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Astăzi etapă 
in campionatul 

masculin 
de handbal

Cei 11 „tricolori"

pentru Balcaniada

de box

Prin telefon de la GH. NICOLAESCU, trimisul nostru special la Belgrad |

Astăzi, în trei orașe din țară, 
au loc patru (din cele cinci cîte 
erau în mod normal!) partide 
din etapa a III-a a campionatului 
masculin de handbal. Gea de a 
cincea întflnlre, care urma să 
aibă loc la Baia Mare între Mi
nerul și Dinamo București a fost 
amînată, deoarece bueureștenii 
sint încă fn turneu peste hotare. 
Așa că în țară au loc două 
jocuri i BRAȘOV: Dinamo — Di
namo Bacău și CLUJ: Univer
sitatea — Rafinăria Teleajen, iar 
în BUCUREȘTI alte două (sta
dion Tineretului, de la ora 16) 
Voința — Steaua și Universitatea 
— Politehnica Timișoara.

A fost alcătuită repre
zentativa României pen
tru apropiatele întreceri 
balcanice de box de la 
Galați : semlmuscă ; Au
rel Mihal ; muscă : Con
stantin Gruiescu 5 co
coș : Pavel Nedelcea: 
pană : Gheorghe Pușcaș; 
semlușoară: Paul Do- 
brescu ; ușoară : Caile- 
trat Cuțov ; semlmijlo- 
cle s Victor Silberman 
mijlocie 
GSrffy: 
Năstac ; 
rin

» 
mică i Ion 

mijlocie i Alee 
semigrea i Jla- 
Constantinescu

UN REZULTAT BUN PENTRU ECHIPA 
DE FOTBAL A TĂRII NOASTRE

IUGOSLAVIA-ROMANIA 1-1 (0-1)

grea s Ion Alexe.

Emoționantă această intîlnire Iugoslavia — Ro
mânia, onorind semicentenarul federației de fotbal 
al țării prietene, intîlnire privită cu deosebit in
teres și de federațiile celorlalte țări balcanice ca 
și de cele ale țărilor angajate in Cupa Europei Cen
trale, care au avut in tribuna oficială a stadionu
lui Armatei populare reprezentanți interesați să 
urmărească evoluția team-urilor Iugoslaviei și Ro
mâniei.

înaintea comentariului propriu-zis al acestei 
partide, vom remarca un amănunt nu lipsit de 
interes: cea mai mare parte a celor 20 000 de spec
tatori care au asistat la partidă s-a decis abia 
Ia «miar* aă ia calea stadionului Armatei popu
lare, la amiază cind antrenorul Mitici a anunțat 
că vedeta nr. 1 a Iugoslaviei, Giaici, va Juca îm
potriva echipei României.

Cum ar putea fi caracterizat Jocul pe ansamblul 
lui? A fost o partidă de luptă — surprinzătoare 
chiar r»tru un „amical" — ambele echipe luptind 
cu ardoare pentru un rezultat favorabil. Bimplifi- 
cind, vom arăta că echipa Iugoslaviei a atacat cea 
mai mare 
s-a apărat, ieșind, mai des în prima repriză, mai 
rar in cea 
adversară, 
dezechilibreze uneori sistemul defensiv al gaz
delor.

Păstrlnd chiar de la Începutul partidei o pru
dență, poate exagerată, echipa noastră a lisat 
adversarei sale teren și inițiativă, echipa iugoslavă 
manifestind superioritate mai bine de 30 de minute 
din prima repriză. In această parte a Jocului,

(Continuare in pag. a 4-a)

parte a timpului, iar echipa noastră

de a doua, din încleștarea impusă da 
cu contraatacuri care au reușit să
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Vasile Tudor (Dinamo), învingătorul ediției a 14-a a „Cupei
Voința",

Foto 1 Vasile BAGEAO

Final entuziasmant in „Cupa Voința"
Cea de a 14-a ediție a com

petiției cicliste internaționale 
de fond „Cupa Voința" s-a în
cheiat ieri în Capitală. La ca
pătul celor aproape 600 km 
victoria a revenit dinamovis- 
tului Vasile Tudor care, în 
general, a avut o comportare 
constantă, apărîndu-și tricoul 
galben cucerit încă din prima 
etapă. Pe podium, alături de 
el, au urcat Teodor Puterity 
(Steaua), catapultat spre frun
tea clasamentului de etapa con
tratimp, și Constantin Grigore 
(Dinamo) — ciclistul care a 
încercat pînă Ia epuizare să-și 
aproprie victoria. în plutonul 
celor evidențiați se mai găsesc 
Vasile Burlacu (Steaua), Ni
colae Ciumeti (Dinamo), Ga
briel Moiceanu (Dinamo), Șt. 
Cernea (Steaua), Ion Ardelea-

• G. Moiceanu și C. Ciobanu — eroii 
ultimei etape • Vasile Tudor a ciști gat 
cea de a 14-a ediție a competiției • Hirt

(Spartakus Budapesta) — pri mul
la București

nu (Steaua), C. Ciobanu (Vo
ința).

Tradiționala competiție „Cu
pa Voința" — organizată de 
UCECOM și A. S. Loto-Pro- 
nosport — s-a bucurat de ex
celente condiții de desfășurare. 
Organizarea tehnică și admi
nistrativă a fost la înălțime, 
oferind concurenților posibili
tatea de a realiza o cursă de 
bună valoare, rapidă, cu faze

dinamice, deosebit de intere
santa. Remarcabilă a foe- și 
activitatea juriului de arbitri.

Ultima etapă. a 5-a, dispu
tată miercuri pe ruta Rm. VH- 
cea — București (173 km), a 
avut o desfășurare agitată. Su
ita de cățărărl — Dealul Negru 
(învingător V. Selejan), De- 
duleștl (Șt Cernea) și Cris- 
tești (V. Selejan) — a fărâ
mițat, chiar de la Începutul 
cursei, plutonul. Cobortrea mal 
lntil șl porțiunea de plat, apoi, 
care preced intrarea in Pitești 
au permis multora dintre cei 
sufocați de urcușuri să revină 
la sinul plutonului. La km 45 
înregistrăm un prim atac sus
ținut cu seriozitate: din gru
pul masiv se desprind C. Gri
gore, T. Puterity, St. Rusen, 
Vasile Tudor, D. Nemțeanu, 
Kommeir și C. Popescu. Le
zat în interesele proprii, Va- 
6ile Burlacu și locotenenții săi 

mină plutonul pe ur
mele fugarilor. După 
6 krrtț integritatea 
grupului este refăcută. 
Sprintul din Pitești 
revine lui Vasile Tu
dor, urmat de Șt. 
Cernea și V. Burlacu.

Momentul următor 
aduce una din 
mai interesante 
ale acestei atit de 
moașe curse : la 
61 fug din pluton 
Gabriel Moiceanu și 
Constantin Ciobanu. 
La început totul 
pare o glumă. Plu- 

nu reacționează la a- 
acțiune efectuată cu 112

tonul
ceasta_ ,___  _
km înainte de sosire. Ce vor 
fi gîndit insă fugarii ?, Ei se 
aștern la drum, ————— — 
rect 
pină 
lor.

▲

Prea mare a fost șocul pro
dus de prăbușirea lui Merckx 
în capcana neîndurătoarei co
aliții de la Zolder pentru ca 
ecoul său să se fi stins atît 
de curînd. Presa de speciali
tate continuă să se ocupe 
de campionatul mondial de ci
clism pe șosea al profesioniș
tilor pe care-I consideră fără 
menajamente : „o tristă ca
ricatură de competiție mon
dială1 “ ~ '
bă incoerentă, 
tă- 
unui
(Het Volk), 
der* . _
„loteria de la Zolder- (Stadio).

Este evident, nemulțumirea 
produsă de această ermoeti- 
ție de maximă importanță a 
avut un caracter general. S-au 
manifestat. însă, divergențe 
de opinii cu privire ia cau
zele care au generat-o.

(France-Soir), „o pro- 
abracadabran- 

(L’ Aurore), „falimentul
campionat mondial’* 

” , „farsa de la Zol-
(La semaine sportive),

Ziarul belgian „Les Sports 
69“ ca și cotidianul francez 
„L’Equipe" consideră că ră
dăcina răului o constituie ac
tuala formulă de disputare 
pe echipe naționale și ple
dează pentru echipe de mărci 
care au o componență multi
națională.

După R. Jacobs, de la „Les 
Sports 69“ formula actuală a 
echipelor naționale este de
pășită „pentru că li pune pe 
alergătorii selecționați sub 
conducerea ■unor persoane 
care, foarte adesea, nu au 
nici un mijloc ca să-și afirme 
autoritatea".

„Poate este mai „măreț" 
— scrie mai departe R, Ja
cobs — să opunem două dra
pele decît o marcă de pastă 
de dinți uneia de mașini de 
spălat. Dar cum să aperi o

Filmul reprizelor
Cea de a 30-a Intîlnire 

tre echipele Iugoslaviei 
României, găzduită de 
dionul Armatei populare, a 
debutat furtunos, sub sem
nul atacurilor echipei gazdă, 
care în primele 100 de se
cunde obține două corr.ere 
rămase fără rezultat. în mia. 
9, o lovitură de cap a lui 
Akimovtci trece de puțin 
peste poarta apărată de de
butantul echipei României. 
Ghiță. Chiar din primele 10 
ininut» ale partidei ne-am 
dat seama că cel mai mare 
porcoi pentru apărătorii noș
tri îl constituie marea vedetă 
a fotbalului iugoslav Giaici, 
introdus în ultimul momer.t 
în formație de antrenorul 
Mitic. Lansindu-se în repetate 

extrema 
a aprins 
partea sa. 
a făcut

și incisive curse, 
sdr.gă a Iugoslaviei 
focarul jocului pe 
unde
man 
față.
trec* 
feri

I
din- 

P 
sta-

CU 
Pe

Săîmăreanu 
eforturi pentru a-i face 
în mia. 13, Petkoviei 
de Mocanu, creează o 

„caldă* la poarta noa-

stră. dar balonul, reluat 
capul le Biekovid, trece 
lingă bară. Vn minut mai tîr- 
ziu este riadul jucătorilor ro
mâni să amenințe poarta apă
rată de Curkovici i Dem- 
nrovschi șutează prin sur
prindere de la 20 de m, min
gea lovește bara și revine la 
Domtde. care trimite balonul 
pe lingă poartă.

Jocul este în continuare 
foarte dinamic, ritmul său 
alert sftdind, parcă, căldura 
apăsătoare de pe stadion. In 
mix 24. Petkovicl reușește o 
nocă pătrundere, centrează 
excelent înapoi, dar Sătmă- 
reanu. foarte atent, îl ..suflă* 
balonul lui Giaiâ exact în 
clipa dnd acesta se pregătea 
să șuteze la poarta noastră.

In ntn. 28, echipa României 
obține primul corner, ca ur
mare a unui șut expediat de 
rrc/locașul Dina Execută 
Dembrovachi și fotbaliștii iu
goslavi acordă un nou cor-

(Continuare fn pag. a 4-a)

Astăzi, primele starturi
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Beliz-Geiman, Prokopenko, Stolte, Borloy- i
capetele de afiș ale Dinamoviadei

fi martorii unor 
la start sportivi

~ schimbă co
la trenă, măresc ritmul 
la limitele posibilităților 

Notăm diferența la km

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 2-a)

ZOLDER
„bulevardul"

nemulțumirilor
formulă cind știi că ea are un 
fundament cu totul fals ?... 
...Dezechilibrul echipelor in 

ceea ce privește reprezen
tanții pe națiuni nu constituie 
un argument valabil. Belgienii 
sint adesea majoritari in ma
rile curse clasice ale calen
darului internațional". (N.N. 
Să nu uităm că ziarul este 
belgian !)

Iată, însă, un alt punct de 
vedere. Ni se pare mai perti
nent, mai lucid. II exprimă

Claude Parmentier în „Miroir 
Sprint", în trei puncte clar 
formulate.

1. Parcursul. Comisia teh
nică a U.C.I. a comis o gravă 
greșeală alegînd circuitul 
automobilistic de la Zolder ca 
teatru al unui campionat 
mondial de ciclism. Pe un 
circuit de kermeză fără nici o

REACȚIA*
I
I

TRIBUNEI• ••
i

DL I
I

Concurs de gală în piscina din Ștefan cel Mare. Timp de 
4 zile, iubitorii natației din Capitală vor 
întreceri de mare amploare, care reunesc 
din 7 țări. In program și meciuri de polo.

Evelyne Stolte în fruntea 
înotătorilor din R.

Germană

Beliz-Geiman) și
D.

Proaspăta campioană euro
peană de juniori la 200 m 
delfin și medaliată cu argint 
la 200 m mixt este lidera 
puternicei delegații de înotă
tori din RX). Germană. Alături 
de Stolte, vor mai urca pe 
blocstarturile ' 
mo în aceste zile Lutz Unger 
(2:01,0 — 200 — ' “ 
tram Shock 
delfin), 
(2:19,0 — 200 m liber și
4:53,1 — 400 m liber), Marion 
Krause (63,7 — 100 m liber și 
2:18,4 — 200 m liber), Andrea 
Eife (9:57,3 — 800 m liber), 
Christine Solski (1:19,7 —
100 m bras) și Rosemarie 
Kother (2:33.9 — 200 m
delfin).
Matyas BorlQy — unul din
tre fenomenele notației 

din Ungaria
Lotul sportivilor maghiari 

este mai redus, dar din alcă
tuirea sa se desprinde tînărul 
Matyas Borloy (17 ani), unul 
din reprezentanții noului val, 
care s-a afirmat puternic în 
acest sezon. Cartea sa de vi
zită : 4:16,0 la 400 m liber
(cel mai puternic adversar

bazinului Dina-

m liber), Gun- 
(60,9 — 100 m 

Christiane Kabelitz 
- 200 m

pentru S.
2:15,0 la 200 m spate. împre
ună cu el, Aii Csaba (2:15,4 
la 200 m delfin), Zsuzsa Toth 
(15 ani) cu 69,5 la 100 m del
fin și Csaba Csatlos (55,8 — 
100 m liber) vor figura cu 
siguranță printre protagoniștii 
probelor respective.
Va reveni Crisfina Balaban 

la probele de spate ?
Prof. Remus Drăgușanu este 

destul de tăcut în aceste zile. 
Antrenorul dinamoviștilor 
bucureșteni are destule pro
bleme în alcătuirea unui lot 
care să reprezinte clubul său 
cît de cît onorabil, cunoscută 
fiind valoarea deosebită a 
oaspeților, și mai mult ca 
sigur că el va fi nevoit să 
apeleze și la garnitura de 
copii a secției dinamoviste. 
în orice caz, atu-urile sale 
rămîn Albert Covaci și Cris
tina Balaban. Aceasta din 
urmă va lua startul și în pro
bele de spate ce au consa
crat-o, în urmă cu trei ani, 
pe plan internațional.

Ce veți putea urmări 
în aceste zile

ASTĂZI, de la ora 9 : 
Ia 100 m liber (b), 200 m
(f), 100 m spate (f), 200 m 
<f>, 400 m mixt (b), 100 m bras 
(f) și 4X100 m liber (b) ; de la 

(Continuare in pag. a 2-a)

Evelyne Stolte, 
una din protago
nistele întrecerilor 

de înot

Foto : B. VASILE

ÎN PAG.A3-A :

Rubrica
„BALONUL 
E ROTUND"

Semnată
de P. STEINBACH

serii 
liber 
spate
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a Coppa d’ltalia" — des
fășurată în atmosfera colo
rată a tribunelor lui il cal- 
cio, superbă și asurzitoare 
— s-a încheiat la ultima ei 
edifîe cu victoria ultimului

club la care a poposit magul H.H., A.S. 
Roma.

