiul pregătirilor 
pentru organizarea celor două 
grupe ale C. M. în atenția 
Directoratului L.I.H.G.

încheierea vizitei sale

CAMPION DE TENIS AE ROMÂNIEI

ION SÂNTEI

vantaj: 3—4 și
După 5—5 a urmat un 
ghem foarte disputat, la

serviciu fiind Marcu. Cei 
doi jucători au condus 
pe rînd. dar în final Sân
tei s-a dovedit mai de
cis, a făcut break și a 
luat avans: 6—5. în ul
timul ghem. Sântei a a- 
vut două meciboluri, cîș- 
tigind o 
titlul de 
Rezultat: 
strucții,
Georgescu) — Marcu (Di
namo, antrenor Marin 
Bădin) 10—8, 4—6, 4—6,
8—6, 7—5. Deci, în lipsa 
lui Ilie Năstase Ion Ti
riac, Petre Mărmureanu 
și Sever Dron, noul 
campion al României este 
Ion Sântei.

dată cu 
campion

Sântei 
antrenor

setul și 
al țării.

(Con-
Ștefan

n fiecare an, la început de 
toamnă mai ales, o dată cu 
reluarea campionatelor națio
nale unii dintre idolii tribune-, 
lor — cîteodată, e drept, maiț- 
muiți decît îndreptățește mo

mentul — dezbracă definitiv tricoul sau 
treningul de jucător, anuniîndu-și retra-; 
gerea dm activitatea competițională de 
performanță. Unii o fac bărbătește, cu 
zîmbetul pe buze; alții fără să-și poată 
ascunde emoția și — de te nu ? — re
gretul sincer și puternic, apăsător în 
acea primă clipă a despărțirii de viața 
stadionului. Și aceasta, cu toate că cei 
mai mulți rămîn antrenori sau instruc
tori, activiști sportivi sau — măcar — 
spectatori, bineînțeles dintre cei mai 
fideli.

Așa se face că de cîfiva ani în cro
nicile campionatelor sau ale marilor 
competiții internaționale nu mai apar
— altădată scrise cu majuscule — 
numele unor sportivi de renume cum 
au fost Voinescu, Ozon, Apolzan, Mir
cea Dobrescu, Gheorghe Fiat, Viorel 
Moraru, Alexandru Penciu, Anton Ivă- 
nescu ș.a. Nimeni nu i-a uitat însă ; 
foarte adesea spectatorii îi compară cu 
înlocuitorii și balanța valorii se înclină 
spre sportivii de ieri, unii din ei astăzi 
cu timplele încărunțite. Este una din pu
ținele legi, aspră, poate, dar dreaptă, 
care în sport nu poate ocoli pe nimeni, 
nici pe super-campionii mondiali. Ea 
acționează, dacă sportivul nu manifes
tă el însuși inițiativă, în mod riguros la 
vîrsta plafonării, atunci cînd forța bra
țelor, precizia șutului, viteza, îndemîna- 
rea slăbesc, devenind vizibile și reflec- 
tîndu-se direct în evoluțiile personale, 
dar și ale echipei.

Atunci sînt clipele grele, decisive — 
pentru sportivii respectivi, dar și pentru 
anirenoriî lor.

„Nici o altă îndatorire a unui an
trenor nu este mai delicată, mai dificilă
— ne spunea deunăzi antrenorul de 
rugby P. COSMANESCU — decît aceea 
de a spune unui jucător, de regulă unul 
din acei sportivi căruia echipa îi da
torează multe succese și de care te 
leagă durabile sentimente de prietenie, 
că nu mai are loc în formație, că ar 
fj k'ne s“ îQse locul lui unui coleg mai 
țînăr. Nu o dată mi s-a întîmplat să 
iau măsuri în acest sens. Numai eu 
știu, insă,_ cît de greu mi-a fost, cît 
le-am amînat și cît m-au costat aceste 
omînări. Dar, oricît de dureroasă 
este o asemenea operație, ea trebuie 
făcută. Altfel nu se poate !"

IMult adevăr în cuvintele antrenorului 
P. Cosmănescu. într-adevăr, altfel nu se 
poale. Ar fi un deserviciu adus spor-

Itivilor respectivi și, fără îndoială, unul 
foarte important făcut echipei, ca să nu 
mai amintim de efectele negative ale 
întîrzierii în promovarea jucătorilor ti
neri. ,

Trebuie însă procedat cu grijă, cu 
tact, cu respectul deplin pentru tot ceea 
ce au făcut acești jucători în lunga și 
glorioasa lor carieră sportivă. Ideal ar 
îi ca nici unul dintre aceștia să nu ajungă 
— din cauza unor egoiste interese de 
club sau a unei lipse de preocupare 
pentru pregătirea tinerilor jucători — la 
evoluții penibile care să umbrească, toc
mai în final, activitatea lor compefițio- 
nală.

Spunem toate acestea pentru că au 
început unele campionate naționale și 
peste puțin timp este programat startul 
altora, lă volei, baschet ș.a. Ar fi trist 
ca în goana după primele puncte să 
fie uitați tocmai cei care se retrag acum, 
după ce ani de zile au reprezentat cu 
aiîta cinste culorile cluburilor și, multi 
dintre ei, ale echipei reprezentative I 
Retragerea idolilor nu trebuie să în
semne prăbușirea lor, ci un sincer mo
ment al prețuirii.
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CANOTOARELE

Ieri, a părăsit Capitala, cu 
destinația Klagenfurt (Austria), 
lotul feminin de canotaj pen
tru a participa la campionatul 
european, ce va avea loc în
tre 5 și 7 septembrie.

SELECȚIONATA
DE DAStHEl
A ROMÂNIEI
1N ITALIA

WWW
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MB

.. .va participa la 
turneu alături de repre
zentativele Italiei, 
niei si o formație 
S.U.Ă.
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Cei doi corecordmani (2:22 ,6) ai probei de 200 m delfin — la 

stingă E. Aimer și la dreapta G. Rolik

Silviu FLORESCU

REPRE-

Polo-

• La 13 septembrie,_______
ZENTATIVA DE SENIORI A ȚA
RII NOASTRE VA PLECA LA 
PALERMO PENTRU A PARTICI
PA LA UN TURNEU INTERNA
ȚIONAL, ALĂTURI DE ECHIPE
LE ITALIEI ȘI POLONIEI ȘI O 
SELECȚIONATA DIN S.U.A.

Escală pe aerodromul Clinceni a eclupajclor participante la TURUL AERIAN EUROPEAN. In Ima
gine, dr. loser Gaisbacher, președintele de onoare al Federației Aeronautice Internationale (dreapta), îm
preună cu loser Foso, secretar general al Aeroclubului austriac (in mijloc), intreținindu-se cu tovarășul Ion 
Cosma, prini-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București,’ pre
ședintele comisiei romane de organizare a turului.

In pagina a 4-a, ultimele vești în legătură cu acest interesant raliu aviatic.
Foto : AUREL, NEAGU

SELECȚIE A LOTULUI
DE FOTBAL TINERET

De luni pînâ azi, aspiranții la un loc în reprezentativa 
de tineret a țării au fost convocați la București. Azi, pe 
stadionul „23 August", de la ora 16.30, se va

-joc in urma căruia \or fi reținuți 18 jucători 
Printre jucătorii convocați de V. Mărtlărescu 

principal — și T. Macri — antrenor secund 
Oprea și Popă (Univ. Craiova), Pop, Mușat.
Neagu (Rapid), Sărac, Popovr; și Kun II (Crișul), Broșov- 
schi (U.T.A.), Dincuță și Bădin (Petrolul), Duțan (Dinaniti 
Bacău). |

disputa un 
din cei 26.
— antrenor
— se altă :
Dumitru ți

ECHIPA IUGOSLAVIEI PENTRU
BALCANIADA DE BOX DE LA GALATI

Federația de box din Iugo
slavia a trimis forului nostru 
de resort lista pugiliștilor care 
vor participa la Balcaniada de 
la Galați. Iat-o : Miloskajevic 
(muscă), Bahtihjarevic (cocoș), 
Zivkovic (pană), Gazepov (se- 
miușoară), Ukqc (ușoară), Iva
novic (semimijlocie),, Bojovfe 
(mijlocie mică), Sirkovski (mij
locie), Stojanovic (semigrea),

Vukusic (grea). Echipa este în
soțită de Todorovio și Petko- 
vic (conducători), Prokic și Ra- 
dunovic (antrenori), Borkovic 
(medic), Pocman (arbitru) și 
Toma Hladni (ziarist). După; 
cum se vede, în reprezentativa 
țării vecine nu figurează nici 
un participant la campionatele 
europene de la Bucjțj^țJ.

/

miercuri.ee
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Plusuri și minusuri

în promovarea juniorilor

Preocuparea de a asigura 
schimbul de mîine al schifiș- 
tilor a fost oglindită, la fina
lele campionatului național de 
juniori, nu numai de cei 431 
de participanți, cl și de sal
tul valoric al rezultatelor pe 
care le-au înregistrat majori
tatea acestor tineri entuziaști.

Nivelul tehnic la care s-au 
ridicat întrecerile în toate cele 
trei zile a fost corespunzător, 
la aceasta contribuind și buna 
organizare asigurată de FRCY 
(mențiuni speciale pentru la- 
boriozitatea a doi „veterani" 
ai canotajului N. Ilea și Gh. 
Gheorghiu, ca și pentru ame
najarea pistei balizate pe cu
loare — evident avantaj com- 
petițional). Dar, să trecem la 
o scurtă analiză a situației ac
tuale pe categorii de vîrstă. 
Astfel, la junioare mici s-a 
observat o substanțială creș
tere numerică în probele de 
vîsle. Consemnăm, totodată, 
timpul realizat de echipa CFR 
Timișoara la 4+1 v (1:46) și 
întrecerea dîrză oferită de 
principalele pretendente la ti
tlu în proba de 2 vîsle, unde 
cîștigătoarea a învins la nu
mai 2/10 s, într-o cursă care 
a atins cel mai bun plafon 
tehnic al categoriei. O altă re
marcă : nivelul de pregătire 
al junioarelor mici este co
respunzător și apropiat de 
cerințele categoriei superioa
re la care aspiră. Din păcate, 
nu același lucru îl putem sus
ține în ceea ce privește ju
nioarele categoriei I. unde și 
participarea a fost relativ sla
bă. Cu doar 3 echipaje la start 
în probele de 4+1 r și 8+1 
era și firesc ca întrecerea să 
devină neinteresantă, necon
cludentă. Și chiar dacă la star
tul finalei de simplu s-au pre
zentat 6 concurente disputa lor 
a fost departe de a ne mul
țumi. Se pune întrebarea : oare 
am asigurat pe principii sănă
toase pregătirea și promova
rea acestor sportive, viitoare 
senioare ?... în general, trebu
ie spus, însă, că atit Ia juni
oare I cît și II tendința de 
Înșiruire în proba de vîsle 
predomină. Este un lucru bun. 
Așteptăm în consecință, confir
marea acestora pe plan inter
național, într-un viitor cît mai 
apropiat.

La juniori mici, de aseme-

nea, probele de vîsle au fost 
cele mai populate, la startul 
lor fiind prezente un număr 
de 34 de echipaje. Și rezulta
tele obținute de acești mici 
ucenici ai canotajului — care 
au trecut prin „sita" seriilor, 
recalificărilor și finalei — le 
apreciem ca destul de bune, 
evidențiindu-se în mod spe
cial formația de 4+1 v a Șco
lii sportive nr. 1 București. 
Totuși, semnalăm că această 
probă de 4+1 v, nespeeifică 
pentru băieți, vine să confirme 
după ani de întreceri că nu 
contribuie suficient la forma
rea de sportivi necesari pro
belor de vîsle. Se impune, deci, 
o analiză serioasă a situației, 
a metodei de lucru.

Prin numărul sporit de e- 
chipe (49) și de participanți 
(154), juniorii din prima ca
tegorie au susținut din plin 
competiția. Participînd în cele 
7 probe clasice (dintre care 5 
au fost programate în serii, 
recalificări și finală), acești ti
neri schifiști au dat loc la un 
spectacol de calitate, cei mai 
buni dintre ei dovedindu-se 
competitorii de la 4+1 rame. O 
mențiune de onoare poate fi 
acordată și elevului Emil Bu- 
durișan (Școala sportivă Arad), 
care, la simplu, și-a confir
mat încă o dată calitățile, cu
cerind al doilea titlu de cam
pion. Din viitoarele întreceri 
cu fruntașii 
Budurișan nu 
cîștigat.

Situîndu-ne
tegorie, care este firește poar
ta de intrare în zona seniora- 
tului, nu putem aprecia timpii 
înregistrați decît prin prisma 
calității, a apropierii lor de 
cele mai bune rezultate ale 
seniorilor. A făcut acest lucru, 
în cea mai mare măsură, echi
pajul de 2 fără cîrmaci al clu
bului Dinamo (Chiriac Dănilă 
și Aurel Rehac), care a con
firmat prin titlu și „crono
metru" medalia de bronz cu
cerită la „Criteriul speranțe
lor olimpice". Dar se impune ca 
— la juniori mari - acomodarea 
cu distanța de 1500 m și chiar 
cu cea de 2000 m să se facă 
mai judicios, de-a lungul a 
2—3 ani de pregătire.

schifului nostru, 
va avea decît de

la această ca-

Brunet, cu ochi vii, pătrun
zători, înalt fi suplu ca o ba
lerină. fără o musculatură ie
șită din comun. La prima ve
dere e greu să fi-l închipui în 
postura de performer al nota
ției mondiale. Dar cînd îl ur
mărești pe culoarul piscinei, 
parcurgînd cu o ușurință (și 
tehnică impecabilă) remarca
bili sute de metri, nu poți ră
mâne impasibil, 
țelor este de o 
lețe iar eficiența 
șită din comun.

