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CONGRESUL INTERNAȚIONAL A. I. T. A DEZBĂTUT 
PROBLEMA RELAȚIILOR DIHTRE TRANSPORT Șl TURISM
în ziua a II-a a lucrărilor Congresului 

internațional A.I.T. — „Timp liber și tu
rism", organizat de Alianța internațională de 
turism și de Automobil Clubul Român, a 
fost abordată tema „Mijloace și modalități 
de transport și influența lor asupra alegerii 
turismului individual sau a turismului or
ganizat".

Ședința s-a desfășurat sub președinția șe
fului departamentului extern al Asociației 
ailtomobiliștilor din Anglia, John Ford, și a 
cuprins șase rapoarte elaborate de Herbert 
Hoffmann, specialist în științe economice și 
sociale de la Universitatea din Miinchen 
(R. F. a Germaniei), ing. E. Chasy, șeful di
viziei Trafic-călători din cadrul Căilor fe-

rate franceze, ing. Hans Siissenguth, mem
bru în conducerea societății aeriene Deut
sche Lufthansa (R. F. a Germaniei), J. P. 
Lancaster-Smith, directorul organizației O- 
cean Travel Development (Anglia), Ferdi
nand de Arco, director general al lui Inter
national Road Federation (Elveția), și Jean 
Charriere, director general al BUTETO din 
cadrul Touring Clubului Franței.

După amiază au avut loc dezbaterile pe 
marginea rapoartelor prezentate, participan- 
ții la congres exprimindu-și opiniile proprii 
în cadrul temei abordate.

Lucrările congresului vor continua astăzi 
cu tema : „Servicii speciale, necesare fiecă
ruia din cele două moduri de turism (indi
vidual și organizat).

PRIMUL
ATLET 
ROMÂN
PESTE
8 METRI

LUN
GIME!

In cadrul cam
pionatelor inter
naționale ferovia
re, la Kosice, MI
HAI ZAHARIA a 
ocupat primul loc 
la lungime, cu o 

săritură de 8,01 m.

LAVER
(nr. 1 al tenisului)

IMPRESIONAT
DE lilt NASTASE...
CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ
PENTRU SPORTUL

Cei 7 000 de spectatori care, 
în ciuda unui cer plumburiu 
și a averselor intermitente de 
ploaie, erau prezenți, luni, în 
tribunele de la Forest Hills, 
au fost martorii unui eveniment 
de seamă din analele sportu
lui alb : australianul Rod „Ro
cket" Laver a realizat, pentru 
a doua oară în cariera sa, „ma
rele șlem”. Laver cîștigă, in
tr-un singur an, titlurile de 
campion internațional al Wim- 
bledonulul, Franței, Australiei 
și S.U.A. Este un record abso
lut al tenisului. Singurul care 
mai realizase performanța era. 
americanul Donald Budge, in 
urmă eu 21 da ani, dar Budge 
a făcut j.șlemul1’ o singură 
dată.

„Trăiesc pentru tenis’’ — au 
fost primele cuvinte rostite de 
Laver după încheierea finalei 
de simplu, în care l-a Învins 
cu 7-9, 6-1, 6-2, 6-2, pe com
patriotul său, Tony Roche. 
„Victoria de azi Înseamnă, pen
tru mine, mal mult decit cea 
din 1962. Pe atunci, la turnee, 
nu participau profesioniștii. De 
data aceasta, am simțit, cu a- 
devărat, că joc cel mal bine 
din lume". Șl, în încheiere, ma
rele
care 
bit,

campion face o apreciere 
interesează, în mod deose- 
pe iubitorii de sport din.

Paul WHITE

New York, 9 septembrie

Citiți în pag. a 2-a amănunte 
performanțe realizată de atletul feroviar, o pro
misiune pentru apropiatele campionate europene

asupra frumoasei

ULTIMUL ANTRENAMENT AL TRICOLORILOR 
ÎNAINTEA BALCAN
• Miercuri: consfătuirea federațiilor de box din țările
balcanice • Toate galele vor incepe la ora 18 
• Arbitrul ȘTEFAN ION: „Galațiul merită această 
cinste..." © „Bulgarul Simionov are șanse, dar nu 
inaintea mea" a declarat semigreulM.CONSTANTINESCU

menținerea 
plenitudineaGALATI, 9 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Luni 
seara. în timp ce arenei 
„Dunărea" i se făceau ulti
mele retușuri, antrenorii 
Popa, Dumitrescu și Spa-, 
cop își echipau elevii pen
tru cel din urmă antrena
ment la mănuși, înaintea 
Balcaniadei. In tribune, 
cîteva sute de spectatori 
ocazionali. Au urcat între 
corzi, cu căștile de protec
ție pe cap, perechile : A. 
Mihai (lot) — Gh. Badiu ; 
C. Gruiescu Qot) — Al. 
Dumbravă; P. Dobrescu 
(lot) — P. Nedelcea (lot) ; 
Gh. Pușcaș (lot) — Gh. Tă- 
nase ; C. Cuțov Got) — N. 
Deicu ; V. Silberman Got) 
— C. Vasiliu; A. Năstac 
Got) — I. Gyorfi Got) ; L 
Alexe Got) — V. Lehăduș 
(o repriză) și M. Constan
tinescu Got).

A fost un antrenament 
extrem de util, în care bo
xerii gălățeni antrenați de 
C. Jelesneac. l-au solicitat 
intens pe cei care vor a- 
păra culorile României la 
cea de a VH-a ediție a 
Balcaniadei. Antrenorul 
Popa a fost mulțumit de 
forma sportivă atinsă de 
tricolori. Ultimele pregătiri 
dinaintea startului sînt fo-

losite pentru 
boxerilor în 
forțelor.

Selecționatele 
viei, Turciei și 
sînt așteptate să sosească în 
localitate în cursul zilei de 
marți. Miercuri, toți boxe
rii vor face vizita medica
lă, iar joi va avea loc tra
gerea la sorți- Tot miercuri, 
șefii celor patru delegații 
sportive vor participa la 
„Conferința federațiilor de 
box din țările balcanice", 
care va avea 
ordine 
ediția 
sportiv 
acțiuni 
mai strînsâ colaborare a 
boxerilor din Balcani.

Cunoscutul arbitru gălă- 
țean Ștefan Ion ne-a de
clarat că „organizarea ac
tualei ediții a Balcaniadei 
la Galați va da un impuls 
boxului din orașul dună
rean. Acestui centru, 
vechi tradiții în sportul 
mănuși, trebuie să i se 
corde mai multă atenție 
către forul de specialitate. 
Galațiul merită acest lucru, 
în ceea ce privește șan
sele noastre, cred că vom 
încheia competiția ca și in 
anii 1960—1961—1962 și
1967, adică pe primul loc".

Iugosla- 
Bulgariei

următoarea 
de zi : Balcaniada 
1970 ; calendarul 
din anul viitor ; 
comune pentru o

cu 
cu 
a- 
de

Aurel Mihai (dreapta) ne va reprezenta la Balcaniada de la
Galați. Sperăm, cu mat mult succes decit la C.E. de la București

Iată și opinia semigreu
lui Marian Constantinescu, 
participant pentru prima 
dată la o întrecere balcani
că : „Mă simt excelent. 
Sint convins că-l voi învin
ge pe bulgarul Simionov, 
pe care l-am văzut la eu
ropenele de la București. 
Este singurul participant 
străin la aceste întreceri 
care poate emite pretenții 
la titlu. Dar, nu înaintea 
mea...“

R. CALĂRÂȘANU

i
i

Hunedoara redimensionează j
timpul și spațiu!

Cu nestăpînită emoție 
așteptam noua întâlnire 
cu Hunedoara, cu orașul 

pe care avusesem prilejul să-l 
cunosc cu mai bine de trei 
decenii în urmă. Nu mă aș
teptam să regăsesc tîrgușorul 
minuscul, plin de pitoresc, 
ce-i drept, dar pitoresc prin 
amplasarea lui geografică, 
unde aproximativ 6000 de lo-

cuitori își duceau o viață mo
destă, unde înotau în praf sau 
glod, pentru că nici un metru 
nu era asfaltat. Unde Uzine
le de Fier Hunedoara erau sin
gura inimă productivă, o ini
mă care pulsa pe măsura unui 
utilaj care ținea mai mult de 
domeniul meșteșugăresc, con
trastând evident cu titulatura 
de uzină.

In anii care s-au scurs de 
la 23 August 1944, 
hotar în destinul 
român, am avut deseori pri
lejul de a citi despre Hune
doara. De a afla cifre, de a 
vedea fotografii, care an de 
an i
dimensiuni. Niște dimensiuni 
necunoscute în trecut, dimen- ■ 
siuni mărețe, proprii socialis- |

Niki Mihail BURILEANU

piatră de I 
poporului I

înfățișau alte aspecte, alte I 
tensiuni. Niște dimensiuni »

(Continuare în pag. a 3-a) |

AU SOSIT
PRIMII OASPEȚI 
Al COMPETIȚIEI 

INTERNAȚIO
NALE OE TIR

Competițiile in
ternaționale de 
skeet șl talere 
dotate cu j,Ma- 
rele premiu 
Carpațl" șl i,Cu- 
pa țărilor 
nărene", 
încep joi,

Astăzi,

FARUL

„CUPA MĂRII NEGRE“ LA FOTBAL
la Consfanfa, in

FENERBAHCE
In 
de

nocturna:

ISTANBUL

SEZONUL
I 
I

FAIR-PLAY ULUI ? |
multe sporturi va- I
ilă s-a încheiat; 1

I

du
cere 
vor 

reuni o serie de 
sportivi din țară 
și de peste ho
tare. Primii oas
peți au șl sosit. 
Este vorba de 

reprezentanții 
Turdei, Unga
riei, Poloniei, 
Spaniei, libanu
lui șl Danemar
cei.

Ieri la amiază a sosit 
Capitală cunoscuta echipă 
fotbal Fenerbahce Istanbul, 
care va evolua la Constanța.

După cum am mai anunțat, 
azi în orașul de pe litoral va 
avea loc primul meci de fot
bal din competiția internațio
nală dotată cu „Cupa Mării 
Negre". In partida inaugurală, 
FARUL CONSTANȚA va în- 
tîlni pe FENERBAHCE din 
ISTANBUL.

Meciul suscită un inteflh 
deosebit, deoarece formația 
oaspe a cîștigat de 11 ori cam
pionatul și de 9 ori „Cupa 
Turciei'. în prezent echipa

turcă este antrenată de Traian 
Ionescu. Iată lotul oaspeților 
care a făcut deplasarea pentru 
meciul de astăzi : Yavuz, Ra
sim, Umran, Ercan, Nelu Nun- 
weiller, Umax, Serkan, Nu-

man, Zia, Fuat, Nedin, Ogiln, 
Iașar, Abdulah, Zeky, Salim 
și Can (căpitanul echipei).

Partida va începe la ora 
19,15 și va fi condusă de ar
bitrul Sever Mureșan—Turda.

Echipa Fenerbahce la sosirea 
pe aeroportul Băneasa. Foto
reporterul nostru, Aurel Nea- 
gu, ne prezintă pe fotbaliștii 
turci antrenați de Traian Io
nescu (xx) și în riadul cărora 
activează Nelu Nunweiller (x) 
Delegația oaspe este condusă 
de dl. Ilgaz Faruk, vice-pri- 
marul Istanbulului, președin
tele clubului Fenerbahce (in 

mijlocul grupului).
--------------------ș-------------------------

(Continuare în pag. a 4-a)

DAV1S-C 'PMENII ROMANI au sosit pe aeroportul internațional Hopkins din 
Cleveland: de la stingă spre dreapta, Petre Mărmureanu, Ion Tiriac, căpitanul 
echipei Gheorghe Cobzuc, Sever Dron și Ilie Năstase.

Jelefoto : A.P. — Agerpres

SARE BRUMEI!
Pentru a 

și-a reluat
cincea oară de cînd 
antrenamentele, cam

pionul mondial la săritura in 
înălțime, Valeri Brumei, a reușit 
să treacă, în concurs oficial, gra
nița celor 2 metri. Pînă acum, 
el are la activ o performanță ăe 
2,06 m. In cadrul aceluiași con
curs — desfășurat la Moscova — 
primul loc a revenit însă Iul Va
lentin Gavrilov, pentru care șta
cheta fusese înălțată la 2,18 m.

0 SELECȚIONATĂ SINDICALĂ DE TENIS 
DE MASĂ VA EVOLUA IN U.R.S.S.

să plece la Moscova
de masă alcătuită din Viorica Ivan,

o selecționatăAstăzi, urmează 
sindicală de tenis ____  _____
surorile Maria și Hajnal Corodi, Laurențiu Gheorghiu, 
Mihai Ancei și Dumitru Bîldea. Lotul sportivilor ro
mâni va fi însoțit de antrenorul Nicolae Dornic. Se
lecționata sindicală va susține o serie de meciuri ami
cale în U.R.S.S.

n cele mai i 
canța estivală _ _ ____ .....
foarte curînd sînt programate 
și starturile unor noi campio
nate sau mari competiții repu

blicane. A reînceput, așadar cu toate 
atributele și năzuințele, pasionanta în
trecere a performerilor. Sînf așteptate 
— reflectare a unor intense pregătiri, 
căutări și înnoiri pe plan tehnic — 
meciuri de calitate mai bună, recor
duri, evoluții care, în general, să a- 
teste preocupări de fond pentru pro
gresul sportului românesc de perfor
manță.

Cerințele actuale nu se înscriu, însă, 
de data aceasta, doar în obișnuitele 
limite — îngustate de dubioase inte
rese de club sau federație — ale goa
nei după puncte și ale dorinței de vic
torie obținută cu orice preț.

A început să intereseze, mult mai 
aproape de dimensiunile reale, firești, 
etica sportivă, comportamentul moral 
și cetățenesc al sportivilor și antre
norilor, cine anume și în ce condiții 
este campionul sau marele performer 
răsplătit cu aplauze și însărcinat cu 
misiunea onorantă de a reprezenta cu
lorile clubului sau chiar ale țării. Carac
teristică acestui început de sezon com- 
petitional apare o lăudabilă grijă pen
tru lucruri multă vreme uitate sau igno
rate toate tinînd de fair-playul desă- 
vîrșit care trebuie să domnească pe 
stadioane și în tribune.

. Sînt cunoscute pe această linie ini
țiativele ferme din ultima vreme ale 
federației de fotbal hotărîtă se pere 
să asaneze, cu prețul oricăror dificul
tăți de moment, un teren pînă de cu
rînd considerat inabordabil. Nu este 
vorba doar de măsurile prompte care 
au urmat sancționării penale a unor 
fotbaliști fruntași, ci de o preocupare 
constantă pentru introducerea unui spi
rit nou, sănătos, în întreaga viață fot
balistică. Elaborarea unor indicații spe
ciale, organizarea unor discuții cu ar
bitri și antrenori, sancționarea exem
plară, exigentă, a primelor acte de in
disciplină manifestate de la începerea 
campionatelor, măsurile de suspendare 
etc. confirmă o salutară hotărîre de a 
instaura pe toate terenurile noastre de 
fotbal o atmosferă de sportivitate de 
la care nimeni nu se poate excepta 
și nu poate fi exceptat.