La sfîrșitul turneului final, celebrul 
antrenor a fost întrebat — aici ne poar
tă interesul argumentării noastre — că
rui factor crede că datorează, în prin
cipal, izbînda — și el, „magul", recu
noscut drept cel mai vanitos dintre va
nitoși, a dat un răspuns simplu și, poa
te tocmai de aceea, surprinzător: „Al 
pubblico romano..."

Așadar, unul dintre antrenorii cei 
mai pertinenți ai momentului — înscău
nat aici prin dovada, irefutabilă în fot
bal, a rezultatelor, avînd la dispoziție 
un team de prima mînă — recurge la 
unul dintre adevărurile esențiale ale 
fotbalului: TRIBUNA, cu marele, imen
sul ei rol în peisajul sportiv al viqtoriei 
sau înfrîngerii. ..

Citind cuvintele lui Herrera ne în
trebam — într-o raportare directă, rea
lizată aproape involuntar — care dintre 
antrenorii români ar avea putința să 
afirme că formația sa a cîștigat grație 
spectatorilor.

Cu cîtva timp în urmă ne hrănea ilu
zia acelei asistențe-care-poartă-echîpa- 
spre-victorie, dar evenimentele ultime
lor sezoane fotbalistice ne-au relevat 
cit de neașteptat diferită a fost tribuna 
stadioanelor noastre: a fost placidă —< 
ca la decisivul meci România — R.D.G., 
a fost indiferentă — ca la meciul 
Steaua — Spartak Trnava, a fost pur 
și simplu turbulentă — ca la meciul 
binarno — W.B.A„..

Evident, ar fi o greșeală, de neiertat, 
actul unei eventuale generalizări, acțiu
nea de a-i aduce la același numitor pe 
toți spectatorii, de a-i băga într-un sac și 
de a-i arăta cu degetul, mergînd pînâ la 
o relativă sinonimie de circumstanță : 
suporter de fotbal-huligan.

Nu, departe de noi o asemenea in
tenție... Dar, din păcate, stadioanele 
noastre mai cuprind încă — în ciuda 
notelor mari acordate publicului — ele.- 
mente care în Ioc să îndemne asistența 
spre ceea ce ne place să numim ga
lerie, o incintă la abuzuri și violență : 
se năpădesc cîmpurile de ioc, se arun
că spre gazon sticle sau pietre, se flu
ieră, se fluieră minute în șir...

Și — iarăși, din păcate — reacția 
tribunei față de acești ultragiatori ai 
fair-play-ului este îndeobște tolerantă, 
puține fiind cazurile cînd cel sau cei în 
cauză sînt chemați la ordine și expur
gați din incinta stadionului. De altfel, 
dacă ne gîndim bine, cu excepția plo
ieșteanului Vasile Crăciun — pe care 
vecinii de tribună l-au predat ge mîna 
organelor miliției după ce a aruncat o 
sticlă în teren, la meciul Petrolul — 
Progresul din campionatul trecut și care 
Vasile Crăciun —• aviz amatorilor! — a 
fost condamnat la 6 luni închisoare — 
nu prea cunoaștem și alte cazuri în 
care spectatorii să fi reacționat în sen
sul liniștirii, prin metode vecine cu 
drasticul, a celor care trădează legile 
elementare ale sportivității și bunei cu
viințe. ..

E foarte greu, desigur, să soliciți unei 
asistențe, eterogenă prin definiție, să 
contribuie, decisiv, Ih victoria uneia sau 
a alteia dintre echipele încleștate pe 
gazon — deși au fost și multe aseme- 

dar e mult mai ușor 
” "’ ) — zicem noi — 

ia ati- 
recal-

nea cazuri —, < 
(sau ar trebui să fie) — zicem 
să soliciți acelorași spectatori să 
tudine față de turbulenți sau 
citranfi.

înainte de a putea să asistăm 
clarații similare cu cea făcută 
Herrera, înainte de a lua loc în tribu
nele unui stadion care să ne domine 
timpanele cu un nesfîrșit cor „Hai, 
România" sau „Hai Rapid", am dori — 
și nu numai noi, ci toți cei care iubesc 
jocul acesta cu balonul rotund — o 
atmosferă sănătoasă în perimetrul res
pectivei competiții, o atmosferă fertilă 
fenomenului sportiv.

Și aceasta depinde, în mare măsură, 
si de ceea ce numim REACȚIA TRIBU
NEI...

la de
da

Ovidiu 1OANIȚOAIA
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Echipa României pentru 
Tour de l’Avenir“>>

alcătuită echipa RoA fost ______ _. .
mâniei care va lua parte la 
„Tour de L’Avenir" : Vasile 
Tudor, Alex. Sofronie, Cons
tantin Grigore, Ștefan Cernea, 
Ion Cosma, Teodor Puterity, 
Gabriel Molceănu și Nicolae 
Clumetl. Antrenor : prof. Ni
colae Voicu.

(Continuare in pag. a 4-a)

lon F. BAC1U

Pe otrcult lung de circa • km, confortabil ca un .bulevard"f campionatul mondial al rutierilor profesioniști i-a transformat lntr-o comedie amari,

Motocrosiștii români — 
locul II In „Cupa Dunării"

Echipa de motocros a Ro
mâniei formată din Ștefan 
Chițu, Cristian Dovids, Au
rel Ionescu și Otto Ștefani 
a avut o frumoasă compor
tare în concursul (clasa 250 
cmc) dotat cu „Cupa Du
nării”, desfășurat pe un 
traseu din orașul iugoslav 
Karlovac. Alergătorii noș
tri au ocupat locul II, după 
formația Cehoslovaciei, fi
ind urmați în clasamentul 
pe națiuni de motocicliștii 
iugoslavi. Sportivii români 
vor participa duminică la 
un nou concurs internațio
nal, programat în orașul 
Maribor.

SELECȚIE
ÎN VEDEREA J.B.

LA TENIS
DE MASĂ

Tn zilele
brie s-a desfășurat la 
concursul de ’ verificare 
tenis de 
participării sportivilor 
la apropiatele Jocuri

de 1 și 2 septem- 
lași 

de verificare la 
masă în vederea 

noștri 
Balca

nice. Pe locul I — Șerban Do- 
boși (C.S.M. Cluj), cu 7 vic
torii, setaveraj 21:1. Pe locul II. 
Dorin Giurgiucă (C.S.M. Cluj) 
— 5 v, 18:11; pe locul III Șer
ban Luchian (Progresul Buc.) 
5 v — 15—12, iar pe locul IV 
Adalbert Rethl (Voința Arad) 
cu 4: v, 16—15.

D. DIACONESCU 
coresp. principal
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La Tg. Mureș, sportul de performanță
cunoaște un puternic reviriment la două campionate

frumosul oraș de pe 
plăcut declt oricînd.

Am găsit
Mureș mai .. .
O dimineață însorită făcea ca 
pitorescul, Înlănțuirea dintre vechi 
șl nou, curățenia, verdele crud 
al coroanelor copacilor șl al pe
luzelor de iarbă să lasă șl mai 
mult In evidență, toate dind un 
aer vesel, prosper. Vrînd parcă 
să completeze această atmosfe
ră, un meci de volei, ce se 
disputa pe complexul Voința fă
cea ca încurajările să se audă 
pînă în stradă, iar la sfîrșltul lui 
aplauzele furtunoase au atras 
la teren chiar șl pe cel mai pu
țin obișnulțl al sportului pentru 
a felicita echipa masculină Vo
ința Tg. Mureș, învingătoare în
tr-un joc de calificare in divizia 
B. Un succes modest, dacă este 
privit singular. Știind, însă, că 
se adaugă unui întreg șirag de 
victorii obținute de sportivii mu
reșeni In ultima vreme el ca
pătă o altă valoare șl Întărește 
convingerea că aici, nu se mai 
bate pasul pe loc (așa cum s-a 
făcut, din păcate, inulțl ani In 
șir), că, în sfîrșit, vechea și pu
ternica tradiție nu mai este con
siderată singurul factor hotăritor 
al progresului. La Tg. Mureș, o- 
rașul cîndva celebru prin.., ce
lebritățile sale (internaționalii 
Fiillop — la baschet, polo șl ho
chei, Ferencz — baschet și polo, 
Deak — baschet șl polo, 
Koos, Marosl, Kadar — l . 
Daroczi și Simon — polo, 
Incze — la hochei șl fotbal 
s-a produs mult doritul și 
așteptatul reviriment.

DIN NOU IN »A«
Anul trecut, lumea sportivă 

din Tg. Mureș era tare întristată. 
Șl, pe bună dreptate. Reprezen
tantele orașului, lntr-un sport 
Iubit de localnici și care făcuse 
cîndva faima orașului _ bas
chetul — retrogradaseră din di
vizia A. Ca urmare a lipsei de

Intre forurile care ar 
să fie interesate, for-

, Elek, 
baschet, 

frații 
etc.). 
mult

colaborare 
fi trebuit...... .........    ___
mația masculină Comerțul fi cea 
feminină Mureșul urmau să joace 
in „B“. A fost, putem spune, un 
cutremur pe care l-au simțit 
în primul rind foștii internațio
nali, lezați ta mîndria lor. Au ur
mat înviorarea loturilor cu ele
mente tinere (mal puțin preten
țioase șl mai conștiincioase) șl o 
pregătire ceva mal serioasă și 
lucrurile au început că se În
drepte. După numai un sezon. 
Comerțul și Mureșul au revenit 
în „A“.

Ceea ce completează acest suc
ces, este șl remarcabila com
portare a formațiilor de juniori 
și junioare din Tg. Mureș. Fetele 
de la Liceul „Bolyai-Farkas* 
(antrenor prof. Gh. Fiillop) și 
băieții de la Școala sportivă (prof. 
I. Torday) s-au calificat pentru 
turneul final al diviziei naționale 
a școlarilor și juniorilor, unde 
au cucerit medaliile de argint, 
performanțe care vorbesc de la 
sine despre calitatea selecției și 
a muncii de instruire. Se spune, 
însă, că dacă un talentat junior 
(Gh. Magoș) nu ar fi fost pro
movat din echipa liceului la Co
merțul, „Bolyai-Farkas" ar fi 
cucerit primul loc in divizia șco
larilor. Ceea ce este po
sibil, dar nu trebuie uitat că 
aportul lui Magoș a fost poate 
decisiv in revenirea echipei Co
merțul in divizia A. Ba chiar 
credem că ar trebui să dea de 
gîndit diriguitorilor sportului șco
lar din Tg. Mureș care pun u- 
neori mal mult preț pe per
formanțele obținute de formații
le școlărești și. ca urmare, se o- 
pun transferării elementelor va
loroase in landurile componenți- 
lor reprezentantelor orașului.

ȘI ALTE SUCCESE
Ar fi nedrept șl incomplet 

măsurăm revirimentul sportului
Bă

mureșan doar prin promovarea 
celor două divizionare în „A". 
Să nu uităm că, la campionatele 
naționale de patinaj viteză, ju
niorii și copiii de la clubul Mu
reșul, antrenați de Carol Gali, au 
cucerit 12 locuri I, 12 locuri II 
și 9 locuri III, ceea ce reprezin
tă succese ieșite din comun. Cul
mea, baza pregătirii s-a făcut... 
pe uscat, gheața durînd iama tre
cută cel mult 30 de zile (ca sâ 
nu mai vorbim că ani de-a rîn- 
dul ea a lipsit cu desăvirșire). 
Nu ar fi util ca expe
riența antrenorului Carol Call să 
fie împărtășită și altora dintre 
cei ce se ocupă de acest sport ?

Tot în rlndul suceeselor sportu
lui mureșan poate fi trecută și 
activitatea studenților de la I.M.F. 
Șeful catedrei de educație fizi
că, prof. A. Kakucs (de altfel, 
un vechi și pasionat îndrumător 
al sportului local) împreună cu 
colegii săi nu prididește să or
ganizeze cît mai bine numeroase 
competiții inter-ani și inter-fa- 
cultăți. Complexul de la I.M.F. 
este asaltat zilnic de sute de 
studențl care împletesc armo
nios orele de studiu cu cele de 
dezvoltare fizică. Ce păcat, însă, 
că un nucleu atît de puternic, 
dotat cu cea mai bună bază 
sportivă a orașului, nu este ca
pabil 6ă ajute in mai mare mă
sură activitatea de performanță 
a sportului mureșan...

în sfîrșit, nu putem să 
amintim de saltul natației mu
reșene. Covaci, Benedek și Nagy 
constituie un trio de mare va
loare, capabil să doboare re
corduri și să cucerească titluri 
de campioni naționali. Avem con
vingerea că. urmînd exemplul 
acestora, alți tineri vor păși cu 
hotărîre pe treptele măiestriei. Hăr- • 
nlcia și experiența antrenorului 
Totpal Iosif sînt o chezășie a 
viitoarelor succese. Cît privește 
polo-ul, șl el cîndva fruntaș în

mi

la educarea tineretului"
■...este de părere prof. MIRCEA CUCU, inspector general

al Inspectoratului de invățămint al Municipiului București

■ ea
supersoHcifgtd, tn zî- 

mar» afluență.
cadrelor didactice, le 

statutate de alt-

țara noastră, continuă să se zba
tă In anonimat, pin păcate...

DE CB NU ȘI CANOTAJ t
Punem întrebarea. deoarece 

puține sint orașele din țară care 
au condițiile oferite de Tg. Mu
reș. Pe Mureș, la baza Liceului 
„Bolyai-Farkas", există un spa
țios hangar capabil să adăpos
tească 80 de schifuri. Deocamda
tă. pentru început stnt disponi
bil» 25 de ambarcațiuni, dintre 
care II gata să fie folosite pen
tru concurs. Deci, bază materia
lă există, ba chiar și sprijinul 
însuflețit al multor părinți ai 
elevilor, care au contribuit efec
tiv la construirea bazei. în plus, 
poate chiar element esențial, în 
Tg. Mureș se află două persona
lități marcante ale canotajului 
românesc : Francisc Cerhati șl 
Georgeta FiillSp. Un antrenor e- 
meril și o fostă campioană a că
ror valoare ar putea fi exploa
tată in folosul tineretului mure
șan.

CONCENTRAREA FORȚELOR, 
CONDIȚIE ESENȚIALA

Am înregistrat cu multă 
tisfacțle succesele obținute 
sportul mureșan, mai bine

Transmisiile de pe arena 
, in '69„ Venus"

mondiale

— Din procesul de educați» 
a elevilor nu lipsește, cum 
este și firesc, preocuparea pen
tru comportamentul tineretu
lui studios tn societate — ne 
spune profesorul MIRCEA 
CUCU, tn calitatea sa de In
spector general al Inspectora
tului de tnvățămînt el Muni
cipiului București. ,.

— Șl atunci, cum vă expli
cați acele manifestări neco
respunzătoare ale spectatorilor 
de pe stadioane, din rlndul că
rora fac parte șl elevi 7

— Comportamentul tn pu
blic, la orice vîrstă, est» tn cea 
mai mare măsură rezultatul 
educației primite, la care, bi
neînțeles, că se alătură și in
fluența mediului, de cele mai 
multe ori determinantă.