Acesta este Semion Beliz- 
Geiman, unul din oaspeții de 
onoare ai marelui concurs in
ternational pe care îl vom pu
tea urmări în zilele următoare 
la bazinul Dinamo.

La 24 de ani și cu o diplomă 
de inginer economist în buzu
nar, Senia, cum îl numesc prie
tenii, a parcurs aproape toate 
treptele măiestriei, AJUNGlND 
UNUL DINTRE CEI MAI VA
LOROȘI ÎNOTĂTORI DE PE 
CONTINENT. Iar cartea sa de 
vizită nu este mai puțin im
presionantă.

Multiplul campion și record
man (prima oară la 18 ani cu 
4:27,8 la 400 m liber) al Uni
unii Sovietice, campion al Eu
ropei în 1966 la 1500 m liber 
(16:58,5) și recordman mondial 
al probei de 800 m, medaliat 
cu argint și bronz la ultima 
ediție a J.O. (în ștafetele de 
4X100 m și 4X200 m liber), iată 
numai cîteva din performan
țele sale care l-au ridicat, de 
la an la an, tot mai sus pe 
scara valorilor internaționale.

Discuția noastră a fost des
tul de succintă și nu a durat 
mai mult decît îi este necesar 
oaspetelui să parcurgă cele 8 
lungimi 
400 m.

— Ce performanțe poți re
aliza la această oră ?

— Nu-mi cunosc încă adver
sarii, dar sper să nu-i dez
amăgesc pe spectatorii bucu- 
reșteni la prima mea evoluție 
în capitala României. Voi fi 
mulțumit dacă voi coborî sub 
4:20,0 la 400 m, și dacă voi 
înota cele 15 sute în jurul a 
17 minute. De altfel, pentru 
mine acesta este ultimul con
curs internațional al anului.

— Cum vă explicați înfrîn
gerea echipelor U.R.S.S., care 
porneau mari favorite în Cu
pa Europei ?

Mișcarea bra- 
mare natura- 
ei cu totul ie-

ale unei probe de

Viorica UDRESCU

Mozaic estival
• Primele meciuri în „Cupa României

• A început peiioada de transferări

Fassnacht nu este invincibil. Cred că-mi voi putea păstra titlul 
de campion 
reporterului

european la 1 500 
nostru.

s-a comis aceeași— Cred că 
greșeală ca în anul olimpic. 
Ne-am pregătit formidabil în 
timpul iernii, am corectat re
corduri mondiale și europene 
în luna aprilie, Iar în sezo
nul marilor competiții am bă
tut pasul pe loc. S-ar părea 
că antrenorii noștri nu au 
„ghicit" planificarea antrena
mentelor și concursurilor în
tr-o suită logică, astfel ca să 
putem atinge maximum de 
formă atunci cînd trebuie. De 
data aceasta, ne-au întrecut 
doar sportivii din R. D. Ger
mană. dar dacă nu vom reuși 
nici acum să învățăm din gre
șeli, în anul viitor, cînd ne 
vom prezenta la campionatele 
europene, vom avea surprize 
și mai mari.

— Ce proiecte 
viitor ?

— Vreau să-mi 
european la 1500 
pregăti exclusiv doar pentru a- 
ceastă probă.

— Apreciați că veți avea un 
adversar foarte tare în Hans 
Fassnacht ?

aveți pentru

păstrez titlul 
m și mă voi

in perspectivele Dinamoviadei- un nou

record european la 100 m spate

m liber — declară Beliz-Geiman 
Foto : V. BAGEAC

— Vest-germanul nu are ni
mic ieșit din comun. S-a 
trenat excepțional în acest 
zon și totul i-a mers de 
nune. Asta nu înseamnă 
nu-1 voi putea ajunge din _
mă. Ba poate chiar mai mult— 
In orice caz, la Barcelona „ma- 
ratonul“ se ’ va cîștiga cu un 
timp în jurul a 16 minute. Să 
vedem cine va fi capabil mai 
întii de o asemenea perfor
manță !

an- 
se- 

mi- 
că 

ur

— a. v. —

• La sfîrșitul săptămlnil, ÎN
CEPE TRADIȚIONALA COMPE
TIȚIE DOTATA CU „CUPA RO
MÂNIEI". Duminica vor fi angre
nate numai echipele 
urmlnd ca Ia 21 l 
intre 
Iată, de altfel datele de 
a etapelor eliminatorii : 
7, 14, 28 septembrie și 
brie ; masculin : 21, 28 
brie, 5 și 12 octombrie.
finale, la care*vor lua parte cite 
patru echipe, se vor disputa și 
la bateți ți la fete Intre 17—19 
octombrie. Menționăm că forma
țiile Dinamo șl Steaua vor Juca 
direct in sferturile de finală <12 
octombrie). In felul acesta vor 
putea evolua și jucătorii din e- 
chipa națională care va participa 
la campionatul european de Ia 
Neapole. Programul etapei inau
gurale a echipelor feminine pre
vede desfășurarea următoarelor 
meciuri (la 7 septembrie» : Fo
resta Arad — Universitatea Timi
soara. Voința Tg. Mureș — Uni
versitatea Cluj. Universitatea Iași 
— Viitorul Dorohoi. Școala sporti
vă Brașov — Voința Brașov, 
Spirtac Salonta _ Crișui Oradea, 
A.S.A II Cluj - A.S.A. 1 Cluj.

• Deși perioada de transfe
rări a inccput de-abia luni, 
cîteva „mutări" au și lost ta
ctile, este drept fără a ti de
puse tncă formele necesare. 
Este vorba de Barău (de la 
Steaua) șl Andreescu (de la 
lituanie) transferați la 1CHF 
București, Chivulescu (Poli
tehnica Galați), Haneș și Său- 
ca (Politehnica București) la 
Dinamo București, Irimie 
(I.E.F.S.) și FI. Niculescu (Po-

feminine, 
________ __ septembrie să 

,în toc" și cele masculine.
- - - - d^puiare

feminin : 
5 octom- 

septem- 
Turneele

litehnica București) la Stea
ua, Angela Tita, Francisca 
Seifert (Progresul București), 
Eugenia Salcu (Școala sporti
vă Sibiu), Ana Popov (Școala 
sportivă Ploiești), Ana Deak 
(Școala sportivă Arad), Cor
nelia Petric (Școala sportivă 
Brașov) la I.E.F.S., Eva Hirsch 
(Progresul București) revenită 
la A.S.A. Cluj ș.a.

• Pentru merite deosebite în 
decursul celor 25 de ani de cînd 
deține funcția de președinte al 
comisiei de baschet a județului 
Timiș. Mihai Bachner, unul din 
pionierii baschetului timișorean, 
a fost felicitat de conducerea 
C.J.E.F.S., Timiș și i s-a Inminat 
o diplomă specială.

Continuă să sosească noi 
oaspeți ai Dinamoviadei la 
înot și polo. După sportivii 
sovietici, prezenți cu garni
turi complete, și-au făcut 
apariția la piscina din Ște
fan cel Mare reprezentanții 
cluburilor Ruda 
(Cehoslavaeia), 
(R. D. Germană), 
Levski (Bulgaria) 
(Ungaria), astfel
suficiente temeiuri care să ne 
îngăduie anticiparea că vom 
avea prilejul de a urmări 
un concurs de înot de bună 
valoare și un promițător 
turneu de polo.

Pînă la această oră, orga-

Hvezda 
Dynamo 
Spartak- 

și Dozsa 
că există

Poloiștii români
în derută la Dubrovnik
La Dubrovnik au continuat 

întrecerile turneului interna 
. țional de polo, la care parti
cipă și reprezentativa țării 
noastre. După înfrîngerea din 
prima zi în fața campionilor 
olimpici (5-8), poloiștii români 
au făcut din nou o partidă 
slabă. în compania selecțio
natei italiene (pe care au în
vins-o de două ori în acest

nizatorii nu au primit în
scrierile complete, astfel că 
programul întrecerilor va fi 
stabilit abia astăzi după- 
amiază, la ședința tehnică, 
în orice caz, turneul poîoiș- 
tilor anunță o dispută foarte 
interesantă. trei formații: 
Dinamo U.K.S.S., Dynamo 
R. D Germană și Dozsa Un
garia, cărora Ii se va alătura 
în mod cert Dinamo Bucu
rești, avînd șanse aproxima
tiv egale la ocuparea primu
lui loc.

Dintre oaspeții pe care îi 
vom urmări în întrecerile 
de înot se detașează net 
sportivii sovietici. Prezența 
la start a campionilor Euro
pei Semen Beliz-Geiman, Iuri 
Gromak și Gheorghi Proko
penko, a lui Iurii Podoprigora 
(67,5—100 m și 2:28,3—200 
m bras),
(62,9—100 m 
m spate), 
(2:31,0—200 m 
m mixt), sau 
veișvili (68,2 
o săptămînă),
o nouă tentativă asupra re
cordului european la 100 m 
spate, ne scutește de alte 
comentarii.

sezon), cedind cu scorul de 
3-5 (1-1, 1-2, 0-1, 1-1). Cele 
8 goluri ale întîlnirii au fost 
realizate de Pizzo 3, Aversa 
și De Magistris pentru 
gători, respectiv Rusu 
Popa pentru învinși.

Echipa română va 
în ultimul meci reprezentativa 
secundă a Iugoslaviei.

învin-
2 șî

întîlni

Vladimir Dvorkin 
și 2:15,1—200 

Lidiei Milenina 
și 5:20,6—400 
a Tinei 
în urmă 
care va

Lek-
cu 

face

IN TARA de sus a moldovei
(Urmare din pag. 1)

Una — cu gloria el apusă, dar 
niciodată supusă uitării; alta — 
cu semnificațiile sale pentru 
Suceava anilor noștri.

Sportul a cunoscut aici ne- 
numărați adepți și practicanți. 
Ar fi multe de spus despre is
toria sa pe aceste meleaguri. 
Ne limităm doar la fapte mai 
apropiate de noi, suficient de 
elocvente pentru a putea arăta 
că sportul sudevean urcă cu fie
care zi tot mai sus pe treptele 
măiestriei.

Una din puternicele asociații 
sportive ale orașului este „Chi
mia". cu echipă de fotbal în 
divizia B, echipă de juniori, 
echipă de tineret, participante 
în campionatul județean, șl un 
centru de antrenament pentru 
copil la fotbal. De asemenea. In 
competițiile județene și orășe
nești sportivii asociației sînt pre
zenți la competițiile de handbal, 
volei, box, șah șl tenis de masă.

Alături de sportivii de la 
Chimia. în competițiile de nivel 
republican. Suceava este repre
zentată șl prin voioițiallștli șl 
rugbyștil de la Constructorul (tn 
divizia B), prin luptătorii de la 
I.R.A., hocheiștii de la Flacăra, 
atleții de la Progresul șl boxe
rii de la Străduința.

Pentru ca activitatea sportivă 
să se desfășoare în bune con- 
dițiuni, s-au depus însemnate 
eforturi pentru asigurarea bazei 
materiale. S-au terminat repara
țiile la Sala sporturilor și la 
stadion, la pista de atletism și 
Ia instalația de lumină a com
plexului sportiv.

„Sîntem hotăriți — ne-a spus 
prof. MIHAI MOLDOVAN, pre
ședintele C.J.E.F.S. Suceava, — 
să ridicăm sportul sucevean la 
nivelul cerințelor actuale". în
treaga activitate care se desfă
șoară aici pare să confirme a- 
cest lucru.

ORAȘUL DINTRE OBCINE

liberi, cimpulungenii ,n-au cu
noscut niciodată robia, împotri- 
vindu-se de-a lungul anilor tu
turor încercărilor de a-i supune.

In ___
s-au schimbat aci. 
blocuri cu mii de apartamente, 
școli noi, complexe comerciale, 
moderne obiective industriale.

Element social, 
știința oamenilor, 
și aici rădăcini 
practică fotbal 
vlzia C), schi 
atletism (Știința) ; ca să amin
tim doar cîteva dintre cele mal 
îndrăgite discipline sportive. Și 
pentru a se lărgi sfera de acti
vitate. s-a construit aici un po
ligon de biatlon.

anii socialismului, multe 
Au apărut

păttuns în eon- 
sportul a prins 
puternice. Se 

(Rarăul — di- 
(Constructorul),

SCURT POPAS IN
DEPRESIUNEA DORNELOR...

Călătorind prin bazinul Dor- 
nelor, prin sate cu case de o 
eonstrucție tipic moldovenească, 
descoperim la capătului drumu
lui un oraș modern, cu blocuri 
clădite în linia arhitecturii con
temporane. Este VATRA DOB- 
NEI. Orașul are o evoluție lentă, 
în timp. Se dezvoltă mal întii 
sub impulsul comerțului, și mai 
tîrziu, datorită apelor curative, 
ca stațiune balneocllmatică de 
primă mină. Și aici, ca și in ce- 
lelate așezări ale județului, 
sportul este practicat de la cei 
mal tineri și pînă la cei mai în 
vîrstă. Pasionați! fotbalului sint 
prezenți la jocurile echipei Mi- 
nobrad, cel ai hocheiului urmă
resc cu atenție pe sportivii de la 
Olimpia. Școlarii sînt — în 
schimb — mai mult îndrăgostiți 
de schi. Elevii școlii sportive 
sînt cei care încearcă, cu des
tul succes, să ridice schiul dor- 
nean la... Înălțime !

IN RADAUTI...

