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Congresul internațional A.I.T.
La Cluj, la sfîrșitul sâptămînii, 

întâlniri internaționale de tir și popice. * ROMANIA - R. D. GERMANA - POLONIA

și-a încheiat lucrările
Prezidată de Simone Trois- 

gros, președinta Organizației 
centrale a taberelor și activi
tăților de tineret ca și a tu
rismului popular din Franța, 
cea de a IV-a și, totodată, 
ultima ședință de lucru a 
Congresului internațional 
A.I.T. „Timp liber și turism" 
a fost consacrată analizării 
atitudinii noilor categorii de 
turiști (tineret și pensionari) 
față de călătoriile și vacan
țele organizate și cele indi
viduale.

In cadrul acestei ședințe 
au fost expuse rapoartele ela
borate de Gyles Brandreth, 
de la Oxford Union (Anglia), 
dr. Anton Grassl, președin
tele Federației internaționale 
a hanurilor pentru tineret 
(Mtinchen — R.F. a Germa
niei), Bella Varadi, director 
general adjunct al Biroului 
de turism pentru tineret și 
studenți „Express" (Ungaria), 
dr. Roman Lazarek, profesor 
la Școala centrală de plani
ficare și statistică, Facultatea 
de comerț 
tutui de 
economice 
Varșovia 
Nicolescu, 
ției de studii a Oficiului Na
țional de Turism, Lionel de 
Roulet, șeful Departamentu
lui educației extrașcolare și

exterior și Insti- 
studii juridice și 
pentru turism din 
(Polonia), Eugen 
director al Direc-

a tineretului (Strassbourg — 
Franța).

în timpul pauzei de prînz, 
participanții la congres au 
vizitat Expoziția realizărilor 
economice ale României.

După amiază, adunarea ge
nerală a congresului a discutat 
și adoptat rezoluții cuprinzînd 
recomandări de punere în a- 
plicare a învățămintelor des
prinse din dezbaterile pe mar
ginea celor patru teme abor
date de congres ; o rezoluție 
preconizând realizarea unui 
fond comun de informații; o 
rezoluție generală în care se 
subliniază importanța turismu
lui ca mijloc de apropiere în
tre popoare, ca factor perma
nent de educație și dezvoltare 
culturală și în care se reco
mandă guvernelor și membri
lor A.I.T. să elaboreze și să 
facă să se adopte măsuri de 
sprijinire a activității turistice 
în scopul realizării acestor țe
luri.

Adunarea generală a mai a- 
doptat, cu vii aplauze, o rezo
luție specială prin care par
ticipanții la congres își expri
mă recunoștința față de gu
vernul român, față de munici
palitate și față de conducerea 
A.C.R., pentru ospitalitatea a- 
cordată și pentru înalta ținu
tă științifică asigurată lucră
rilor.

La slîrșitul acestei săptămînl, Clujul va fi gazda mai multor întîlnirl 
sportive internaționale. Astfel, vineri, sîmbătă și duminică, echipa de 
tir C.S.M. din localitate va primi vizita unei selecționate a țlntașilor din 
Slovacia, în timp ce popicarii de la Voința Cluj se vor întrece, în ulti
mele două zile ale sâptămînii, cu Ferencvaros Budapesta — la feminin 
— și Lokomotiv Kosice — la masculin.

P. RADVANI—corespondent

LA ATLETISM JUNIORI
Stmbătă și duminică se va des

fășura pe stadionul din Poiana 
Brașov meciul de atletism dintre 
reprezentativele de juniori și ju-

tovarășul 
primăriei, 
NEAGU

împreună cu 
(in mijloc), in fața 

Foto : AUREL

Conducătorii delegațiilor participante la Jocurile Balcanice de 
Stan Alecu, prim-vicepreședinte al Consiliului municipal Galați 
după primirea oficială de joi dimineața.
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DANEZUL 0. FOLTING CONDUCE
Paul Dobrescu

IN „MARELE PREMIU CARPAȚI" la skeet
4P Dumitru Danciu — primul dintre

români 0 Axi începe și

nloare ale României, 
mane și Poloniei, lntllnire 
tradiție care a prilejuit in flecare 
an consacrarea a numeroase ta
lente. Avind în vedere rezultatele 
obținute in cursul acestui sezon 
de tinerii atleți - - - —
Germane ei se 
pali favorițl ai

După frumoasa comportare 
din prima zi, evoluția de azi 
a Iui Dumitru Danciu este 
așteptată cu interes.