— Ne-am adresat dv. pen
tru că Bucureștiul numără 
peste 200 000 elevi. Și întot
deauna, la manifestările spor
tive de anvergură, cîteva mii 
dintre spectatori slnt școlari. 
Fie. că unii dintre ei parti
cipă chiar direct la ele, toți 
sint însă martori la unele aba
teri de la etica cetățenească. 
Prin cuvîntul dv. am dori să 
obținem o imagine a însuși an
samblului problemei, privind-o 
nu numai prin optica prezen
tului, ci și prin aceea a vi
itorului.

— Orele de educație fizică, 
de activități sportive, nu se 
rezumă azi, în tnvățămîntul 
nostru, numai la îndrumarea 
exercițiului fizic propriu-zis, 
ci. și la formarea unei menta
lități noi, sănătoase, la șlefui
rea virtuților morale pe care 
le desăvîrșește conținutul a- 
cestei pedagogii practicate de 
cele 800 cadre didactice de spe
cialitate, la catedrele de spe
cialitate. Simultan, competiți
ile interșcolare întrețin un spi
rit de emulație fundamentat pe 
lealitatea întrecerii șt recu
noașterea valorii adversarului.

In acest fel se valorifică și 
elemente pentru sportul de 
performanță în măsura în care 
se creează și se întărește con
tinuu o tradiție sportivă în 
școli, ca un fel de preambul 
al afirmării de mai ttrziu, la 
nivelul unor cluburi de per
formanță. în arene publice.

— E frumos ceea ce năzuiți 
și, totodată, ceea ce desigur 
obțineți. într-o bună măsură. 
Nu ne-ați vorbit, insa, despre 
abaterile disciplinare ale ace
lor elevi refractari la buna 
comportare -de care trebuie să 
dea dovadă atunci cînd. aflați 
în tribunele unui stadion, vi
zionează o întrecere sportivă.

— Socot că tulburătorii dis
ciplinei in stadioane sînt la fel 
de vinovați ca și cei ce fac gă
lăgie într-o sală de conferin
țe sau într-una de teatru ori

de cinematograf. Oricare ar fi 
starea de euforie prilejuită de 
victorie sau, dimpotrivă, indig
narea spectatorului, de orice 
vîrstă, împotriva unei nedrep
te decizii a arbitrului, buna cu
viință, respectul pentru ordi
nea publică, pentru liniștea ve
cinilor de bancă trebuie să 
constituie frîne hotărite care 
să tempereze anumita porniri 
și să determine o comportare 
civilizată, mai ales în cazul 
elevilor, copiii de azi, cetățe
nii de miine ai țării.

Eu socot că rolul școlii tre
buie sd fi» cu atît mai activ, 
tn preocuparea continuă de dis
ciplinare a maselor de tineret, 
cu cît printre spectatorii sta
dioanelor se afli și elevi de 
la cursurile serale, ea și din 
tnvățămîntul fără frecvență —
oameni în toată firea, care a-
parțin

Cred
încă și școlii, 

că dezordinii» (si au
geneza într-o psihoză d» a-
sență. temperamentali Și, Cn
același timp, într-o gravi ca-
ren.ță de educație.

Se vorbește despre educație 
In școală, despre educație In 
familie, despre educație în so
cietate dar nu se subliniază 
suficient că educația tn socie
tate comportă și modul de ma
nifestare în tramvai, pe sta
dion — mai ales pe stadion. 
Socot că nu trebuie să fii cu
viincios numai în clasă, în la
borator sau tn cancelaria di
rectorului școlii unde ești elev — 
și în schimb să ai impaciente 
vehement gesticulate (șl chiar 
gălăgioase) cînd faci coadă la 
o librărie pentru a-ți cumpăra

/

o carte 
lele de

Școlii, 
revin sarcini 
fel și de normele pedagogice — 
in materie de pregătire a mo
dului de comportare a elevi
lor in mediul public și nu sînt 
puține catedrele de educație 
fizică din școli care au pro
gramat cicluri de conferințe e- 
ducative, întîlniri cu sportivi 
cunoscuți ca și dezbateri co
lective menite să facă mai as
cuțit simțul de răspundere in
dividuală al fiecărui elev.

Marile posibilități pe care 
le are școala și sub raportul 
educației tn public își afli în 
sport un mijloc eficient de a- 
plicare a nobilelor principii 
care, pornind de la elementul 
atractiv al unei competiții, să 
ajungă, la faza tn care bravura 
și lealitatea încununează com
portamentul fiecărui tinir — 
expresie sinceri a unei men
talități sănătoase. Atins acest 
obiectiv, nici 
mai participa 
nesportive, ei, 
care va deveni 
ciplinat acum, _ __

Școala are în sport un fac
tor de bază tn prețiosul și di
ficilul proces de formare a ca
racterelor, de afirmare a celor 
mai sănătoase virtuți ale tine
rilor de azi, cetățenii de miine 
ai țării.

sa
de 

_____ _____ ___ . țgș 
de unele ramuri ale lui. Faptul 
este îmbucurător, mai ales că re
zultatele se răsfring §i asupra 
unor loturi naționale, cum sint 
cele de înot și atletism care au 
în Covaci, Nagy, Benedek (înot), 
Dosa și Biro (atletism) elemen
te de certă valoare. Se pune, 
însă. întrebarea : nu ar fi po
sibilă o mai judicioasă repar
tizare a forțelor sportive mureșe
ne ? în localitate există, e drept, 
un club sportiv orășenesc : Mu
reșul. In afara lui mai funcțio
nează unitățile sportive Voința, 
Comerțul, Liceul „Bolyai-Farkas1, 
Școala sportivă I.M.F. și Insti
tutul Pedagogic. Făcînd o suc
cintă statistică, vom constata 
că forțele de care dispun mure
șenii sînt foarte dispersate, ceea 
ce, normal, le diminuează sim
țitor din posibilitățile de obține
re a unor performanțe supe
rioare. Cauza este aceeași ob
servată și în alte orașe : dorința 
fiecărui club sau a fiecărei a- 
sociații de a obține rezultate 
bune, la un anumit nivel, de o- 
bicei mediocru. Ce s-ar 
întîmplă, însă, dacă cei in
teresați ca orașul Tg. Mureș să 
fie reprezentat la cel mal înalt 
nivel și-ar impune punctul de 
vedere în fața celor aflați în 
goană după succese mărunte și 
efemere ? Răspunsul nu este 
greu de aflat. Rămîne doar ca 
cel ce se mai agață de perfor
manțe obscure să vadă ceva mal 
departe. Iar atunci cînd vor reuși 
acest lucru, se vor mindri și ei 
cu succesele ce vor fi realizate 
de adevăratele reprezentante ale 
orașului, unități complexe la 
care să contribuie toți factorii in-? 
teresați, direct sau numai indi
rect.___________________ )

D. STANCULESCU

Vineri după-amiază, Țopes- 
eu fn-a adus pe meleagurile 
copilăriei, cînd nu eram Bel
phegor, ci Humis. Eh, ce viață ! 
N-aveam bani să intru pe 
Venus, n-aveam (încă de pe 
atunei) vocație să mă rog și 
să mă căciulesc Ia poartă și 
mă instalam pe lingă șmecheri 
mai mari, ocupanți mult mai 
îndreptățiți decit mine la 
găurile gardului. Aceștia ne 
povesteau meciul văzut prin 
vizor și eram mulțumiți. A- 
veam o generație de crainici 
la gard cum nu apar două 
într-un secol. Nu știu pe unde 
s-a pierdut. Și mai erau crai
nicii din pom care se inter
ferau cu cei de jos, îneît 
aveam, de obicei, două trans
misii și puteam face o medie. 
Crainicii din pom, privile- 
giați ai soartei, erau șj ei 
buni dar, cum se întîmplă, 
pu atit de buni ca acei care 
se chinuiau pe sol. Crainicii 
din pom, nu știu de ce, nu 
s-au pierdut. Mai avem și azi 
crainici în pom... Vineri, ca 
să revin, Țopescu a spus din 
capul Jocului, eu acea plăcere 
autoironiei dezvoltată foarte 
bine zi de zi, că ne va trans
mite atletismul balcanic as- 
cultind la cască în studio, 
comentariul confratelui bul
gar, ,,Iimbă“ pe care n-o stă- 
pînește perfect, dar a cărei 
numărătoare pînă la 
o cunoaște... Urma, deci, 
amicul bulgar să ne spună 
ce se întimplă pe stadion, Iar 
Țopescu să ne traducă ce 
spunea bulgarul. Eram ca pe 
Venus, copil la vizorul gardu
lui. O să-mi spuneți că aici 
aveam televizor, eram băiat 
mare și posedam imagine, 
care Imagine spunea totul. 
Ei bine, nu — Imaginea nu 
spunea totul, ea vorbea greu, 
deseori mormăia, alteori 
murmura, și mai ales lipseau 
cifrele, fără de care atletismul 
cade în „poezie", în ceea ce 
băieții duri și simpatici nu
mesc iiru-liru. Or, „camerele" 
nu aveau cronometrele lor

10 
ca

și nici 
cifrele, 
de pe stadion. Incit, în lipsă 
de imagine elocventă, aveam 
nevoie de un cineva care să ne 
spună prin viu grai ce se 
întîmplă. Operația aceasta se 
făcea, într-adevăr, după ure
che — Țopescu ne e martor. 
Intram în posesia unor infor
mații stupefiante: „nu știu 
dacă Zamfirescu e pe locul 
trei, comentatorul nu anunță 
nimic...", 
greșesc, 
foglu...", 
a venit Neamțu...", „cred, mi 
se pare, nu sînt sigur, să mai 
vedem...". Toate acestea, într-o 
transmisie de ia citeva sute 
de kilometri, în secolul 20, 
cînd știm precis ce mănîncă 
oamenii pe Lună I

Serios vorbind — vina nu 
e a lui Țopescu. El era copil, 
ca și noi. Dar vine o vreme 
cînd a fi copil e foarte anti
patie. Înțeleg cu greu că nu 
s-a putut trimite teleom pînă 
in Mexico. Dar nitei pînă la 
Sofia ? Bănuiesc că sînt cîteva 
persoafie convinse șl îneîn. 
tate că se poate face foarte 
bine televiziune sportivă din 
studio, la cască, la gard, din 
pom, ca pe Venus, în 1938. 
Trebuie să 11 se 6pună — cu 
blîndețe, cu fermitate, cu tot 
respectul pentru problema 
economiilor — că nu se poate 
și că pierdem mai mult decît 
economisim I La Stuttgart, 
cînd cineva a mărturisit unor 
confrați cehi și iugoslavi că 
noi transmitem din studio 
meciul Europa — America, 
oamenii aceia s-au uitat ia el 
ca la un marțian.

Acestea fiind zise, să adaug 
că duminică fotbalul cu 
Videriu — regizor, cu Șvabi 
și Păsat la aparate și Eftimie 
Ionescu (cu „tirul" încă ne
reglat, după o pauză prea 
lungă), ne-a dat o altă viață. 
Să fie într-un ceas bun ?

nu căutau repede 
tabelele și ceasurile

„sînt convins că nu 
acesta e Caraiosi- 

„cred că pe locul doi 
„cred, mi

BELPHEGOR

PgS O necesitate - concursul de selecție
pentru Balcaniadă

un elev nu va 
la manifestări 

dimpotrivă, fie- 
tm spectator dis- 
temperat miine.

♦
Desigur, n-ar fi lipsit de in

teres să cunoaștem și opiniile 
factorilor de răspundere din 
lumea studențească în proble
ma comportamentului tinere
tului universitar în public și 
la manifestările sportive.

RALUCA VLADUȚ

Tn lăptâmîna 1—7 sept.
LA CINEMATOGRAFUL TIMPURI NOI

DIN CAPITALA
un nou program de scurt metraje românești

RAPSODIE DOBROT Imaginea: L. Mărcu-
geana lescu

Scenariul i Ion Vjsu 
Regia: Radu Hangu,

GAUDEAMUS

Vasile Mlnăstireanu Scenariul și regia : Eu-

PORTRETE ȘI PICTURĂ 
MILITANTA

gen Popiță
Imaginea t Ștefan Fi

scher.
ÎN OPERA LUI GH. M.

TATTARESCU ANUL TRECUT LA
Scenariul și regia s BRAȘOV

Gheorghe Horvath 
Imaginea i Hie Cornea Film realizat de : Oc- 

tav Ioniță, Andrei Plac-
RÎPA ROȘIE sintar, Mircea Sîntim- 

breanu
Scenariul 1 St. Penu, L. 

Manolache ORIZONT ȘTIINȚIFIC
Regia : Stelian Penu NR. 7/1969

Recent încheiata ediție a 
campionatelor naționale de 
juniori, unde au luat startul 
numeroși tineri care s-au a- 
firmat in divers» perioade 
nu a oferit selecționerilor e- 
chipelor naționale pentru Bal
caniadă prea multe semne în
curajatoare. In cele 4 zile de 
concurs, cu toată bunăvoința, 
nu ani putut nota decit 5 noi 
candidaturi; cele ale lui Se
bastian Cosmescu, Petre Teo- 
dorescu, Zeno Oprițescu (șta
fetă), Mihai Movanu și Geor- 
geta Cerbeanu, care 
cucerit pe merit cita un 
șaport pentru Izmir. Prea 
ține nume, însă, pentru a 
zolva toate problemele 
care le incumbă participarea 
la cea dinții Balcaniadă, unde 
fiecare țară va alinia Ia star
tul tuturor 
concurenți.

Iată de 
oricînd, un 
de selecție 
3—4 zile se impune cu deo
sebită necesitate. Federația 
de specialitate a greșit omi- 
țînd acest lucru înaintea pre
cedentelor competiții interna
ționale și ne-am trezit că 
singurul element cu șanse se. 
rioase pentru o medalie Ia

probelor

ce, mai 
veritabil 
în

și-au 
pa- 
pu- 
re- 
pe

cite doi

mult ca 
concurs 

următoarele

„europenele" de 
Lupu, a rămas 
Și tot datorită acestui 
nu am putut alinia. 
Varșovia cit și la Dubrovnik, 
reprezentativele ideale pentru 
Cupa Europei. A repeta cu 
bună știință această eroare ar 
fi insă și mai grav...

După părerea noastră, pen
tru probele de craul ar trebui 
din nou verificați H. Schier, 
M. Slavic (la 400 m). VI. Mo
rarii, Z. Oprițescu, S. Cos
mescu, E. Aimer și D. Naghi, 
iar pentru cele de spate, Z. 
Giurasa, M. Movanu, T. Șer- 
ban, Șt. Benedek și M. Ho- 
hoiu. La delfin (A. Covaci, E. 
Aimer și I. Miclăuș) și bras 
(V. Costa. A. Șoptereanu și 
P. Teodorescu) soluțiile pot fi 
găsite mult mai ușor.

Multe semne de întrebare 
ridică și selecționata femi
nină, căreia trebuie să i se 
acorde o atenție sporită. La 
ora actuală, candidate cu șan
se apar: L. Dan, A. Șterner, 
C. Balaban, A. Andrei, G. 
Gonos, G. Șovago (craul), C. 
Stănescu, A. Georgescu, C. 
Vîjeu, A. Mihăescu, R. Pe- 
truică (bras), C. Balaban, A. 
Andrei, C. Kokay (spate) și

Juniori, Gh. 
la București.