Așezat între Obcina Feredeului 
și munții Rarău și Glumalău, 
orașul ClMPULUNG se întinde 
pe locurile netede și pline de 
verdeață ale obcinelor Moldovei. 
Prima referire despre acest oraș 
datează din 1411. de pe vremea 
lui Alexandru cel Bun. Oameni

La Ieșirea din zona muntoasă, 
rîul Suceava își schimbă direc
ția, printr-o largă curbă, mînin- 
du-și apele de-a lungul podișu
lui. Aici, In această depresiune, 
au fost întemeiațl RADAUȚIJ. 
Orașul de azi se află în plină 
dezvoltare. A intrat în funcțiune 
Fabrica de mobilă, întreprinde
rea metalurgică, care produce 
unelte agricole. Fabrica de spirt, 
unități industriale care contri-

buie din plin la propășirea eco
nomiei orașului și județului.

O discuție despre sport cu ori
care locuitor al orașului ne re
levă aspecte interesante din ac
tivitatea sportivă : handbaliștll de 
la Voința activează In divizia B. 
luptătorii de ' 
cheiștii de la 
la Lumina se 
dispută cu 
Cimpulung șl 
bituminizat ' 
s-au terminat reparațiile la 
Sala sporturilor, se va construi 
un complex sportiv la Liceul 
nr. 2.

Aceste cîteva aspecte reliefează, 
fără îndoială, preocuparea pen
tru a obține, ca șl în alte sec
toare de activitate, dt mai multe 
succese.

interesului pentru sport al locui
torilor acestui județ.

la IPROFIL, ho- 
Metalul, atlețil de 
află in permanentă 
cei din Suceava, 
Vatra Domei. S-a 

terenul de hochei, 
terminat reparațiile

ȘI IN ALTE LOCURI

De-a lungul șoselei naționale, 
cuprins Intre Obcina Mare la 
nord-vest, de valea riului Mol
dova la sud, de Virful Puciosul 
și dealul Boureni la nord, și de 
podișul Sucevei la est, se în
tinde GURA HUMORULUI. Aici 
s-au terminat de curind repa
rațiile la stadion, au început lu
crările la tribuna stadionului și 
la noua sală de sport a orașu
lui. Echipa de fotbal Minerul, 
clasată pe locul cinci în seria 
I a campionatului diviziei C, 
reprezintă tot ce are mai bun 
sportul humorean la ora actu
ală.

Pe valea pinului Șomuz și a 
riului Moldova se întinde, pe 
povimișul dealurilor, orașul 
FĂLTICENI. De numele lui .... 
leagă amintirea Iul Matei Millo, 
Ion Creangă, Nicu Gane, Artur 
Gorovei, Ion Dragoslav, Eugen 
Lovinescu, Nicolae Beldiceanu. 
Vizitatorul care străbate orașul 
va poposi, fără îndoială, la sta
dion. Mindria locuitorilor o con
stituie echipa de fotbal Foresta. 
care în campionatul trecut s-a 
clasat pe locul doi în seria întii 
a diviziei c, la diferență mi
nimă de învingătoare. Pentru 
dezvoltarea sportului fălticinean 
se construiește în prezent un 
complex sportiv la Liceul nr. 1.

Dacă am mai aminti și <fe ter
minarea lucrărilor la sectoarele de 
atletism de la stadionul din 
Șiret, la popicăria și vestiarele 
de la stadionul din Vama, am 
avea o imagine edificatoare a

se

IN CA CÎTEVA CUVINTE...

In 90 de sate ale Județului se 
desfășoară concursul „Pe plaiuri 
sucevene44 la atletism, ciclism, 
călărie baschet, handabl, volei, 
fotbal ’și oină. Pînă acum, astfel 
de manifestări au avut loc la 
Crucea, Mănăstirea Humorului, 
Verești» Volovăț, Iacobeni, Forăști, 
Musenița, Bîlca, Ostn și Boto- 
șana.

în 1969 au fost organizate 994 
de acțiuni turistice cu peste 
40 000 de participanți.

Sportivii județului au reușit să 
se impună și în competițiile de 
nivel republican și internațional : 
Vasile Papuc, muncitor la Șan
tierul de construcții din Cîmpu- 
lung. campion balcanic la schi ; 
Aurel Scolobiuc, muncitor la 
Institutul pedagogic Suceava, 
campion republican la maraton ; 
Valentina Cioltan, muncitoare la 
cooperativa „Confecția44 Suceava, 
campioană națională de Juni
oare la aruncarea discului : Lei- 
zer Eizic, muncitor la IPROFIL 
Rădăuți, campion republican de 
juniori la lupte greco-romane ; 
Angela Gilă. elevă la Școala ge
nerală nr. 3 Suceava, campioană 
de copii la aruncarea greutății ; 
Victor Danileț, inginer la C.IX. 
Suceva. de mai mutle ori selec
ționat în lotul național de tine
ret la fotbal.

Ar mai fi de amintit că zece 
sportivi sînt vizați în lotul olimpic 
pentru 1972. la lupte și schi, iar 
șapte în loturile republicane. In
teresul pentru ridicarea pe o treap
tă superioară a mișcării spor
tive este oglindit și de fondu
rile alocate pentru amenajări și 
construcții sportive : 1968 :
C.J.E.F.S, — 480 000. U.G.S.R, — 
160 000. Ministerul Invățămîntului
— 120 0<»0 : 1969 — C.J.E.F.S. — 
260 000. Ministerul învățămîntului
— 200 000, U.G.S.R. — 160 000.

★
am băut 
românesc, 
nici pînă

„Aici 
flerului 
uitat-o ___ ,___ ____
râslrlnge pînă Ia moarte 
taina sufletului meu“, a 
odată Mihail Sadoveanu. Cuvinte- 
indemn pentru toți cei care 
pornesc de aici, din ȚARA DE 
SUS A MOLDOVEI.
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DESPRE EDUCAȚIA FIZICĂ*)
și școala sa, educația sa ar fi 
suferit desigur..."

Cititorul va lua cunoștință 
cu ideile despre educația fi
zică ale lui loan Mihuț, I. 
Heliade Rădulescu, G. Bari- 
țiu, Spiru Haret, Ion Slavici, 
cîțiva doar dintre cei care 
și-au adus contribuția la sta
bilirea unor principii pedago
gice realiste în școala româ
nească.

în cadrul ultimei părți a lu
crării este tratată gîndirea pe
dagogică socialistă în privința 
educației fizice, de la Thomas 
Morus la Karl Marx și Fre- 
derich Engels. Paginile care 
prezintă educația fizică în gîn
direa pedagogică a Partidului 
Comunist Român reliefează 
activitatea laborioasă a parti
dului în această direcție: 
„Sub conducerea partidului, 
statul socialist a luat de la 
început asupra sa misiunea a- 
sigurării tuturor condițiilor 
științifice, cadrelor bine pre
gătite și a mijloacelor mate
riale pentrfu a pune educația 
fizică, sub toate formele, la 
dispoziția tuturor cetățenilor 
și a tineretului îndeosebi"...

Fără putință de tăgadă, lu
crarea este un instrument deo
sebit de util pentru toți cei 
interesați — profesori, stu- 
denți — o contribuție mai 
mult decît merituoasă adusă 
patrimoniului pedagogiei ro
mânești, pentru că, după cum 
spune și autorul, „educația fi
zică s-a format ca o necesi
tate specific umană. Ca atare 
ea va ține de eternitatea u- 
mană".

„Ce ar -fi pedagogia dacă nu 
ar include și educația ■fizică? 
Ar fi. desigur, incompletă. Nu 
s-ar putea numi știința for
mării omului în unitatea sa. 
Numai incluzînd și educația 
fizică, pedagogia devine o ști
ință completă a omului și a 
devenirii sale atit biologice cît 
și psiho-morale, sociale".

Pornind de la această idee 
călăuzitoare — inserată în 
capitolul introductiv — prof, 
univ. dr. Gheorghe T. Dumi
trescu tratează, în volumul de 
curind ieșit de sub tipar, evo
luția gîndirii pedagogice pri
vind educația fizică.

Construindu-și planul lucră
rii pe tratarea evolutivă a no
țiunii de educație fizică 
în cadrul dezvoltării socie
tății umane, autorul face o 
trecere în revistă a concep
ției despre această disciplină, 
începînd din antichitate și 
pînă în epoca socialismului.

După ce ne prezintă con
ceptul de educație fizică la in
dieni, la perși, la vechii greci 
și la romani, se trece la pe
rioada modernă, în care apar 
lucrările pedagogice ale lui F. 
Rabelais, J. Comenius, J. J. 
Rousseau, J. H. Pestalozzi sau 
H. Spencer, autorul îmbinînd 
permanent descriptivul cu a- 
nali ticul.

Un capitol deosebit de im
portant al lucrării ni se pare 
acela care tratează educația 
fizică în gîndirea pedagogică 
românească : „Au fost destui 
pedagogi și oameni de școală 
români care, la fel ca și cla
sicii pedagogiei universale, aa 
conceput educația corporală 
drept parte integrantă din 
preocuparea pentru formarea 
omului și care au adus contri
buții importante la constitui
rea acestei discipline școlare, 
la metodica și determinarea 
științifică a finaltății ei... Fără 
contribuția lor, poporul român

Valentin IOAN

*) Prof. univ. dr. Gheorghe 
T. Dumitrescu — Educația fi
zică în evoluția gîndirii peda
gogice, Editura C.N.E.F.S. — 
1969, lei 5,50.

VASILE TUDOR (DINAMO)

(Urmare din pag. 1)

general individual, urcînd 
de la locul 14 la locul 2 ! 
Singurul pe care nu l-a 
putut devansa a fost lide
rul, dinamovistul Vasile 
Tudor. Clasîndu-se al doilea 
în etapă, purtătorul trico
ului galben și-a păstrat 
poziția și va continua să 
conducă autoritar cursa. 
Excelente comportări au 
avut Nicolae Ciumeti (lo
cul 3), Gabriel Moiceanu 
(4 !) și Ion Ardeleanu. în 
schimb, 
Grigore,
Gera, 1. Cosma II ș a. V. 
Burlacu
debut — s-a menținut o- 
norabil, a absolvit cu notă 
medie examenul valorii in
dividuale și a cedat în 
clasamentul general indivi
dual doar un loc, menți- 
nîndu-se printre fruntași.

ceanu (Dinamo) 29 : 35 : 
Ardeleanu (Steaua)
6. Al. Sofronie
29 : 45 ; 1. D.
(Steaua) 29 : 46 • 
Kornmeir (Stuttgart) 
9. C. Grigore (Dinamo) 29 : 49 • 
10—12. M. Rîndașu (Met. Plo- 
peni). C.‘ Ciocan (Dinamc) 
și V. Burlacu (Steaua) 29 : 55. 
Clasamentul general după trei 
etapei : 1. V. Tudor 7 h 54 ; 
07, 2 T. Puterity la 1 :14, 3. 
C. Grigore la 1 :17, 4. V. Bur
lacu la 1 :38, 5. C. Ciocan la 
1 :39, 6. N. Ciumeti la 2:01,
7. G. Moiceanu la 2 :11, 8. I.
Ardeleanu la 2 :16, 9. Al.
Sofronle la 2 : 21 10. Fr. Gera 
la 2 : 44.

au dezamăgit C. 
C. Ciocan, Fr.

— în sezonul de

»
ni-a : 
a par- 
(medie

Clasamentul etapei a
1. T. Puterity (Steaua) 
curs 20 km în 28 : 33 . 
orară 42 km) ; 2. V. Tudor (Di
namo) 28 : 47 ; 3. N. Ciumeti 
(Dinamo) 29 : 25 ; 4. G. Moi-

RĂMÎNE LIDER

5. i.
29 : 49 , 

(Dinamo) 
Nemțeanu 
9. Alfons

29 : 46 ;

RM. VILCEA, 2 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
După amiază, rutieri au stră
bătut traseul etapei a 4-a Si
biu - Rm. Vîlcea 95 km. Ple
cați pe vreme bună, cicliștii au 
fost întîmpinați pe Valea Oltu
lui de o .ploaie violentă. Șoseaua 
a devenit alunecoasă, solici- 
tînd alergătorilor maximum de 
atenție. Deși condițiile erau 
mai dificile, fruntașii cursei 
nu s-au menajat. Rînd pe rînd 
au încercat să se detașeze 
grupuri de rutieri, dar izbînda 

x n-a surîs nimănui. Ghinioa-

nele nu i-au ocolit pe o serie 
dintre cicliști : Gera, Rîndașu, 
Rusen și Ciocan (acesta din. 
urmă chiar în Călimănești) au 
spart, iar Nagy și Schneider 
au fost angrenați într-o bus
culadă. Sosirea în Rm. Vîlcea 
a prilejuit un sprint furtunos. 
Imprudentul operator al stu
dioului cinematografic Alexan
dru Sahia, căutîndu-și un 
unghi de filmare cît mai origi
nal, s-a postat în mijlocul 

străzii producînd panică în plu
ton. Deși evident incomodat 
în disputa sa cu liderul, Ște
fan Cernea a reușit, totuși, să 
obțină victoria în etapă cu un 
avans minim.

Iată clasamentul: 1. Șt. Cer
nea (Steaua) 2 h 17:25; 2. V.

1

REVIRIMENT IN CEASUL AL 12-LEA
(Urmare din pag. 1)

cerbă, distanța dintre ei, pe 
întregul parcurs al întrecerii, 
fiind de ordinul centimetrilor. 
La 100 m, cei doi sportivi au 
întors aproape în același timp 
(67,0). Din acel moment, timi
șoreanul a atacat puternic, în- 
cercînd o desprindere; reși- 
țeanul a sesizat însă prompt 
tentativa adversarului, rămî- 
nînd în plasa sa. Pe ultima 
lungime. Aimer a avut forțe 
mai proaspete și cu un sprint 
prelungit a reușit să-1 ajungă 
pe Rolik chiar în apropierea 
peretelui. Sosirea a fost de fo
tografie, iar timpii (2:22,6 — 
nou record național) absolut 
egali. Arbitrii au atribuit, 
după o scurtă deliberare, lo
cul I înotătorului reșițean.