Este drept că nici nu se mai putea I 
(continua practica cocoloșirii, a conce- ■ 

siilor, a măsurilor total diferite, în ra
port direct cu numele și val____ ,___
torilor, ori cu forța și puterea de in
fluență a cluburilor. După cum, trebuie 
ținut seama și de faptul că în această 
mare lume a fotbalului cazurile de in
disciplină, abaterile de orice fel sînt 
mult mai repede interceptate și mult 
mai vehement — dar și controversat — 
comentate decît în alte sporturi.

Să însemne, însă, toate acestea că 
lipsa fair-play-ului se face simțită doar 
pe terenurile de fotbal, că numai în 
acest domeniu este necesară o schim
bare de mentalitate, cu inerentele sanc
țiuni și suspendări? Se știe că, poate 
în alte procente, poate pe o scară de 
gravitate a faptelor mai redusă, există 
și în celelalte discipline sportive des
tule fenomene negative, destule exem
ple de sfidare sau ignorare a eticii, 
a îndatoririlor de sportiv și cetățean. 
Este, de aceea, absolut necesar — mai 
ales acum în sezonul care marchează 
reînceperea celor mai disputate între
ceri oficiale — la handbal, rugby, 
volei, baschet ș.a., ca federațiile de 
specialitate, toate cluburile sportive să 
vadă în spiritul de sportivitate princi
palul deziderat, obiectivul fundamental 
al muncii lor și să acționeze în conse
cință. Este postamentul moral pe care 
trebuie clădite performanțele în toate 
ramurile sportive.

Silviu FLORESCU

I
I

erne, in ra- ■ 
loarea juca- I 
erea in- ■

BUCUREȘTI — SOFIA (tineret)

LA POLO
CONCURS REPUBLICAN DE PATINAJ PE ROTILE

Orașul Cluj va găzdui azi și miine în organi- 
■ zarea Consiliului național al organizației pionie- 
\ rilor și a comisiei locale de specialitate — primul 

concurs republican de patinaj pe rotile. Vor par
ticipa sportivi din București, Cluj, Sibiu, Tg. Mu
reș, Brașov și M. Ciuc. In program figurează probe 
pentru seniori, juniori și copii.

I___________________

Ștrandul
Capitală va 
începere de 
ciul internațional de polo pe 
apă dintre selecționatele de 
tineret ale orașelor București 
și Sofia. Revanșa acestei în- 
tîlniri se va disputa vineri 
12 septembrie ia ora 18.

Tineretului din 
găzdui astăzi, cu 
ia orele 19, me-
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După turneele europene 
ale anilor 1967—68, în fare 
rugbyștii neo-zeelandezi au 
spulberat toate echipele sau 
selecționatele ce au cutezat să 
li se opună, uimind prin ma
nieră și rezultate întreaga su
flare rugbystică a lumii, pri
mii care s-au dezmeticit, și-au 
revenit, iar apoi s-au întrebat

„Laboratorul" 
trebuie creat!

Sportul----------------------------------

BALCANIADA NATAȚIEI
IN PREMIERĂ
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PRIMUL ROMÂN PESTE 8 METRI LA LUNGIME

PE STADIONUL DIN KOSICE

mirați: ’»(!• a fost asta ?" au 
fost, bineînțeles, gazetarii de 
specialitate. Au urmat, ca în
totdeauna de altfel, presupu
neri, explicații, scuze care au 
încercat să îndulcească în- 
tr-un fel urmele lăsate de me
todicii AU Blacks fără, însă, 
ca „pata neagră" rămasă’ pe 
fața celor ce văzuseră „uraga
nul" să dispară. Pentru a dez
lega secretul neo-zeelandez a 
fost necesar să se apeleze di
rect la sursă, răspunsul pri
mit fiind, pe cit de simplu, pe 
atît de real. ‘

„Ceea ce doriți să aflați, 
este, de fapt, cunoscut de toți 
copiii, aceasta este dezlegarea 
secretului, care, după cum 
bine se vede, nu există", au 
răspuns neo-zeelandezii.

lată deci, cum un rugby 
care realizează performanțe 
monumentale are wn labora
tor al pregătirilor în care 'lu
crează. .. copii, iar cînd spu
nem copii ne referim la ’ cei 
care încă în jurul vîrstei de 
7 ani au acumulat o vechi
me de cel puțin un an într-o 
eclțipă a clasei, a străzii sau 
a cartierului.

Revenind la rugbyul nostru, 
să menționăm că în perioada 
ultimilor 10 toni, s-au obținut 
performanțe de răsunet, în 
alternanță cu înfrîngeri consi
derate totuși onorabile. Aefeste 
succese, sau chiar aceste ridi
cări spre onorabil ale înfrîn- 
gerilor, s-au bazat însă pe ru
tina și experiența unui „XV" 
de aur, primenit din cînd în 
cînd cu cîte unul sau doi ju
cători, fără ca ele să ilustreze 
nivelul real al rugbyului nos
tru. Conștient de acest lucru, 
forul de specialitate și-a în
dreptat atenția spre crearea 
mediului performanțelor vi
itoare, trainice și reale, spre 
școlari, spre juniori. A apărut, 
astfel, adaptat la condițiile o- 
fertte de școală, minirugbyul, 
sau „rugby VIU" pentru co
pii. Pentru cei care au în
ființat aceste echipe, reviri
mentul a fost vizibil la pri
mul pas in juniorat al mini- 
rugbyștilor, făcut cu noțiuni
le elementare însușite în con
dițiile jocului.

Dar — eternul dar! — ’ini
țiativa înființării acestor echi
pe a prins teren numai în 
Capitală. Antrenorii D. Iones- 
cu, C. Munteanu, profesoara 
M. Lucescu, T. Rădulescu, D. 
Cocor, A. Penciu, frații 
Ghiondea, I. Naca, prof. V. 
Constantin și-au dovedit din 
nou pasiunea, în timp ce echi
pele provinciale răspund încă 
formal acestor încercări de

propagare sistematică a rug
byului in rîndul copiilor, a 
școlarilor.

In sprijinul inactivității se 
invocă permanentul și como
dul motiv : „Copiii nu vin la 
rugby" și se cere salvatoarea 
soluție de introducere obliga
torie a rugbyului în școli. Se 
uită însă că pasiunile se nasc, 
se trezesc, nu se pot impune. 
Cu mai mult efort, cu mai 
multă răspundere, cu mai 
multă răbdare, reamintin- 
du-ne ce simt copiii, sau la 
ce visează ei, apreciindu-le ca
pacitatea cu care îmbină rea
litatea cu fantezia, creînd ast
fel un Zamora care nu a avut 
posibilitatea să folosească pis
tolul legat de plasa porții 
pentru că nu a primit nici un 
gol, creînd un Dobay căruia 
doar o gorilă îi mai putea 
apăra „bombele", creînd un 
M. Niculescu ce conducea o 
cursă cicliști de la un cap la 
altul, sau un D. Clark care, 
legat la ochi, reușea să trans
forme orice lovitură de la 
centrul terenului de rugby, 
eroi pe care chiar dacă nu 
i-au văzut niciodată nu-i vor 
uita niciodată, vom reuși cu 
siguranță să le stîrnim intere
sul pentru acest sport.

O clasă sau o școală la un 
meci de rugby, un film reușit 
despre rugby, un mare rug- 
byst în mijlocul școlarilor, o 
oră de sport pe un teran de 
rugby, un profesor de sport 
cu specialitatea rugby, sînt 
cîteva din mijloacele ce ne 
stau la dispoziție, ce pot ge
nera pasiuni.

Să le creăm deci (căci se 
poate) aceste laboratoare co
piilor, capabile să pregătească 
marile, realele performanțe !

Digpă atletism, fotbal, lupte, 
tenis, box, baschet, tir, schi, 
călărie, gimnastică și tenis de 
masă a venit și rîndul rțata- 
ției. Destul de tardiv, dar a 
venit. BALCANIADA înotă
torilor, a jucătorilor 
a săritorilor este la 
țuală o realitate și, 
de vineri, piscina olimpică 
din Izmir va fi gazda prime
lor întreceri ce reunesc la 
start sportivi din 
Grecia. Iugoslavia, 
și Turcia.

Competiția, prin 
valoric al participanților, se 
anunță deosebit de interesan
tă și fără îndoială că fie
care selecționată va urmări 
să se impună 
mieră.

AU FOST 
LOTURILE

ing. Paul CIOBĂNEL 
maestru emerit al sportului

Sportul

de polo, 
ora ac- 

începind

Bulgaria, 
România

echilibrul

la această pre-

ALCĂTUITE 
ROMÂNIEI

Selecția pentru reprezenta
tivele de înot ale țării a fost 
destul de dificilă. Campiona
tele naționale de juniori și 
întrecerile Dinamoviadel, care 
ar fi trebuit să rezolve cîteva 
semne de întrebare (mai ales 
pentru echipa feminină), nu 
au reușit să scoată din în
curcătură pe antrenori, majo
ritatea celor vizați manifes- 
tînd o formă slabă. Și, iată-ne 
din nou în fața unor impro
vizații, care fără îndoială vor 
scădea randamentul selecțio
natelor, unii dintre înotătorii 
fruntași fiind puși 
de a concura în 
probe.

Cu toate acestea,
federal, prof. Aurel Unnu- 
zescu; manifestă mult opti
mism, fiind convins că repre
zentanții țării vor încheia în
trecerea victorioși. Lotul care 
ne-a fost comunicat cuprinde 
12 înotători (M. Slavic, H. 
Schier, E. Aimer, S. Cosmescu, 

Z.
V. 
A.
11

în situația 
mai multe

antrenorul

Z. Oprițescu, D. 
Gi urase, 
Costa, P.
Covaci și I. Miclăuș) și
înotătoare (Cristina Balaban,

Naghi,
Șt. Benedek,

Teodorescu,

TRĂGĂTORII
ARĂDENI

ÎNVINGĂTORI
IN „CUPA ORAȘELOR"

poligonul de tir din

După cum bine se știe, fot
balul echipei U.T-A. marchea
ză glorios istoria sportului din 
Arad. Prin excelență aparți- 
nînd sexului tare, fotbalul a- 
trage irezistibil și e imposibil 
să-ți faci vreo cunoștință în 
Arad, care să nu te întrebe, 
după cîteva faze introductive, 
ce părere ai despre U.T-A.

întrebarea cheie pornește 
în mod spontan și are menirea 
de a modifica relațiile dintre 
oameni, grupîndu-i în simpati- 
zanți ardenți ai U.T.A.-ei, toți 
prieteni între ei, toți cu ace
lași țel, și ceilalți care... nu 
merită comentarii.

★
Plecasem cu intenția să 

scriu despre activitatea spor
tivă feminină la U.T.A., pen
tru că voiam să-mi stabilesc 
veritabilele coordonate spor
tive ale Aradului, fără să mă 
las orbită de strălucirea ba
lonului rotund.

Se pare, însă, că microbul 
fotbalului făcuse cu mult îna
intea sosirii ‘mele ravagii în 
constituția internă a arădence- 
lor, lucrătoare la Uzinele

Agneta Șterner, Liliana Dan, 
Daniela Coroiu, Gyongy So- 
vago, Anca Andrei, Clara Ko- 
kai, Cristina Stănescu, Anca 
Mihăescu, Georgeta Cerbeanu 
și Anca Groza). O absență de 
marcă — cea a lui Vladimir 
Moraru, sancționat de federa
ție pe motive disciplinare.

în concursul de sărituri vom 
fi reprezentați de campionii 
naționali Melania Decuseară 
și Ion Ganea.

O NOUA REMANIERE 
IN ECHIPA DE POLO

Turneul de la Izmir consti
tuie o mare necunoscută. Iu
goslavia, avînd prima echipă 
la „Cupa Ungaria", va alinia 
o selecționată secundă. Bul
garia 
nizat 
neul 
cut, 
special 
Iată ( 
deopotrivă, mai multor for
mații.

Punînd în balanță valorile 
respective, s-ar părea totuși 
că formația română abordea
ză disputa în rolul primei 
favorite. Surprind Insă ulti
mele remanieri făcute înain
tea acestui turneu, pe care 
înșiși antrenorii l-au consi
derat ca prim obiectiv al se
zonului. După Cuiineac și 
Firoiu, conducătorii lotului 
renunță cu multă ușurință și 
Ia Popescu, Mihăilescu, R. Bog
dan, care s-au pregătit tot 
anul in mijlocul tricolorilor 
chiar pentru Balcaniadă, ape- 
lind la trei tineri debutanți, 
portarul Huber, D. Frfncu și 
A. Nastasiu. Nu cunoaștem in 
întregime considerentele care 
au dus la această nouă mă
sură. Un lucru este Insă 
precis i competiția va fi mult 
mai grea dedi cred, probabil, 
antrenorii noștri și aceste re
manieri de ultim moment 
par cel pnția bizare. (a. vj.

și Grecia, care au 
multe surprize la 

preolimpic de anul 
s-au pregătit în 
l pentru Balcaniadă, 
de ce șansele surâd.

MIHAI ZAHARIA 8,01 m!
Asaltau lr.câ din ls« de Vasiie 

Săruean și Adrian Samung:. gra
nița celor 8 metri la lungime a 
fost — in sfîrșlt — întrecută, pe 
stadionul Lokomotiv din Kosice, 
de... Mihai Zaharia.

In cadrul campionatelor inter
naționale feroviare (U.S.I.C.), la 
care au participat atleți feroviari 
din 16 țări, reprezentantul clubu
lui Jlap.d B-ca.-sșu. Minai Zaha
ria. a obținut o excelentă perfor
manță. cșcgir.d proba de sări
tură in lungime cu Ml m. După 
ce a depășit prima săritură (de 
peste 7J8 ia). Zaharia a reușit in 
următoarele 7.75 m șt 7.78 ra — 
ambele tu>: recorduri personale 
(cel mai bun rezultat al său an-

terior era de 7,69 m). O nouă 
„depășită" (aproximativ 7,85 m) 
și, din a cincea încercare, arbitrii 
au întins ruleta pînă la 8,01 m, 
cifră care a produs stupefacție 
generală. Concursul a trebuit să 
:ie întrerupt, iar fotoreporterii și 
operatorii de film și televiziune 
l-au înconjurat pe realizatorul 
valoroasei performanțe, care 
r.d-și putea stăpîni lacrimile de 
emoție.'

S-a procedat Ja măsurarea vite
zei vintulul și pe foaia de con
curs a fost înscris : vînt maxim 
13 m s. Deci, record omologabil. t 
«Kosice a văzut o săritură de 
8 raetric, este titlul pe care l-a , 
dat ziarul local „Pravda" apărut

MĂSURI DISCIPLINARE ADOPTATE
DE BIROUL F.R. ATLETISM

fur- 
tur- 
tre- 
mod

Biroul Federației române 
de atletism, fiind sesizat de 
faptul că atlelii Valeria Bu- 
fanu. Ion Răloiu, Ion Da 
maschin și Ortwin Scheible 
au folosit substanțe de do
paj eu prilejul campionate
lor naționale de atletism, a 
analizat rapoartele medicale, 
precum și contestațiile și me
moriile inaintate de sporti
vii in cauză.