] lucru 
atit la

A. Șterner, 
Ștefănescu,

Dinamoviada
(Urmare din pag. I)

de 
de

ora 10,30 : 3 meciuri de polo;
la ora 16 : finalele probelor 
Înot.

VINERI, de la ora 8 : trei me
de la ora 11,45 : 

m 
m 
m

ciur! 
serii 
liber 
spate 
bras ..............    „
4X109 m liber (f) ; de la ora 17 : 
un meci de polo ; de la ora 19 : 
finalele probelor de Înot.

SÎMBĂTA, de la ora 8: trei

G. Cerbeanu, N.
A. Groza (delfin).

— a. v. —

Tn ultimele s&ptfimlni cei 
mai buni pescari sportivi ro
mâni s-au aflat în febra pre
gătirilor în vederea celor 
două mari competiții, la care 
vor fi prezenți cei mai buni 
pescuitori din lume, campio
natele mondiale. Pescarii se
lecționați la proba staționară 
s-au antrehat pe diferite rîuri 
prinzînd sute și sute de pești, 
iar lansetiștii pe gazonul 
verde al stadioanelor, arun- 
cînd cît mai departe și mai 
precis mica bilă de metal le
gată de firul de nylon.

Vom sublinia că, în ultimii 
ani, pescarii noștri au obți
nut unele rezultate interna
ționale bune, care i-au situat 
printre protagoniștii „mon
dialelor". Astfel, echipa re
prezentativă de pescuit sta
ționar a cucerit un titlu mon
dial (în 1965), iar la ediția de 
anul trecut a competiției s-a 
clasat pe locul II, iar la Indi
vidual, pescarul bucureștean, 
fon Pană a cucerit medalia 
de argint. Tot la staționar, 
sportivii români au repurtat 
o dublă victorie la cea de a 
IV-a ediție a concursului in
ternațional „Cupa prieteniei" 
(Schwedt — R.D.G, 1969). cîș- 
tigînd întrecerea atît pe echi
pe, cît și la individual prin 
Gheorghe Timoleon.

La mondialele de lanseta, 
succesele au fort mai puțin 
spectaculoase. Totuși In pa
noplia de trofee pescărești a 
A.G.V.P.S. putem vedea cî
teva medalii cucerite de lan
setiștii români: 2 de brons 
(cîștigate Ia C.M. din Iugosla
via In 1962) șl una de argint 
(la C.M. din R.D.O. 1968).

Cele două campionate mdn- 
dlale din acest an au loc In 
R.F. a Germaniei» Intre 4—6 
septembrie la Kiel, C.M, de 
lansetă, Iar la 7 septembrie, ia 
Bad Oldeslohe, pe rful Trawe, 
cel do pescuit staționar. Echi
pele românești, care participă 
la aceste Importante confrun
tări, sînt alcătuite din urmă
torii : Gh. Timoleon, V. Flt- 
țeri, M. Stoenetcu, I, Pană 
(toți din București), V, Gor
gan (Giurgiu) pentru proba 
staționară, N. Vtrlan, V. Ță
ruș (București}, V. Porjolt 
(Cluj) și S. Lacko (Arad) pen
tru probele de lansetă.

T. RABSAN

de polo ;
la 100 m liber (f), 
(b), 200 m spate (f), 
(b), 400 m mixt (f),

(b), ------

200
100

- 100
4X200 m liber (b) și

meciuri de polo: de la ora 11,45: 
serii la 400 m liber (b), 200 m
delfin (f), 100 m delfin (b), 200 m 
bras (f), 200 m mixt (b), 800 m 
liber (f) și 4X100 m mixt (b) ; 
de la ora, 17 : un meci de polo ; 
de la ora 19 : finalele probelor de 
înot.

DUMINICA, de la ora 8 : trei 
meciuri de polo : de l-a ora 11,45 : 

- m 
m 
m 
la 
la

serii la 400 m liber (f), 200
delfin (b), 100 m delfin (f), 200 
bras (b), 200 m mixt (f), 1 500 
liber și 4X100 m mixt (f) ; de 
ora 17 : un meci de polo : de 
ora 19 : finalele probelor de înot.

România 
. 3 3 la
al treilea meci 

cadrul turneului 
de polo de la 

selecționata Ro-

In cei de 
susținut în 
internațional 
Dubrovnik, 
mâniei a obținut un modest 
rezultat de egalitate, 3—3 
(0—0, 1—2, 2—1, 0—0), cu for
mația secundă a Iugoslaviei. 
Golurile echipei noastre au 
fost realizate de Rusu, Szabo

Iugoslavia B 
Dubrovnik

și Tăranu. A aribtrat Ah- 
gella (Rranța).

Partida decisivă a turneu
lui a opus reprezentativele 
Iugoslaviei și Italiei. Gazdele 
au obținut o victorie la li
mită, cu scorul de 6—5 (4—2, 
0—2, 2—1, 0—0). Clasamentul 
final : 1. Iugoslavia, 2. Ita
lia, 3. România, 4. Iugosla
via B.

Sofia, 1962: România domină 
din nou boxul balcanic

„tricolori" medaliafi cu aur

La 7 iulie am fost martorii 
unui start ciclist cu totul ine
dit. Inedit de la rutierul care 
urma să înconjoare, solitar, Ro
mânia, pe o distanță antecal- 
culată de 2 500 de km —„sep
tuagenarul Alexandru Draghia 
— pînă la mașina cu care avea 
să realizeze temerara cursă — 
o bicicletă datînd din 1915.

Proaspăt, vivant și plin de 
energie, „întinerit cu 20 de 
ani“, musafirul ne-a descris 
spectaculosul său circuit ale 
cărui marcaje au fost atestate 
prin numeroase ștampile ce fi
gurează în jurnalul său de 
hord. , ,

Plecat din București la 7 
iulie 1969, pensionarul Dră- 
ghia — șofer profesionist timp 
de 53 de ani „fără nici un ac
cident sau contravenție", cum 
se recomandă — a străbătut 
orașele Călărași, Tulcea, Suli- 
na, Galați, Bacău, Piatra 
Neamț, Suceava, Cîmpulung 
Moldovenesc, Bistrița Năsăud, 
Cluj, Oradea, Arad, Timișoara, 
Caransebeș, Turnu Severin, s-a 
odihnit trei zile în Peșteana de 
Jiu — locul său de naștere — 
a atins Tg. Jiu și a pornit spre 
casă prin Petroșani, Călan, Si
biu. Făgăraș, Brașov, Valea 
Prahovei.

Doldora de impresii, „mai 
multe decit am acumulat în 
întreaga viață", Alexandru 
Drăghia face o mărturisire pa
tetică : „Cine nu realizează un 
asemenea tur, trăiește degea
ba". Aduoe și explicații: „Da 
le bordul mașinii nu poți ve
dea minunile României decit 
racant, iar viteza nu-ți per- 
«Mg «4 eataatlag H tpgtAs tiu

xiliare, elemente care au darul 
să îmbogățească și să înalțe su
fletul : foșnetul pădurilor, su
surul apelor, ciripitul păsări
lor, nu poți inhala ozonul de 
munte și parfumul pajiștilor, 
n-ai ocazia să stai de vorbă, 
pe-ndelete, cu locuitorii, să le 
cunoști obiceiurile și limba cu 
particularitățile ei dialectale 
etc. etc-",

Abordînd performanța sa 
sportivă, conlocutorul relatea
ză : „Chemările depărtărilor 
m-au determinat să-mi prelun
gesc circuitul cu încă 1000 de 
km, realizînd astfel 3 500 km. 
Mașina a răspuns excelent, sin
gura avarie pe care a cunos
cut-o fiind cinci spițe. Cit pri
vește efectele pe care această 
excursie rutieră le-a avut a- 
supra sănătății și psihicului 
meu nu le pot aprecia pentru 
că sînt, de-a dreptul, 
bile.»

— Deschis fiind 
spuneți-ne, care vă 
iectele de viitor?

— In anul 1970 voi între
prinde un tur al Europei. 
Mi-am și găsit companioni de 
drum.; i-am descoperit în po
pasul de la Gura Humorului. 
Au cam aceeași vîrstă cu mine.

Trebuie, desigur, să mai pre
cizăm o dată vîrstă acestor 
temerari: 74—76 de ani. Șl 
să completăm, totodată, că lup
ta eu inerția, fuga după izvo
rul dătător de sănătate care 
este sportul nu poate ține de
clt de o viguroasă și ardentă 
tinerețe.

Final entuziasmanb în „Cupa Voința"

încalcul*-

drumul, 
«Int pro-

Nuffl MUȘCELEANU

(Urmare din pag. 1)

72-1:35, apoi la km 80-3:15! 
Evident nu rnai este vorba de 
joacă. Moiceanu încearcă o 
mare lovitură. în acest moment 
el poartă — teoretic — tricoul 
galben și pentru anii lui per
formanța este senzațională. 
După cițiva kilometri o ploaie 
rece, de toamnă, se abate asu
pra caravanei. Șoseaua devine 
alunecoasă, eforturile trebuie 
Intensificate. La km 97 diferen
ța a crescut la 3:30.

în pluton, Vasile Tudor, e- 
nervat de această turnură ne
așteptată pe care o ia cursa, 
se zbate pentru a-i apropia pe 
fugari. Din cînd in cînd, Ion 
Cosma II, fără convingere, îi 
oferă liderului ajutorul, său. 
Restul plutonului stă liniștit. 
Intr-un tîrziu, atunci cînd 6-a 
încredințat că i-A dovedit con
vingător purtătoralui tricoului 
galben că singur ar fi fost 
pierdut, fruntea plutonului se 
pune pe treabă. Distanța se 
micșorează. La intrarea în Titu, 
bariera depășită de fugari se 
Iasă în fața grupului urmări
tor. Este un moment de mare 
tensiune. Blajinul cantonier nu 
poate insă rezista rugăminți
lor disperate ale liderului și 
ridică puțin bariera care pu
tea să decidă soarta cursei. La 
km 121, Moiceanu este obligat 
să schimbe o roată. Nu ce
dează, deși cînd reia cursa plu
tonul este la mal puțin de 
300 m tn spatele său. Evada
re* e»te ratată. Plutonul »- 
|ua« la 80-30 m ta spatele fu-

gărilor își permite, însă, să fie 
cinic. Menține cițiva kilome
tri 
ca 
se 
le 
tei .
cime sufletească, să jubileze. 
Cei doi combatanți de elită nu 
cedează. Plutonul nu poate aș
tepta la infinit așa că face pa
sul hotăritor. Este km 133 (se 
oprește și ploaia) ci nd se pro
duce joncțiunea. Evadarea a 
fost susținută de-a lungul a 
72 km. Bravo Moiceanu 1 Bra
vo Ciobanu I

Cursa nu mai are, apoi, is
toric, Plutonul se prezintă la 
sprint pe Calea Victoriei și 
oaspeții de pesta hotare re
purtează, prin maghiarul Hirt, 
prima lor victorie in această 
cursă.

această distanță, așteptind 
Moiceanu și Ciobanu să 

recunoască învinși. Dar nu 
este dat inițiatorilor aces- 
situații, care dovedește mi-

Clasament general Individual : 
1. VASILE TUDOR (Dinamo) 14 h 
42:57 ; 2. Teodor Puterity (Steaua) 
la 1:29 ; 3. Constantin Grigore (Di
namo) la 1:32 ; 4. Vasile Burlacu 
(Steaua) la 1:53 ; 5. Nicolae Ciu- 
metl (Dinamo) la 2:16 ; 6. Ga
briel Moiceanu (Dinamo) la 2:26 ;
7. Ion Ardeleanu (Steaua) la 2:31:
8. Alexandru Sofronie (Dinamo) la 
2:36 ; 9. Mircea Rindașu (Meta
lul Plopeni) la 2:46; io. Francis 
Gera (Steaua) la 2:59.

Cursa a măsurat 588 km șl ■ 
fost acoperită cu o medie orară 
de 40 km.

• Șapte
La întrecerile balcanice din 1962, disputate pe stadionul 

„Drujba" din Soția, participarea a fost mai restrinsă. Doar se
lecționatele României, Turciei și Bulgariei și-au disputat titlu
rile.

Competiția a fost dominată și de data aceasta de sportivii 
români, care au reușit să păstreze „Cupa Balcanică". 'îinărui 
Constantin Ciucă, înlocuitorul lui Dobrescu, l-a pus k. o. in 
ultimul rund pe turcul Alpan. cu o directă bine plasată la 
cap. D'icolae Puiu nu și-a dezmințit faima de puncheur, 
obligîndu-l pe Ergonill .(Turcia) să abandoneze în minutul 
cinci de luptă, după ce acesta din urmă fusese și avertizat 
pentru obstrucții. Ion. Dinu s-a 
(Akyldiz), pe care l-a dominat net două reprize, cîștigînd la 
puncte. Avertizat de două ori 
o dată în ultima, turcul Kbken a pierdut detașat meciul cu 
Mihalic. Căutînd prea mult lovitura decisivă Nicolae Stoenescu 
a fost învins de tînărul bulgar Radev, iar Virgil Badea,
cu toate că a dominat . (dar infructuos) a cedat lui
Maxim Todorov (Bulgaria). In schimb, Ion Monea boxînd 
sigur, l-a eliminat pe redutabilul pugilist bulgar Paparizov. 
Foarte greu s-a descurcat Mihai Nicolau în partida cu turcul 
Koskunoglu, pe care l-a depășit de puțin la puncte. Constantin 
Gheorghiu și Vasile Mariuțan au evoluat direct în finale.

In ultima reuniune a Balcaniadei s-au calificat, așadar, 
8 pugiliști din țara noastră. Bulgarul Panaiotov l-a întrecut 
pe merit pe Ciucă. Puiu, cu un upercut bine plasat l-a pus 
k. o. în rundul 2 pe Mihail Mițev (Bulgaria); Gheorghiu 
a făcut o adevărată demonstrație și a ciștigat detașat meciul 
cu bulgarul Traikov; Dinu l-a învins la puncte pe Pilicev 
(Bulgaria), disputa caracterizîndu-se prin schimburi dure de 
lovituri; punctînd eficace, Mihalic l-a învins pe A. ttfițev 
(Bulgaria); Radev — Bulgaria, a obținut în unanimitate 
verdictul in fața turcului Kamcy, iar Todorov a avut cel mai 
ușor meci al finalei, ctștigînd prin... neprezentarea adversaru
lui ; Ion Monea a avut la discreție megiul cu Topcu (Turcia). 
„Fulgerat" de două ori în bărbie, pugilistul turc a fost numărat 
și abandonat imediat (repriza I) de directorul de luptă; 
după un meci strins, în care avantajul a alternat, Nicolau 
a obținut in cele din urmă decizia în meciul cu bulgarul 
Velkov; în sfîrșit, Mariuțan a trecut greu de tînărul 
Pandov (Bulgaria). Deci, cu 7 campioni balcanici, Romârba 
a ocupat și de data aceasta locul I în clasamentul

I

întilnit tot cu un boxer turc

in repriza secundă, numărat

prim test
CLASAMENTE s tineret

pe nafiuni.

R. G

Etapa a V-a t Hm. Vtlcea — 
București, 173 km : 1, I. HIRT 
(Spartakus Budapesta) 4h 31:40 ; 
2. C. Ciobanu (Voința) ; 3. H. 
Schmidt (Stuttgart) ; 4. Șt. Cer
nea (Steaua) ; 5. I. Traikov
(T.S.K.A. Seplemvri Sofia) ; 
C. Grigore (Dinamo) ; 7.
Gyorfi (Mureșul Tg. Mureș) ; 
St. Rusen (Metalul) — același 
tțpip.