Foto : V. BAGEAC

Joi, la ora 18, 3 000 de entu
ziaști amatori de box din loca
litate au asistat la prima gală a 
Întrecerilor balcanice.

După euvintul de deschidere, 
rostit de președintele comisiei de 
organizare, Ing. Tudor Oprică și 
prezentarea boxerilor, a urcat pe 
ring prima pereche : boxerii de 
categoria semimuscă II. **---------
(Bulgaria) și H. Sener 
Net superior, sportivul 
a obținut victoria prin 
In repriza a III-a.

CATEGORIA COCOȘ. Pavel Ne- 
delcea și H. Kortak (Turcia) au 
oferit un spectacol de mare ți
nută pugilistică, tn care rolul 
principal l-a avut reprezentantul 
României. învingător la puncte 
Nedelcea. Următoarea partidă a 
pus față In față pe J. Bahtjarevic 
(Iugoslavia) și St. Panaiotov 
(Bulgaria), în care pugiliștii au 
schimbat lovituri de box de ca
tegoria,., grea. A Învins, la pune- - 
te, iugoslavul.

CAT. SEMIUȘOARA. H. Ygit 
(Turcia) învinge prin abandon in , 
prima repriză pe E. Dimitrov 
(Bulgaria). In celălalt meci al 
categoriei, Paul Dobrescu (Ro
mânia) impune iugoslavului R. 
Gazepov un ritm infernal, adu- 
cîndu-1 pe acesta din urmă in 
situație de groggy. Victoria a re
venit in unanimitate boxerului 
român.

CAT. SEMIMIJLOCIE. Schimburi 
extrem de dure intre Victor Sil-
■BMeamraciaaRsrziKri

Atanasov 
(Turcia). 

bulgar 
abandon

Standurile de skeet ale po
ligonului Tunari au cunoscut, 
ieri dimineață, multă anima
ție. Se deschisese întrecerea 
internațională dotată cu „Ma
rele premiu Carpați". Compe
tiția, care și-a consumat joi 
prima manșă (100 de talere), 
a reunit trăgători cunoscuți 
din Liban, Turcia, Spania, 
Danemarca, Ungaria, R.F. a 
GeriTianiei și România.

Ziua inaugurală nu a fost 
încă prea favorabilă ținta- 
șilor români. Astfel, Gh. 
Sencoyici, campionul țării, n-a 
reușit decît 86 de talere do- 
borite. Sub posibilități au 
tras și Pintilie (91 t) și Dia- 
conu (87 t). în schimb, au 
.avut comportări meritorii 
Dumitru Danciu (94 t) și tî- 
nărul Nicolae Vlădoiu (93 t).

înaintea ultimei manșe, 
conduce danezul O. Foiling. 
Iată de altfel și clasamentul 
primilor 10: i. O. Folting 
95 t, 2—6, J. Ubago (Spania), 
A. La mi (Ungaria), O. Giraud 
(Turcia), O. Korolkievicz (Po
lonia), D. Danciu (România) 
cu cite 94 t, 7—8 P. Wasliki 
(Polonia) și N. Vlădoiu (Ro
mânia) cu cite 93 t, 9—10 G.

Gastanon (Spania) și P. Ho- 
henthal (R.F. a Germaniei) 
cu cite 92 t.

Concursul contează pentru 
trăgătorii români și în cadrul 
campionatului republican, e- 
tapa a Il-a. După prima, pe 
locul întîi se află Sencovici 
194 t, urmat de Pintilie 186 t 

și Danciu 185 t. Acum, tot 
Sencovici 
cu 280 t, 
Danciu 
277 t.