Insușindu-și concluziile Co
misiei antidoping. Biroul fe
deral, in ședința de aseară, 
la care au participat ți mem
bri ai Biroului 
medici, antrenori și ziariști, 
a hotărit următoarele:

1. Descalificarea atleților 
Valeria Bufaau. Ion Rățoi. 
Ion Damatchin și Ortwin 
Scheible. cu toate consecin
țele decurgând din această 
măsură, jnropind cu retrage
rea titlurilor cucerite la cam
pionatele naționale din 1949. 
Totodată, s-a hotărit suspen
darea pe 3 luni din «ctivita-

tea competițională a atleților 
mai sus amintiți.

X S-a dat un avertisment 
antrenorilor Gh. Stânei, Eve
line Ghimpu Tudorache și 
Silviu Dumitrescu, pentru 
slaba supraveghere a atleți
lor respectivi.

X Se atrage atenția tutu
ror cluburilor și secțiilor de 
atletism să desfășoare o lar
gă diseuție cu sportivii și 
antrenorii, privind pericolul 
folosirii dopingului din punct 
de vedere al sănătății și al 
consecințelor pe linie disci
plinară.

4. Biroul federal își propu
ne să examineze, în trimes
trul al patrulea, măsurile ce 
trebuie luate pentru preve
nirea cazurilor de dopaj, ur
mărind munca de educație in 
rindurile sportivilor și antre
norilor. în același timp se 
vor lua măsuri pentru inten
sificarea controlului antido
ping.

feminin la U.T.A

In ziua următoare, iar organiza
torii l-au conferit lui M. Zaharia 
diploma șl cupa pentru cel mai 
bun rezultat al concursului.

„M-am simțit extraordinar, am 
prins o zi de concurs cum nu am 
mai avut pînă acum, Vintul fa
vorabil (n.n. — sub limita per
misă de regulament), pista nea
gră de zgură care-mi convine de 
minune șl forma fizică și psihică 
excelentă In care m-am aflat, 
lată argumente multiple care con
cură uneori în realizarea marilor 
salturi valorice. încep să înțeleg 
cum a fost posibil acel 8,90 m al 
lui Beamon**. Aceasta este prima 
declarație pa care ne-a făcut-o la 
întoarcere noul recordman.

Maestrul sportului Mlhal Zaha
ria s-a născut la 28 noiembrie 
1943 în1 București. Este înalt de 
1,72 m și are greutatea de 68 kg. 
A început să practice atletismul 
in anul 1961 la clubul Rapid, sub 
îndrumarea antrenorului Dumi
tru Osiac, reușind să atingă un 
rezultat de 6,90 m în 1963. După 
o întrerupere datorată satisface
rii serviciului militar, el se ho- 
tărește să reia pregătirile. La pri
mul antrenament, săritura sa a 
măsurat — spre hazul colegilor 
prezenți — doar 6,20 m! Fără să se 
descurajeze în urma acestui eșec, 
Mihai se pregătește cu perseveren
ță și, călăuzit cu pricepere de an
trenorul său, progresează de 1°- .—---- 1967—7,60

al spor- 
1969—8,01 
cum de

an la an ; 1966—7,19 m; 
m (norma de maestru 
tulul); 1968—7,84 m șl
m... deocamdată, după 
clară autorul performanței.

Nu 
duri 
care 
spre 
ca șl al atitor alțt săritori: fostul 
campion național la triplusalt, 
prof. Baruch Elias. Un elev al 
său (Șerban Ciochină) a depășit 
primul granița celor 16 m la 
triplu, viorica viscopoieanu — 
șl-a realizat 9 din cele 12 recor
duri naționala pe etnd era eleva 
șa. Iar acum — o nouă limită, 
depășită da M. Zaharia.

Felicitări antrenorului șl elevu
lui, și succes la europene.

Adrian IONESCU

putem încheia aceste rîn- 
fărâ a pomeni despre acela 
a îndrumat cu răbdare pașii 
record ai lui Mihai Zaharia,

• Echipa de juniori a României pe locul III la Cupa Dunării •,,Sperăm 
sâ obținem cîteva medalii la mondialele de la Varșovia** —declară 

antrenorii Ștefan Achim și Gheorghe Mănăilescu

*

‘r

textile care hotăriseră în una
nimitate să formeze și ele o 
echipă de fotbal La urma ur
mei, din moment ce tot sînt 
ia Arad, și tot la U.T-A...

Echipa feminină de fotbal a 
rămas doar în memorie și fe
meile s-au reîntors (e un fel 
de a zice) la sporturile lor.

Această reîntoarcere a fost 
binevenită, pentru că, în mic, 
rezultatele calitative ale dis
ciplinelor practicate au arătat 
că ambiția fotbalistică nu s-a 
risipit cu totul. La U.T-A. lu
crează aproximativ 4 000 de 
femei, dintre care puține a- 
jung să facă și sport Dar 
pentru că nu se poate concepe 
munca fără destindere, au fost 
organizate acțiuni sportive de 
masă, în care să se îmbine 
uțilul cu plăcutul. „Cupele 
textilistelor** la volei, la hand
bal, la atletism și la popice a- 
rată o preocupare pentru ac
tivitatea sportivă. Avînd ca 
scop destinderea, aceste ac
țiuni de masă s-au dovedit a 
fi un mijloc de recrutare și a 
sportivelor de performanță.Pe _

Arad e avut loc competiția 
dotată cu
Rezultate 
sporț 3 x
1. Emilia Popa (Arad) 529
p, 2. Aritina Bițică (Bucu
rești) 524 p, 3. Melania Po
pescu (Timișoara) 504 p, se
niori : 1. Ladislau Szatmari
(Arad) 541 p, 2. Gheorghe Vlă- 
dan (București) 539 p, 3. Gheor
ghe Ștefanide (Ploiești) 523 
p, junioare: 1. Marica Nichita 
(Cluj) 494 p, 2. Claudia Hăl- 
măgeanu (Arad) 478 p, 3. Ce
cilia Lujeru (București) 474 
p. juniori: 1. Ladislau Varga 
(Arad II) 535 p, 2. ‘
Safta (Arad I) 533 p, 
Stoieeșeu (Ploiești) 
echipe: 1. Arad I
2. București 2036 p,
1959 p ; armă standard 3 x 20 
f seniori: 1. Ștefan Tamaș
(Arad) 562 p, 2. Marin Marin 
(București) 553 p, 3. Ștefan 
Safta (Arad) 550 p, senioare : 
1. Aritina Bițică (București) 
562 p, 2. Emilia Popa (Arad) 
541 p, 3. -Ana Goreti (Bucu
rești I) 541 p, echipe: 
1. Arad I 1653 p, 2. București 
I 1639 p, 3. București II 1630 p.

„Cupa orașelor", 
tehnice: armă
20 f senioare: REPREZENTANȚII C N.U.B.-TREI

TITLURI DIN PATRU PUSE IN JOC

Ștefan
3. Ioan 
506 p, 
2061 p,
3. Cluj

CONSTANȚA, 9 (prin telefon). 
— Disputate pe Siutghiol, cam
pionatele naționale de yachting 
s-au bucurat de participarea a 
peste 100 de veliști (68 de am- 
barcații). în cele 7 regate, dis
putate atît pe vînt slab, cit și 
pe vînt de tăria 5—6, s-au afir
mat și s-au consacrat sportivi de 
certă valoare, în majoritate ti
neri cărora trebuie să li se acor
de un mare credit pe viitor : 
Dr. Mihailovici (Marina Con
stanța) și C. Ivanovici (C.N.U. 
București) la clasa FINN (locu
rile 4 și, respectiv, 5), C. Băr- 
bulescu - FI. Panaitescu și E. 
Groza - A. Voicu (C.N.U. Bucu
rești) la clasa F.D. Trebuie, 
de asemenea, consemnată com
portarea frumoasă a sportivilor 
din lotul național, ocupanți ai 
primelor trei locuri la clasa 
FINN, ca și evoluția impecabilă 
a echipajului M. Dumitriu - M. 
Hiescu, din nou campioni la cla
sa STAR. '*

Iată ocupanți! primelor trei 
locuri Ia fiecare clasă : FINN
- I. Gh. “ 
Constanța) 
țional ; 2. 
București) 
(EL Buc.) : 
Bărbulescu 
(C.N.U.B.) 
hali 3 p ; 2. I. Toma — M. De
nisov (El. C-ța) 31,4 p ; 3. N. 
Leonte — T. Andrei (El. C-ța) 
38 p ; SNIPE - 1. E. Groza - 
A. Voieu (C.N.U.B.) 21,1 p - 
campioni naționali ; 2. D. Po- 
deanu — Șt. Dragu (C.N.U.B.) 
28,7 p ; 3. D. Popovic! — B. 
Mărăcine (El. Buc.) 35,7 p; 
STAR - 1. M. Dumitriu - M. 
Hiescu (C.N.U.B.) Op — cam
pioni naționali ; 2. M. Stănescu
- D. Ene (El. C-ța) 30,8 p ; 3. 
P. Mânu — G. Mitran (EL Buc.) 
31, 7 p.

Nicolcioiu (Electrica 
18 p _ campion na- 
P. Purcea (Electrica 
23 p : 3. N. Opreanu 
28,4 p ; F.D. - 1. C.

— FI. Panaitescu 
— campioni națio-

Istă citeva nume care și-au 
început cariera sportivă In »- 
nonimatul acțiunilor feminina 
de masă : Voichița Băbuțiu — 
maestră a sportului la popice, 
componentă a lotului națio
nal ; Ileana Nemet, maestră e 
merită a sportuluL campioană 
europeană la canotaj ; Emilia 
Popa, de mai mulți ani deți
nătoarea titlului de campioa
nă națională la tir.

în ceea ce privește voleiul 
feminin, trebuie spus că el își 
are rădăcinile intr-o compe
tiție de copii — „Cravata pio
nierilor". Prin intermediul ei 
au fost selecționate jucătoare, 
care astăzi sînt componente 
ale lotului național: Ana 
Jambrie, Maria Revski, Elisa- 
beta Keler.

Cam atît despre sportul fe
minin la U.T_A. Toate aceste 
nume sînt vârfuri sportive și 
întrucitva excepții. Dar ma
rea masă a femeilor de la 
U.TA, care nu practică spor
tul ?

După cum se știe, o bună 
pregătire fizică ajută în pro
cesul de producție, mai ales 
într-o întreprindere textilă, 
unde o muncitoare lucrează 
la mai multe războaie și unde 
factorul prim este agilitatea. 
Se pune întrebarea dacă orga
nele sportive locale au sau nu 
voie sâ închidă ochii și să 
se culce pe laurii fotbalului. 
Oricărei insinuări i se răspun
de însă că slaba activitate 
sportivă feminină este tribu
tara programului de lucru în 
întreprindere. Chiar dacă ai 
realitatea în față, simți ne
voia unei motivări care să 
apere. Și semnul mare de în
trebare este adresat de fapt 
conducerii U.TJL.-ei..,

Z. Fiat, unul dintre sportivii români car» 
vor fi prezenți la „mondialele" de la Var
șovia. Foto : N. ‘

Carmen CRISTOF TOMESCU

Sezonul competițional al 
halterofililor noștri se află in 
plină desfășurare. Recent, la 
Vidin (Bulgaria), a avut loc o 
importantă întrecere rezervată 
juniorilor : Cupa Dunării, la 
care au luat startul sportivi 
din șase țări. O comportare 
remarcabilă a avut Emeric 
Covaci, clasat pe primul loc 
la categoria cocoș cu 295 kg, 
performanță ce constituie un 
nou record al competiției. 
Foarte bun este și rezultatul 
lui Tiberiu Apostol la cate
goria pană. El s-a clasat pe 
locul secund cu 315 kg, după 
bulgarul Nuraian Nurâkian 
(33X5 kg) și înaintea maghia
rului J. Kovacs (310 kg). Iată 
celelalte rezultate și locurile 
ocupate de sportivii români : 
categoria ușoară: 1. Jeno
Ambrozi (Ungaria) 395 kg, 2.

DRAGOȘ
37 p, 3.
R.F.G. 32 
2B P, 6.

Jan Sihla (Ceho
slovacia) 345 kg 
3. Bogomil Laza- 
rov (Bulgaria) 
342,5 kg ; catego
ria semimijloeie: 
1. Laszlo Rezso 
(Ungaria) 380 kg, 
2 Rumon Vladi- 
mirev (Bulgaria) 
370 kg, 3. Iosif 
Palincaș (Româ
nia) 360 kg. La 
categoria mijlocie, 
Liviu Opreanu a 
ocupat locul 4, cu 
un total de 382,5 
kg ; la categoria 
semigrea C. Po
pescu s-a clasat 
al patrulea cu 405 
kg, totalizînd a- 
ceeași greutate cu 
concurentul clasat 
pe locul III, iar la 
categoria grea, O- 
llmpiu Pop a ocu
pat locul V. Iată 
clasamentul pe e- 
chlpe: 1. Bulgaria 
44 p, X Ungaria 

România 33 p, 4. 
p, 5. Cehoslovacia 

Austria 20 p.

★
Săptămîna viitoare vor în

cepe la Varșovia campionatele 
mondiale de haltere, la care 
vor fi prezenți ți sportivi din 
țara noastră. Avînd In vedere 
faptul că ultima mare con
fruntare internațională la care

au partieipat șl halterofilii ro
mâni a avut loc la Kiev, cu 
prilejul celei de a doua Spar- 
tachiade a armatelor țărilor 
socialiste, am stat de vorbă cu 
cei doi antrenori, care au înso
țit echipa țării noastre la a- 
ceste întreceri, Ștefan Achiffl* 
și Gh. Mănăilescu. I

— Ce este demn de reținut 
în comportarea sportivilor ro
mâni ?

— In afara celor 6 recorduri 
și a rezultatelor bune reali
zate de Balaș, Fiat și Herghe
legiu, am consemnat cu satis
facție spiritul lor de luptă și 
concentrare în timpul con
cursului. F. Balaș a avut un 
adversar remarcabil în Zie
linski (Polonia). Sportivul 
nostru l-a învins, totuși, net, 
cu 7,5 kg la împins și cu 5 
kg la smuls. Balaș, ca și Fiat, 
a concurat foarte degajat, 
confirmînd performanțele sale 
anterioare.
— Ce șanse acordați reprezen
tanților noștri la mondiale ?