Clasament general cățărători : 
ST. CERNEA (Steaua) 15 p ; - ------ —----- .... j

4. 
9.

e. 
A.
(.

1. .. _ ____ „ „
2. I. Ardeleanu (Steaua) 14 p ; 
V. Selejan (Dinamo) 13 p ; 
Al. Sofronle (Dinamo) 5 p ;
C. Grigore (Dinamo) 3 p.

Clasament general sprinteri l 
ST. CERNEA (Steaua) 21 p ; 
Vașlle Tudor (Dinamo) 21 p ; 
Vaelle Burfaeu • (Steaua) îl . 
A C. Ciobanu (Voința) 11 p 5 I,
D. Nemțasnu (Steaua) i p.

1.
î.
s. 

p t

O nouă reprezentativă de 
tineret își face apariția pe 
firmamentul boxului nostru. 
Ea va încerca să reediteze 
succesele de prestigiu ale ve
chii echipe, aceea care în ul
timii doi ani, a obținut, după 
cum se știe, rezultate presti
gioase în „Cupa Europei"'. 
Cuțov, Silberman, Năstac, 
Ene, Dobrescu, Alexe și cei
lalți reputațl boxeri ai echi
pei de tineret din anii 1987— 
1968 au lăsat locul altora mai 
tineri, predînd acestora o fă
clie pe care au purtat-o eu 
demnitate. Este acum rlndul

„noului val“ să-și dovedească 
talentul și puterea de luptă 
In viitoarele bătălii care-1 aș
teaptă.

Actuala formație de tineret 
va primi, vineri, botezul in
ternațional, pe un ring din 
Finlanda. Este o echipă alcă
tuită din cîțiva sportivi care 
au evoluat deja peste hotare 
și care, dacă va avea asigurat 
un program internațional a- 
decvat, «intern convinși că ie 
va impune în confruntării» cu 
formații similara ștrăine.

Deși disputa are un ca
racter amical, totuși, ea pre-

zintă interes, ținînd seama ci 
va constitui un prim pas tn 
conturarea viitoarei garnituri 
care va participa în 1970 la 
campionatele europene de ti
neret de Ia Budapesta. Me
ciurile din Finlanda, privite 
prin această prismă, înseamnă 
un prim și important test. Să 
sperăm că echipa care va urca 
vineri și duminică pe ringu
rile finlandeze (în următoa
rea ordine: Boboc, Morari u, 
Dumitrașcu, Păpălău, Mihâl- 
cea, Peteanu, Frînc, Iile, Si
liște, Zellaca) va fi la tnăl- 
țixna

Y
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ANTRENAMENTUL LOTULUI DE TINERET

DUMINICA

STADIONUL PROGRESUL, 
10 : Progresul — Oțelul Ga- 
(divlzla B) ;
STADIONUL
11: Metalul

ft STADIONUL 23 AUGUST, 
era 16.30: Steaua — Dinamo Bucu
rești (divizia A), ora 14.45 : Steaua 
(tineret) — Cuba (tineret) ;
• 

ora 
lăți
•

ora
Progresul Brăila

• TERENUL C.P.B.. ora 
Tarom București — Prahova 
iești (Cupa României) ;

• STADIONUL REPUBLICII, 
era 16.30 t Rapid — Steagul roșu 
(divizia Ah ora X4.40 t Rapid — 
Steagul roșu (tlneret-rezerve) ;

Lotul de tineret a susținut 
teri după-amlază un Joc In fa
milie, la două porți. Au dști- 
gat „galbenii" cu 6—2 (2—1), 
prin golurile înscrise de Du
mitru (3), Neagu (2) ți Po- 
povici. Pentru „roșii" a mar

cat Caniaro (2). Antrenorul V. 
MARDARESCU a remarcat 
comportarea bună a Jucăto
rilor Dumitru, Neagu, Kato- 
na, Cheran, Beldeanu, Dincuță 
și Duțan.

ORA OFICIALĂ DE 
ÎNCEPERE A MECIURILOR 

DE DIVIZIA A
Partidele etapei a 4-a a 

campionatului diviziei A vor 
începe la ora 16.30.

AGENDA BUCUREȘTEANĂ
SIMBATA

Meciul Știința Bacâe 
Ceahlăul P. Neamț 

se joacă limbată

• STADIONUL POLITEHNICA, 
era 16.S0! Sportul studențesc — 
Metalul București (divizie B).

în urma acordului interve
nit intre cele două asociații, 
meeiul Știința Bacău — 
Ceahlăul P. Neamț, din etapa 
a IV-a a campionatului divi
ziei B — seria J, se va juca 
simbătă după-amiazâ.

NOTĂ

Nevăzut,

necunoscut...
Un fapt aproape de ne

crezut s-a întîmplat la me
dul Oțelul Galați — Meta
lul București, din campio
natul diviziei B, seria I- 

în repriza secundă, an
trenorul gălățenilor, ȘTE
FAN VASILE, a efectuat o 
schimbare : l-a scos din 
formație pe jucătorul Vul- 
neanu, înlocuindu-l cu 
Ionică. La sfîrțitul partidei, 
delegatul echipei Metalul 
s-a prezentat la cabina 
arbitrilor și a contestat 
identitatea jucătorului Io
nică, susținînd că cel care 
a fost folosit se numește 
Octavian Ionescu și tn con
secință s-a produs o substi
tuire de persoană.

Afirmația a fost consem
nată pe foaia de arbitraj 
și conducătorul tntîlnirii, 
V. Buimistrue — Iași, a 
încercat să lămurească si
tuația, dar eforturile sale 
n-au fost încununate de 
succes. Cauza ? Iată ce-a 
declarat arbitrul l

„Am cerut delegatului 
gchjpei Oțelul, R. ARVIN- 
TE, să-l aducă pe Jucătorul 
care a intrat pe teren. 
Deși am atras atenția că 
toate carnetele vor rămîne 
ia mine pină la terminarea 
formalităților, R. Arvinte 
4 profitat de faptul că mă 
îmbrăcam (eram cu spate
le), a sustras legitimațiile 
și apoi a plecat de la sta
dion. In acest fel, n-am 
mai putut face confrunta
rea jucătorului contestat".

Comisia centrală de com
petiții și disciplină a F.R.F. 
va analiza acest caz ieșit 
ru totul din comun. _ La 
ședința de azi a Comisiei, 
au fost invitați arbitrul 
V. Buimistrue, R. Arvinte 
și jucătorii Ion Ionică și 
Octavian Ionescu. După 
cum se observă, la eluci
darea cazului nu va lua 
oarte antrenorul echipei 
Oțelul. fie o simplă
omisiune ? ! ? O r icum, 
această faptă străină rela- 
iilor existente pe terenu- 
nle noastre de fotbal nu 
outea să se producă fără 
acordul tuturor factorilor 
(antrenor, delegatul echi
pei, jucători).

Măsurile ce le va 
Comisia de competiții 
disciplină 
plătească 
căruia la

trebuie să 
„aportul" 

mistificare...

lua 
și 

răs- 
fie-

P. VINTILA

POLITEHNICA, 
Ttrgoviște — 

(divizia B) ;

• TERENUL GHENCEA, 
10 : A.S.A. București — 
Arcuda (Cupa României)

1u-
10 :

Plo-

ora
I.C.A.B.

• In locul echipei de 
niori Pecica, din seria a X-a 
a campionatului național, va 
figura Metalul Salonta, mu
tată 'din seria a IX-a în seria 
a X-a. Echipa centrului de 
juniori Pecica va activa în 
campionatul județean.

Steaua Rapid 2-1 (2-0)

CAMPIONATUL NATIONAL AL JUNIORILOR

Șl ȘCOLARILOR
Teren Steaua : Steaua-Teh- 

nometal ; teren Dinamo II : 
Electronica—Marina Mangalia ; 
teren Gloria : Mașini unelte— 
Celuloza Călărași ; teren Meta
lul : Metalul—Dinamo Bucu
rești ; teren F.R.B. : Șc. Spor- 
tivă-S. N. Oltenița ; teren 23 
August IV : C. 23 August—

Dunărea Giurgiu ; teren Laro- 
met : Laromet—Cimentul Med
gidia ; teren Progresul : Pro
gresul—Unirea Minăstirea ; te
ren T.U.G. : T.U.G.—Petrolul 
Videle ; teren Rapid : Rapid— 
Unirea Drăgășani ; teren Au
tobuzul : Auiobuzul-Voința
Buc.

Și ieri după-amiazi tn tri
bunele stadionului Giulești au 
luat loc clteva mii de suporteri 
ai divizionarelor A Steaua și 
Rapid. Cu toate că din ambele 
formații au lipsit mulți titu
lari (fiind selecționați tn re
prezentativa țării și In Iotul 
de tineret), Jocul a fort plă
cut, purtfnd pe alocuri am
prenta unei partide de cam
pionat La capătul ee’.or SO de 
minute. Steaua a eîștigat la 
limită, datorită. In special, in
cisivității Iul Tătaru II, Voinea 
și Dumitriu IU.

Elevii antrenorilor Covaci 
și Onisie au arătat multă pof
tă de joc, au alergat și pasat 
mult au imprimat tot timpul

Atmosferă de familie
9

Este surprinzător cum na 
teapă, adesea, lucrurile cele 
mai simple și mai elementare. 
din lume !

Există tn sportul practicat 
tn colectiv un secret al lui 
Polichinelle, deci cunoscut de 
toată lumea, pe care ne-am o- 
bișnuit să-l ignorăm cu can
doare și seninătate.

Mă gîndesc la formula, de 
loc magică, a succesului în 
fotbal.

Iată, de pild'd, echipa cam
pioană U.T.A.

S-a spus — prea des — că 
această echipă a învins prin 
seriozitate.

Foarte adevărat, dar e prea 
puțin spus-

S-a mai spus că e o echipă 
de un nivel mediu, eeea ce 
nu mai este tot atît
vărat, căci toți jucătorii 
tiliști au valoare, iar 
dintre dinții — Lereter, 
mide, Gornea, Petescu, Axen-
te etc. — sint de o clasă in
ternațională certă.

Ceea ce însă nu s-a spus 
de loc este tocmai esențialul, 
— și anume faptul că toți e- 
levii lui Coco Dumitrescu se 
IUBESC între ei, IUBESC 
din toată inima echipa și în 
același timp IUBESC enorm 
fotbalul!

Spiritul de echipă este o 
condiție indispensabilă a reu-

de ade- 
tex- 
unii 
Do-

țiței, acest adevăr nu trebuie 
să-l mai demonstrăm, avind 
caracter de axiomă.

Dar ne ridicăm pe o treap
tă mai înaltă, pe un plan ca
litativ și de confinut afectiv 
superior, atunci cînd am rea
lizat într-o echipă ceea ce aș 
numi atmosfera de familie.

.Nebănuite sînt rezervele de - 
energie ți irezistibilă forța de 
acțiune Intr-un colectiv spor
tiv perfect sudat sufletește!

Asistam — în anii trecuți — 
la meciul unei echipe brazi
liene în R. F. a Germaniei.

După primele 45 de minu
te, oaspeții erau conduși cu 
2—0.

Am vrut să-t văd în pauză 
și am intrat în cabina lor. 
Voiam să cunosc starea lor 
de spirit, și reacțiile antreno
rului-

I-am găsit... dntând la chi
tară ! Pe cei mai mulți. Cei
lalți acompaniau cu vocea. 
Intr-un colț, antrenorul îi 
privea satisfăcut..-

Pentru informarea citito
rilor, voi spune că după re
luarea jocului compatrioții 
lui Pele au înscris 3 puncte, 
fără a primi vreunul, și ast
fel au eîștigat medul, — dar 
nu acesta este lucrul cel mai 
important.

M-a impresionat calmul lor 
și mai ales plăcerea lor «—

MODELE NOI
DE CONFECȚII 

HEGANTE, MODERNE, 
LEJERE SI PRACTICE, 

COMBINAȚII DE CULORI
PENTRU TOATE 
PREFERINȚELE.

evidentă — de s fi împreună, 
de a eînta împreună, — și 
care este de fapt și plăcerea 
lor de a juca împreună și de 
a rămîne nedespărțiți, cît mai 
mult cu putință, poate chiar 
întreaga lor carieră, în ace
lași club-

In multe dintre echipele 
noastre această „atmosferă de 
familie" lipsește, adesea, cu 
desăvtrșire.

__ Cunosc cazuri incredibile 
cînd jucătorii aceluiași club 
se accidentau intenționat și 
reciproc in jocurile de antre
nament, pentru a elimina 
concurența la un post sau al
tul din cadrul formației!

Am văzut cum instinctul 
de jupglă a pătruns pe tere
nul de sport

Am văzut cum pînda a luat 
locul iubirii, cum invidia in
dividuală a trecut înaintea 
dorinței de afirmare colecti
vă, cum lingușirea, intriga și 
delațiunea ș-au substituit ma
relui sentiment al prieteni
ei. ..

Osmoza desăvtrșiti e greu 
de obținut în ctteva luni — 
uneori stnt necesari ani în
tregi ! —■ ți unii antrenori 
încearcă, prin diferite meto
de, mai mult sau mai puțin 
personale, să-ți aducă învă
țăceii la același numitor, cel 
puțin din punctul de vedere 
al comportării generale șt al 
corectitudinii lor externe.

Se folosesc și mijloace mai 
drastice, cîteodată chiar con
tondente, dar așa vom rea
liza o atmosferă de internat, 
eventual de casd de corecție, 
poate cu rezultate pozitive de 
moment însă cit de de
parte sAitem în acest fel de 
ambianța de familie șt de i- 
maginea echipei ideale!

Chiar cu riscul de a părea 
utopie, visez la ziua cînd ma
joritatea echipelor noastre vor 
fi tot atîtea FAMILII înșirui
te pe gazonul afirmării defi
nitive a fotbalului românesc...

Petre STEINBACH

un ritm rapid. Cvartetul ofen
siv a desfășurat acțiunile pe 
spatii largi, tar Tătaru II și 
Voi r. ea au șutat des la poarta 
lui Rămureanu.

Replica feroviarilor a fost 
pe măsura solicitărilor adver
sarilor. In prima repriză, giu- 
leștenil au creat faza frumoa
se in cimp ți, la rindul lor. 
au pasat bine, dar Straț ți. ta 
special. Mazuraehis, eu ratat 
din poziții clare. în apărare, 
lipsa titularilor s-a simțit din 
plin, înlocuitorii lui Dan. Lu- 
pescu, Pop și Greavu evo
luînd timid. Apărătorii au in
tervenit de multe ori nesigur, 
iar cuplul de fundași centrali 
a comis numeroase greșeli, 
din care s-ar fi putut marca 
goluri dacă Rămureanu n-ar 
fi fost în zi bună.

Golurile au fost înscrise de 
Tătaru II (min. 41), Manea 
(min. 44), 
(min. 82 din

A arbitrat 
— București.

RAPID t Rămureanu — Ște
fan, Cojocaru, Moraru, I. Di
nu (min. 76 Ciucă), C. Dinu, 
Angelescu, Năsturescu, Straț, 
Mazuraehis (min. 46 M. Ste- 
lian), Codreanu. (P. V.).