Astăzi, 
manșă la skeet, se va dis
puta și prima manșă (50 t) a 
„Marelui premiu Carpați" la 
talere. Se așteaptă o între
cere interesantă, dat fiind 
faptul că și-au anunțat par
ticiparea, alături de reprezen
tanții României, și o serie 
de taleriști valoroși de peste 
hotare. Vineri, competiția în
cepe la ora 9.

se află în frunte 
el fiind talonat de 

279 t și Pintilie

o dată cu ultima

„Marele premiu Carpați" a 
fost precedat de cîte un con
curs (50 t) — „Cupa vînăto- 
rilor", la skeet și la talere. 
Rezultate, skeet: 1. Sencovici 
49 t, 2. Korolkievicz 49 t, 3. 
Miguel (Spania) 48 t, 4. Ho- 
henthal 48 t, 5. Pintilie 48 t, 
6. Gastanon 47 t, 7. Danciu 
47 t, 8. Socharski (Polonia)
46 t, 9. Giraud 45 t, 10. Uba
go 44 t... 12. Diaconu 44 t, 
13. B. Marinescu 44 t... 15. 
Iordache 42 t, 16 Sălceanu 
42 t. ... 18. Ilieșu 39 t. ... 
23 Buduru 36 t; talere 
Francisco (Spania) 49 t, 2. 
Florescu (România) 48 t, 3. 
Molnar (Ungaria) 47 t, 4. Io- 
nescu (România) 47 t, 5. Po- 
povici (România) 47 t, 6. A- 
lonso (Spania) 47 t, 7. Bladas 
(Spania) 47 t, 8. Dumitrescu
47 t, 9. Hansen (Danemarca) 
46 t, 10. Bodnărescu (Româ
na) 45 t.
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SE APROPIE NOUL AN ȘCOLAR!
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INTILNIRE INTERNAȚIONALĂ
DE VOLEI LA IAȘI

La Iași 's-a desfășurat în- 
tîlnirea internațională de vo
lei dintre Penicilina Iași și 
echipa poloneză Start Lodz. 
Scorul a fost favorabil gaz
delor, care au cîștigat fără 
emoții cu 3—1 (9,6 —12,8). 
întîlnirea s-a desfășurat in 
cadrul „Cupei Penicilina" la 
care va participa și formația 
Ceahlăul Piatra Neamț.

D. DIACONESCU — 
coresp. principal

JOC INTIRNAIIONAL
DE POPICE IA ÎG. MORES

Echipa feminină de popice 
Ferencvaros Budapesta a evo
luat la Tg. Mureș, unde a în- 
tîlnit selecționata orașului. 
Oaspetele au învins cu 2415— 
2373 p. d. Cele mai bune re
zultate individuale au fost ob
ținute de Gyorgyi Nadaș (420 
p. d.) de la învingătoare și E- 
caterina Dali (426 p. d.) de la 
gazde.
I. PĂUȘ—coresp. principal

VOR FACE SPORT
ELEVII DV. ?" di)

Raid-anchetă — prin cîteva școli 
din București, Ploiești și Sibiu

— ublicăm în continuare — în 
deschiderii anului

• constatări în legă- 
preocuparea exis

tentă în școli pentru desfășura
rea programului de educație fi
zică al elevilor. Dintre multiple
le aspecte pe care le ridică a- 
ceasta problemă, ne-am oprit 
asupra modului cum sînt asigu
rate bazele sportive. Așadar, po
posind Ia școlile sportive nr. 1, 
2 și 3 din Capitală și la școli din 
municipiile Ploiești și Sibiu, am 
adresat directorilor și profesori
lor, printre altele, și întrebarea : 
„PE CE TERENURI ȘI ÎN CE 
SĂLI VA VEȚI DESFĂȘURA 
ACTIVITATEA ?“

Publicăm u 
preajma 
școlar — 
tură cu

„FOLOSIM BAZE 
SPORTIVE PROPRII"