Tot pe ultimii metri a fost 
decisă și disputa primilor bra- 
siști (200 m). Ca și în proba de 
,.sută“. Emil Manolescu a dus 
de la început o trenă puter
nică, pentru ca pe ultimii 
metri să cedeze de puțin re
prezentantului clubului Steaua 
Octavian Resler (2:48,4). în 
schimb, superioritatea câștigă
torilor în probele juniorilor 
mari a fost mult mai eviden
tă, Daniela Coroiu (400 m), 
Ion Miclăuș (la al treilea tit
lu), Petre Teodorescu (a 4-a 
victorie cu 2:37,2 la 200 m 
bras), Georgeta Cerbeanu (100 
m delfin) și Anca Andrei (200 
m mixt) asigurîndu-și fără 
dificultate succesele după 
primele lungimi.

în final — o surpriză de ca
libru. Francisc, reprezentan
tul cel mare al familiei timi
șorene Rolik, a ținut să nu se 
lase mai prejos, realizînd o 
victorie pe cit de frumoasă, 
pe atit de neașteptată în în
trecerea micului maraton. 
Elevul prof. P. Lovas a con
dus de la primele lungimi, 
luînd un avans consistent în 
fața favoritului cursei, S. Cos- 
mescu. Bucureșteanul a ata
cat puternic la 1000 m, s-a 
apropiat la cițlva metri de li
der, dar în cele din urmă a 
fost nevoit să plătească tribut 
serios efortului depus în zi
lele precedente. în aplauzele 
celor prezenți, Rolik a cîști- 
gat net intr-un timp promi
țător i 18:30,4.

Reș.), V. Damian (Din.) 1:20,0; 
200 m bras (b): O. RESLER (Ste.) 
2:48,4 r.p., E. Manolescu (Șc. Sp. 
2) 2:49,1 r.p., V. Molico (Ste.) 
2:56,5; 200 m mixt (f): A. MI- 
HAESCU (Din.) 2:49,4, L. Radu 
(Din.) 2:55,9, C. Petratu (Șc. Sp. 
1) 2:57,0; 1 500 m liber : E. ALMER 
(Sc. Sp. Reș.) 18:49,4, V. Ghivnici 
(Șc. Sp. 1) 19:21,2, C. Rolik (Șc. 
Sp. Timiș.) 19:27,0; 4x100 m mixt 
(f): DINAMO 5:20,0,
5:48,6.

JUNIORI MARI — 400 HI 
(f): D. COROIU (Șc. Sp. 
5:18,3, G. Gonos (Poiit. 
5:23,4, M. Nemeș (Șc. Sp. 2) 
4x100 tm ------ '
4:27,8 
Buc.
delfin 
Sibiu) 
2:38,2, 
100 m__  _ ______ ___
(C.S.Ș.) 1:12,5, c. Vljeu (Șc. Sp. 1) 
1:14,4, M. Hahanu (Șc. Sp. 2) 
1:14,6; 200 m bras (b): p. TEODO
RESCU (Ste.) 2:37,2, Gh. Pop 
(Hap.) 2:44,5, I. Vlad (C.S.M. Cluj) 
2:47,8; 200 m mixt (f): A. ANDREI 
(Șc. Sp. Reș.) 2:46,5, G. Gonos 
(Poiit. Cluj) 2:32,5, M. Petre (Ste.) 
2:34,0; 1 500 m liber: FR. ROLIK 
(Șc. Sp. Timiș.) 18:30,4 r. p., S. 
Cosmescu (Ste.) 18:46,8 r. p„ M. 
Nicodim (Ste.) 20:31,9 ; 4x100 m 
mixt (t): ȘC. SP. REȘIȚA 5:10,2 
— nou record, Șc. Sp. 2 5:21,7, Șc. 
Sp. 1 5:51,0.

Astăzi se desfășoară, pe 
ruta Rm. Vîlcea-București 
(174 km), ultima etapă, a 
V-a, a celei de a XlV-a 
ediții a „Cupei Voința". 
Sosirea în Capitală se va 
face în jurul orei 13\ pe 
traseul; Podul Constanța — 
Bdul 1 Mai — Piața 7 
Noiembrie — Arcul de 
Triumf — Piața Victoriei 
— Calea Victoriei, pînă 
în fața sediului A. S. Loto- 
Pronosport.

Primilor clasați în acea
stă competiție ciclistă le 
vor fi oferite frumoase 
premii (televizoare, magne- 
tofoane, aparate de ra'țțio 
ș. a.) de către A. S. Loto- 
Pronosport.

Șc. Sp. 1

liber
Reș.)
Cluj) 

5:46,7;
mixt (b): steaua 

nou record, Șc. Sp. 2 
4:39,4, Rapid 5:06,7; 200 m 
(b): I. MICLAUȘ (Șc. Sp. 
2:34,9, M. Rău (C.S.Ș.) 

S. Moraru (Șc. Sp. 1) 2:44,3;
delfin (f): G. CERBEANU

Tudor (Dinamo); 3. G. Mo’i- 
ceanu (DinamO); 4. C. Grigore 
(Dinamo); 5. Gh. Tomescu 
(Voința) ; 6. C. Ciobanu (Voin
ța) ; 7. Stainco Todorov (Ț.S.K. 
Septemvri Sofia); 8' V. Burla
cu (Steaua) ; 9. P. Kelemen 
(C. S. Mureșul Tg. Mureș) — 
același timp.

Clasamentul general indivi
dual după patru etape : 1. V. 
Tudor (Dinamo) 10 h 11:17 ;
2. T. Puterity (Steaua) la 1:29;
3. C. Grigore (Dinamo) la 1:32;
4. V. Burlacu (Steaua) la 1:53;
5. N. Ciumeti (Dinamo) la 2:16;
6. G. Moiceanu (Dinamo) ia 
2:26; 7. I. Ardeleanu (Steaua) 
la 2 :31 ; 8. Al, Sofronie (Di
namo) la 2:36; 9. M. Rîndașu 
(Metalul Plopeni) la 2:46; 10. 
Fr. Gera (Steaua) la 2:59.

JUNIORI MICI — 400 m liber 
(f>: L. RADU (Din.) 5:18,2, A. Pu- 
Păzan (Din.) 5:22,3, L. Dan (Din.) 
5:23,7, G. Sovago (C.S.M. Cluj) 
3:23,7; 4X100 m mixt (b): ȘC. SP. 
1 BUC, 4:50,1, Dinamo 4:58,1, 
Steaua 5:03,9 ; 200 m delfin (b) : 
E. ALMER (Șc. Sp. Reș.) 2:22,6 - 
nou record, C. Rolik (Șc. Sp. 
Timiș.) 2:22,6, T. Nicolae (Din.) 
2:40.2; 100 m delfin (f): A. ANTON 
(Din.) 1114,7. S. Sleclan (Șc. Sp.
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PREA TÎRZIU

Acum un an, numele 
CRISTACHE nu spunea ni
mic, sau mai nimic marii 
mase de iubitori ai fotba
lului din țara noastră. Ju
nior, selecționat in repre
zentativa țării, nu era nici 
printre cei mai buni, nici 
printre cei mai slabi... Se
rios, conștiincios la antre
namente, băiatul a ajuns 
insă, cu timpul, un titular 
indiscutabil in echipa 
U.E.F.A., evoluțiile sale în 
meciurile internaționale fi
ind aproape întotdeauna e- 
logiate. De aici și pînă la 
promovarea in echipa de 
seniori a clubului care l-a 
crescut, a fost un pas. Un 
pas pe care multe elemen
te talentate n-au avut șan
sa să-l facă, sau l-au făcut 
foarte greu; Cristache a fost 
promovat in „ll“-le (mare) 
al echipei Steaua, unul din 
marile nume ale fotbalului 
românesc.

După jocurile sale din 
„Cupa Bueureștiului”, aș
teptam cu nerăbdare me
ciurile sale în campionat. 
La meciul cu U.T.A., Cris
tache a fost foarte slab, 
la cel cu C.F.R. Cluj, a 
luat un 6 de trecere...

Să nu credeți că aceste 
rinduri își propun o anali
ză — evident prematură — 
a evoluției fotbalistice a a- 
cestui tînăr și dotat jucă
tor. Nu. Ele vin — poate, 

încă, în timp util — să a- 
rate o fațetă, de nebănuit 
aproape, a personalității a- 
cestui fotbalist.
, ...Cu cțpuă zile înaintea 

meciului de la Cluj, Crista
che intra după ora 11 noap
tea la Lido ! JUNIORUL, 
pînă mai ieri cuminte, azi 
promovat la una din cele 
mai mari echipe ale țării, 
cutreieră noaptea hai-hui !

Ce se intimplă cu acest 
băiat ? Ce părere au clu
bul și părinții lui de panta 
pe care se pare că a apu
cat ? Acum un an, alt juni
or de la Steaua, Ștefănescu, 
a fost sancționat pentru că 
își petrecea nopțile jucind 
remi. Ce se poate spune 
despre munca educativă a 
fotbaliștilor la acest club ? 
Oare exemplele triste ofe
rite în ultima vreme de 
fotbaliști cunoscuți lasă 
rece ?

Tu, Cristache, ce ai de 
gînd ?

Ce vrei să ajungi ?
Vrei, intr-adevăr, să de

vii fotbalist ?
Acum eîtva timp, se spu

nea despre tine că ești o 
PROMISIUNE în fotbalul 
nostru. Azi, s-ar putea spu
ne că promiți cu totul alt
ceva...

Gindește-te bine — acum! 
— Cristache ! Miine poate fi 
prea tîrziu...

M. POPESCU

DUMINICĂ ÎNCEPE 
CAMPIONATUL NATIONAL 

AL JUNIORILOR 
Șl ȘCOLARILOR

Duminică 7 septembrie 
începe noua ediție a campio
natului juniorilor. Intitulat 
„Campionatul național al ju
niorilor și școlarilor", cam
pionatul, al cărui tur se va 
disputa între 7 septembrie 
și 30 noiembrie, va fi reluat 
după vechea formulă, cu 14 
serii alcătuite după criteriul 
geografic, fiecare serie cu- 
prinzind 10—12 echipe de 
juniori ale cluburilor și aso
ciațiilor sportive din diviziile 
A, B, și C. ORA OFICIALA 
DE ÎNCEPERE A MECIU
RILOR ESTE ORA 13.00.

Sperăm că noua ediție a 
campionatului juniorilor va 
dovedi tuturor că este 
o largă și foarte 
utilă bază de creștere (și re
crutare) a viitoarei generații 
de fotbaliști.

Urăm succes deplin tutu
ror participanților la cel 
mai tînăr campionat al țării!

0 SĂPTĂMÎNĂ 
LA JIUL

A m asistat la un ciclu
ZI săptămînal de antrena- 

x±ment al echipei Jiul și 
la trei meciuri disputate de 
această echipă in perioada 
respectivă : cu Dinamo Bucu
rești, Racing Club Beirut și 
C.F.R. Cluj.

înainte de a mă referi la 
cele constatate cu acest pri
lej, voi menționa un fapt: lo
cul onorabil (VI), ocupat de 
Jiul in trecutul campionat. Am 
făcut această remarcă pentru 
a reaminti că performanța e- 
chipei din Petroșani, raporta
tă la valoarea lotului, cu ni
mic modificată în prezent, s-a 
datorat în cea mai mare mă
sură muncii susținute depusă 
de jucători și antrenorul Titus 
Ozon.

' In săptămîna in care am 
fost prezent în mijlocul echi
pei din Petroșani, antrena
mentele n-au avut intensitatea 
și volumul corespunzător, ca 
să nu mai vorbim de numărul 
lor. Jucătorii de la Jiul au 
efectuat doar patru antrena
mente, nici unul peste 90 de 
minute, și avînd, în general, 
o intensitate medie. Compa
rativ cu cele 12—14 ore săptă
mânale, din care unele cu in
tensitate maximă, parcurse de 
majoritatea divizionarelor A, 
handicapul Jiului este evident. 
De altfel, acest fapt a reieșit 
și în meciurile amintite la în
ceput și în care similitudinea,

)

DUPĂ ETAPA A IlI-a A DIVIZIEI

ECOURI... ECOURI... ECOURI...
• Antrenorul Bazil Marian 

(Farul) după meciul Univ. Cra
iova — Farul :

— Victorie meritată. Dar ște
fănescu e vinovat pentru golurile 
unu și trei...

Vinovat fără vină, am adăuga 
noi, pentru că el a apărat ră
nit la cot, cu bandaj.

Iată-i pe constănțeni deci- fără 
rezervă de portar. Stancu e 
mult prea „crud”. Și încă un 
amănunt. Ei au renunțat la le
gitimarea lui Zamfir (fostul por
tar al Jiului).

I

• Antrenorul Coidum are o 
marotă. El urmărește toate me

ciurile echipei sale așezat pe 
o... minge de fotbal.

• Mincă a jucat destul de bine 
cu Farul. Dar, din păcate, el s-a 
mai făcut remarcat la un alt capi
tol : l-a urmărit tot timpul pe 
Tufan, wcosindu-l“ fără milă.

Mincă uitase. în afară de re
gulile sportivității, încă ceva : 
constănțeanul e om de lot și 
chiar miercuri, poate, va figura, 
în echipa țării noastre, la Bel
grad. Crede Mincă, oare, că 
avem un lot atît de bogat încît 
să-și permită să-i scoată din cir
culație pe unii dintre oamenii 
de bază ?