țtraț, tatonat de Dumi- 
trtu III, va rata o oca- 
tie favorabilă a Rapidu
lui

Foto i V. BAGEAG

U.T.A.—RIPENSIA TIMIȘOARA 4-2 (4-0)

respectiv Dinu 
11 m).
bine A. Munich

Suciu (min. 46 
- Ciugarin (min.

STEAUA l 
Matache II) _ 
75 Grigore), Mirăuță (Ciuga
rin), Negrea, Vigu, Dumitriu 
III, Ștefănescu (min. 46 Cri- 
stache), Nistor, Tătaru II, 
Voinea, Manea.

ARAD, 3 (prin telefon). 
.Amicalul" dintre cele două 
formații, desfășurat pe Sta
dionul U.TA, ta fața a pes
te 1 500 de spectatori, a ofe
rit un joc plăcut, care a sa
tisfăcut așteptările, mai ales 
ta prima repriză, cind texti- 
liștii au atacat continuu Deși 
gazdele și-an dovedit, pe tot 
parcursul partidei, superiori
tatea ta organizarea focului 
și ta gîndire tactică s-a sim
țit totuși lipsa 
plecați la loturile 
tive (Domfde, 
Șchîopu). Cînd 
cest lueru ne 
multele ocazii
nesiguranța apărării. în plus,

Jucătorilor 
reprezenta- 
Broșovschi, 
spunem a-

gîndim la 
ratate șl la

aportul Iul Pojonl nu a fost 
integral, el resimțindu-se și 
acum de pe urma unul ac
cident suferit tn Belgia.

în prima repriză arădenii 
înscriu de patru erl, prin 
Regep (min. 13 șl 32), Sima 
(min. 9) și F. Dumitrescu 
(min. 39). După reluare lo
calnicii opresc „motoarele" 
evoluînd — In continuare — 
într-un ritm lent. Profitînd 
de acest lucru, timișorenii 
joacă mal curajos și reduc 
din handicap 
(min. 48) șl 
79).

prin Dobîndă 
Panici (min.

ȘTEFAN IACOB-coresp. 
principal

Un preludiu al bătăliei finale

Mara- 
foștli 
cam-

Stadionul 
cana, 19S9 : 
și actualii 
pioni mondiali, (ați 
In fața. Legenda
rul Gilmar. care 
și-a sărbătorit cu a- 
cest prilej cea de-a 
100-a aparijie în poar
ta echipei Braziliei, 
este învins, de a- 
ceastâ dată, de șu
tul englezului Beli.

12 martie 1969. Pe Hampden 
Park din Glasgow, în fața a 
80 000 spectatori înmărmuriți, 
milanezul Prati spulbera vi
sul de trei săptămîni al sco
țienilor (început cu un 0—0 la 
Milano și care-și văzuseră deja 
echipa favorită, Celtic, din 
nOu în posesia Cupei campio
nilor europeni...

Două luni mai tîrziu, echipa 
lui Rivera elimina din cursă 
pe cel mai serios pretendent, 
Manchester United, fostul de
ținător al titlului, lăsîndu-i, 
după un greu recuperabil 
0—2 pe San Siro, doar satis
facția platonică a unei victo
rii la Manchester, cu 1—0. 
Aceste confruntări au însem
nat, de fapt, finala C.C.E.. în- 
trucît pentru A.C. Milan me
ciul cu Ajax, în urma căruia 
a dobîndit trofeul, n-a ridicat 
nici o problemă.

Eliminarea „legato" a celor 
două foste deținătoare ale Cu
pei a readus în fața milioa
nelor de fans o realitate pe

care o doreau uitată: nici o e- 
chipă britanică n-a reușit să 
scoată o echipă italiană în 
C.C.E.! Astfel, Milan a stopat 
pe Glasgow Rangers, Ipswich, 
Dundee, Celtic și Manchester 
United (de 2 ori), iar Interna
tionale pe Everton, Glasgow 
Rangers și Liverpool. Victoria 
lui Celtic asupra lui Inter in

Comentariu
extern

LOTO • PRONOSPORT
ULTIMELE TREI ZILE PEN
TRU PROCURAREA BILE
TELOR LA CONCURSUL 
EXCEPTIONAL PRONOEX- 
PRES DIN 7 SEPTEMBRIE

Și

Numai 3 zile au mai ră
mas la dispoziția dv. pentru 
a vă procura biletele Ia con
cursul excepțional Pronoex- 
pres din 7 septembrie a.c., 
concurs la care se atribuie 
apartamente, autoturisme 
excursii peste hotare.

Se vor acorda apartamente 
Cu 3 și 2 camere (confort gra
dul I) și autoturisme ..Dacia 
1100" și „Skoda 1000 MB.”, in 
număr nelimitat.

De asemenea, vor fi acor
date — prin tragere la sorți 
— 60 excursii (categoria lux) 
în R. P. Ungară cu 
rea Revelionului la 
pesta.

Se mai pot ciștiga 
în bani de valoare 
variabilă.

Rețineți 1 Cu 30 lei puteți 
participa la toate extragerile.

FRONOEXPRES

pe’rece-
Buda-

premii 
fixă și

Numerele extrase la oon- 
currul nr. M din 1 «ptorabn* 
1MB

EXTRAGEREA I : 31 34 24
45 19 41
FOND DE PREMII : 339.685 lei

EXTRAGEREA a Il-a : 1 34
15 6 14 7 20
FOND DE PREMII : 277.731 lei

Premiile Întregi și sferturile 
de la tragerea LOTO din 29 
august 1969

EXTRAGEREA I : Catego
ria I : 2.variante sfert a 34-800 
lei ; a H-a : 2 variante sfert 
a 34.799 lei ; a HI-a : 109 va
riante întregi a 868 lei și 77 
variante sfert a 217 lei : a 
IV-a : 196 a 547 lei și 233 a 136 
lei ; a V-a : 553 a 251 lei și 
443 a 62 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Ca
tegoria A : 2 variante sfert a 
33.973 lei ; categoria B : 3 va
riante sfert a 22.649 lei ; ca
tegoria C : 2 variante întregi 
a 11.816 lei și 15 variante sfert 
a *2.954 lei : categoria D : 487 a 
100 lei și 1736 a 25 lei.

Plata premiilor pentru acest 
concurs se va face astfel :

în Capitală incepind de la 
7 septembrie pină la 13 octom
brie 1969 inclusiv ;

în provincie Incepind de la 
9 septambris 1969 pin* la 18 
•stombrta IM inclusiv.

finala Cupei nu poate fi so
cotită o eliminare și deci...

Cu ce se consolează, atunci 
englezii ? Cu recordul lui 
Manchester United (5 pre
zențe în semifinală) și cu 
faptul că doar o echipă latină 
(F.C. Barcelona, 5—2 cu Wol
ves. singura, de altfel, care 
a și înscris mai mult de 2 go
luri într-o asemenea situație) 
a reușit să smulgă victoria 
de-a lungul a 13 sezoane, în 
care echipele engleze au sus
ținut 39 meciuri „at home” în 
principala competiție euro
peană inter-cluburi. Englezii 
nu uită să sublinieze în ase
menea prilejuri că Manche
ster United, în 19 meciuri 
susținute acasă în C.C.E., n-a 
pierdut nici un joc, a avut 
un singur draw, și un gola
veraj de 64—13...

Dar acesta, este doar un 
aspect al luptei — pentru su
premația in fotbalul mon
dial — dintre soccerul anglo- 
saxon și cel latin.

Să nu uităm că „diferen
dul" dintre insulari și țările 
latino-americane la World 
Cup ’66 nu s-a stins definitiv, 
el izbucnind cind și cind, a- 
tunci cind discuțiile gravi
tează în jurul C M. din ftje- 
xic 1970. Pentru mulți sud- 
americani din lumea balonu
lui rotund, prezența zeiței 
fotbalului pe străvechiul teri
toriu aztec este cel mai ni
merit prilej de a plăti ve
chile polițe și de a o readuce 
în lumea nouă

Iată, de pildă, ce-au decla
rat două vedete braziliene, 
componente ale echipei re- 
Erezentatlve, sigură prezență 
i Mexic i Tostoo t jstnt si

gur că Cupa lumii va fi do
minată de sud-americani și c.ă 
ea va reveni Braziliei sau Ar
gentinei (n.r. între timp-echipa - 
Argentinei a pierdut surprin
zător, posibilitatea calificării 
în Mexic). Dintre echipele eu
ropene ar putea interveni 
U.R.S.S., Ungaria și Italia, dar 
vă pot asigura că Anglia nu 
va ajunge printre semi fina
liste. In Mexic nu va mai be
neficia de nici un favor 1“; Lo- 

,Noi avem șanse ca ori-, 
un

pes: „ 
care alt competitor. Dar 
lucru e sigur: englezii nu vor 
juca un rol proeminent. Ei 
ne-ati năruit șansele în ’66, e 
rindul nostru acum. Atunci 
toți arbitrii 
lor, acum 
veste !".

Și parcă 
spiritele, dar și pentru a son
da terenul, englezii au efec
tuat un test latino-american, 
jucînd în luna iunie în țara 
foștilor campioni 
(unde au pierdut la limită 
1—2) și în locul 
dispute pentru Cupa 
Rimet, la Mexico

Noua experiență Ramsey 
(transplant de tineri bătăioși, 
cu apetit al golului) pentru a- 
părarea titlului eîștigat pe 
Wembley se conjugă cu ofen
siva fotbalului britanic pre
zent cu nu mai puțin de 11 e- 
chipe în noul sezon european. 
Englezii și scoțienii, care au 
învins de patru ori în compe
tițiile europene ale ultimilor 
trei ani (Celtic și Manchester 
în C.C.E., Leeds și Newcastle 
în C.E.T.), aliniază la start, 
printre altele, pe Leeds, Man
chester City, Newcastle, Li
verpool, Arsenal, Celtic, Ran
gers. Dar nici „artileria” fot
balului latin nu se află mai 
prejos : Real Madrid (pentru 
a 15 oară consecutiv în 
C.C.E. 1). A, C- Mi/an (anul 
trecut cîstigătoare a Cupei 
Cupelor, iar anul acesta a 
C.C.E.), lnternazio'nale și 
Roma (echipele celor doi 
H.H.) fiind angrenate în prin
cipalele competiții europene.

Așadar, competițiile euro
pene 1969/70, care bat, la ușă, 
vor constitui un pteludit, al 
bătăliei finale, pentru C.M. 
din anul viitor, în care riva
litatea fotbalului anglo-saxon 
cu cel latin va aduce un spor 
de interes

au fost de partea 
va fi o altă po-

pentru a potoli

mondiali

viitoarei 
Jules

Paul SLAVES Cil



IUGOSLAVIA-ROMANIA 1-1 (0-1)
(Urmare din pag. I)

mijlocașil g-au intercalat rar în atac, iarDu- 
mitrache izolat în față a fost deposedat cu 
ușurința atunci cînd a intrat In posesia balonu
lui. Punctul forte ale echipei noastre în prima 
reprizS (și de altfel de-a lungul întregii par
tide) a fost apărarea, care în primele 45 
de minute a evoluat cu siguranță și luci
ditate. O excepție a constituit-o evoluția Iui 
Mocanu, trecut adeseori de adversarul său 
direct, prins nu o dată „la mijloc" de 
combinațiile Iui Belin și Piricl. Este ade
vărat eă internaționalul nostru revine într-o 
partidă importantă după ■ perioadă de in
activitate, dar evoluția sa trebuie judecată 
obiectiv, și ea a fost nesatisfăcătoare, ac
țiunile purtate de către fotbaliștii iugoslavi 
pe partea stingă a apărării noastre creind 
momente de panică.

Dacă In prima repriză jocul echipei noas
tre a avut și momente de reușite contra
atacuri, de pe urma cărora ea ar fi putut

marca două goluri (de notat bara Iul Dem- 
brovschi din min. 14, la un șut splendid 
care *-av fi putut solda cu un gol), în cea 
de a doua parte a meciului jocul axat pe 
apărare practicat de 11-Ie nostru a pierdut 
progresiv din luciditate, mărginindu-se mai 
mult la distrugerea acțiunilor construite de 
echipa iugoslavă.

Apreciind drept bun rezultatul obținut 
de echipa noastră In fața unei formații pu
ternice, cu o recunoscută forță de joc, și 
care și-a etalat potențele ofensive, conside
răm eă evoluția generală a echipei noastre 
a fost, suhXIestule raporturi, necorespunză
toare, fiind, prin aceasta, o utilă lecție pen
tru antrenorii noștri înaintea decisivelor 
partide eu Portugalia și 
minariile campionatului

Cei mal buni jucători 
kovici, Giaici, Muikici și 
iugoslavă, Dembrovschi, Dinu, Dan, Sătmă- 
reanu și Hălmăgeanu din echipa română.

Grecia din preli- 
mondial.
de pe teren: Pet- 
Djorici din echipa

FILMUL REPRIZELOR
(Frmare din pag. 1)

ner. De data aceasta lovitura 
de coif este executată de 
Ghergheli la Dembrovschi, 

care reia spectaculos cu ca
pul înscriind gol j 1—0 pen
tru echipa României.

Reacția imediată a echi
pei iugoslave este exprimată 
de furibunde atacuri. Ghiță 
în min. 33, ne dă emoții. 
Lansat spre poartă, Giaici a- 
runcă balonul peste Ghiță, 
ieșit din poartă, dar goal- 
keeperul nostru se destinde 
în aer, reținînd mingea care 
părea pierdută pentru el. Un 
minut mai tîrziu, Biekovici 
șutează prin surprindere, de 
la distantă, mingea trece pe 
lingă Ghiță dar și pe lîngă 
poartă. Același Biekovici șu
tează, de la 16 m, Ia poartă 
(min, 37), dar Ghiță reține 
cu siguranță. Pînă Ia sfîrșîtul 
primei reprize, echipa iugo
slavă atacă continuu dar a- 
părătorii români resping cu 
siguranță acțiunile lor, din
tre care cea mai periculoasă, 
creată de Giaici, în min. 44, 
este salvată de Ghiță cu pre
țul unei Spectaculoase robin
sonade. Scor la pauză s Ro
mânia 1, Iugoslavia 0.

Repriza secundă începe sub 
semnul atacurilor susținute 
ale formației gazdă și în min. 
47 Sătmăreanu reușește să-l 
deposedeze în ultimă ins
tanță pe Giaici, pătruns In 
viteză pe centrul terenului.

Două minute mai tîrziu este 
rfndul românilor să atace i 
Mocanu execută o centrare 
la semiînălțime, Domide In
terceptează, pătrunde în ca
reul mare și Curkovici este 
nevoit să plonjeze Ia picioa
rele jucătorului nostru.

în min. 55, trecem prin 
mari emoții i Zundașul Gra- 
cianin, „urcat" la atac, a- 
runcg mingea în fața porții 
lui Ghiță, acesta ratează in
tercepția, dar Petkovid, a- 
flat la numai 4 m de poartă, 
nu ajunge balonul eu capul— 
Această fază periculoasă a- 
nunță însă golul formației 
gazdă, care „cade" în minutul 
următor, la o fază care nu 
părea amenințătoare i noul 
intrat în teren, Muikici, ini
țiază o aoțiune personală, 
fundașii noștn centrali ezită 
și atacantul iugoslav șutează 
puternic de Ia 12—13 m, res 
tabilind egalitatea pe tabela 
de marcaj.