— Sperăm că la Varșovia 
rezultatele lor vor fi și mai 
bune. De pildă, F. Balaș poate 
urca pe podium, dacă va to
taliza 420 kg (deci, cu numai 
2,5 kg mai mult decît la Kiev), 
Z. Fiat cu 340 kg la cocoș 
va fi, fără îndoială, printre 
primii șase din lume și printre 
primii trei din Europa. La 
C.M. de la Varșovia se vor 
decerna medalii și primilor 
trei clasați la cele trei probe 
din cadrul triatlonului clasic 
(împins, smuls și aruncat). 
Sper, deci, ca F. Balaș și Z. 
Fiat să urce de mai multe ori 
pe podiumul medaliaților !

O. POPA
coresp. principal

In acest sezon —modele noi de confecții 
elegante, moderne, lejere și practice.

Alt Combinații de cuioi 
pentru toate

Tinerii noștri boxeri au lăsat
preferințele

impresie in Finlanda
Marți, după miezul nopții, 

au aterizat pe aeroportul Bă- 
neasa boxerii din reprezenta
tiva de tineret care a susținut 
în Finlanda două întîlniri cu 
selecționata țării gazdă. La 
înapoiere, am solicitat arbi
trului internațional Petre 
Epureanu cîteva date despre 
cea de a doua gală (despre 
prima au fost publicate amă
nunte la timpul potrivit), care 
a avut loc în orașul Hămee- 
linna: „Și de data aceasta 
boxerii noștri au lăsat o de
osebită impresie, reușind 
să-și întreacă din nou adver
sarii ; 7—4 (în prima reuniune 
6—4). Tinerii noștri pugiliști 
au dovedit o bună pregătire 
tehnieo-tactică, fiind aplau

dați la scenă deschisă pentru 
evoluțiile lor, iar reprezen
tantul A.I.B.A., dl. Vaier Res- 
co (Finlanda) a avut aprecieri 
deosebit de frumoase la adre
sa sportivilor noștri. Noii 
componenți ai echipei de ti
neret care au evoltfat în Fin
landa sînt demni urmași ai 
redutabilei echipe din anii 
trecuți în care au figurat C. 
Cuțov, V. Silberman, I. Alexe, 
P Dobrescu, P. Nedelcea și 
alții". Iată și rezultatele teh
nice ale ultimei reuniuni i 
cat. muscă Șt. Boboc învinge 
K.O. I R. Iltanen; cat. cocoș : 
A. Moraru înv. dese. III P. 
Conttinen ; cat. pană : M. Du- 
mitrașcu înv. K.O. I I. Veija- 
nen ; cat. semiușoară : N. Pă-

pălău, după un meci electri
zant, înv. ab. III M. Toiva- 
nen; cat ușoară : S. Mihalcea 
înv. ah. I R. Immonen ; cat 
semiifiijlocie: Gh. Peteanu,
deși cîștigase întîlnirea, jude
cătorii, l-au preferat însă pe 
boxerul finlandez S. Karkkai- 
nen. De remarcat că arbitrul 
A.I.B.A., finlandezul Sampila, 
a punctat 60—58 pentru bo
xerul nostru dar... cat semi- 
mijlocie: D. Mihalcea înv. 
ab. II P. Tuominen; cat. mij
locie ușoară: V. Frînc b.p. R. 
Kopra ; cat. mijlocie: I. Ilie 
pierde .descalificare la S. Ve- 
salainen ; cat. semigrea ; I. 
Siliște p.p. la K. Takala (deci
zie eronată) ; cat. grea: D. Ze- 
linca p.p. la L. Roth.
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ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A V-a 
A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A I SE I

DUPĂ PRIMA EXPEDIȚIE CICLOTURISTICĂ INTERNAȚIONALĂ 

PIONIEREASCĂ

SIMBATA

23 AU-

S-a Încheiat una dintre ac
țiunile mari din calendarul 
sportiv al anului pionieresc: 
expediția cicloturistică inter
națională „FLOAREA PRIE
TENIEI". Organizată în cola
borare cu ziarul Sportul și 
Federația română de ciclism, 
cursa s-a bucurat de partici
parea « 36 de copii din patru 
(județe ale țării. După ce în 
prealabil a fost organizat tu
rul județului Neamț — la care 
au luai parte pionleri-cicliști 
din 12 județe ale țării — 
„Floarea prieteniei" a reunit 
la Btart cicloturiști purtători 
ei cravatei roșii din. județele 
Arad, Neamț, Timiș și Vran- 
cea. Acum, după ce s-a scurs 
o bună bucată de timp de la 
încheierea expediției, se poate 
pune o anumită ordine în idei, 
se pot extrage dteva conclu
zii valoroase pentru reușita 
acțiunilor viitoare de acest 
een. Ca o primă concluzie sa 
desprinde faptul că partici- 
panții s-au dovedit a fi bine 
pregătiți din punct de vedere 
fizic și cunoscători desăvlrșiți 
ei regulilor de circulație. Este 
meritul celor 36 de pionieri, 
dar nu mai puțin al profeso
rilor lor — Iosif Unterweger, 
de la Liceul din Săvîrșin, ju
dețul Arad, Eugen Munteanu 
de la Liceul din Piatra Neamț, 
Jacob Josef de la Școala gene
rală nr. 1 din Jimbolia jud. 
Timiș și Vasile Lepădatu de la 
Școala generală nr. 1 din co
muna Străoane, județul Vran- 
cea. Profesorii amintiți au 
pus mult suflet în organizarea 
acestei expediții internaționa
le, pregătindu-și elevii cu deo
sebită grijă. Dacă reținem a- 
mănuntul, de loc lipsit de im
portanță, că In programul de 
educație fizică al școlilor nu 
sînt prevăzute ore de ciclism, 
ca și faptul că Jacob Josif, 
•de exemplu, nu predă educa
ția fizică ci istoria și geogra
fia, vom avea un tablou mai 

_ pregnant al succesului obți- 
V nut.

Nu se poate spune că pio
nierii reprezentanți ai celor 
patru județe au fost lipsiți da 
sprijin material din partea 
organizațiilor pionierilor, a 
conducerii ■ școlilor și din par
tea consiliilor județene pen
tru educație fizică șl sport. 
Dar nu se poate, totodată, să 
nu remarcăm în mod deosebit 
faptul că pionierii din comunț 
Străoane, județul Vrancea au

fost dotați cu biciclete noi pre
cum și cu întregul echipament 
necesar. Remarcăm și făptui 
că cei proveniți de la Școala 
generală nr. 1 din Jimbolia 
au dat dovadă de disciplină 
desăvîrșită pe întreaga dura
tă a expediției ceea ce, adău
gat la buna lor pregătire, îi 
anunță de pe acum drept can
didați ai celei de a doua ex
pediții, car« va avea loc anul 
viitor.

Este absolut evident că a- 
ceastă primă ediție a expedi
ției cicloturistice pionierești 
a fost un succes din toate 
punctele de vedere. Am re
marcat lucrul acesta nu nu
mai noi, în calitate de orga
nizatori, dar l-au subliniat .și 
gazdele noastre, organizațiile 
de pionieri din R.P. Bulgaria, 
înainte de a încheia aceste su
mare concluzii, ne facem o 
datorie din a aduce mulțumiri 
organelor locale de partid si 
de stat, organizațiilor de pio
nieri și lucrătorilor de miliție 
din Vama, Kazanlâk, Timovo, 
Ruse și din alte localități din 
R.P. Bulgaria pe unde a trecut 
caravana. Aceleași calde mul
țumiri le exprimăm și lucră
torilor inspectoratelor de mi
liție din județele Ilfov, Ialo
mița și Dobrogea. Caravana 
s-a bucurat și de sprijinul 
competent, în materie de ci
cloturism, al profesorilor Aca- 
țiu Feher și Anton Balas, pre
cum și al fostului campion 
național de ciclism-fond al 
României, Tănase Ignat. Se 
cuvine să exprimăm mulțu
miri și cadrelor sanitare care 
au însoțit caravana, doctorul 
loniță Dan-Gabriel și asisten
tul sanitar I. Indici, precum și 
conducătorilor auto Andrei 
Lorin (care a îndeplinit și 
funcția de translator), A. Ma
tei și A. Ispas.

Intr-un cuvînt, prima ediție 
a acestei expediții internațio
nale pionierești a deschis 
drum încă unui sport mult 
îndrăgit de școlari — cjclo» 
turismul. Aceasta ne întăreș
te convingerea că ediția din 
anul viitor se va bucura de 
o participare și mai nume
roasă și va marca, de aseme
nea, un succes de mare am
ploare.

prof. Don MATEI 
conducătorul expediției 

cicloturistice internaționale 
„Floarea prieteniei"

• STADIONUL
GUST, ora 14,45 : Steaua — 
A.S.A. Tg. Mureș (tineret-re- 
zerve); ora 16,30 : Steaua —
A.S.A. Tg. Mureș (divizia

• TERENUL T.U.G., 
16,30 : T.U.G. București 
Flacăra roșie București 
vizia C).

A); 
ora

(di-

DUMINICA
• STADIONUL POLITEH- 

NIC A, ora 10 i Sportul studen
țesc — Politehnica Galați (di
vizia B).

• TERENUL LAROMET, 
ora 10 ; Tehnometal București
— Voința București (divi
zia C).

• TERENUL GLORIA, ora 
10 : Mașini unelte București
— Laromet București (divi
zia C).

•TERENUL AUTOBUZUL, 
ora 10 l Autobuzul București
— Sirena București (divi
zia C).

• STEAUA — A S. A.: C 
N'ițescu (Sibiu), ajutat la linie 
de P. Sotir (Mediaș) și G. Ma
nele (Constanța);

• F. C. ARGEȘ — JIUL : L 
Hrisafr, ajutat la linie de G. 
Popovid și A. Bentu ftoți din 
București);

• U.T.A — RAPID: A 
Toth (Oradea), ajutat la linie 
de M. Bădulescu (Oradea) și 
O. Anderco (Satu Mare) ;

• CF.R- — POLITEHNI
CA : V. Dumitrescu. ajutat 
la linie de V. Pădureanu și 
C. Bărbulescu (toți din Bucu
rești) ;

• UNIVERSITATEA CRA-

Fără curcani și damigene
— DI

NT Rai-

IOVA — DINAMO BACĂU: 
G. Limona (București), ajutat 
la linie de L Opr-ță (Arad) 
și M. Rotaru (Iași);

• STEAGUL ROȘfc 
NAMO BUCUREȘTII:
nea (Biriac). ajutat la linie 
de G. Birsan și V. țâga (am
bii din Galați);

• CRIȘUL — FARUL ! L 
Ritter (Timișoara), ajutat la 
linie de S. Birăescu (Timișoa
ra) și E. Bucșe (Sibiu);

• PETROLUL — „U*
CLUJ : O. Comșa (Craiova), 
ajutat la linie de C. Petrea 
(București) și A. Macovei (Ba
cău).

Chiar de la începutul 
noului campionat — „în
cins" din prima etapă — 
arbitrii divizionari i-au o- 
bligat pe cronicarii ziaru
lui să epuizeze aproape 
toate „stelele" disponibile. 
Faptul e remarcabil și, în
cadrat in complexul Înnoi
rilor de formă ți conținut 
care au loc in lumea fot
balului nostru, nu poate să 
nu producă o unanimă sa
tisfacție.

Prea se spunea la noi că 
arbitrul este al 12-lea ju-

AGE
AZI, IN CIULEȘTI

Astăzi, pe stadionul Ciulești, 
de la ora 16,30, RAPID va In- 
tîlni divizionara B, META
LUL. In deschidere (orele 
14,45) Rapid (tineret) — Rapid 
(juniori).

LA BRAȘOV: STEAGUL

ROȘU —YOUNG

AFRICANS

In cadrul turneului pe care 
II întreprinde în țara noastră, 
capioana Tanzaniei, YOUNG 
AFRICANS, evaluează azi la 
Brașov In compania STEAGU
LUI ROȘU.

Meciul va avea loc pe sta
dionul Tineretului, cu începe
re da la ora 16,30.

i Hunedoara redimensionează
(Urmare din pag. 1) 

mului. Dar, trebuie să recu
nosc, nici detaliile fragmenta
re, nici cifrele nu reușiseră 
să-mi construiască imaginea 
de azi a Hunedoarei.

TIMPURI NOI, 
OAMENI NOI..,

...aspecte not. Din trecutul 
pe care îl cunoaștem, au 
mai rămas doar pitorescul geo
grafic, cîțeva cartiere de lo
cuințe și castelul Corvinilor, 
faimosul Castel de piatră, 
care domină peisajul orașului 
vechi.

Celui care în zilele noastre 
se apropie de aceste locuri, o- 
rașul ii trimite în întîmpina- 
re solii, cu mult înaintea por
ții sale: halele mari, construc
țiile vaste și pline de culoare 
ale blumingului Combinatului 
siderurgic Hunedoara, combi
nat care, o dată cu dezvolta
rea lui, avea s-o angreneze 
și pe aceea a orașului cu o 
populație cifrată astăzi la pes
te 80 000 de locuitori. Deci, in 
mai puțin de 25 de ani, numă
rul cetățenilor Hunedoarei a 
crescut de 16 ori !

In jurul nucleului constituit 
de vechea așezare, au răsărit 
an de an noi cartiere, s-au 
înălțat blocuri care însumează 
12 000 de apartamente și asi
gură un confort deplin. Au 
apărut noi școli: 3 licee teo
retice și unul de specialitate, 
un grup școlar profesional 
siderurgic, o școală tehnică 

de personal sanitar, un grup 
școlar sanitar și 8 școli gene
rale, toate la un loc școlarizînd 
15000 de copii din raza muni
cipiului Hunedoara, care în
globează Și comunele Ghelar 
și Teliuc. tn plus, pe harta 
orașului, ca urmare a creșterii 
continue a condițiilor mate
riale ale oamenilor muncii, au 
apărut și cartiere de locuințe 
personale, cum este, de exem
plu, Chizidul.

Spațioasă și elegantă, casa 
de cultură desfășoară o acti
vitate amplă. In plus, se mai 
află un club al muncitorilor 
siderurgiști, iar un al doilea 
se construiește la Ghelar.

SPORTUL? O NECESITATE

Sportul hunedorean își ma
nifestă prezența, trăiește o 
viață intensă, plină de satis
facții, dar, cunostind și ine
rente decepții. O viață care a 
găsit un stimul suplimentar 
din momentul in care baza 
materială mai veche a fost 
îmbogățită cu o Sală a spor
turilor, trei bazine de inot, un 
ștrand și o bază minunată 
pentru sporturi nautice, am
plasată la lacul de acumulare 
de la Teliuc, care a permis o 
dezvoltare rapidă secțiilor de 
caiac-canoe de pe lingă aso
ciațiile sportive locale.

Pînă acum aproximativ un 
sfert de veac, activitatea spor
tivă se limita la fotbal. Li mod 
sporadic se mai făcea remar
cată activitatea de lupte și 
box. Dar, în ultimii ani spor
tul hunedorean își lărgește 
permanent geografia. Din 1949, 
cind in oraș au venit harnicii

profesori, soții Irina și Nico- 
lae Tacorian, se încheagă aici 
un valoros centru atletic care 
a dat doi campioni naționali; 
Elena Bintințan, la triation, 
și Daniel Grafenstein, la arun
carea ciocanului.