Loto — Pronosport
CÎȘTIGATOKII EXCURSI

ILOR IN R.S.F. IUGOSLA
VIA ATRIBUITE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALĂ 
LOTO DIN 19 AUGUST 1969.

6 excursii x 2 locuri plus 
diferența în numerar pînă la 
10.000 lei : 1. Cohn Herscu — 
București; 2. Tudose Gogu 
Galați; 3.- Chitosca Constan
tin — Roman; 4. Andrei Ma
ria — București; 5. Copoiu Ni- 
colaie — București; 6. Lăcătuș 
Jean — București.

19 excursii a 1 loc plus di
ferența în numerar pînă la 
5.000 lei: 1. Crișan Dorin — 
Arad; 2. Girba Moise — satul 
Sebiș com. Drăgănești nr. 85 
jud. Bihor ; X Munteanu Ma
ria — Brașov’; 4. Stroe Mihai 
Brăila; 5. Mesesan loan — 
Cluj ; 6. Rusu Viorel — Hațeg 
jud. Cluj ; 7. Sachelarie Aura
— Rîmnicu Sărat; 8. BocyoEr
nest — Sf. Gheorghe ; 9. Timiș 
Toader — Baia Borșa; 10.
Crihan Maria — Piatra 
Neamț; 11. Mihăilă Petre
- Roman ; 12. Nicolaie
Maria — Rm. Vîlcea; 13.
Herscovitz Isidor — Bucu
rești ; 14. Calavrezo Elena — 
București; 15. Guiu Vera
București ; 16. Drăgoi Constan
tin — București ; 17. Baciu
Gneorghe — București; 18.
Cohn Michel — București; 19. 
Croitoru Constantin — Bucu
rești.

• Numai 4 zile mai aveți 
la dispoziție pentru procura
rea biletelor la concursul ex
cepțional Pronoexpres din 7 
septembrie la care se atribuie 
apartamente cu 3 și 2 camere 
(confort gradul I) în număr 
NELIMITAT ; autoturisme DA
CIA 1100 și SKODA 1000 M.B. 
in număr NELIMITAT; 60
excursii la Budapesta (circa 6 
zile) prin tragere la sorți; 

premii în numerar de valoare 
variabilă și premii fixe în 
bani.

Cu 30 lei puteți participa la 
toate extragerile.

premiile concursului 
PRONOSPORT NR. 35 
DIN 31 AUGUST 1969

Categoria I : (13 rezultate) 1,5
variante a 56 195 lei.

Categoria a II-a : (12 rezultate) 
23 variante a 4 397 lei.

Categoria a IlI-a : (11 rezultate) 
174.5 variante a 869 lei.

Premiul de categoria I întreg a 
revenit participantului OPRIȘA 
PETRE din Deva.

Plata premiilor la acest concurs 
va începe în Capitală de la 5 sep
tembrie pînă la 15 octombrie a.e. 
și în provincie de la 9 septembrie 
pînă la 15 octombrie a.c. inclusiv.

• Singurul constănțean feri
cit : fostul „craiovean” R. Cos- 
moc :

— Am bătut cu 1—0 la tineret. 
(N. N. — Cu Badea, Tîlvescu, 
Constantinescu etc.)... Aș fi prefe
rat, totuși, să bată echipa primă, 
a adăugat el...

• Ce bine ar fi să fie mereu 
așa. La apariția pe stadion a 
fotbaliștilor de la A.S.A.. pu
blicul ploieștean i-a aplaudat 
călduros. Nu numai atunci ci 
și în momentele cînd aceștia re
alizau faze frdmoase. Felicitări 
spectatorilor ploieșteni.

• Minutul 38. Tușierul C. Di- 
rihlescu ridică mină în semn că 
a greșit la aprecierea unui of
said. In această siutație, nor
mal, ar fi trebuit ca conducă
torul partidei — Gh. Vasilescu — 
să dicteze reluarea jocului prin- 
tr-o minge de arbitru. Dar el 
i-a lăsat pe mureșeni sâ exe
cute lovitura liberă indirectă.. 
De ce ?

• Cînd echipele s-au prezentat 
la salutul publicului, Grozea și 
Naghi au stat alături. S-au îm
brățișat, și-au strîns mina. Două 
„foste rezerve” la Dinamo Bucu
rești s-au reîntîlnit din nou pe 
gazon. De data aceasta ca ju
cători de bază în formațiile lor. 
Poate că cei doi nu se vor 
mulțumi doar cu atît și vor în
cerca. Să bată din nou la por
țile lotului național...

• „Tîrguială” cam penibilă 
înaintea începerii partidei de lâ 
Craiova. Antrenorii oaspeți soli
cită — motivînd că pierd tre
nul — ca meciul să înceapă cu zece 
minute mai devreme. Arbitrul 
Birăescu se declară de âeord, 
sugerînd, totuși, ca să fie obți
nut și asentimentul antrenorului

Coidum. Dar acesta refuză. Vă 
interesează și argumentul ?

— Am pregătit echipa pentru 
ora 16.45, fix !

Epilog : după meci, jucătorii 
Farului pleacă val-vîrtej de la 
stadion, fără să facă duș, dez- 
echipîndu-se în... autobuz.'

• Neplăcuta întâmplare cu 
Petrolul s-a produs într-o du

A apărut revista EDUCAȚIE FIZICĂ

Șl SPORT Nr. 8

Din sumar spicuim : Bi
lanțul unui sfert de veac ; 
Aspectele pregătirii tactice 
și psihologice a trăgători
lor ; Probleme de tactică 
individuală în atac în jo
cul de handbal.

în sprijinul profesorilor 
de educație fizică, care își 
dau definitivatul și gradul, 
revista publică în cadrul 

O NOUĂ PREMIERĂ CINEMATOGRAFICĂ

minică, cînd ploieșteni! au sus
ținut un meci de verificare cu 
Dinamo Bacău. în aceea .zi, cele 
două formații au ’uat masa 
împreună. Băcăuanii au preferat 
însă compot în locul prăjituri
lor cu ouă de rață. Ce inspi
rație !

© înaintea meciului cu A.S.A., 
antrenorii și jucătorii Petrolului 
ne-au rugat să transmitem pe 
această cale mulțumirile lor me
dicului Em. Vlaiculescu (nu altul

decît cunoscutul arbitru de fot
bal), directorul Spitalului nr. 2, 
și colegilor săi pentru modul 
cum s-au îngrijit de fotbaliștii 
ploieșteni. Facem acest lucru cu 
multă plăcere.

• La Pitești, la cîteva minute 
după terminarea partidei .schim
băm cîteva vorbe cu doctorul 
Emil Vlaiculescu, arbitrul me
ciului :

— Cred că am greșit ia înce
put — pe-a declarat „cavalerul 
fluierului” — cînd am avut .Im
presia că faultul din careul ra- 
pidiștilor a fost comis „afară”... 
Cînd am ajuns la locul infrac
țiunii mi-am dat seama de Con
trariul, dar nu mai puteam re
veni...

— Cite stele credeți că meri
tați ? — l-am „încercat”.

După un moment de ezitare :
— Trei !
Pentru acest răspuns — con

form cu aprecierile noastre — 
arbitrul Vlaiculescu merită, în- 
tr-adevăr,... 5 stele !

Greșeala recunoscută e pe ju
mătate iertată...

• La terminarea partidei F.C. 
Argeș — Rapid, președintele 
federației, Mircea Angeiescu, și 
antrenorul echipei reprezentative, 
Angelo Niculescu — prezenți în 
tribună — au socotit de cuviință 
că aducerea lui Dobrin la lot 
este conformă cu forma jucăto
rului piteștean. în cele din urmă, 
însă la insistențele lui, Dobrin a 
rămas la Pitești pentru a susține 
examenele liceale.
• în. partida de tineret- 

rezerve F.C. Argeș — Rapid, la 
un fault de joc, involuntar, bucu-

rubricii „Opinii-Consulta- 
ții“ articole orientative 
semnate de prof. univ. L. 
Teodorescu, conferențiar 
dr. E. Ghibu, conferențiar 
dr. N. Alexe, lector Fr. 
Prinz și colab.

Acest interesant număr 
se găsește la toate centrele 
de difuzare a presei. 

A .

reșteanul Mazurachis a fost 
eliminat din joc, FARA NICI O 
MOTIVAȚIE spre stupefacția 
asistenței.

Dacă sîntem de acord cu in
transigența arbitrilor1 noștri vi
zavi de actele de indisciplină 
comise pe gazon, nu ne putem 
reține în a ne exprima nedume
rirea față de asemenea acte... 
arbitrare !

• Scos de pe teren de antre
norul Teașcă în minutul 17 — 
poate această schimbare a avut 
și o tentă ostentativă — fun
dașul central piteștean Barbu 
i-a adresat antrenorul federal 
Angelo Niculescu, la terminarea 
partidei, rugămintea de a nu-1 
selecționa pentru jneciul de la 
Belgrad...

Să fi fost numai o stare de 
nervozitate momentană sau una 
de luciditate ?

• Tîrlea pînă nu de mult 
jucător textilist arădean, proas
păt antrenor la echipa divizio
nară c Vulturii Lugoj, nu iro
sește nici un prilej de concor
danță a programului competițio- 
nal între fosta și actuala sa 
echipă, pentru a asista la me
ciurile campionilor, chiar dacă 
pentru aceasta parcurge zeci de 
kilometri. Prima dragoste nu 
se uită niciodată !

• Publicul arădean a primit 
cu aplauze pe jucătorii oaspeți 
care âu pășit primii pe noul 
gazon al Stadionului U. T. A., 
întărind astfel gestul frumos al 
echipei 'gazdă'.

• Lui Bacoș, căpitanul echipei 
campioane, i s-a decernat îna
intea meciului cu Crișul, o cupă 
aniversară ce marca cel de al

150-lea meci în echipa textiliș- 
tilor.

Se cunoaște exact doar această 
cifră, dar cite emoții, tristeți și 
bucurii ascunde ea ? Toate s-au 
topit însă în creuzetul devota
mentului și dragostei pentru cu
lorile clubului, pilduitoare pen
tru mai tinerii săi coechipieri.
• Se spune că duminică. înain

tea meciului dintre Politehnica 
Iași și Universitatea Cluj, antre
norul Șerban Justin a lăsat la 
latitudinea lotului său stabilirea 
formulei echipei...

înțelegem dorința antrenorului 
ieșean de a fi cit mai aproape
— sufletește — de fotbaliștii pe 
care îi pregătește. Dar, nici chiar 
așa ! Ce s-ar întâmpla, de pildă, 
dacă împămîntenindu-se un ase
menea sistem, jucătorii vor ajun
ge să facă abstracție de opiniile 
antrenorului și în alte probleme, 
de instruire, de etică ș.a.m.d. ?
• în timpul jocului Politehnica

— „U” Cluj, Lupulescu, care în
cercase fără succes să spargă 
zidul apărătorilor de la „U“, s-a 
adresat — discret — arbitrului 
central D. Isăcescu :

— Tovarășe arbitru, ce-ar fi 
dacă ne-ai da un 11 m ?...

? ? ? (Deocamdată, fără co
mentarii !).

Desene de AL. CLENCI U

Una dintre acțiunile ofensive ale înaintașilor de la Laromet. 
(Fază din meciul Laromet București — Cimentul Medgidia, 
din campionatul diviziei C).

Foto :N. TOKACEK

ARBITRII ETAPEI A IV-a 
A DIVIZIEI NAȚIONALE A
• DINAMO BACĂU — PO

LITEHNICA : C. Dinulescu 
(București), ajutat la linie de 
V. Dumitrescu (București) și 
Z. Drăghici (Constanța);

• RAPID — STEAGUL 
ROȘU: S. Mureșan (Turda), 
ajutat la linie de N. Mogo- 
roașe (Craiova) și E. Bucșe 
(Sibiu).

• „U“ CLUJ — F.C. AR
GEȘ : G. Popovici (București), 
ajutat la linie de O. Comșa 
(Craiova) și M. Rotaru (Itasi);

• FARUL — PETROLUL: 
V. Liga (Galați), ajutat la li
nie de G. Bîrsan (Galați) și 
T. Leca (Brăila):

Campionatul echipelor 
de tineret-rezerve

CLASAMENT
1. Crișul 3 3 0 0 5—2 6
2. C.F.R. Cluj 3 2 1 0 9—6 5
3. Farul 3 2 1 0 4—2 5
4. Dinamo Buc. 3 2 0 1 10—6 4
5. „U” Cluj 3 2 0 1 4—4 4
6. Petrolul 1 1 0 0 2—0 2

7—8. Polit. Iași 3 1 0 2 4—3 2
7—8. Din. Bacău 3 1 0 2 4—3 2

9. Univ. Craiova 3 1 0 2 2—2 2
10-13. Steaua 2 1 0 1 3—4 2
10-13. U.T.A. 3 1 0 2 3—4 2
10-13. Rapid 2 1 0 1 3—4 2
10-13. F. C. Argeș 3 1 0 2 2—3 2

14. Jiul 3 1 0 2 4—8 2
15-16. A.S.A. 3 0 1 2 4—8 1
15-16. Steagul roșu 3 0 1 2 3—7 1

Azi, în Giulești

RAPID — STEAUA
Amatorii de fotbal din Ca

pitală au posibilitatea să vi
zioneze azi după-amiază o a- 
tractivă partidă amicală în

Progresul —- Steaua (tineret)
Stadionul Progresul găzdu

iește astăzi după-amiază un 
cuplaj de fotbal.