Este 1—l și în aplauzele 
furtunoase ale asistenței, Ju
cătorii lui Mitici se năpus
tesc la atac.

Meciul se desfășoară în 
nota de ușoară superioritate a 
gazdelor care se pare că țin 
cu tot dinadinsul să-și ser
beze semicentenarul printr-o 
victorie. în min. 70 Dzorici 
pătrunde pînă în apropierea 
liniei de fund, „întoarce" ba
lonul spre careul mic, cu a- 
dresa Biekovici, dar fundașul 
central Hălmăgeanu, cu un

salt spectaculos, reușește să 
respingă o minge pe care 
mulți dintre spectatori o vă
zuseră deja în plasă 1

Partida este în continuare, 
dinamică, cu faze care alter
nează de la o poartă la alta, 
românii executînd sporadice, 
dar periculoase contraatacuri. 
La un asemenea contraatac, cu 
2 minute înaintea fluierului 
final, Dembrovschi scapă în 
careul iugoslav, este faultat 
evident de Pavlovici, dar ar
bitrul închide ochii.-

Și încet, încet se scurg ul
timele minute, tabela de mar
caj rămînînd neschimbată 
pînă la finalul partidei i Iu
goslavia 1, România 1.

Arbitrul maghiar Vizhany 
Laszlo a condus mediocru ur
mătoarele formații i

IUGOSLAVIA i Curkovici- 
Dzorici, Gracianin-Pavlovici, 
Holțer, Belin (min. 68 — Tri- 
vicij-Petkovici, Pirici, Akimo- 
vici (min. 46 — Muikici), Bie
kovici (min. 78 — Bukan), 
Giaici.

ROMANIA 1 Ghiță-Sătmâ- 
reanu, Hălmăgeanu, Dan, Mo
canu, Ghergheli, Dinu, Dem
brovschi, Domide (min. 62 — 
Nunweiller VI), Dumitrache, 
Creiniceanu (min. 68 — Tu- 
fan).

LOTUL FBĂNIEI PENTBU
>> LOROPLNLLL"

PARTIDA - MARATON
LA FOREST HILLS

NEW YORK, 3. La Forest 
Hills, în optimile de finală ale 
probei masculine de simplu, 
tenismanul american Bucholz 
l-a eliminat pe spaniolul Gl- 
meno, tar australianul Stolle cu 
6-4, 2-6, 6-2, 6-3 pe englezul 
Taylor. Patru ore și jumătate a 
durat partida în care austra-

lianul Newcombe a dispus 
americanul Riessen cu 
6-3, 6-4, 25-23 !

de
4-6,

„ALL STARS’* 
ÎNVINGĂTOARE LA PRAGA

Federația franceză de specia
litate a definitivat lotul care 
va participa la campionatele 
europene de atletism. La Ate
na vor concura 47 de atleți și 
16 atlete, printre care : Fenouil 
(100 m), Nallet (400 m), Lurot 
(800 m), Tijou (1 500 m), ElUot, 
Sainte Rose (înălțime), Pani, 
Ugolini (lungime) pentru pro
bele masculine și Telliez (100 
și 200 m), Besson, Duclos (400 
m), Dupureur (800 m) pentru 
probele feminine.

Agostini — imbatabil!
Italianul Giaccomo Agostini 

a cîștigat două curse în ca
drul concursului internațional 
de motociclism desfășurat la 
Oulton Park (Londra). Pi- 
lotînd o motocicletă „M V. A- 
gusta", el a sosit primul atît 
la clasa 350 cmc (medie ora
ră 144 km.), cît șl la clasa 
500 cmc (medie orară 152,570 
km.). întrecerea rezervată mo
tocicletelor cu ataș s-a înche
iat cu victoria sportivului 
vest-german George Auerba- 
cher (pe „B.M.W").

Continuîndu-și turneul în 
Europa, echipa americană de 
baschet „AII Stars” a jucat la 
Praga cu formația locală Spar
ta, pe care a învins-o cu 85—68 
(48-34). Cel mai bun jucător de 
pe teren a fost americanul Bill 
Keller, care a marcat 27 de 
puncte.

HOCHEIȘTII CANADIENI 
NET ÎNTRECUTI - 
LA LENINGRAD

Numeroși iubitori ai hoche
iului pe gheață din Leningrad 
au asistat la întîlnirea interna
țională dintre selecționata Ca
nadei (întărită cu jucători 
profesioniști) și formația Ari
pile Sovietelor Moscova. Jucind 
excelent, hocheiștii sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 
4-1 (0-0, 2-1, 2-0).

in lume
Adevăratul învingător al BalcaniadeiTenismann juniori 

români învingători 
la Ankara

La Ankara, tn turul doi al 
probei masculine de simplu 
din cadrul turneului Interna
țional de tenis rezervat ju
niorilor, Marcu (România) l-a 
învins cu 6—0, 6—0 pe_Lok- 
manoglu (Turcia), ’ 
dău (România) a 
6—1, 5—7, 6—4 de 
(Polonia). Alte 
Ramadan (Liban) 
(Turcia) 2—6, 6—2, 6—2 ; B. 
Ambar (Turcia) — Petrov 
(Bulgaria) 4—6, 7—5, 6—4 ; 
Velev (Bulgaria) — Altinkaya 
(Turcia) 6—3, 6—2 ; Sevcick 
(Cehoslovacia) — Gursoy 
(Turcia) 6—4. 6—3; Janos 
(Ungaria) — K. Ambar (Tur
cia) 6—1, 6—2.

iar Hără- 
dispus cu 
Dubrovski 
rezultate t 
— Ataș

TURNEUL DE VOLEI

DE LA RUSE
în cadrul turneului inter

național masculin de volei de 
la Ruse, Dynamo Berlin a în
vins pe Viitorul Bacău, iar în 
alt joc Ujpesti Dozsa a dispus 
cu 3—2 de Radiotehnik Riga.

<

de yachting - materialul
în ultimii ani, pregătirea 

fizică în yachtingul de per
formanță a trecut pe planul 
al doilea, cedînd locul calită
ții materialelor. Din acest 
motiv, la J. O. din 1972, ca de 
altfel și la precedentele două 
ediții, clasa FINN face excep
ție. Anume, organizatorii pre
zintă la start ambarcații 
asemănătoare, executate inte
gral — cocă, velă și catarg 
— de aceeași firmă, ceea ce 
reprezintă singura modalitate 
de asigurare a egalității con
dițiilor, restabilind un atri
but esențial al sportului i 
doar cel mai bun trebuie să 
ciștige...

Rîndurile de mai sus au o 
legătură mult mai strinsă 
decît ar părea la prima ve
dere cu recent disputata în
trecere a veliștilor balcanici, 
în întreg sezonul, rezultatele 
au fost dictate aproape numai 
de calitatea materialelor, iar 
Balcaniada din 
făcut excepție, 
a fost trecerea 
ambarcațiilor
portul Tomis din Constanta 
înainte de cursă. Deși n-a tre-

acest an n-a 
Edificatoare 

în revistă a 
aliniate în

cut decît o lună șl Jumătate 
de la principala competiție 
a sezonului european, „Săp- 
tămîna orașului Kiel", echipa 
Greciei, învingătoare autorita
ră la Balcaniadă, și-a schim
bat, de atunci, complet garni
tura de bărci. Acestea poartă 
acum pe cocă marca 
„Raudaschl" și data „iulie 
1969“... Sportivii bulgari, cu 
care ne întîlnim mai des, 
întrucît, în linii mari, calen
darul competițional coincide, 
au participat, și ei, cu o es
cadră nouă purtînd aceeași 
marcă austriacă. Veliștii din 
Turcia au venit la Constanța 
numai cu două bărci Raud
aschl, iar cel din Iugoslavia 
doar cu velele purtînd această 
marcă. în contrast, echipa 
României a beneficiat doar 
de o velă Raudaschl (de alt
fel, proprietate personală), 
în rest concurîndu-se cu vele 
„bătrîne", necorespunzătoare, 
iar ambarcațiile yachtmenilor 
noștri sînt de o calitate net 
inferioară. Iată în ce condi
ții s-au disputat întrecerile 
FINN-urilor balcanice...

Nu mai este de mirare că

Debut favorabil la Balcaniada de baschet a seniorilor

INVIMS TURCIA CU 63-51
SALONIC, 3 (prin telefon). 

Reprezentativa de seniori a 
României a debutat cu suc
ces la cea de a Xl-a ediție a 
campionatului balcanic de 
baschet. în fața a peste 7000 
de spectatori, sportivii români 
au învins echipa Turciei cu 
scorul de 63—51 (38—22). Par
tida a început cu un șir de 
atacuri excelent construite de 
formația română. Prin pase 
rapide și aruncări precise de 
la semidistanță, baschetbaliș
tii noștri au străpuns cu re
gularitate apărarea în zonă 
practicată de selecționata Tur
ciei și ca urmare în minutul 
18 tabela de scor indica o di
ferență de 20 de puncte I 38— 
18. Pauza, care a durat cu 15 
minute mai mult decît cele 10 
minute regulamentare (a tre
buit să fie reparat un inel al 
coșului), relaxarea creată de 
avantajul confortabil și apă
rarea om la om aplicată de 
formația turcă au dus la 
pierderea treptată a „zestrei", 
astfel că în minutul 30 sco-

rul devenise 46—42. în final, 
însă, reprezentativa română 
folosește presingul, ceea ce 
schimbă radical ritmul de joc, 
derutează adversarii și duce 
la crearea, din nou, a unui 
avantaj substanțial. Au în
scris Ruhring 4, Nosievici 4, 
Jekely 14, Albu 6, Czmor 4, 
Diaconescu 8, Novac 16, Ta- 
rău 6, Chivulescu 1 pentru 
România, respectiv Poyrazog- 
lu 2, Kaplanoglu 3, Guney 13, 
Toșun 9, Dedeoglu 5, Kuțe 11, 
Erdenay 5, Kozluka 3. Au ar
bitrat bine Cameo (Italia) și 
Petrovici (Iugoslavia).

Cu mult interes și multe ... 
speranțe a așteptat publicul 
întîlnirea dintre selecționata 
țării gazdă și Bulgaria. Jocul 
a fost dinamic, interesant. 
Baschetbaliștii bulgari au do
minat autoritar la început, 
ajungînd să conducă cu 15— 
16 puncte. în repriza secundă, 
însă, sportivii greci au aplicat 
apărarea presing și au redus 
din handicap pînă la 6 punc
te, dar numai atît. Scor finali

80-74 (45-35). Au înscris î Ko- 
lokitas 13, Tronzos 14, Zupas 
7, Gumas 8, Barlas 6, Peppas 
6, Amerikanos 4, Stamelos 2, 
Krystoforu 7, Spanas 7, pentru 
Grecia, respectiv Branzov 12, 
Dutkinov 14, Peitcav 6, Dimi
trov 17, Dimov 7, Kristov 16, 
Rusinov 4, Kanev 4. Au condus 
excelent Cziffra (Ungaria) și 
Chiraleu (România).

în etapa a III-a a Balcania
dei, sînt programate meciu
rile România-Grecia și Iugo- 
Șlavia-Turcia.

prof. Drago* HADTRCA 
conducătorul lotului

primele locuri au fost ocupate 
de materiale Raudaschl. Fir
ma austriacă a reușit, mal 
ales în ultima vreme, perfor
manțe deosebite la toata ma
rile întreceri internaționale 
ale clasei FINN, iar victoria 
de Ia Constanța va constitui, 
fără îndoială, încă un atu 
pentru ca organizatorii J. O. 
să o aleagă drept furnizoare 
oficială a clasei.

In pofida aparențelor, com
portarea echipei române este 
mai bună ca In sezonul tre
cut, chiar dacă rezultatele 
par a contrazice afirmația. 
Trebuie însă ținut cont de 
faptul că pregătirea sporti
vilor români pe mare a fost 
mai mult decît sumară, pier- 
zîndu-se timpul pe Siutghiol] 
lacul nu se poate compara cu 
marea... Și totuși, deși sumar 
pregătiți pentru regate ma
rine, veliștii români s-au 
comportat meritoriu, chiar 
cînd vremea i-a pus la grea 
încercare pe concurenți i îfi. 
regata a treia, vîntul a obli
gat aproapte jumătate din 
participant! să abandoneze, 
dar numai Purcea (i se rup
sese catargul) a fost nevoit 
să accepte remorcarea la mal, 
ceilalți terminînd cursa, 
însuși faptul că N. Opreanu, 
„înarmat" doar cu velă 
Raudaschl, a obținut locul 7 
în clasamentul final, deși nici 
măcar nu avusese posibilita
tea de a acorda vela la 
catarg, spune multe...

Este indiscutabilă existența 
și a unor lipsuri în pregătirea 
tehnico-tactică a concurenților 
români. Dar tot atît de indis
cutabil este faptul că fără 
materiale adecvate, fără pre
gătire pe mare și fără expe
riență competițională repre
zentanții culorilor noastre nu 
vor putea obține rezultate^ 
bune.

Cei care au în egală măsură 
dreptul și posibilitatea sâ 
ajute yachtingul românesc ar 
trebui să nu uite că, de fapt, 
în fruntea clasamentului 
Balcaniadei de la Constanța a 
figurat materialul de cali
tate 1

P. ROMOȘAN

O mare stea a ringului 
s-a stins pentru totdeauna

>

ZOLDER, „BULEVARDUL1' NEMULȚUMIRILOR
(Urmare din pag. 1)

dificultate serioasă era evi
dent că ierarhizarea valorilor 
avea să se facă la voia în- 
tîmplării. „Pe un asemenea 
bulevard întrecerea este mu
tilată în întregime și condam
nată a priori".

2. Formula. C. Parmentier 
îmbrățișează propunerea el
vețianului Perfetta care pre
conizează un campionat mon
dial complex : o cursă de 
coastă, o cursă în linie dreap
tă și o probă contratimp. 
„Pentru a evita orice surpriză 
— scrie autorul — ar trebui 
aplicată această formulă pen-

tru atribuirea unui tricou de 
campion mondial care, teo
retic, este menit să recom
penseze pe cel mai bun ru
tier și nu pe omul unei zile 
care devine, arbitrar, omul 
unui an".