Anul 1952 coincide cu orga
nizarea primului campionat 
orășenesc de handbal in 11. 
In 1953 se consemnează apa
riția unei secții de baschet, 
iar intre 1956—1958 ți rugbyul 
răspunde prezent, la fel cum 
în 1961 o va face handbalul 
in 7, iar tn 1962 tenisul de 
cimp.

In acest timp, baza mate
rială a crescut continuu. La 
ora actuală Hunedoara dispu
ne de 4 terenuri de fotbal, 6 
de handbal, 5 de baschet și 7 
de volei, 5 courtsuri de tenis 
de timp, o sală de gimnastică, 
Sala de sport, cele 3 bazine de 
înot și baza nautică Construc
torul, dotată cu 3 hangare de 
ambarcațiuni și un ponton.

Și pentru a încheia acest 
capitol statistic, vom consem
na că există 653 sportivi cla
sificați și 29 antrenori, că la 
alpinism a fost cîștigat titlul 
național în 1968 și că în pre
zent echipa conduce in cam
pionatul pe 1969, că 13 atleți, 
3 alpiniști, 1 boxer, 1 caiacist, 
1 fotbalist, 4 luptători, 2 tenis- 
mani și 1 voleibalist au fă
cut sau fac parte din echipele 
sau loturile naționale.

Promovarea tineretului pre
ocupă in permanență organe
le sportive locale și cel mai 
elocvent este faptul că tn a- 
ceist an, atît în echipa de fot
bal din divizia B cit și in cele 
două din C. n-au fost „impor
tați" jucători, ci in locul celor 
plecați sau care nu mai cores
pundeau au fost introduși ju
niori. „Această linie — spunea 
tov. Gh. Ordeanu, secretar al 
Comitetului municipal al 
P.C.R. — va continua și tn 
viitor. Dacă 20 de tineri plea
că la studii sau să-și satisfa

că stagiul militar, există alți 
100 care ti pot înloeui cu suc
ces".

SPORTUL — O ȘCOALA I

Performanța, rezultatele sînt 
bineînțeles urmărite și dorite 
la Hunedoara. Dar, ele nu sint 
privite ca un scop in sine. 
Principalul țel este acela ca, 
prin intermediul sportului, să 
se facă acumulări fizice ți mo
rale menite să-l realizeze de
plin pe om in ipostaza dublă 
de cetățean ți om al muncii.

Din acest punct de vedere, 
sportul hunedorean oferă e- 
xemple grăitoare. Să-i amin
tim pe fostul fotbalist Costa- 
che Zapis, azi inginer șef la 
sectorul de investiții al Com
binatului, pe Daniel Grafen
stein, fostul atlet Ștefan Stav- 
ru, Dan Pîchiu, antrenor de 
alpinism, deveniți maiștri, 
fruntași in producție, pe caia- 
cistul Ion Bivol, antrenorul de 
box Mihai Gheorghioni și pe 
mulfi alții.

Dar, să-i amintim și pe ti
nerii care îmbină munca cu 
învățătura Și sportul, citindu-i 
pe cîțiva dintre fruntași: Ion 
Kovacs, Emil Gale, Nicolae 
Caramalis, Fănel Tomuță, Io
sif Golomboș, Paraschiva 
Georgescu, Dan Costea, Ion 
Tripon, Lucia Horo ți alțiL

Azi, mai mult ca oritind. 
conștienți de sarcinile ce le 
revin, sportivii Hunedoarei 
sint hotăriți să nu pregete la 
nici un efort in muncă ți sport 
pentru a duce la îndeplinire 
planurile de perspectivă ale 
dezvoltării economiei națio
nale, planuri grandioase cu
prinse in Documentele celui 
de al X-lea Congres al par
tidului. Ei sint conștienți că 
prin sport vor căpăta forțe 
noi, care ti vor ajuta să în
făptuiască mărețele sarcini 
trasate de partid pentru pro
gresul continuu al Romăniei 
socialiste.

LOTO«PRONOSPORT
Programul concursului Pro

nosport nr. 37 marchează — 
prin includerea completă a 
primei etape — debutul cam
pionatului diviziei A de fot
bal din Italia, ediția 1960— 
1970.

Atracțivitatea disputelor, 
dîrzenia, spectaculozitatea și 
neașteptatele răsturnări de 
rezultat, »înt numai clteva 
dintre atributele pasionante
lor dispute sportive ale pri
mului campionat din Italia, 
urmărite ou mare interes și 
emoție de participanții con
cursurilor Pronosport din țara 
noastră.

Noul campionat, al cărui 
semnal de flecare va fi dat 
duminică 14 septembrie a.c., 
angrenează — în lupta pen
tru cîștigarea titlului de cam
pioană a Italiei — oele ma’ 
puternice 18 formații.

Ediția trecută a campiona
tului a dat dștig de cauză for
mației Fiorentina, care a ter 
minat pe primul loc cu un a- 
vans de 4 puncte asupra fostei

campioane și actualei dețină
toare a „Cupei campionilor 
europeni", Milan. Cine va ciș- 
tiga titlul în acest an ?

Iată întrebarea sub care de
butează noul campionat și ca
re, desigur, va pune destule 
probleme și participanților la 
concursurile Pronosport.

• Astăzi și mîina sînt UL
TIMELE ZILE in care vă mai 
puteți procura biletele pentru 
tragerea LOTO de vineri, care 
va avea loc în București.

PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT NR. SS IMN 1 SEP

TEMBRIE

Categoria I : 18,5 variante (13 
rezultate) a 4124 lei ; categoria a 
n-a : 444,5 variante (12 rezultate) 
a 208 lei ; categoria a m-a : 4 651 
varianta (11 rezultate) a 29 lei.

Plata premiilor pentru acest 
concura aa va face astfel : in 
Capitală da la 12 septembrie pină 
ia 22 octombrie a.c. inclusiv ; în 
provincie de la 16 septembrie pînă 
la 22 octombrie a.0. Inclusiv.

LA 24 SEPTEMBRIE, LA BUCUREȘTI,
LOTUL A - JELEZNICIAR SARAJEVO

Cu prilejul meciului de la 
lotului 

cu
Belgrad, conducătorii 
nostru au luat legătura

...LA CLUJ: UNIVERSITA-

TEA — SALGOTARJAN

In cedrul manifestațiilor or
ganizate in narea semicen
tenarului clubului universitar 
dujean, pe Stadionul Munici
pal din localitate te va des
fășura, lncepind de la orele 
16,45, partida international 
de fotbal dintre UNIVERSI
TATEA și echipa maghiară de 
divizia A. SALGOTARJAN.

„LA BUȘTENI: DINAMO

BUCUREȘT1

MANUL

CARAI-

dinStadionul Caralmanul 
localitate găzduiește azi după 
amiază întilnirea amicală din
tre DINAMO BUCUREȘTI și 
divizionara C, CARAIMANUL 
BUȘTENI. Joeul va începe la 
ora 16.30

reprezentanți ai clAului Je- 
lezniciar din Sarajevo, perfec
tând un meci de « verificare 
pentru ziua de 24 septembrie, 
la București. Este posibil ca 
partida să se dispute in cu
plaj cu meciul de tineret 
România — R. F. a Germa
niei.

Arbitri români
peste hotare

Medul Gwardia Varșovia 
— Vojvodina Novi Sad, din 
cadrul „Cupei europene a tir- 
gurilor", care se va disputa 
la Varșovia, In ziua de 17 sep
tembrie, va fi condus de 
brigada formată difl arbitrii 
români N. Hainea (la centru), 
M. Rotaru și W. Petriceanu . 
(la linie).

FOTBAL T. V.
După cum ne informează 

Studioul ce televiziune, fi
nalul acestei săptămini va 
programa în direct două in
teresante transmisii fotbalis
tice : simbătă, cu începere de 
la orele 17,25 — repriza a 
doua a partidei Petrolul Plo
iești — Universitatea Cluj, din 
cadrul etapei a V-a>a diviziei 
naționale A, ți dummied, cu 
începere de la orele. 16,50 — 
meciul Cehoslovacia — Unga
ria, programat în cadrul pre
liminariilor Campionatului 
Mondial. ,

câtor al echipei gazdă; 
prea se vorbea, ți nu întot
deauna fără ternei, despre 
damigene și curcani, des
pre plicuri misterioase stre
curate pe sub uși de hotel.

A fost, intr-adevăr, o vre
me tind personalitatea ar
bitrului se degradase se
rios, tind — in ciuda ati- 
tor excepții de corectitudi
ne și cinste —' se instalase 
durabil o atmosferă de sus- ' 
piciune. Poate și pentru că 
unii iți făcuseră din arbi
traj unica profesiune (! ?) 

Cuvintul greu, uneori ho- 
tăritor, pe care „cavalerii 
fluierului" îl au in rezol
varea multora dintre pro
blemele vieții fotbalului, a 
determinat federația de 
specialitate să-și reconside
re preocupările și în aceas
tă direcție. Nu vom enume
ra toate măsurile luate (re
organizarea colegiului cen
trat, organizarea cursului 
de arbitri de la Piatra 
Neamț. dezbaterea obiecti
velor fotbalului nostru etc. 
etc.), ci vom consemna doar 
că eficiența lor a început 
să se vadă.

Revenim, in cele patru 
etape de campionat a cam 
plouat cu stele — absolut 
meritate.

Este, desigur, important 
că r-a făcut remarcată o 
substanțială îmbunătățirea 
pregătirii teoretice și prac
tice a arbitrilor — ți de 
aici aplicarea mai corectă 
a regulamentului de joc. 
Ceea ce rețirie insă aten
ția in mod deosebit este 
evidenta creștere a perso
nalității celor care încep 
intr-adevăr să simtă res
ponsabilitatea misiunii pe 
care o au în păstrarea neș
tirbită a spiritului de spor-

tivitate, de echitate, pe toa
te stadioanele,

Pare-se că arbitrii divi- 
« zionari s-au hotărtt, spre 

cinstea lor, să fie ei înșiși, 
să nu mai suporte influen
țe, să nu mai admită pre
siuni. Poate că spre un ase
menea comportament t-au 
dirijat și măsurile preconi
zate de F.R.F. și colegiul 
central de antrenori, dar 
cert este că pînă acum, in 

.'. numai patru etape de cam
pionat, s-au înregistrai des
tule situații în care arbi
trii — cu o doză de curaj 
•total diferită nu mai de
parte decît cea de anul tre
cut — au dictat lovituri de 
la „11 m“ și eliminări In 
defavoarea echipelor gaz
dă, ori de cite ori au ceru
t-o momentele de joc. Par- 

, că nu prea eram obișnuifi 
v cu asemenea „manieră" de 
. arbitraj ! Cinstea deplină, 
‘ însoțind o mai bună pre

gătire tehnică și teoretică, 
; pătrunde pe stadioanele 

de fotbal și aceasta in- 
i seamnă marq lucru. Na bu- 
. cură să evidențiem — a- 

precierile sînt> împărtășite 
și de colegiul central — ar
bitrajele prestate in noul 
campionat de către A. Ben
tu, N. Petriceanu, V. PădUc 
reanu, M. Bădulescu șt 
alții.

Se mai fac, totuși, poate 
inevitabil, greșeli — mai 
mari sau mai mici. Impor
tant este că nu se mat flu
ieră in... surdină, după pla
cul unuia sau altuia și c3 
arbitrii sînt preocupați nu 
doar de ținuta vestimenta
ră cu care să facă impre
sie, ci, in primul rină, de 
ținuta lor morală, dorind 
sincer să contribuie la pro
gresul fotbalului nostru. A

Așadar, începuturi mai 
■*,mult decît îmbucurătoare 

de transformare a unei 
mentalități — atît de 
dăunătoare — în lumea 
cavalerilor fluierului. Să 
mai spunem că această pre
țioasă poziție a cinstei și 
curajului, a demnității și 
răspunderii nu trebuie pă
răsită ? Sau că, în misiu
nea sa grea colegiul cen
tral de arbitri — în atribu
țiile căruia intră, printre 
altele, peste 400 de dele
gări la fiecare etapă 1 — 
are nevoie in continuare de 
sprijinul federației de fot
bal? Credem că nu. Mai 
ales pentru că în „B“ — 
dar mai cu seamă în „C“— 
se arbitrează încă în ma
niera veche, adică gazdele 
au... întiietate !

i

*
Dan GARLEȘTEANU

ECOURI... ECOURI... ECOURI... ECOURI... ECOURI...
• în timpul derbyulul Steaua — 

Dinamo arbitrul Aurel Bentu a 
avut la un moment dat o... con
versație cu Ghergheli, căpitanul 
echipei Dinamo. Subiectul. era 
insă... Stoenescu, excesiv de ner
vos și — după părerea arbitrului 
— foarte aproape de greșeli sanc
ționabile. La sfirșitul meciului, 
fundașul central dlnamovlst l-a 
mulțumit iul A. Bentu pentru 
avertismentul, care l-a calmat ia 
timp :
• în ultimele 30 de minute de 

joc spectatorii au asistat la un 
veritabil cros ai... fotografilor. 
Ne bucură faptul că da dteva cri

<1...

letit Învingător fotoreporterul

arbitri, ne-a spus, în legătură cu 
faza de gol a lui Voinea : „în 
asemenea situații nu există decît 
impresii șl păreri. Impresia mea 
este că a fost gol 1“'-în vizită la 
redacție, fostul fundaș al 
sului, Ionescu-Crum ne-a 
rat : „Vă spun precis — 
gol valabil I"
• După pauză, Dlnaipo 

pe teren fără Luceseu 
atund foarte bun. Antrenorul Nl- 
cușor a apelat, cu toate riscurile, 
la ultima posibilitate de Înlocuire 
a unui jucător pentru. că la ca
bină Lucescu acuzase dureri 
urma efortului 
nu de mult el 
dere musculară 
tușă).

Venu- 
decla- 

a fost

a intrat 
— pini

in 
depus (se știe că 
a suferit o Intin- 
cara l-a ținut pa

ECOURI... ECOURI... ECOURI... ECOURI...
• „Minuni în vremea noastră 

nu văd a se mai face" — 
spunea Grlgore Alexandrescu. 
Credem Insă cd s-a grăbit făctnd 
această afirmație. Cronicarul nos
tru a văzut cu ochii lui două 
minuni, duminică, la Petroșani :

1. Conducătorul partidei Jiul — 
U.T.A., Victor Pădureanu, a eli
minat de pe teren un jucător al 
echipei GAZDA, — Georgescu.

2. Acesta n-a schițat nld 
mai mic gest de protest, deși nu 
fusese chiar atlt de vinovat cit 
i se păruse arbitrului.

Un amănunt de reținut de către 
Comisia de disciplină.