La 15 septembrie elevii Școlii 
sportive nr. 2 vor fi invitați să 
se antreneze pe o bază sportivă 
proprie. In curtea școlii au fost 
de curind amenajate terenuri de 
baschet șl de volei, fiind aproape 
gata și cele de handbal. Adăugind 
acestora complexul de bazine de 
la ștrandul Obor, aala da glm-

nastică din str. Austrului, han
garul de ambarcațiuni din Parcul 
Herăstrău — avem imaginea com
pletă a „fondului" de care dis
pune această unitate. O bază 
sportivă proprie care, după cum 
ne spunea directorul școlii, prof. 
Constantin Popescu, contribuie 
substanțial la desfășurarea unei 
activități in condiții optime.

Din păcate, însă, celelalte școli 
sportive din Capitală, pe care 
le-am vizitat cu ocazia raidului, 
nu dispun de nici un fel de ame
najări proprii. Ele folosesc baze 
închiriate, pentru care, după cum 
vom vedea, plătesc sume fabu
loase.

PENTRU CHIRII
SE APROBĂ ORICÎT !

Școala sportivă nr. 1 — prima 
de acest gen din Capitală — a in
trat în al 11-lea an de existență.

Raid-ancheta realizat de
Ion GAVRILESCU ți 

George DINU
(Gotștinuare in pag. a î-o)

și tineret

absentă 
Ciochina 
obținind

din echipele R.D. 
anunță ca princi- 
acestui concurs.

a avut, loc un• La Predeal 
concurs de verificare al Juniori
lor mici (15—16 ani). Majoritatea 
concurenților au marcat o creș
tere remarcabilă a performanțe
lor, iar Leontina Sălăjean (antre
nor Ferdinand Moscovici) a în
cheiat cursa de 600 m în 1:36,3 — 
nou record republican pentru ju
niorii mici.

G. Pe-
Sacaci

Du-
T.

Ne-
L.

• După o Îndelungată 
competițională Șerban 
și-a tăcut reintrarea 
15,52 m la triplu.

• Concurs de juniori
pe stadionul din Poiana Brașov. 
Băieți : no mg: E. Sebestlen 15,0, 
E. Grigore 15,2; 400 m : 
tronius 49,8; 800 m: N.
1:55,6, G. Buhnilă 1:56,5, N. 
mitru 1:57,3; 1500 m obst.: 
Secheli 4:17,0; Înălțime : M. 
gomireanu 1,94; lungime:
Szabo 6,95; triplu: V. Purecel 
14,54; suliță: C. Szekell 59,56; 
ciocan: G. Ghelmegeanu 51,96; 
decatlon: M. Nlcolau 6853 p; fete: 
înălțime: M. Matei 1,71, D. Comșa 
și I. Bokor 1,60; lungime: A. Ro
taru 5,75; disc: C. Ionescu 17,04; 
suliță: M. Steiner 48,44.

rr\i1/j

— o revelație
berman (România) și I. Kiriakov 
(Bulgaria). în ultimul rund bo
xerul bulgar a recepționat o di
rectă în plex, fiind numărat. în
vingător la puncte V. Silberman. 
După ce l-a trimis la podea 
prima și în a doua repriză
N. Ivankovic (Iugoslavia), 

Sandal (Turcia) și-a protejat ad
versarul. Sandal a obținut vic
toria la puncte.

CAT. MIJLOCIE. N. Kuran 
(Turcia) Învinge prin abandon in 
repriza a III-a pe R. Sirkovski 
(Iugoslavia). în următoarea par
tidă, Al. Năstac (România) a 
fost întrecut la puncte de S. 
Gheorghiev (Bulgaria).

CAT. SEMIGREA. M. Simlonov 
(Bulgaria) învinge la puncte pe 
D. Stojanovici (Iugoslavia).

(Citiți în pag. a 4-a, în
semnările DIN GALAȚIUL 
BALCANIADEI DE BOX).