3. Selecția. — Nu echipele 
naționale, ci „modul de selec
ție și interesele care regizează 
adesea această selecție" tre
buie repus in discuție, afir
mă redactorul lui „Miroir 
Sprint" și, referindu-se în 
continuare la disensiunile e- 
xistente în echipa Belgiei, el 
consideră că este dator să 
precizeze că în acest caz „IN
TERESELE FINANCIARE

ECHIPA PENSIONARILOR

goluri" după ce au fost 
de fotbal înființată de 
Osby (Suedia). Veteranii 
cuvînt luna viitoare, cu

Karl-Johann Svensson (91 de ani) și Hjalmar Johansson (82 
de ani) au promis să „înscrie cîteva 
desemnați drept jucători ai echipei 
Asociația sportivă a pensionarilor din 
vor avea posibilitatea să se țină de 
prilejul meciului programat în compania fotbaliștilor-pensio- 
nari din orașul apropiat, Haessleholm „Nici unu) dintre noi nu 
a jucat vreodată fotbal pînă acum" — a declarat Svensson. 
„Dar sînt sigur că vom învinge formația din Haessleholm. în
trucît avem o echipă bună. Oricum, e un lucru mare să Joci 
fotbal". Tn ciuda vîrstei sale respectabile, Svensson nu crede 
că va obosi în cursul partidei. „Mă simt minunat de cînd 
am început antrenamentele* — a spus el. în ce privește regu
lamentul fotbalului, el a precizat că „așteaptă să-1 învețe 
de la antrenor". Cîteva amănunte edificatoare i cel mai tînăr 
jucător este portarul Johansson (70 de 
lizează peste 800 de

anî), iar echipa tota-

CEL MAI

„Oberwiesenfeld" 
din MOnchen, un
de în 1972 se vor 
desfășura majori
tatea întrecerilor 
din cadrul Jocuri
lor Olimpice de 
vară, va deveni 
ce) mai mare 
camping din lu
me. După lungi 
dezbateri, consi
liul de conducere 
al Societății de

ani I

MARE CAMPING

construcții olim
pice. prezidat de 
ministrul 
german de 
țe. Franz 
Strauss, a 
dințat arhitectului 
Giinter Boenisch 
sarcina construi
rii unui acope
riș cu o supra
față de 85 000 
metri pătrați, care 
va costa

vest- 
finan- 
Josef 

încre-

aproxi-

DIN LUME

mi-mativ 80 
lioane de 
în jurul 
nului va fi ridi
cat un schelet de 
oțel, de care va 
fi prins acoperi
șul construit din 
materiale plastice 
transparente. Lu
crările urmează 
să înceapă în 
cursul lunii sep
tembrie.

de
mărci, 
stadio-

ROLURILE S-AU INVERSAT

FARMEC. NEFABMEC, LEGEA-I LEGE ! Politia circulației din R. F. 
a Germaniei nu glumește de loc cu zgomotul, a cărui Intensitate ma
ximă admisă e de 82 de toni la o motocicletă de 250 cmc, ca cea din 
fotografie. Aparatul de măsurare a turației (stingă) și indicatorul de 
intensitate sonoră (dreapta) au botărit : amendă : Iar dacă 
tehnic, care va mai verifica o dată vehiculul, găsește urme 
difîcări ale eșapamentului efectuate de proprietară, suma va fi 
te piperată...

serviciul 
de mo- 
realmen-

I

Pentru prima oară după 
radierea sa din toate orga
nizațiile boxului ameri
can, Cassius Clay a îm
brăcat din nou mănușile de 
box în public, într-un gim
naziu din Miami Beach, ofe
rind replica, timp de trei re
prize de antrenament, vechiu
lui său „sparring partner" 
Jimmy Ellis, recunoscut drept 
campion mondial de către 
WBA. Prin directele sale nă- 

' praznice de stînga. Clay a pus 
la încercare în mod serios

lui Ellis, 
Londra, la

care va
17 sep-

Henry

pregătirea 
întîlni la 
tembrie, pe englezul 
Cooper. Evoluția fostului cam
pion al lumii a stîrnit entu
ziasmul ziariștilor, care au 
consemnat pregătirea sa re
marcabilă, în ciuda îndelun
gatei absențe din ring. „Clay 
nu a pierdut din mobilitatea 
sa și păstrează, în continuare, 
o formă bună“ — a declarat 
Ellis după antrenament. Știe 
el ceva...

Adio, Rocky!
Un avion de turism a căzut 

din Înaltul cerului albastru pe 
pămlntul statului Iowa, făcîn- 

du-se țăndări. De sub sfărîmătu- 
rile sale au fost scoase trei ca
davre : al lui Frankie Farell, a- 
gent de asigurări, al lui Glenn 
Bells, antreprenor, și al fostului 
campion mondial de box la ca
tegoria grea, italo-americanul 
Rocky Marciano, în vîrstă de 46 
de ani. Acesta a fost tragicul 
sfirșit al lui Rocky, celebrul bo
xer care, cu ani în urmă, ridi
culiza pe oricine încerca sâ-i 
răpească centura cu diamante... 
Cauzele prăbușirii avionului nu 
se cunosc încă. Se pare că uria
șa pasăre metalică și-a pierdut 
direcția și a pornit ca un bolid 
spre pămînt, căzînd la vreo 2 km 
de aeroportul din Newton.

Rocky Marciano, adevărată ce
lebritate a pugilismului mon
dial, s-a născut la 1 septembrie 
1923 la Brockton (Massachussels), 
din părinți italieni stabiliți în 
S.U.A. Numele său adevărat era 
Francisco Rocco Marchegiano. Ca 
orice copil de emigrant, Rocco 
(și cei 5 frați ai săi 1) a avut o 
copilărie grea, plină de lipsuri. 
Natura îl înzestrase însă cu un 
fizic uimitor, care, de altfel, i-a 
și permis să se la la trîntă cu 
greutățile vieții. După ce a mun
cit ca ucenic într-o prăvălie a- 
parținînd unor rude, el a fost 
atras de baseball. înainte de a 
adormi, visa cil ochii deschiși 
că trebuie, neapărat, să ajungă 
o vedetă in acest sport. Camara
zii săi de joacă, toți cel de pe 
stradă. îi tot promiteau că îl 
vor duce la o verificare, punindu-1 
față in față cu antrenorii, dar 
nu s-au ținut de cuvînt. Rocky 
nu s-a descurajat și, într-o zi, 
a deschis ușa unei săli de box 
în. care se antrenau boxerii unul 
club militar. A fost Imediat 
captivat de frumusețea acestui 
sport și a semnat cererea de in
trare în club. Ca amator a fă
cut o carieră strălucită, rapidă, 
impunîndu-se prin „punch“-ul 
său necruțător. Nu a pierdut nici 
un meci, iar colegii de sport 
l-au poreclit „Domnul Stîncă" ; a- 
vea o rezistență de fier și nu 
exista ca un adversar bine lovit 
de ei să nu cadă ca trăsnit. Apoi 
și-a făcut stagiul militar, deve
nind campion de necontestat al 
Marinei S.U.A. După terminarea 
stagiului, Marciano a fost pre
gătit de antrenorul Gene Caggia
no șl, mai tîrziu, de Al Weill, 
care i-au prezentat primele con
tracte de profesionist

La 17 martie 1947, la 24 de ani, 
a susținut primul meci ea pro
fesionist, clștigind prin k.o. în 
rundul trei în fața iul Lee Ep
person. Un an mai tîrziu, a pri
mit în decurs de 5 luni replica 
a 11 adversari, obținind tot a- 
tjțea victorii prin k.o. 1 Cel mal 
rezistent se dovedise Bobby 
Quinn, care reușise să rămină 
în picioare două runduri și ju
mătate, ceilalți pîerzînd în pri
mul rund...

In anul 1949 a susținut 13 me
ciuri, clștigind 11 prin k.o. Trei 
ani mai tîrziu, Rocky Marciano 
a fost recunoscut challenger o- 
ficia! la titlul mondial deținut 
de Joe Walcott Era o recom-

PREVALAU ASUPRA CON
VINGERILOR ȘI ASUPRA 
BUNELOR INTENȚII".

O replică fermă dă o- 
piniilor exprimate de — 
Jacobs în „Les Sports 69“, pu
blicația elvețiană „La semaine 
sportive" sub semnătura 
lui Max Girardet.

Ziaristul elvețian se declară 
hotărît 
pionat 
mărci : 
într-o 
mare decît pînă acum, CAM
PIONATUL MONDIAL 
CARE, ÎN MOD LOGIC, AR 
TREBUI SA FIE O CURSA 
INDIVIDUALA AR DEVENI 
O CURSA PE ECHIPE IN
FLUENȚATĂ ÎN CEL MAI 
MARE GRAD DE FINANȚA 
EXTRA-SPORTIV A. Apoi,
pentru că țările mici (mici în 
domeniul ciclismului) vor fi 
cele nedreptățite, că s-ar pu
tea foarte bine să fie un cam
pionat mondial fără un elve
țian, de exemplu... în sfîrșit, 
pentru că luînd federațiilor 
această ultimă putere asupra 
profesioniștilor, reducînd roitul 
U.C.I. la acela de simplu or
ganizator al întrecerilor mon
diale, NE VOM ÎNDREPTA 
FOARTE REPEDE SPRE O 
COMERCIALIZARE TOTALA 
A SPORTULUI CICLIST PRO 
FES1ONIST CARE. TRANS
FORMAT ÎNTR-O ÎNTRE
PRINDERE DE SPECTACOLE, 
VA INTERESA DIN CE ÎN 
CE MAI PUȚIN PUBLICUL 
LARG".

Finalul articolului lui M. 
Girardet are o ținută precisă!

„Dacă noi mai vibrăm, încă, 
la isprăvile reprezentanților 
noștri naționali, puțin ne va 
interesa dacă reprezentantul 
unei mărci de țigări îl va bate 
pe cel al unei mărci de ca
straveciori, al unei mașini 
spălat vesela sau al unui 
parat de cafea-filtru".

Rămîne de văzut, acum, 
punct de vedere își va însuși 
federația Internațională de 
specialitate din cele pe care 
presa sportivă le lansează sub 
cuirasa unor argumente mai 
mult sau mai puțin rezisten
te la o analiză obiectivă.

R.

împotriva unui cam- 
mondial pe echipe de 
„Mai intii, pentru că, 
tnăsură infinit mai a inegalabilului său

: 43 de meciuri susținute, 
victorii, printre care una, 

dauna

pensă 
mares 
43 de 
înainte de limită, în dauna „Mi
tralierei din Detroit" — Joe 
Louis. La 15 mai 1953, pe ringul 
de la Chicago, Marciano l-a în
vins prin k.o. în rundul 13 pe 
Joe „Jersey" Walcott, intrînd în 
posesia titlului și centurii de 
campion mondial. Apoi, rînd pe 
rind, challengerii săi — La Star- 
za, Charles Ezzard (de două ori), 
Don Cokel și Archie Moore — 
s-au înclinat în fața superiorită
ții acestui autentic ‘ 
naturii.

La 21 septembrie 
meciul cîștigat prin ................
dul 9 în fața Iui Archie Moore, 
Marcîano a anunțat că nu va 
mal boxa niciodată. Și, într-ade- 
văr, s-a ținut de cuvînt. Adorato
rii săi așteptau un „come-back" 
care nu mai avea să se ivească. 
Sfătuit de soție să nu mai apară 
în ring, pentru a nu-șl agrava 
o afecțiune la coloana vertebrală, 
Marciano șl-a respectat promi
siunea și a renunțat, în plină 
glorie, la box, care îl consa
crase drept una din cele mai 
mari figuri ale sportului mon
dial.

Pentru excepționalele sale per
formanțe, Marciano a fost admis, 
în 1959, în clubul FORUM în
ființat de directorul revistei „Ring 
Magazine", Nat Fleischer. Iar cu 
ocazia festivității de sărbătorire 
organizatorii 1-au trimis urmă
toarea telegramă : „Unul mare
campion. Unui adevărat reprezen
tant al pugllismului. Unui om 
onest și activ, care duce o exem
plară viață familială și perso
nală, cu admirație..."

Rocky Marciano era căsătorit șl 
avea o fiică. El se retrăsese in- 
tr-o vilă din Florida și se ocupa 
cu încheierea unor contracte de 
asigurări, fără însă a se despărți 
definitiv de ring. Tn timpul liber, 
el activa ca arbitru șl ca pro
motor al tinerelor talente. Cu 
moartea sa prematură, a dispă
rut una din figurile remarcabile 
ale boxului, ale 
devărat 
tît în 
corzile

Adio,

fenomen al
1955, după 
k.o. în run-

I
.RECORDUL' ARBITRULUI PAVLICEK

Ian și Manchester
' Dar „recordul"

l-a stabilit în cursul partidei 
dintre reprezentativele Belgiei 
și Iugoslaviei, în care Pavli
cek a eliminat nu mar puțin 
de trei jucători i un belgian 
și doi iugoslavi.

AMUZANTE
ulei îna- 

meci. îmi 
din mîini 

i țipar 1 
de- 
dar

a

n'

Fiecare cu renumele său. 
Despre arbitrul cehoslovac 
Pavlicek se poate spune că 
s-a specializat în... trimiterea 
pe tușă a jucătorilor interna
ționali. Printre „victimele" 
sale se numără englezul Fitz
patrick, eliminat în 
timului meci dintre

întrebat de zia
riști care este cea 
mai nostimă a- 
mintire din fruc
tuoasa lui carieră 
sportivă, sovieti
cul v Alexandr 
Medved, de mai 
multe ori cam
pion mondial la 
lupte, a răspuns t 
„Luptam, cîndva, 
cu un sportiv 
turc, care se un-

United, 
personal și I

I
de 
a-

ce

cursul ul- 
A. C. Mi-
AMINTIRI

la

I
I

exemplu 
ring, cit 
..careului 
Rocky !

sportului, un a- 
de conduită, a- 
șl dincolo de 
magic".

Paul WHITE
New York, 3 septembrie.

de lupte în Tur
cia, iar adversa
rul meu fusese de 
bună credință un- 
gîndu-se. Ba chiar 
a venit să mă în
trebe cine m-a... 
uns pe mine așa 
de prost, că doar 
el avea 
minunată, 
chiar m-a 
să rîd 1“

sese cu 
inte de i 
aluneca 
ca un 
Nu-mi venea 
loc să rîd. 
cînd meciul 
luat sfirșit 
precizez că 
în 
demonstrații 
mi s-a explicat 
că există astfel

VITEZA PE APA

Long-Beach (California), sportivul

era
cadrul unei priză 

Asta 
făcut

în întrecerile de
can Gh. Sterns (29 de ani) a stabilit un nou record mondial 
de viteză la schi nautic i 196,517 km pe oră. în același concurs, 
americanca S. Younger a corectat recordul mondial feminin 
de viteză, atingînd 148,059 km pe oră.

ameri-

I
I
I
I
I
I
I

TELEX- TELEX- TELEX- TELEX'TELEX- TELEX- TELEX
Echipa suedeză de hochei pe 
gheață Djugaarden și-a conti
nuat turneul în U.R.S.S. în- 
tîlnind la Moscova formația 
locală Spartak. La capătul 
unui joc în care au fost net 
superiori, hocheiștii sovietici 
au terminat învingători 
scorul de 9—1 (4—1,
4—0).

cală Borussia. Victoria le-a 
revenit gazdelor cu 3—0.

eu
1—0

în cadrul turneului pe 
ii întreprinde in R F. a 
maniei, selecționata de fotbal 
a Israelului a ju^at la MOn- 
chengladbach cu formația lo-

care 
Cer

Meciul Torpedo Moscova — 
Rapid Viena, disputat ieri la 
Moscova, în cadrul „Cupei 
Cupelor", s-a terminat la ega
litate i 1—1. în prima partidă, 
care a avut loc la Viena, s-a 
înregistrat rezultatul de 0—0. 
în acest fel, Rapid s-a califi
cat în turul următor, datorită 
golaverajului (golul 
în deplasare este 
dublu).

Continuind-și turneul în Eu 
ropa, echipa argentiniană de 
fotbal Racing Buenos Aires a 
jucat la Lisabona cu forma
ția locală 
dispus cu

Sporting. de care a
2—1 (2—0).

înscris 
socotit

Concursul 
mobilistic 
cuitul de 
s-a încheiat cu victoria spor
tivului suedez Șeine Wiseil. 
(pe o mașină „Chevron’), 
care a parcurs 30 de ture (128 
km) în 48:56,4 (medie orară 
156,800 km).

internațional auto- 
desfășurat pe cir- 
la „Brands Hatch"