• In vestiarul mureșenilor, ’’etre Steinbach e Îmbrățișat de „ciracii 
săi, cu tricourile leoart» de sudoare. După aceste momente de efuziune 
Steinbach iși aprind,e o țigară și ne spune :

— M-am angajat la o treabă grea, recunosc. Trebuie să ridic o casă 
folosind cărămizi vechi și noi și un... ciment care să se potrivească și 
la unele și la altele. Dar mă pasionează mai mult să construiesc o 
echipă dedt să iau una gata făcută și încă numai din materiale de 
„prima mină". Echipa iși caută un drum. Am să-l găsesc. Caut și un 
coordonator de joc. Am să-l creez. In orice caz, victoria de azi ne dă 
puteri noL Duminică jucăm Ia București cu Steaua... Și... va fi un joc 
trumos 1 ....• Cunoscuțll actori Șt. Ciubotărașu și Fory Etterie, prezenți la 
meciul A.S.A. Tg. Mureș — Universitatea Craiova, au făcut o galerie 
entuziastă, aplaudlnd numeroasele faze de bUnă calitate,

A doua zi, rolurile s-au schimbat. Era rindul celor doi artiști să 
primească aplauzele la fel de entuziaste ale sportivilor care asistau la 
reprezentarea piesei „Livada cu vișini" de Cehov...

• Neagu
partida cu Steagul roșu.

a __ __________ ____________
nostru Aurel Neagu, maestru ai 
sportului la tir 1
• Sancționat pentru obstrucțio- 

narea adversarului. Dumitru Ni
colae a ripostat (e drept, cuviln- 
dos): „Șl pe-asta ai văzut-o, 
bre T-
• Prezent la meci. Iancu Ceau- 

reanu, președintele colegiului de

• Antrenorul federal Vintilă 
Mărdărescu, prezent la jocul de 
la Tg. Mureș :

— Meci de bună factură tehnică, 
disputat lntr-un ritm constant, 
alert, șl in deplină sportivitate. 
Acest Canlaro poațe deveni 
intr-n speranță o certitudine. 11 

lipsește deocamdată puterea 
muncă șl voința de a se .1 
pentru balon. El, Hajnal șl Trăz- 
nea reprezintă „noul val“ aici, la 
Tg. Mureș...

...Auziți băieți ? Numai să nu 
se reediteze povestea cu ce e val, 
ca valul trece...

• Bacăul are un stadion excelent (capacitate — aproximativ 13 000 
de locuri). Acest oraș are acum și o echipă bună : anul trecut Dinamo 
a ocupat locul 4 in clasament. E cea mai bună performanță a fotbalu
lui băcăuan. Iată de ce nu ne putem explica numărul mic de spedatori 
prezenți duminică la meci.

• Fără îndoială, debutul la centru intr-o partidă de divizia A l-a 
marcat vlzioil pe fostul jucător internațional C. Dinulescu. De aici și 
unele greșeli. Dar nu putejn ii de acord cu acei spectatori care, in loc 
să vacă adevăratele cauze ce făceau ca echipa lor să nu înscrie, pu
neau totul pe seama arbitrului.

• Piuă dnd Dinamo Bacău nu reușise să deschidă scorul, „copiii 
de mingi" alergau cu sufletul la gură să readucă balonul în teren. După 
ce a inserts VSiafu, lucrurile s-au schimbat. Sfătuițl șl de«unil specta
tori, copiii refuzau să-și mai Îndeplinească obligațiile, mai ales cind 
oaspeții trebuiau să arunce de la
margine sau să execute corner. 
Cum stăm, deci, cu sportivitatea?
• Duminică; Simionaș a Îmbră

cat pentru prima dată tricoul for
mației iișene. Și acest debut s-a 
produs tocmai in medul cu fosta 
lui echipă, Dinamo Bacău. Să-l fi 
impresionat oare atit de mult 
acest lucru de n-a putut Simionaș 
să lupte pe măsura tinereții 
talentului său ?

• L-am remarcat pe Ghiță pen
tru dteva intervenții excelente. 
Nu putem fi de acord, însă, cu 
ieșirea sa nesportivă din finalul 
partidei. La o minge înaltă au 
sărit mai mulțl jucători. Faultat, 
Ghiță a căzut la pămlnt. S-a scu
lat și s-a repezit să-l ia de gît pe 
Alecu. Oare Ghiță nu poate să-și 
stâpîneascâ nervii 7 Discutlnd de 
acest caz, trebuie să-i atragem 
atenția și fundașului ieșean pen
tru duritățile șl atitudinile 
sportive din 
Acesta a~te și 
care l-am notat

ne- 
tlmpul partidei, 
motivul pentru 
doar cu S.

• Printre „ curiozită
țile" meciului de la 
Cluj s-a numărat și
golul egalizator al Uni
versității. Să ne expli
căm : in min. 47, Cîm- 
peanu execută, în 
caracteristic, un 
mingea, plecată 
boltă, se ducea < 
în pciEla apărată 
Niculescu ; cind ajun
ge la unu-dol metri de 
poartă, goalkeeperul 
argeșan (ultind că din 
aut nu se poate marca

a jucat excelent îh 
_________ __i : ; i. „Centra
lul" feroviar a manifestat o poftă 
neobișnuită de joc, s-a demarcat 
tot timpul, a pasat bine, a tost 
prezent la fazele de finalizare, 
dar a... ratat enorm. Luni pe cu
loarele federației, antrenorul na
ționalei, Angelo Niculescu, măr? 
turisea :

— Mi-a plăcut foarte mult 
Neagu. Dacă va confirma evolu
țiile de pină acum șl In etapele 
viitoare Îmbracă tricoul echipei 
naționale...

Atenție, deci, „cappellini"!
• Obișnuita discuție dinaintea 

unul meci. Antrenorii echipei 
steagul roșu ne comunică forma
ția pe care o vor alinia In par
tida cu Rapid, După enumerarea 
celor 11, urmează o pauză. N. 
Proca antrenorul secund al bra
șovenilor zîmbește amărit șl pri
vește spre Valentin Stănescu — 
antrenorul principal, care încrun
tat șl nervos, ca de obicei, izbuc
nește :

— N-avem rezerve 1 Ca portar, 
doar pe juniorul de la tineret, ne
pregătit nici pentru această echipă, 
iar jucător de cimp... Cadar. Atît! 
Nimeni nu ne ajută. La Brașov 
toate echipele refuză să ne spri
jine prin acordarea unor dezle
gări, iar Gane și Drăgol sint acci
dentați. Culmea este că ni 
spune mereu să avem grijă 
jucăm, deoarece reprezentăm

< șui întreg...
Chiar așa să fie t Doresc 

organele sportive — și nu numai 
ele 1 — din Brașov ca acest mare 
oraș să aibă anul viitor trei echipe 
în divizia B ?

se 
cum 
ora-

oare

• Kassai, tînărul atacant al Crișului, în dimineața dinaintea meciu
lui cu feroviarii clujeni : „Trebuie să-mi răscumpăr ezitarea de la Arad, 
din etapa trecută, cînd la 0—1, aflat în careu doar cu Gornea în față 
șl avînd culoar liber de șut, am încercat o fentă gratuită și„. culoarul 
a dispărut !”

Șl în min. 14 al meciului ce a urmat, scorul era 2—0 pentru orădeni, 
prin golurile semnate eu promptitudine și decizie de Kassai. Concretă 
și pilduitoare autocritică î'

• La C.F.R. Cluj au debutat duminică în prima formație și, tot
odată, in divizia națională A, doi tii eri jucători s portarul Lenghel (din 
propria echipă de juniori) și ata
cantul Schwartz, recent transfe
rat de la C.S.M. Sibiu.

Și dacă primul, după un în
ceput nesigur, marcat evident de 
tracul debutului, și-a revenit evo- 
luind curajos, la nivelul calităților 
native pe care le are, cel de al 
doilea a fost mai mult preocupat 
să răspundă cu aceeași monedă 
unor intrări dure ale adversaru
lui, sau să vocifereze la deciziile 
arbitrului, decît să confirme pro
movarea.
• O opinie din tribuna oră- 

deană î „i.c.O. n-a avut antrenor

i stil 
aut ; 

i cu 
direct 

de

gol, sare la balon, 
lovește defectuos 
mina, mingea ricoșea
ză în bară, din bară In 
capul lui Adam și de 
alei în gol. Dacă Nicu- 
lescu n-ar fi atins ba
lonul șl l-ar fi lăsat să 
intre in poartă, nu 
s-ar fi tntlmplat nimic. 
Nu întimplător s-a 
spus că golul clujeni
lor a fost o „coproduc
ție" CImpeanu _  Nlcu-
lescu-Adam.

• Titus Lucadu (se
cretarul clubului Uni
versitatea) : „Nelogo-... —..----...j cu

scăpat 
o victo- 
meritam

dind sentimentele 
rațiunea, am 
printre degete 
rie pe care o 
de drept...".

jocului,• Tensiunea ___
cu nenumăratele ratări 
ale fotbaliștilor clu
jeni, a pus la grea În
cercare rezistența ner
voasă a spectatorilor 
locali. Un exemplu

dintr-o mie : „După 
meci — ne spunea So
rin Diacicov, c- joscut 
medic stomatolog 
jean — m-am 
acasă șl ml-am 
compresii pe inimă
• O remarcă din tri

bune după meciul „U“ 
— F.C. Argeș: „Rareori 
s-a văzut la Cluj 
BETON mai sever 
cit cel „preparat" 
ex-linlstul Teașcă". 
ți-e și cu modele I 
cu vorbele...). llusfrajii : Neagu RADULESCU

o bună bucată de timp în ediția 
1948—'49 dar a ieșit campioană !“

Să fi fost o aluzie la recenta 
schimbare de antrenori 1» Crișul?



„TOUR DE L’AVENIR" ÎN PRAGUL
CELUI DE AL IX-LEA START!

Hristache NAUM
transmite din PARIS

După o călătorie agreabilă 
cu un „Caravelle" al compa
niei „Air France", pe ruta 
București — Belgrad — Paris, 
echipa de ciclism a României 
a sosit luni seara pe aeropor
tul Orly. în întîmpinarea re
prezentativei noastre au ve
nit oficialități ale ciclismului 
francez, delegați ai ziarelor 
„L’Equipe" și „Le Parisien li
bere", organizatori ai acestei 
tradiționale competiții cicliste 
internaționale.

Rutierii români au fost ca
zați la Hotel de France, situat 
pe malul stîng al Senei, în 
imediata vecinătate a gării 
Montparnasse. în aceeași sea
ră, ei au fost vizitați de dom
nul Jacques Marchand, direc
torul cursși,icare le-a urat bun 
venit și succes deplin în difi
cila întrecere de lung kilome
traj care începe joi în orașul 
Le Mans.

La Paris, vremea este bună, 
călduroasă aș spune, mercu
rul termometrului urcînd pînă 
la 23°C. După echipa.Româ
niei — prima sosită —- în ca
pitala Franței — au mai venit 
reprezentativele Mexicului, 
Poloniei, Angliei și Iugosla
viei, urmând ca astăzi și ce
lelalte formații să semneze 
foile de prezență fie la Paris, 
fie direct la Le Mans.

Lista de concurs cuprinde 
120 de rutieri încadrați în e- 
chipele Belgiei, Spaniei, An
gliei, Olandei, Mexicului, Po
loniei, României, Scandinaviei 
(formată din alergători din 
Norvegia și Danemarca), Sue
diei, Elveției, Cehoslovaciei, 
Iugoslaviei, Franței și celor 
două echipe regionale alcătui
te de gazde.

Laver (nr. 1 al tenisului) 
impresionat de Ilie Năstase...

(Urmare din pag. 1)
România : „Am putut remarca, 
in concurs, spune Laver, cîțiva 
buni jucători tineri, în plină 
ascensiune. Am fost impresio
nat, în special, de românul 
Ilie Năstase și chilianul Jaime 
Fillol”.

Declarația de mai sus certi
fică faptul că atenția tuturor 
a fost îndreptată asupra com
portării tenismanilor care își 
vor disputa finala Cupei Davis, 
săptămina viitoare, la Cleve
land. în ce-i privește pe echi
pierii formației S.U.A., părerea 
generală este că aceștia au fur
nizat „o mare deziluzie". Nu
mai Arthur Ashe s-a făcut re
marcat, reușind o calificare în 
semifinale.

în legătură cu evoluția tenis- 
manilor români, Jerry Oster, 
unul din numeroșii specialiști 
prezenți la turneu, apreciază 
că ».. .ei au oferit cîteva din 
cele mai strălucite momente 
ale turneului”, ilie Năstase, 
după părerea aceluiași specia
list, ;,a ridicat, pur și simplu,

N. MATEESCU

victoria în două 
clasa 250 cmc (me- 

151,730 km) și la 
cmc (medie orară

MARELE PREMIU MOTOCICLIST AL ITALIEI

1

SANCȚIUNI DICTATE

EPISTOLE DIN PELOPONEZ

Cesara TRENTINI

bine In 
special,
pe Bo- 
Torlno.

CAMPIONATUL ITALIEI, 0 NOUA EDIȚIE

SPORTUL-0 ARTĂ APARTE

CAMPIONATE...CAMPIONATE...

EUSEBIO se antrenează. Dar 
pentru cine ?...

AÎNFRlHGERILE BENFICĂI SI ACORDUL CU EUSEBIO
Ce se întîmplă cu Benfica, 

echipa care furnizează majori
tatea jucătorilor naționalei por
tugheze 1 Ce se mai aude de 
Eusebio ? Va putea el juca în 
meciul cu echipa României ? 
Iată cîteva întrebări care, de
sigur, frămîntă pe iubitorii fot
balului din țara noastră și că
rora vom încerca să le dăm 
un răspuns în rîndurile ce ur
mează.

Cu puțin înaintea deschiderii 
oficiale a campionatului por
tughez, cele două eterne rivale 
din Lisabona — Sporting și 
Benfica - au jucat, împreună, 
în Mozambic și Angola. în Mo- 
zambic, în cursul turneului in
ternațional la care a luat par
te, în afară de cele două clu
buri portugheze, Rating Buenos 
Aires, rezultatele au fost ur
mătoarele : Sporting — Racing 
0-0, Benfica — Racing 1—o și 
Sporting - Benfica 1-0. Deci, 
turneul a fost cîștigat, pe me
rit, de Sporting Lisabona, care 
în meciul final contra Benficăi 
a demonstrat un fotbal bun,

E

Dintre participanți se deta
șează — datorită unor impre
sionante cărți de vizită — 
campionii lumii, frații Peters- 
son (Gosta, Erîk, Sture și Tho
mas), Leif Mortensen și Xa
vier Kurmann, fostul campion 
mondial Jacques Botherel, cîș
tigătorul „Cursei Păcii" — 
Jean Pierre Dauguillaume, 
campionii olimpici Zoetemelx 
și Den Hertog, precum și alți 
alergători care au jucat roluri 
de primă mînă la recentele 
campionate mondiale de la 
Brno sau în întrecerile de fond 
disputate pe diferite șosele ale 
lumii, în actualul sezon ru
tier.