Așadar, și Boc a fost con
damnat ! Este un act de drep
tate, dictat în baza unor legi 
care — ce greu s-a înțeles acest 
lucru ! — sînt aceleași pentru 
toți cetățenii ; ele nu se opresc, 
așa cum, desigur, a crezut și 
Boc, la imperiul marilor vedete 
ale fotbalului.

Cronologic, procesul dinamo- 
vistului Boc a urmat, la foarte 
puțin timp, celor ai căror eroi 
— la fel de nedoriți — au fost 
jucătorii de fotbal Iancu, de la 
Farul Constanța, și Mureșan, 
de la A.S.A. Tg. Mureș. Nu este 
vorba, deci, de un caz izolat, 
ieșit din comun, care să îngri
joreze doar prin proporțiile lui 
particulare. Trei fotbaliști frun
tași din divizia A, poate cei 
mai buni, sau, oricum, prin
tre cei mai buni din echipele 
lor, au adunat, fără ca măcar 
unul să invețe ceva din pățania 
celuilalt, ani buni de detențiu
ne, pentru delicte grave, incom
patibile cu morala, cu normele 
de conduită cetățenească, cu 
legile țării.

Situația, la noi, este fără 
precedent și ea nu poate fi în
registrată doar cu simplitate 
statistică, ci trebuie să pună se
rios pe ginduri federația de 
specialitate, cluburile respecti
ve și -mai ales- pe fotbaliș
tii (există destui !) aflăți foar
te aproape de pragul unui dez- 
nodămint asemănător.

Vinovății principali sînt cei 
condamnați ; ei au sfidat, repe
tat, nu numai cerințele vieții 
sportive, întinînd, astfel, titlul 
de sportiv fruntaș, ci și îndato
ririle cetățenești, săvîrșind fap

• STEAUA — DINAMO 
BUCUREȘTI : A. Bentu, a- 
jutat la linie de I. Hrisafi și 
D. Isăcescu (toți din Bucu
rești);

• CRIȘUL — C.F.R.: G. 
Pop (Brașov), ajutat la linie 
de P. Badea (Brașov) și I. 
Rus (Tg. Mureș);

• A.S.A. — UNIV. CRAIO
VA : M. Bădulescu (Oradea), 
ajutat la linie de A. Toth (O- 
radea) și N. Petriceanu (Bucu
rești);

• JIUL — U.T.A.: V. Pă- 
dureanu (București), ajutat ia 
linie de V. Topan (Cluj) și 
G. Limona (București).

OBSERVATOR ROMÂN 
LA MECIURILE

LUI GLASGOW RANGERS
Azi pleacă în Scoția tov. 

GH. POPESCU, vicepreședin
tele clubului Steaua, urmînd 
să asiste la două meciuri ale 
echipei Glasgow Rangers, 
viitoarea adversară a Stelei 
în „Cupa Cupelor".

tre formațiile bucureștene 
Rapid și Steaua.

Meciul va avea loc pe sta
dionul Giulești, de la ora 
16,45.

AZI, PE PROGRESUL:

Ora 15 : Progresul (rezer
ve) — C.A.M.

Ora 17 ; Progresul—Steaua 
(tineret).

te cu totul reprobabile. Pedep
sirea lor este absolut meritată.

Dar, așa cum se exemplifica 
în dezbaterea pe marginea pro
cesului lui Mureșan, o mare 
răspundere, o gravă vină so
cială în toate aceste cazuri o 
poartă și alții, mai mult sau 
mai puțin părtași Ia crearea 
climatului pe fondul căruia cei

CRONICA 
PROCESELOR 

trei fotbaliști și-au îngăduit, 
vreme îndelungată, să facă ce 
voiau.

Mai întîi, foștii sau actualii 
activiști ai cluburilor sportive. 
Pentru că nici Iancu, nici Mu
reșan și nici Boc n-au fost la 
prima lor abatere ; se știe doar 
că ei au ajuns la tribunal abia 
atunci cînd paharul s-a um
plut cu virf și îndesat. Pînă 
in clipa fatală, fiecare din cei 
trei fotbaliști care au schimbat, 
sau vor schimba, în curînd, 
tricoul de jucător cu haina de 
deținut, era sportivul căruia i 
se ierta totul, cel despre care 
nimeni nu avea voie sâ spună 
ceva de rău. Să nu se supere 
„vedeta” și, poate, pentru ca 
să nu se clatine niște scaune...

Apoi — antrenorii. E greu 
de crezut că ei nu știau nimic 
despre escapadele elevilor lor,

specia* 
tistului

izbitoare, este departe de a 
fi o șj.mplă coincidență: în 
meciul cu Dinamo București, 
după 25 de minute de joc, sco
rul era 2—0 pentru Jiul, pen
tru ca în final să piardă cu 
2—5; cu R. C. Beirut, după 
2—0 obținut în prima repriză, 
Jiul n-a mai înscris nimic, 
iar în meciul cu C.F.R. Cluj 
povestea s-a repetat, cu adao
sul că feroviarii au fost, la 
un pas de egalare.

Evident că s-a recomandat 
antrenorului Ozon mărirea co
respunzătoare a numărului, 
volumului și, în special, a in
tensității antrenamentelor, pen
tru că numai astfel va fi anu
lat decalajul dintre tendința 
de practicare a unui joc ofen
siv și posibilitățile reduse exis
tente. Procurarea aparatelor 
ajutătoare, în prezent absente, 
ar putea, de asemenea, contri
bui la eficacitatea procesului 
de antrenament. La aceasta 
mai trebuie adăugate și an- 
trementele suplimentare de in 
dividualizare, pentru că mulți 
jucători n-au tehnică adaptată 
la jocul in viteză pe care-l 
recomandă antrenorul. Dar, 
pentru ca evoluția viitoare a 
Jiului să fie mulțumitoare, 
este absolut necesar ca echipa 
să aibă și un antrenor secund, 
iar jucătorii să fie solicitați 
mai mult. Dr. Aurel Marilă, 
conștiinciosul medic al echi
pei, îmi spunea că fotbaliștii 
primei echipe ău încă resurse 
nefolosite.

Ei, ca și antrenorul Titus 
Ozon, nu trebuie să uite nici 
un moment că, la valoarea 
actuală a lotului, numai mun
ca susținută și conștiincioasă 
poate menține echipa la ni
velul cerut diviziei naționale 
A și, cu atît mai mult, în 
prima parte a clasamentului, 
așa cum, desigur, o doresc 
inimoșii suporteri din Valea 
Jiului.

C. BRAUN-BOGDAN
antrenor federal

despre scandaluri și orgii, des
pre repetatele tulburări ale or- 
dinei publice, devenite de largă 
circulație în lumea sportivă, 
Dar, cele două puncte au cîn- 
tărit, de fiecare dată, mai 
mult !

Și, in sfirșit, anturajul. Bine
înțeles, cel format din acei oa
meni care înțeleg într-un anu
mit fel să-și manifeste venera
ția pentru marii jucători de 
fotbal. Iată, însă, că acum de- 
votații admiratori ai lui Boc 
au dispărut. Ca și „bișnițarii" 
(cei care se mai ocupă cu afa
ceri dubioase, prin Constanța) 
lui Iancu. Ca și partenerii de 
chefuri ai lui Mureșan.

Nu avem elemente de talent, 
real, nu artificial supradimen
sionat ? Inexact. Fotbalul nos
tru a avut și are astfel de ju
cători. Nici federația de specia
litate, nici cluburile sportive 
nu și-au pus însă problema 
„individualizării” pregătirii a- 
cestora nu numai pentru sport-, 
ci, în primul rînd, pentru via
ță, tărăgănînd niște măsuri' 
care, acum — în cazurile cita
te — se dovedesc tardive.

în sfirșit, să ne reamintim 
că a început un nou campionat 
și că trei dintre cei mai talen- 
tați fotbaliști lipsesc din for
mațiile respective, urmînd sâ 
plătească, după gravitatea fap
telor comise, de pe șubredul 
soclu al vedetismului, înțeles 
in tot ce are el mai rău. Ar- 
trebui să se invețe ceva din 
toate acestea ! Altfel, procesul 
lui Boc (și celelalte) ar putea 
deveni, într-o zi, „procesul”, 
fotbalului nostru.

Dan GÂRLEȘTEANU

/



Iugoslavia-Românîa, o partidă de mare atracție

Nenad Biekovici, „omul de gol“ al echipei Partizan Belgrad. 
în urma evoluției sale din campionat a fost selecționat în lotul 

iugoslav
(Urmare din pag. I) 

didați experiența jocurilor in
ternaționale.

— Vorbiți de rutină : Ră- 
ducanu, de pildă, a apărat 
magistral la Lausanne, iar 
acum stă pe tușă. De ce ?

— Pentru noi, el rămîne in 
continuare titularul postului, 
începem însă jocul cu Ghiță,

are ceea ce se cheamă șut 
și poftă de gol.

— La înaintare, cei trei 
de pe Wembley—Dembrovs- 
chi, Domide, Dumitrache - 
cărora li se alătură un „nou”, 
Creiniceanu. 11 va putea 
inlocui intr-adevăr pe Lu- 
cescu ? Cum se va descurca 
alături de Dinu, de Dumi
trache, ca să-i numim doar

Echipele față în față :
IUGOSLAVIA

Curkovici
Djortcî Paunovici Holțer Grocianin

Selin Akiinovici
Petkovici Pirici Biekovici ?

(Pasovschi, Giaici)

— Mi-ar face plăcere să ră- 
mîn și după joc la această pă
rere...

„ȘI P LA VII (N.A.-ALBAȘTRII) 
LA START”...

...iși intitulează ziarul „Sport 
Beograd" articolul apărut azi 
Pe pagina I : „un start nou, 
intr-o cursă nouă, avind în ve
dere faptul că Iugoslavia a 
ratat încercarea de a se cali
fica pentru turneul final al 
campionatului mondial, ediția 
mexicană”.

Ce echipă va alcătui Mitici ? 
Deși ne aflăm în preziua par
tidei, selecționerul unic iugo
slav mai are unele mici ezitări 
pe care — o singură, dar mare 
excepție (postul de aripă stin
gă) — le va rezolva după cum 
ne-a comunicat la sfîrșitul an
trenamentului fixat pentru azi 
la amiază.

Va juca sau nu va juca Gia- 
<e> ? Marea vedetă a fotbalului 
iugoslav, a fost suspendată^ 

după cum se știe, pe două e- 
tape după jocul cu Vardar, la 
Skoplje. Clubul său, Steaua 
roșie, a introdus contestație, ce- 
rind reducerea pedepsei la o 
singură etapă. Cazul său (lo
vire intenționată, cu pumnul, 
la un atac dur al fundașului 
Rat) VA FI JUDECAT DE CĂ
TRE COMISIA DE DISCIPLINA 
ABIA MIERCURI LA PR1NZ. 
deci cn puține ore înainte de 
începerea jocului. Antrenorul 
lui Giaici, Milan Milanici, o 
mai veche cunoștință a noas
tră, îmi spunea că un COMI
TET DE SUPORTERI, DINTRE 
ADMIRATORII LUI GIAICI, 
A ANUNȚAT, ÎN NUMELE A 
15 000 DE FANATICI, CĂ, ÎN 
CAZUL ÎN CARE IDOLUL LOR 
NU VA FI IERTAT. EI NU VOR 
FACE DEPLASAREA LA STA
DION.

Scrutînd noua formulă a 
„U“-Iui iugoslav, ies în relief 
prezența lui Biekovici — li
derul atacului — o tinără stea 
(21 ani) a fotbalului țării prie
tene (pentru transferul său. 
Partizan Belgrad a oferit fos
tului club al lui Biekovici, Pro
letar Zrenianin, 40 de mili
oane de dinari plus trei ju
cători) precum și debutul fun
dașului Djorici (Steaua roșie 
Belgrad).

Din echipa „mare” a Iugo
slaviei, finalistă, anul trecut, in 
Cupa Europei, lipsesc vedetele 
Fazlaghici, Damianovici (care 
iși satisfac stagiul militar), Mu- 
semici (suspendat), Pantelici 
(joacă la Red Star Paris) și 
Osim (lipsit de formă).

ÎNCEPE
OLIMPIADA 
FEMININĂ 
DE ȘAH

La 8 septembrie începe 
la Lublin (Polonia) cea de-a 
IV-a ediție a campionatului 
mondial feminin de șah pe 
echipe, denumită curent 
Olimpiada feminină. Numă
rul țărilor participante fiind 
în creștere față de edițiile 
precedente, organizatorii au 
adoptat o formulă de dis
putare cuprinzînd o semi
finală cu 5 runde și o fi
nală cu 9 runde.

Țara noastră va fi repre
zentată în această mare 
competiție de trei echipiere: 
maestra internațională Eli- 
sabeta Polihroniade și 
maestrele sportului Gertru
de Baumstark și Suzana 
Makai.

TENISMANI 
ROMÂNI 

LA ANKARA
ANKARA, 2 (Agerpres). — 

La Ankara a început un tur
neu internațional de tenis, re
zervat juniorilor, la care par
ticipă și jucători români. în 
primul tur. Traian Marcu l-a 
învins cu 6—3, 6—1 pe Ergun 
(Turcia), iar D. Hârădău a dis
pus cu 6—0, b— 1 de Ozbayici 
(Turcia). în proba feminină, 
Felicia Bucur a întrecut-o cu 
6—1, 6—2 pe tenismana turcă 
Oz.