Cel de al IX-lea „Tur al 
Franței" pentru amatori va 
începe joi la Le Mans, locali
tate situată la 217 km de Pa
ris, celebră în lumea sportului 
prin renumita cursă automo
bilistică de 24 de ore. Prima 
evoluție a rutierilor va fî doar 
un prolog al cursei deoarece 
cei 120 de alergători vor par
curge individual contratimp 
numai 9,150 km. Clasamentul 
acestei etape are menirea de 
a stabili purtătorul simbol și 
ordinea în coloana de mașini, 
performanțele nefiind adițio
nate la clasamentele „Turului 
Franței". Cursa va începe 
(real) vineri, cînd plutonul va 
fi supus unui dublu examen. 
Etapa I este alcătuită din două 
probe: o cursă cu start în 
bloc pe ruta Savigne — L’E- 
veque — La Fertâ Mace 
(93.500 km) și o întrecere de 
contratimp pe echipe, care se 
va desfășura în localitatea La 
Ferte Mace de-a lungul a 10 
km. Apoi, pînă la 21 septem
brie, cînd vor sosi la Cler- 

tribunele în picioare prin jo
cul său acrobatic la fileu". Vic
toria sa la campionul ameri
can, Stan Smith, ca și rezisten
ța opusă asului australian Ken 
Rosewall, au fost deosebit de 
impresionante. Și Ion Țiriac, 
deși accidentat, a lăsat o bună 
impresie prin victoria sa con
vingătoare în fața sud-africa- 
nului Terry Ryan.

în ciuda vremii nefavorabile 
care a determinat întreruperi 
ce au durat și două zile, pre
cum și intervenția elicopterelor 
pentru uscarea terenului, la 
Forest Hills s-a înregistrat, 
anul acesta, un record de spec
tatori : peste 100 000 de spec
tatori au asistat la întreceri. 
Mai rămîn de disputat trei fi
nale. în cea de dublu feminin, 
cuplul Franțoise Durr (Franța) 
— Darlene Hard (S.U.A.) a în
trecut, cu 0-6, 6-3, 6-4 pere
chea favorită, Margaret Court 
(Australia) — Virginia Wade 
(Anglia).

Cel mai puternic Forest Hills 
din istoria tenisului se apropie 
de sfîrșit.., 

• Va fi un duel Fiorentina—Milan ? • O importantă întărire 
a atacului milanez ; Combin • Cagliari l-a „schimbat"" pe Boni- 

segna pentru Domenghini și Gori...
Florentina cu „lo scudetto" pe 

tricourile de campioni șl Milan 
cu pronostic favorabil și în po
sesia acelui titlu platonic, dar 
prin aceasta nu mai puțin im
portant, reprezentat de cucerirea 
Cupei campionilor europeni (în 
așteptarea — și în speranța — 
cîștlgării șl a „Cupei intercontl- 
nentale“, în dauna echipei argen- 
tinlene Estudiantes) — iată po
ziția înainte de noul start a celor 
două protagoniste ale campiona
tului trecut. Noul campionat, care 
debutează duminică, prezintă 
spectatorilor italieni trei grupe 
distincte de echipe. în prima pot 
fi incluse aspirantele la titlul 
1969—1970. în a doua echipele 
așa-numite outsidere,- iar în a 
treia cele care trebuie să lupte 
pentru a nu cădea între furcile 
caudine ale retrogradării.

Fără îndoială^ Cagliari, Fioren
tina, Internazionale, Juventus și 
Milart' (în ordine alfabetică) fac 
parte din _ primul grup. Cagliari, 
care a cedat pe Bonisegna — al 
doilea golgeter după Riva — lui 
Inter, în schimbul lui Domen
ghini, Gori și a dtorva milioane 
de lire, apare în calculele hîr- 
tiel mai debilă decît anul trecut, 
dar noi credem, dimpotrivă, că 
echipa insulară are încă multe 
atuuri pentru a ținti foarte sus. 
Florentina este aproape aceeași, 
dar cu jucătorii mai bătrînl cu 
un an, deci cu mal multă expe
riență. Este favorita nr. 2 la bur
sa pronosticurilor. Inter șl Ju
ventus sînt „sibilele** : ce soartă 
și-or fi hărăzit în rîndul favo
ritelor ? Milan, echipa campioană 
a cluburilor europene, favorita 
nr. 1, și-a întărit atacul, achizl- 
ționînd poate cel mal important 
pion al piețil fotbalistice : tori- 
nezul Nestor Combin, care va to-
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mult mai bine organizat, mai 
omogen și mai ofensiv decît 
prestigioasa sa adversară.

Cîteva zile mai tîrziu, cele 
două formații s-au întîlnit din 
nou, dar de această dată la 
Luanda, capitala Angolei, în
tr-un meci amical. Acest meci 
a fost pentru Benfica un mic 
dezastru. Sporting a deschis 
scorul chiar în primul minut 
și după alte 6 conducea deja 
cu... 4—0. Torres izbutește să 
reducă din handicap dar, ime
diat, Sporting înscrie din nou : 
5—1 ! Tot Torres are meritul de 
a fi marcat șl a doua oară, 6al- 
vînd Benfica de la una dintre 
cele mai grele înfrîngeri din 
istoria clubului (2—5).

între timp, marele club por
tughez a împuternicit cu toate 
drepturile pe noul său preșe
dinte, dr. Borges Coutinho, 
pentru rezolvarea diferendului 
cu Eusebio. „Perla neagră" și-a 
petrecut vacanța la Laurențo 
Marques, împreună cu mama 
și frații săi. La plecarea din 
Lisabona Eusebio declara, în

încrederea în forțele

mont-Ferrand, cicliștii vor a- 
vea de acoperit 1894 km, fiind 
uneori obligați să ruleze zil
nic între 220 și 230 km. Spe
răm (prognozele indică timp 
frumos pînă la 20 septembrie) 
că vremea le va fi rutierilor 
un prețios aliat, că măcar ea 
va atenua întrucîtva durită
țile acestei curse.

Marți, rutierii români au a- 
vut un program lejer. Seara 
ei au luat loc în expresul de 
Le Mans, ajungind la locul 
startului cu 36 de ore înaintea 
prologului. Majoritatea aler
gătorilor noștri sînt cîrcurn- 
specți. Nicolae Ciumeti este 
singurul care a mai luat par
te — cu 4 ani în urmă — la 
„Tour de l’Avenir". Ceilalți 
cunosc din auzite dificultățile 
cursei. Deși au, în general, 
experiența marilor curse, ei 
sînt într-un fel timorați de 
legendele care circulă pe sea
ma „micii bucle", de bogăția 
performanțelor înscrise în pal
maresul unui mare număr de’ 
participanți, de lungimea și 
profilul variat al traseului.

Antrenorul Nicolae Voicu și 
căpitanul echipei reprezenta
tive, Gabriel Moiceanu, se 
străduiesc să alunge starea de 
teamă, să le readucă băieților 
noștri 
lor.

Presa 
cu lux 
tantul eveniment sportiv al 
cărui debut va avea loc joi. 
Alături de comentariile pri
vind succesul într-un fel sen
zațional al belgianului Gode- 
froot, în clasicul maraton Bor
deaux-Paris (interesant de re
marcat că, deși cu 10 km, îna
inte de sosire avea un avans 
de peste 12 minute asupra ur
mătorului rutier, olandezul 
Jansen, compatriotul lui 
Merckx, nu voia să creadă 
nici o clipă în posibilitatea de 
a obține victoria...), rubrici 
mari se ocupă în „l’Equipe", 
„Le Parisien Libere", „L’Au- 
rore", „Le Figaro" și în alte 
ziare de „Tour de l’Avenir", 
descriu traseul, anunță pre
miile, comentează șansele par- 
ticipanților. Fără îndoială, nu 
sînt puțini directorii sportivi 
care vor 
competiție isprăvile alergăto
rilor occidentali, pentru 
racola pe cei mai buni în 
mațiile profesioniste. Cîți 
tre cei vizați vor rezista 
tației de a semna contracte, 
pentru a-și păstra nobilul titlu 
de amator ?

Pînă a ajunge însă Ia acest 
episod caravana va scria un 
roman-foileton pasionant, pe 
care vom încerca să-l tran
scriem zilnio pentru cititorii 
ziarului nostru.

franceză înfățișează 
de amănunte impor-

urmări în această

a-i 
for- 
din- 
ten-

ROMA, 9. — Pe autodro- 
mul din Imola s-au disputat 
întrecerile concursului inter
național motociclist dotat cu 
„Marele premiu al Italiei". La 
clasa 125 cmc, primul loc a 
fost ocupat de sportivul en
glez Dave Simmonds, care, pe 
o motocicletă „Kawasaki", a 
realizat o medie orară

niflca formația lui Rocco, in sen
sul că il va pune mal ‘ 
valoare pe Prati șl, In 
pe sormanl.

Intre outsiderl, găsim 
logna, Napoli, Roma șl 
Dintre acestea patru, ar putea să 
apară surpriza. îndeosebi Roma, 
care a cîștigat Cupa Italiei șl 
care a găsit, cu Helenlo Herrera 
la cirmă, o autoritate ce-șl are 
asemănare doar în sezonul 1941— 
1942, cînd cîștlga campionatul.

Lupta pentru retrogradare — 
lăsînd la o parte surprizele des
tul de frecvente — se pare că 
va angrena pe celelalte șapte e- 
chlpe, și anume, Lanerossl Vi
cenza, Palermo, Sampdorla, Ve
rona,- Bari, Brescia, Lazio (ulti
mele trei promovate din divi
zia B).

AUSTRIA. — După trei etape 
conduce Wiener Sport Club cu 
6 p, urmată de Wattens — 5 p. 
Liderul a Învins, In deplasare, 
cu 2—0, pe A.S.K. Llnz, de ase
menea Wattens a dispus, cu 1—0, 
de Elsenstadt. Alte rezultate : 
Voest Llnz — Admira Energia 
Vlena 2—0 ; Austria Vlena — 
Austria Salzburg 3—0 ; Wacker 
Innsbruck — F.C. Dornbirn 3—1 ; 
Austria Klagenfurt — Rapid Vle
na 0—0.

IUGOSLAVIA. — In etapa a 
3-a : Bor — Steaua roșie 2—2 ; 
O.F.K. Beograd — Celik 1—0 ; 
Velez — Maribor 5—0 ; Sloboda
- Hajduk 2—0 ; Radnickl Nlș — 
Voivodina 2—0 ; Partizan Belgrad
— Radnickl Kraguievaț 1—4 ; Ze- 
leznlclar — Sarajevo 1—2; Dlna-

și a radioului : 
curind Benfica și

suficient 
valoarea

nefericire

fața presei 
„Cred că în 
cu mine vom cădea de acord. 
Am hotărit să mai reduc din 
condițiile puse pentru reînnoi
rea contractului pe timp de trei 
ani. Dar nu prea mult. Sînt 
sigur că ceea ce am cerut nu 
este, în nici un caz, 
în comparație cu 
mea..

Nota de optimism a acestor 
cuvinte a fost — din 
pentru Benfica — dezisă de alte 
declarații făcute de Eusebio, la 
sfîrșitul vacanței sale. „Perla 
neagră" nu a renunțat la trans
fer. Să fie doar o manevră 
subtilă a lui, pentru a mai 
stoarce ceva bani în plus ? Sau 
Eusebio știe ceva 7...

Pentru moment, consemnăm 
că Benfica a pierdut primul 
meci de campionat (0-2 cu Lei- 
xoes), ceea ce confirmă că 
„criza Eusebio” este departe de 
a se fi încheiat.

D. GRAUR

PARTICIPARE DEOSEBIT DE VALOROASA
ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN

MASCULIN DE CANOTAJ
• Noi ecouri de la „europenele" feminine © Ultimele pregătiri ale lotului României

Emanuel FÂNTÂNEANU
transmite din ' KLAGENFURT

Comentariile pe marginea cam
pionatului european feminin de 
canotaj sînt departe de a fi în
cheiate, deși majoritatea lotu
rilor au părăsit stațiunea. Zia
rele care apar aici, radioul și 
televiziunea acordă largi spații 
comentariilor pe marginea în
trecerilor. Sînt bogat comentate 
victoria de la 4 + 1 vîsle a so
vieticelor în fața favoritelor pro
bei, sportivele noastre, care au 
ratat cu puțin medalia de aur. 
Această cursă este calificată ca 
deosebit de dramatică. In urma 
calculării punctajului obținut 
s-a stabilit clasamentul oficial 
pe națiuni al campionatului eu
ropean feminin din acest an. 
Pe primul loc s-a clasat U.R.S.S. 
38 p, urmată de R. D. Germană 
36.5 p. .România 27.5 p, Ceho
slovacia 12,5 p. R. F. a Germa
niei 9, Bulgaria 9, Olanda 8, 
Austria 4, Ungaria 4 și Franța 
2. Este subliniată, de asemenea, 
valoarea deosebită a acestei

în avanpremiera „Cupei mondiale" la volei masculin

ROMÂNIA - JAPONIA 3-0!
MUNSTER (prin telefon). 

— în cea de a doua zi a tur
neului internațional de volei, 
care se desfășoară în locali
tate, sala de sport a Univer
sității a fost plină pînă la re
fuz, iar numeroșii spectatori 
rămași în tribune pînă aproape 
de miezul nopții nu au avut ce 
regreta. Echipa masculină a 
României a făcut în compania 
Japoniei o veritabilă demon
strație de volei, îndelung a- 
plaudată pe parcursul celor 
100 de minute de j<X. Echipa 
noastră a învins cu 3—0 
(8,11,5) un adversar de recu
noscută valoare, care de as
tă dată nu a reușit să-i pună 
în dificultate pe voleibaliștii 
români. De reținut că cei 6 
jucători folosiți de antrenorii 
T. Tănase și FI. Balaiș în cea 
mai mare parte a timpului 
(Rauch l-a înlocuit numai la

140,029 km. Pe locurile urmă
toare s-au clasat maghiarul 
Laszlo Szabo și italianul Fran
cesco Villa. Campionul englez 
Phil Read (pe „Yamaha') și-a 
adjudecat 
curse: la 
die orară 
clasa 350 
151,108 km).

DE FEDERAȚIA 
ITALIANĂ DE FOTBAL

ROMA, 9 (Agerpres). — Co
misia de disciplină a Federa
ției italiene de fotbal a sus
pendat pe viață pe jucătorii 
Selmo (Caserta) și Togni 
(Trapani din Taranto) pentru 
culpa de corupție și fraudă. 
Cei doi fotbaliști s-au înțeles 
să aranjeze rezultatul unui 
meci decisiv (pentru promo
varea în divizia B), în favoa
rea echipei Caserta, care a și 
cîștigat cu scorul de 1—0. Fe
derația avizată asupra cazului 
a dispus însă rămînerea e- 
chipei Caserta în divizia C și 
promovarea echipei Taranto 
în divizia B.

mo Zagreb — Olimpia 3—2 ; Var- 
dar — Zagreb 1—0. Conduce Rad
nickl Niș cu 6 p, urmată de Slo
boda șl Dinamo Zagreb — 5 p.

CEHOSLOVACIA. — Etapa a 
6-a : Spartak Trnava — Sparta 
Praga 2—1 ; Dukla Praga — Slo
van Bratislava 2—3 ; Inter Bra
tislava — Banlk Ostrava 1—1 ; 
V.S.S. Kosice — Jednota Trencln 
2—1 ; S.K.L.O. Union Teplice — 
T.J. Gotwaldov 3—0 ; SONP Klad- 
no — Lokomotiv Kosice 0—3. In 
frunte sint Slovan Bratislava șl 
Spartak Trnava cu cite 10 p, ur
mate de Lokomotiv Kosice -Op.

ELVEȚIA. — După trei etape, 
continuă să conducă, neînvinsă, 
Servette Geneva cu 6 p, urmată 
de F.C. Ztlrich șl Basel — 5 p, 
Winterthur, Lugano șl Bienne — 
4 p etc. In etapa a 3-a, Servette 
a învins cu 3—0 pe Bellinzona. 
Alte rezultate : Lausanne — Basel 
1—1 ; Wetingen — Bienne 0—1 ; 
Young Boys — F.C. Zlirich 1—2 ; 
St. Gall — Fribourg 3—2 ; Chaux 
de Fonds — Winterthur 0—3 ; 
Grasshoppers Zilrlch — Lugano 
0-0.

PORTUGALIA. — In prima eta
pă, Benfica Lisabona a pierdut, cu 
0—2, meciul susținut In deplasare 
cu Lelxoes. Alte rezultate : Spor
ting — Braga 4—0 ; CUF — Unio 
Tomar 1—2 ; Academica — Barrei- 
rense 1—3 ; Belenense — Porto 
1—1 ; Guimaraes — varzlm 0—0 ; 
Boavlsta — Setubal 2—2.
• La Opole, in med Interna

țional amical (reprezentative de 
tineret) Polonia — Turcia 1—0 
(1-0).

i
învingător la Bratislava

GULYAS

PR AGA, 9 (Agerpres). — 
Turneul internațional de tenis 
de la Bratislava a fost cîști
gat de jucătorul maghiar 
Istvan Gulyas, care în finală 
l-a învins cu 6—1, 6—3, 6—4 
pe vest-germanul Kristian 

oediții care â înregistrat șl 
participare record.

Deși s-ar părea că o dată în
cheiat campionatul feminin s-ar 
traversa o perioadă de acalmie 
pînă la începerea „europenelor" 
masculine, totul rămîne doar o 
impresie de moment, pentru că, 
„în culise**, acolo unde se pre
gătesc performanțele zilelor ur
mătoare, este o fierbere asemă
nătoare unui vulcan gata 
erupă.

Se fac ultimele pregătiri, 
trag ultimele piste, asistăm

să
se 
la 

eternele calcule asupra șanse
lor pe care le are fiecare echi
paj, în funcție de valoarea ad
versarilor, de condițiile de con
curs.

Lotul băieților noștri, sosiți 
luni seara la Jugendorf Aipe, a 
început azi (n.r. ieri) acomoda
rea cu locul de concurs și efec
tuarea celor din urmă retușuri. 
Antrenorul federal Victor Mocl- 
ani ne-a spus: .Participarea la

serviciu pe Udișteanu, pentru 
odihnă) s-au întrecut pe ei în
șiși, desfășurînd un joc cum 
de multă vreme nu au mai 
reușit să o facă. Acțiuni va
riate, atacuri imparabile, blo
caj corect, gîndire tactică și 
multă inventivitate — iată 
atu-urile echipei noastre. Ja
ponezii au fost surprinși de 
replica primită și, cu toate că 
au încercat diferite scheme 
tactice la fileu, nu au reușit 
să destrame apărarea echipei 
române. Au jucat: Schreiber, 
Barta, Drăgan, 
Crețu și Iorga.

în deschidere, 
tiva secundă a 
(Corbeanu, Tănăsescu, Vrani- 
ță, Tîrlici, Rotaru, Rauch) a 
învins, într-un joc demonstra
tiv de trei seturi, reprezenta
tiva R.F.G. cu 2—1 (11, 9,—8). 
Apoi, echipa națională 
fete a României a dispus 
reprezentativa similară 
R.F.G. cu 3—1 (9, —14, 2,

Udișteanu,

reprezenta- 
țăriî noastre

Victor BANCIULESCU
transmite din OLIMPIA

La încheierea primei săp- 
tămini de lucru a Congresului 
Academiei internaționale o- 
limpice, cantitatea de cunoș
tințe acumulată a fost atit de 
mare incit excursia duminica
lă la plaja de pe malul Mării 
Ionice s-a dovedit pe deplin 
meritată și reconfortantă.

Săptămina a luat sfîrșit cu 
disertația de înaltă ținută in
telectuală a omului de cultură 
francez dr. Henri Pouret care 
a reușit să ne convingă, in- 
tr-o singură oră, că sportul 
poate face parte din nobilul 
ordin al artelor. Dezvoltînd o 
idee, dragă lui Virgil Ludu 
și nouă, dr. Pouret a subliniat 
caracterele esențiale potrivit 
cărora sportul este o entitate, 
o activitate gratuită, o certi
tudine, o limbă universală, un 
creator de frumos, de armonie 
și de sublim așa incit merită 
să fie inclus printre arte. Ar
telor tradiționale, vizuale (pic
tură, sculptură, arhitectură), 
auditive (muzică, radio), de 
sinteză (cinema, teatru, televi
ziune), dr. Pouret le adaugă 
una pe care o intitulează, ori
ginal, dactilomusculară, grupă 
tematică in care ar figura 
sportul și dansul.

Seminarul ce a urmat, con
sacrat activităților culturale

Kuhnke. Proba de simplu fe
mei a revenit tenismanei ceho
slovace Vlasta Vopickova în
vingătoare cu 6—4, 6—2 în 
fața australiencei Helen Gour- 
lay.

europene mascu- 
a fost condițio- 

baxemurilor 
selecția 
numai 

un 
di

spun 
---  „---------------- — există 

echipaje din Argentina, Brazilia, 
cîști- 
doar

2 + 1 
Petre

campionatele 
line ediția 1969 
nată de realizarea 
impuse. S-a respectat 
riguroasă, apreciindu-se 
valoarea, nefăcîndu-se nici 
fel de concesii în această 
recție. De aceea, nici nu ne pre
zentăm cu o garnitură completă. 
Vor concura doar ambarcațiile 
care au realizat baremul (2 + 1, 
4 + 1, 4 f c). Există o singură 
excepție. Al patrulea echipaj, 
2 vâsle, deși nu a realizat ba
remul, obținînd totuși un timp 
bun la reverificări l-am admis 
la selecție, avind în vedere că 
este format din tineri cu largi 
perspective pentru J.O. de la 
Munchen. Am făcut acest lucru 
pentru că este necesară o ro- 
dare în mari competiții a tine
rilor cu reale calități, mai cu 
seamă că aceste concursuri sînt 
destul de puține pină la data 
începerii J.O. Ne prezentăm cu 
o garnitură care a demonstrat 
Pe apele Snagovului o valoare 
tehnică mulțumitoare, înregis- 
trind timpuri superioare tuturor 
celor realizate pînă acum de 
vreo ambarcațiune românească 
Pe apele acestui lac. Aici, la 
Klagenfurt, ne aflăm de fapt 
în fața unui campionat mondial 
și nu a unuia european, 
aceasta gindindu-mă că
S.U.A. După părerea mea 
gătorii vor fi departajați 
de sutimi de secundă".

Vor lua startul la 
(Gheorghe Moldoveanu, __
Ceapura + Gheorghe Gheorghiu), 
4 + 1 (Ștefan Tudor, Dumitru 
Ivanov, Reinhold. Batschi, 
fan Tarasov + Ladislau 
vrenschi), 4 f c (Pavel 
Cristian Georgescu, r___ r__
Cauni. Geza Herling) și 2 vîsle 
(Ivan Tcacencu, Gheorghe Fritz). 
Sperăm în obținerea unor rezul
tate merituoase. Intr-adevăr, 
există o numeroasă participare, 
la fiecare probă fiind înscrise 
15—17 echipaje, ceea ce a de
terminat împărțirea lor în cîte 
trei serii eliminatorii. La 4 + 1 
reprezentanții României vor lua 
startul în prima serie, pe culoa
rul trei, trâgînd în compania 
celor din U.R.S.S., S.U.A., Italia, 
Olanda. La 2 + 1 vom concura 
pe culoarul șase, în cea de-a 
doua manșă, alături de U.R.S.S., 
R. F. a Germaniei, Suedia, 
Olanda și Finlanda. La 4 f c 
sorții au decis să concurăm în 
prima serie, pe a șasea pistă, 
4n compania Bulgariei, Suediei, 
Franței, U.R.S.S. La 2 vîsle cele 12 
echipaje au fost împărțite în 
două serii. Echipajul nostru va 
concura în seria I, pe culoarul 
al 6-lea, alături de Turcia, 
U.R.S.S., Polonia. Austria; Bul
garia. Deci, o companie deose
bit de puternică.

Primul start oficial al campio
natelor europene de canotaj mas
culin se va da mîine (n.r. azi) 
la orele 9 cu proba de 
Sperăm, după optimismul 
domnește în tabăra 
sportivii noștri vor 
aibă o comportare 
ceea ce va permite 
canotajului masculin 
valorilor mondiale.

ște-
La-

Cichl, 
Procopie

4 + 1. 
____ care 
română, că 

reuși să 
merituoasă, 

relansarea 
tn circuitul

in raport cu Jocurile Olimpi
ce, a suscitat un viu interes 
printre participanți. Au fost 
evocate ca necesități stringen
te ; culturalizarea sportului, 
degajarea manifestărilor cul
turale in timpul J.O. de ca
racterul lor snob și apropierea 
lor mai curind de sportivi de
cît de spectatori; încurajarea 
expozițiilor de, artă cu temă 
sportivă (chiar sub forma u- 
nor expoziții internaționale 
itinerante); sporirea campa
niei culturale olimpice pentru 
pregătirea opiniei publice nu 
numai în preajma J.O. ci și 
de-a lungul perioadei de pa
tru ani pe care anticii o nu
meau de fapt olimpiadă.

In privința concursurilor 
artistice, opinia majorității a 
fost împotriva realizării lor a- 
vind în vedere dificultățile de 
organizare, selecție și aprecie
re. In schimb, pentru a da o 
șansă de afirmare tinerilor stu- 
denți in arte frumoase care

■ TILBC- TELEX- TELEX-TELEX-
Concursul internațional de 
automobilism de la Mont 
Tremblant (Canada) a fost 
cîștigat de sportivul englez 
David Hobbs (pe „Surtees 
T.S.-5), urmat de italianul 
Andrea de Adamich (pe „Sur
tees T.S.-5“) și de americanul 
Tony Adamowicz (pe „Che- 
vrrtet Eagle").

Echipa feminină de volei a 
Japoniei, a întrecut la Rostov 
pe Don, selecționata de tine
ret a U.R.S.S. cu scorul de 
3—1 (—14, 6, 9, 8).

în cadrul unui concurs de 
atletism desfășurat la Paris,

desfășurată 
Chateaulin

Cursa ciclistă 
în circuit la 
(Franța) s-a încheiat cu vic
toria lui Eddy Merckx — în 
foto — cronometrat pe dis
tanța de 150 km. cu timpul 
de 3h46:23 (medie orară — 
39,967 km.). Pe locurile urmă
toare s-au clasat compatrioții 
săi Roger de VIaeminck și Ju
lien Stevens, ambii la 20 sec. 
Cîștigătorul ediției trecute, 
francezul Jacques Anquetil, a 
abandonat datorită unor de
fecțiuni mecanice.

A ÎNCEPUT OLIMPIADA

VARȘOVIA, 9 (Agerpres).' 
— La Lublin (Polonia) au în
ceput întrecerile celei de a 
4-a ediții a Olimpiadei femi
nine de șah pe echipe. La ac
tuala ediție participă 15 țări 
(în ordinea tragerii la sorți) : 
România, Danemarca, Anglia, 
R. D. Germană, Belgia, Olan
da, Bulgaria, Irlanda, Iugo
slavia, U.R.S.S., R. F. a Genjr 
maniei, Polonia, Austria, Ce
hoslovacia și Ungaria.

In prima rundă s-au înre-' 
gistrat următoarele rezultate 5 
Ungaria — Danemarca 2—0 
(Ivanka a cîștigat la Haar și 
Veroczi la Larsen) ; Ceho
slovacia — Anglia l‘/2—Vs 
(Eretova a remizat cu Dob- 
bson) ; Polonia — Belgia 2—0 
(Jurczinska a cîștigat la 
Leffler și Litmanovicz la Van 
der Beken) ; Iugoslavia — 
Irlanda 2—0. Celelalte întîl- 
niri s-au întrerupt. în prima 
rundă, echipa României nu 
a jucat.

ILONA GUSEN
BAUER, prezentă 
în echipa euro
peană care a în
trecut la Stuttgart 
formația Ameri
ca, poartă mari 
speranțe pentru 
atletismul aus
triac la apropia
tele întreceri con
tinentale de la A- 
tena. lat-o, în fo
tografie, trecînd 
înălțimea de 1,80 
m.

aleg teme sportive, s-a făcut 
interesanta propunere ca ei 
să fie invitați a expune cu 
prilejul Jocurilor Olimpice 
urmind să fie premiați cu tro
fee simbolice.

După atitea și îndelungata 
comunicări privind cultura 
simțim dorința acută de a 
poposi, mereu, în mijlocul 
dumbrăvii sacre, printre co
loanele doborite de cutremure 
sau măcar la muzeu lingă Her- 
mesul lui Praxitele, lingă 
frontoanele cu legende de pe 
templul lui Zeus Criselefanti- 
nul (cel din aur și fildeș al 
lui Fidias). Dorim să revenim 
mereu la sursele olimpice 
pentru că altfel n-am rămîne, 
din toate imaginile vizitelor 
noastre arheologice, decît cu 
diferențierea netă a stilurilor 
doric și ionic. Simțim nevoia, 
printre atitea vestigii neînsu
flețite, să le populăm noi în
șine cu spiritul olimpic de 
care sintem animați.

De luni au reînceput confe
rințele și seminariile în vede
rea cărora au sosit la Olimpia 
noi personalități ale lumii 
sportive printre care dr. Ar
pad Csanadi, membru G.I.O. 
pentru Ungaria.

echipa masculină a Franței a 
egalat recordul european în 
proba de ștafetă 4x200 m cu 
timpul de 1:23,6.■
Prima etapă a Turului ciclist 
al Croației și Sloveniei, dis
putată în circuit la Zagreb, 
a revenit lui J. Valencici cro
nometrat pe distanța de 84 
km în 2h 15:09,0.■
Desfășurat în orașul Dubna, 
meciul de judo, dintre echi
pele R. D. Germane și 
R.S.F.S. Ruse a luat sfîrșit cu 
scorul de 5—4 în favoarea ju- 
docanilor sovietici.