Creiniceanu Dumitrache
Dinu

Domide Dembrovschi

Mocanu Dan

Ghergheli

Hălmăgeanu Sătmăreanu
Ghită

ROMÂNIA

I

FAVORITII AU LUPTAT DIN GREU 

ÎN „OPTIMILE" DE LA FOREST HILLS
& Ashe l-a învins pe Santana 0 Dubiul american Smith-Lutz,

eliminat • Amănunte asupra

NEW YORK, 2 (prin tele
fon). — înfrîngerea lui llie 
Năstase în fața celebrului 
tenisman australian Ken 
Rosewall s-a produs la capă
tul unuia din cele mai dispu
tate meciuri jucate pînă acum 
în turneul ,,open“ de la Forest 
Hills. Australianul a trebuit 
să muncească enorm pentru 
a-și asigura victoria, Năstase 
servind foarte puternic și 
surprinzîndu-și adesea adver
sarul cu passing-shoturi care 
au stîrnit admirația tribune
lor. Ambii jucători au su
ferit din cauza căldurii înă
bușitoare, dar Rosewall părea 
în reală dificultate în setul 
doi, cînd românul conducea 
cu 2-0 și 3-1. Năstase a ratat 
totuși acest set, în fața back- 
hand-uriior extraordinare tri
mise de australian. Acesta 
totuși n-a mai putut rezista 
în setul trei care revine ro
mânului, ca — după pauză — 
Rosewall să găsească resurse 
surprinzătoare pentru a-și 
adjudeca victoria : 6-1, 7-5, 
4-6, 6-3.

O revenire în formă pare 
să fi marcat tenismanul nr. 1 
al S.U.A., Arthur Ashe, care 
a dispus de Manuel Santana 
la mare luptă : 7-5, 6-1, 6-8, 
6-4. Greutăți a avut și primul 
cap de serie, faimosul Rod 
Laver, ținut în cinci seturi 
de profesionistul american

Epistole din Peloponez

ATITUDINE ACADEMICA DE LUCRU

înfrîngerii lui llie Năstase

deoarece și el are nevoie de 
unele teste mai grele. Oricind 
pot interveni neplăceri, 
portarii se accidentează 
des, mai ușor, și atunci 
trebuie să fim pregătiți.

— La mijloc ?
- Cum v-am spus, Gher- 

gheli-Dinu ; primul, discipli
nat in joc ca întotdeauna, va 
trebui să fie atent la unul din 
vîrfurile iugoslavilor, celălalt 
va acționa mai mult ofensiv, 
întrucît — ați văzut și dumi
nică — el se duce pe poartă,

Știți 
mai 
noi

pe jucătorii care operează 
de regulă în vecinătatea sa?

— Să sperăm că se va adap
ta. „Piu" Creiniceanu arde de 
dorința de a reveni printre 
tricolori. Dacă va reuși sau nu 
ne-o va spune această partidă, 
pe care eu unul o consider de
osebit de utilă înaintea apro
piatelor meciuri oficiale cu 
Portugalia și Grecia.

— Raiko Mitici, cu care 
am vorbit, se teme de for
mația noastră, considerînd-o 
la ora actuală și puternică, 
și capabilă de fotbal-spec- 
tacol. Ce ziceți ?

Aplauze pentru
OLIMPIA, 2 (prin telefon). — 

Docă nu ar fi fost copleși
toarea vecinătate a Partheno- 
nului, strălucitor de alb sub 
soarele pur și blind, de loc 
alterat, ceremonia de deschi
dere a celei de a IX-a sesiuni 
o Academiei olimpice interna
ționale ar fi fost probabil lip
sită de orice solemnitate, otîf 
de austeră ni s-o părut festi
vitatea de pe colina Pnyx. O 
fanfară a cîntat, fără patos, 
imnul olimpic la început și im
nul țării gazdă la sfîrșit. Salu
turile și alocuțiunile inaugurale 
au fost corecte, sobre și scurte 
primind aplauze complezente.

lolanda Balaș-Soter și Jesse Owens

Victor BĂNCIULESCU
transmite din OLIMPIA

F. C. BARCELONA
ÎNVINGĂTOARE
Turneul internațional de 

fotbal de la Casablanca a fost 
cîștigat de F. C. Barcelona, 
învingătoare în finală cu 4-3 
asupra formației vest-germane 
Bayern Miinchen. După 90 
min. scorul era 2-2, fotbaliștii 
spanioli 
efectuării 
la 11 m.
F.C. Sao
Casablanca 3-0 (3-0).

cîștigînd în urma 
unor lovituri de 

Pentru locurile 3-4 : 
Paulo — W.A.C.

TELEX-TELEX- TELEX- TELEX
Intîlnirea de atletism Anglia- 
Franța, disputată la Londra, 
s-a încheiat cu victoria oas
peților : 200,5-199,5 puncte.
Este pentru prima oară în is
toria meciurilor dintre cele 
două țări cînd victoria le re
vine atleților francezi. Iată cî- 
teva rezultate din ziua a doua: 
110 m garduri - Hemery (An
glia) 13,9 ! 1500 m - Stewart 
(Anglia) 3:39,0 ; 3000 m ob
stacole - Villain (Franța) 
8:30,4.

Continuindu-și turneul în 
U.R.S.S., selecționata de hochei 
pe gheață a Canadei (intărită 
cu jucători profesioniști) a în
vins la Leningrad formația lo
cală S.K.A. cu 6-1 (1-0, 3-0, 
2-1).

Concursul internațional de că
lărie de la Ostende a continu
at cu disputarea unei noi pro
be de obstacole. Victoria i-a 
revenit sportivului irlandez 
G. Kiely.

Incepînd de vineri, în Capitală

UN MINI-CAMPIONAT

La Budapesta, în cadrul cam
pionatelor de atletism ale Un
gariei, campionul olimpic, 
Gyula Zsivotszky a cîștigat a- 
runcarea ciocanului cu 69,16 m. 
în proba feminină de arunca
rea suliței - Angela Nemeth 
56.54 m.

EUROPEAN DE LUPTE

Dennis Ralston: 6-4, 4-6,
4-6, 6-2, 6-3. Cel mai ușor 
meci l-a avut Roy Emerson, 
învingător cu 6-3, 6-0, 6-3 
asupra lui Roy Barth.

îngrijorările americanilor, 
în vederea apropiatei finale a 
„Cupei Davis“, au crescut 
simțitor la eliminarea dublu
lui lor de titulari Stan Smith ■ 
— Bob Lutz, învinși net de pe
rechea profesionistă Bucholz 
(S.U.A.) — Moore (R.S.A.):
4-6, 5-7, 3-6. Smith a fost 
slab la serviciu și lipsit de 
hotărire. Alte rezultate din

această probă : Crealy, Stone 
— Curtis, Cox 7-9, 6-2, 6-3, 
10-8; Laver, Emerson — 
Nodes, Kukpl 6-4, 6-4, 8-6; 
Ralston, Pasarell — Drysdale, 
Taylor 7-5, 7-5, 6-3.

Apar primele surprize , in 
întrecerile feminine. Billie 
Jean King a fost eliminată 
de Nancy Richey cu 4-6, 
6-8. Ultima va juca în semifi
nale cu Rosemary Casals, 
celălalt penultim meci opu- 
nînd pe Margaret Smith 
Court și Virginia Wade, 
campioana de anul trecut.

Campionatul balcanic de baschet — seniori

IUGOSLAVIA Șl GRECIA ÎNVIAGÂÎOAM PRIMA ZI
Ciosici 16, Zelovac \6, Zvetkovici 
11, Solman/2, KapiGici 22, Cer- 
mak 8, Sijpionoviei '5, Teșici 2, 
Plekâs 2, Kotaraci 2, pentru Iu
goslavia, despectiv Bianzov 18, 
Dutkinov b, Peitcew/7, Dimitrov 
17, Dimov |10, Kristoy 8, Karabov 
4, Golomeev 3. Au arbitrat Aii- 
fraghis (Qre.cia) și Cameo (Ita
lia).

SALONIC, 2 (prin telefon). A 
Xl-a ediție a campionatului bal
canic al baschetbaliștilor se
niori a început în sala de sport 
din localitate, în prezența a 7 0G0 
de entuziaști spectatori. Cele 
cinci participante s-au prezentat 
cu cele mai puternice loturi, lu
cru normal dacă ținem seama 
atit de importanța competiției, 
cit și de faptul că, pentru patru 
dintre ele (Iugoslavi^ Bulgaria, 
Grecia și România), turneul bal
canic constituie și o severă ve
rificare în vederea campionatului 
european care se va disputa în
tre 27 septembrie și 5 octombrie, 
în Italia.

în această etapă inaugurală, 
selecționata Iugoslaviei, cîștigă- 
toarea ultimelor opt ediții ale 
Balcaniadei, a întîlnit echipa 
Bulgariei (deținătoarea titlului în 
1959 și 1960). După un adevărat 
derbi, victoria a revenit sportivi
lor iugoslavi cu scorul de 83—76 
(43—40). Au înscris Rajkovici 7,

în celălalt meci, Grecia — Tur
cia 75—65 (45—30). Au înscris Ko- 
lokitas 10, Tronzos 9, Gumas 21, 
Parisis 2, Peppas 6, Amerikanos
18, Kristoforu 9, pentru Grecia, 
respectiv Kaplanoglu 14, Parlas 
6, Poyarzoglu 8, Alp 3, Kozluka 
2, Erdenay 4. Guney 3, Toșin
19, Kuțe 3, Dedeoglu 3. Arbitri : 
Cziffra (Ungaria) și Gologanov 
(Bulgaria).

Formația română nu a jucat 
în prima zi, iar în cea de a doua 
va întîlni reprezentativa Turciei.

prof. Dragoș HADÎRCÂ 
conducătorul lotului

Peste 150 de concurențt, din 
14 țări, îșivor măsura forțele, 
de vineri și pînă duminică, 
in tradiționala competiție in
ternațională anuală de lupte 
(greco-romane și libere) orga
nizată de Federația română 
de lupte. La cea de a Vlll-a 
ediție a Concursului interna
țional vor fi prezenți o serie 
de sportivi de valoare, con- 
sacrați pe arena internațio
nală, precum și numeroși ti
neri care intră în rodaj acum 
pentru J.O. din 1972. La „li
bere", întrecerile de la Bucu
rești vor constitui un ultim 
test înaintea „europenelor" 
din acest an (Sofia, 19—21 
septembrie). Așa că partici
parea la acest stil va 
dem, mai valoroasă 
interesantă.

Țara noastră va fi

fi, cre- 
și mai

repre-

zentată 
atît la 
libere, din care nu vor lipsi 
așii luptelor din România, 
cum sînt Gh. Berceanu. S. 
Popescu, I. Baciu, N. Marti- 
nescu
man. 
lungi, 
alții.

La
cursului internațional și-au a- 
nunțat participarea luptători 
din următoarele țări : Belgia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Elve
ția, Finlanda, R. D. Germană, 
R.F. . ~ ~
Italia,
Turcia. Ungaria și, firește, 
România.

Ca arbitri principali vor 
funcționa : A. Merdogan (Tur
cia) și G. Desmazes (Franța).

de un lot numeros, 
greco-romane, cit și la

(greco-romane), P. Co- 
N. Cristea, P. Poale- 
Șt. Stîngu (libere) și

această ediție a Con-

a Germaniei, 
, Iugoslavia,

Grecia, 
Polonia,

Reprezenlativa de fotbal a Me
xicului a susținut un meci de 
verificare la Guadalajara cu 
o selecționată locală, 
revenindu-le, 
gazdelor cu 2—0.

victoria 
surprinzător,

Rezultate înregistrate in pri
mul tur eliminatoriu al „Cupei 
Italiei" - ediția 1969-1970 la 
fotbal : Arezzo—Fiorentina 0—2; 
Bari—Livorno 2—1 : Catanzaro- 
Cagliari 0—1 ; Milan—Varese

.1—1 ; Pisa—Internazionale 0—1 ;
Brescia—Atalanta 1—2 ; Man- 
tova—Juventus 0—0: Perugia- 
Lazio 1—0 ; Foggia—Casetana 
1—0 ; Piacenza—Torino 1—1 ; 
Palermo-Catania 4-1.

tur
km,

Cel de al 32 Iea 
Portugaliei (2 700 
tape) a fost cîștigat 
rul portughez Joaquin Agostin- 
ho, care s-a clasat pe locul I 
și în ultima etapă, Vila Franca 
de Xira—Lisabona (35 km con- 
tracronometru).

ciclist
27 de 

de rutie-

al 
e-

Mai gustată s-a dovedit docr 
conferința publicistului parizion 
dr. Henri Pouret, pline de elo- 
cințo, ca un discurs retoric de 
recepție Io Academia France
ză, cțntînd virtuțile fondatori
lor Academiei olimpice inter
naționale

Vrem sa subliniem prin a- 
ceasto atmosfera de seriozi
tate, atitudinea de lucru pe 
care organizatorii o impun, de 
la început, sesiunii sustrăgînd-o 
oricăror tentative de facilitați 
festive. Așa au simțit — și cu 
acceptat — cei 117 partici
pant din 27 de tari reprezen- 
tind toate coniinentele lumii 
cu excepția Australiei.

Duminică seara, la splendi
dul Yacht-Club din golful Pi
reu, în cursul dineului, prințul 
George de Hanovra, președin
tele Academiei olimpice inter
naționale, făcînd o vizită de 
curtoazie delegației române, 
ne-a declarat -.

„Apreciez în mod deosebit 
puternica reprezentare a spor
tului românesc al cărei aport 
poate fi substantial, judecind 
anticipat după vigoarea și în
țeleaptă poziție pe care o are 
colaboratorul nostru, Al. Și- 
perco, în sinul C.I.O. Astăzi, 
cînd sportul competițional nu 
mai este privileqiul unei anu
mite clase, ci a devenit un bun 
al fiecărui om, este nevoie de 
aportul tuturor pentru a da 
un sens contemporan mișcării 
și spiritului olimpic, chiar îno- 
tînd împotriva curentului epo
cii, ca Pierre de Coubertin, 
altădată. Este necesar să con
vingem lumea că, astăzi, spor
tul face parte integrantă din 
cultură. Mai ales pe cei ce mai 
promovează cuvîntul cultură 
gîndindu-se numai la cap nu ți 
la trup. Mai ales pe cei care, 
prin mijloace administrative de 
stat, au posibilitatea să im
pună introducerea 
fizice generale.

Trebuie să evităm 
sportul este numai 
Noi nu excludem marile com
petiții. Ele au loc din 4 în 
4 ani ca o încununare, ca un 
punct culminant al efortului de 
diseminare a sportului în rîn- 
durile tineretului".

De luni, la Olimpia, au înce
put efectiv cursurile și semina-

riile conduse de eminente per
sonalități ale vieții sportive in
ternaționale. Cu prilejul pre
zentării nominale a participan- 
ț;!or, numeroase aplauze au 
salutat pe celebrii campioni o- 
limpici lolanda Bclaș-Săter și 
Jesse Owens.

In prima zi cm ascultat in
teresanta disertație a profeso
rului italian Sisto Favre despre 
filosofia mișcării olimpice.

Seninul cu care ne dăruie, 
aici, natura, absența perpe
tuă o oricărui fir de nor, pa
tronează benefic începutul c- 
cfcstui juvenil colocviu sportiv.

FOTBAL
CAMPIONATE

ELVEȚIA. — In etapa a 
Servette Geneva a învins 
pe St. Gall, iar Lausanne a 
minat egal (3—3), cu Winterthur. 
Alte 
zona 
pers 
2—0; 
F.C. 
6—4.
Basel 4 p.. F.C. Ztlrich și 
gano cu cite 3 p.

UNGARIA. — (Etapa a 
Szombathely — Komlo 
P.C.E.S. — M.T.K. 4—1; 
tarjan — Ferencvaros 2—1: Dib- 
sgyfir — Raba Gy6r 1—1; Eger — 
Tatabanya G—4; Honved — Csepel 
2—2: Egyetertes _ Dunaujvaros
0—0; UJpesti Dozsa — Vasas 6—1. 
Pe primul loc se află UJpesti 
Dozsa cu 33 p., urmată de Hon
ved și Ferencvaros cu cite 30 p.

OLANDA. — (Etapa a 4-a) : 
Feijenoord — D.W.S. Amsterdam

educației

ideea că 
spectacol.

TURUL AERIAN EUROPEAN

aproape 
pilotînd 
diferite 
efectuat 
dificile

După o scurtă escală pe 
Clinceni, echipajele partici
pante la Turul aerian euro
pean și-au continuat zborul 
către Constanța, aterizînd pe 
aeroportul Tuzla. Cei 
150 de sportivi —
59 de avioane de
tipuri — au avut de 
una dintre cele mai
probe ale concursului : „desco
perire de panouri pe traseu". 
în această etapă, ca și în 
proba de aterizare la punct 
fix care a avut loc pe aero
dromul Clinceni, sportivii 
noștri s-au comportat bine, 
ureînd considerabil în clasa
mentul general al turului.

Astfel, echipajul Constantin 
Manolache — Constantin 
Goșman a obținut — în pro-

ba de aterizare la punct fix 
— 200 DE PUNCTE, ocupînd 
locul 6 în această etapă. Ace
lași punctaj maxim a 
acordat și piloților 
Kropp, Helmuth, 
(R. F. a Germaniei) 
în ordine, pe primele locuri. 
Conform regulamentului, însă, 
arbitrii au făcut departajarea 
concurenților in funcție de 
tipul și greutatea aparatului 
pe care au zburat. (Vezi locul 
6 ocupat de Constantin Mano- 
lache căruia, totuși, i-a fost 
acordată
200 p). 
cuplul 
Gheorghe 
190 p.

fost 
sportivi 
Wagner 
clasați,

nota maximă : 
în această probă, 
Ștefan Calotă — 
Zavate a- obținut

Etapa București (Clinceni) 
— Constanța (Tuzla) a con
stituit pentru piloți o verifi
care a cunoștințelor tehnice 
și de navigație. Sportivii au 
avut de identificat pe traseu 
diferite semne (panouri). ~ 
primele 
probă 
Kropp, Josef Wagner și Leo
nard Schiffer (R. F. a Germa
niei). Aici, departajarea s-a 
făcut în funcție de ordinea 
ocupată de fiecare pilot în 
clasamentul general. După 
efectuarea acestei ultime eta
pe, pe primele locuri în Turul 
aerian european se află pilo- 

Wagner (833 p), - Kropp 
p) și Barnsteiner (814 p) 
R. F. a Germaniei. Spor- 
noștri se situează (cla-

locuri în 
s-âu clasat

Pe 
această 
Ernest

Xiparul I.P. „Intormajia", str. Brezoiauu ur. 23— 25, București

2-a,
2—1 
ter-

rezultate : Basel — Bellin- 
2—0; Bienne — Grasshop- 
1—0: Friburg — Wettingen 

Lugano — Young Boys 1—1; 
Zurich — Chaux de Fonds 
în clasament : Servette și 

Lu-

20-a): 
î—i; 

Salgo-

ți>
(829 
din 
tivii

șamentul , oficial nu a fost 
Încă definitivat) în plutonul 
fruntaș al acestei competiții 
de anvergură.

Astăzi, participanții la cel 
de al 6-lea Tur aerian euro
pean vor avea zi de odihnă. 
Ei se vor deplasa cu autoca
rele la Tulcea, iar de aici 
cu - vaporașele în Deltă. Vineri 
între orele 8,30 — 10,30 se va 
da startul într-o nouă etapă : 
CONSTANȚA (decolare de 
pe aeroportul Tuzla) — 
CLINCENI (escală pentru ali
mentarea aparatelor) — 
SIBIU. în ziua de 7 septem
brie caravana aviatică va 
zbura la Arad, apoi spre 
Zagreb — punctul final al 
întrecerii.

Cel mai rapid cvartet al continentului : De la dreapta la stingă : 
Magda Patob, Edith Kovacs, Andrea Gyarmaty și .hulit Turoczv, 'care 
au stabilit'cu citeva zile in urmă, la Budapesta, un nou record euro
pean in ștafeta de 4x100 tn liber — 4:02,C. Mai precis, o medie de 60,0 
secunde pentru fiecare dintre cele 4 crauliste maghiare.

Foto : M.T.I.

MERIDIANE
3—2; 
F.C.
1—0; 
2—1; 
Holland 
astricht 2—1: P.S.V. 
Ado Haga 3—1. în 
Feijenoord și Ajax 
Sport 7 p., etc.

R.D. GERMANA : Vorwărts Ber
lin — Wismut 
mo Dresda — 
Rot Weiss 
Leipzig 1—1: 
Stadt — Stahl 
0—1 • F.C. Carl 
F.C. Magdeburg 4—1; Sachsenring 
Zwickau — Dynamo Berlin 2—0: 
H.F.C. Chemie — Hansa Rostock 
0—1.

FRANȚA. — După 5 etape, con
duce St. Etienne cu 9 p., urmată 
de Lyon, Angers. Red Star. 
Strasbourg — 7 p. Rezultate : Red 
Star — Bordeaux 1—1; Sedan, — 
Rouen 1—0; Angouleme — Nan
tes 2—2; Valenciennes — Angers 
1—0; Strasbourg — Ajaccio 2—0.

M. Korcinoi
Dos Utrecht — Telstar 0—1; 
Twente — S.V.V. Schiedam 

Ajax — Nec Nijmegen 
Haarlem — Go

Sport — I

se distanțează
> Ahead î—i; 
M.V.Vt Ma- 
Elndhoven — 

clasament :
8 p., Holland

A.U.E. 2—0; Dyna- 
Stahl Riesa 0—1 : 
Erfurt — Chem ie

F.C. Karl Marx 
Eisenhuettenstadt

Zeiss Jena —

HAVANA, 2 (Agerpres). — 
In runda a 4-a a „Memorialu
lui Capablanc-a", liderul cla
samentului, Viktor Korcinoi, 
a cîștigat la Parma. Uhlmann 
l-a învins pe O’Kelly, Gligo- 
rici pe Rodriguez și Suetin 
pe Donner. Maestrul roman 
Dolfi Drimer a remizat cu 
argentinianul Oscar Panno, 
rezultat consemnat și în par
tidele Pomar — 
Cobo — Jimenez, 
ment : Korcinoi
3'A p ; Gligorici (Iugoslavia), 
Uhlmann (R.D.G.), Suetin 

(U.R.S.S.) și Radulov (Bulga
ria) 3 p. Drimer ocupă locul 
10 cu l’/a p.

Garcia și 
în clasa- 
(U.RSS)

World Soccer
CUM RĂSPUNDEM HULI- 

GANISMULUI?

In revista britanică de spe
cialitate World Soccer, sub 
semnătura lui Philip Rising 
este dezbătută problema 
poștei pe care trebuie 
primească huliganismul 
terenurile de fotbal.

Oferim cititorilor noștri, in 
rîndurile de mai jos, acest ar
ticol.

„Huliganismul in fotbal a 
atins, din nou, un nivel peri
culos, determinind tot mai 

mulți oameni să se gîndeuscă 
cum poate fi stopat acest fla
gel.

Personal, cred că atîta timp 
cit pedepsele sint de așa na
tură incit huliganul acționea
ză cu o nepăsare descurajan- 
tă, ne aflăm încă departe de 
posibilitatea îmbunătățirii si
tuației. Măsurile recente, in
troduse de James Callaghan, 
ministrul de Interne, cu in
tenția de a spori forțele poli
țienești etc-, sint bune. Dar 
sint ele suficiente ? Și ce se 
va tntimpla cu elementele 
turbulente după ce vor fi a- 
restate ?

Prea adesea o simplă a- 
mendă constituie singura pe
deapsă pentru huliganismul 
care uneori ajunge să pro
voace terorism.
mea, asemenea 
trebui pedepsite 
rerea fizică este 
mult timp) sau 
trimise in detențiune pentru 
o bună bucată de vreme.

Mulți dintre acești vandali 
riscă bucuros o oarecare sumă 
din salariul lor săplămînal, 
sub forma amenzii, pentru că 
in mintea lor înfierbîntată.

ri- 
s-o 
pe

După părerea 
elemente ar 
corporal (du- 
resimțită mai 
măcar, să fie

un

în 
ce

asemenea acte de huliganism 
constituie o „distracție". Ar 
trebui să existe o foarte rea
lă, și dacă e posibil dureroa
să pedeapsă, astfel incit aceș
tia să se gîndească de două 
ori înainte de a purcede la 
actele lor distructive.

Este, desigur, un mare ne
noroc pentru fotbal că trebuie

&
RAINA

să aibă de-a face cu asemenea 
’ oameni. Aceștia nu sînt, de 

fel, suporterii sportului și nu 
sint întru totul convins că 

' jocul în sine are vreun efect 
asupra comportării lor. Com
portarea lor este premelitată. 
Și fotbalul, chiar dacă se joa- 

’ că pe peluze, pe străzi, sau pe 
terenuri special amenajate, 
adună prin antenele sale au
rite, mulțimea. Chiar dacă nu 
otrăvesc fotbalul, asemenea 

. capete hide ar trebui să fie 
, plantate altundeva.

Repet, după opinia mea sin
gurul mod de a stirpi huliga
nismul din rîndurile celor 
care asistă azi la meciurile 
de fotbal, constă în introdu
cerea a noi 
depse".

și mai aspre pe-

TENDINȚE NOI IN GIM
NASTICA FEMININA

In ultimul număr al revis
tei „Sportul în U-R.SS.", ma
estra emerită a sportului Ea-

rissa Latînina semnează 
scurt comentariu referitor la 
noile tendințe înregistrate 
gimnastica feminină, lată 
scrie ex-multipla campioană

„Acum cîțiva ani, încă, a 
introduce în gimnastica fenți, 
nină elemente complicate pă 
rea ceva de domeniul teoreti 
cienilor antrenamentului sau 
al unor gimnaste izolate. A 
cum, însă, a devenit ceva o 
bișnuit. Mai mult chiar, pînă 
și acele gimnaste care nu 
și-au dezvoltat suficient cui 
tura mișcării își permit să a 
bordeze combinații dificile. A; 
ceasta nu mai miră pe ni 
meni, E aproape un paradox 
dar cu cît „trucul" apare mai 
evident în exercițiul efectua' 
cu atît mi se pare rnai puțin 
valabil pentru ansamblul e 
xercițiului. Dificultatea — sînt 
ferm convinsă de acest lucru 
— trebuie apreciată numai ir 
raport cu întregul, cu ușurința 
execuției și cu caracterul ar 
tistic al combinației în trataii 
tatea ei. La J. O., programele 
prezentate de Vara Ceasiavs 
ka, Natalia Kucinskaia, Laris 
sa Petrik și Zinaida Voronina 
răspundeau acestor imperative 
Din diverse motive ele nu au 
mai participat la campionate 
le europene din 1969. Așa in 
cît, cu această ocazie, au a- 
părut și nume noi și aspirații 
noi în gimnastica feminină. 
Dar nu trebuie să ne grăbim 
să prezicem victoria lor și la 
campionatele mondiale din 
1970, la Ljubljana- Sînt sigură 
că vor apare rivale reduta
bile, mai ales că actualele 
fruntașe au încă destule 
puncte slabe. Evident, de aici 
și pînă la întrecerea de la 
Ljubljana se mai pot schimba 
multe. Totuși, oricare ar ti 
tendințele modei în gimnas
tică, eu cred că' victoria va 
reveni campioanelor care în
trunesc frumusețea și armo
nia autentică a mișcării"
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