ÎN PAG. A 3-a: I

FOTBAL:

in 
pe 
c.

• Interviuri des
pre apropiatele 
competiții europe 
ne

• Fotbaliștii vin 
să „moară" la Fa
rul i

• „Suferințele 
tînârului Lovin"

• Cronica spe
cialistului

„CUPA PROGRESUL" LA HALTERE
Sîmbătă. de la ora 

17, Și duminică de la 
ora 9. în sala din str. 
Dr. Staicovici, clubul 
sportiv Progiesul or
ganizează un interesant

concurs de haltere do
tat cu „Cupa Progre
sul". La această între
cere iau parte sportivi 
din Capitală.

I
I

ORICE REZULTAT
ESTE POSIBIL

Performanța extraordi
nară a tenismanilor ro
mâni, de a învinge 
echipa Marii Britanii și de 
a se califica în finala „Cu
pei Davis" pe care o vor 
disputa la sfîrșitul săptă
mânii viitoare, la Cleveland, 
în compania faimoșilor ju
cători americani, a produs 
senzație în lumea sportu
lui alb. Peste hotare, zia
riștii și crainicii posturilor 
de radio și televiziune con
sacră numeroase comentarii 
evenimentului, tn același 
timp, firește, în rîndurilh 
amatorilor de sport de la 
noi, ale specialiștilor 
jucătorilor, interesul 
enorm. Zilnic sosesc 
redacție scrisori prin 
se solicită diferite 
despre tenismanii români 
și adversarii lor, se fac 
diferite pronosticuri, se 
trimit încurajări. Se pri
mesc zeci de telefoane, 
fiecare dorind să afle cit

J» 
este 

la 
care 
date

I
i
i
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i
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• Păreri despre Ashe, Smith și Pasa- 

rell 0 Atu-urile lui Țiriac 0 Năstase I 

pe urmele „profetului1* Cochet
sului nostru despre marea 
finală 
zile.

— Știm că ați asistat 
anul . 
de la 
Ce tenismani americani 
ați văzut și care vă sînt 
concluziile?
— Pe Arthur Ashe, 

Stan Smith și Charlie Pa- 
sarell. Să 
mul m-a 
cum. Era 
cea două 
leu, manifesta o 
plictiseală. El folosea însă 
un serviciu foarte puter-

Constantin COMARNISCHI

.----------- 1

mai multe amănunte des
pre Challenge-Round, edi
ția 1969.

Antrenorul Marin Bădin 
comentează sansele

in Challenge-Round

Printre cei care ne-au 
vizitat zilele trecute, in 
speranța de a afla ulti
mele noutăți, a fost și cu
noscutul și apreciatul an
trenor Marin Bădin. Mo
ment extrem de propice 
pentru a purta a discuție 
cu acest veteran al teni-

de peste cîteva

acesta la 
Roland

turneul 
Garros.

fiu sincer, pri- 
dezamăgit oare- 
nesigur, nu tre- 
mingi peste fi- 

ușoară

i
1
I
I
I
I
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MUNCĂ 1 
Șl MODESTIE j
Vestea a bucurat pe toți iubi

torii sportului ; la recenta 
confruntare internațională 

„Cupa speranțelor olimpice", 
gimnasta Elisabeta Turcu a 

obținut medalia de aur la sărituri. O 
performanță excelentă dacă ținem sea
ma că, în sula sporturilor din Moscova, 
s-au prezentat în fața aparatelor vii
torii campioni, tineri gimnaști și gim
naste crescuți la școli de reputație mon
dială — U.R.S.S., Cehoslovacia, R.D. 
Germană.

Atunci, pentru o clipă, gîndurile lor 
s-au întors spre Elena Leușteanu, Sonia 
lovan, Emilia Liță și o undă de spe
ranță și-a făcut loc în sufletul fiecă
ruia. Poate că Elisabeta Turcu și cole
gele sa’ 
tentate, ... ...
șirul victoriilor pe care gimnastica fe
minină din România le realiza în urmă 
cu 10—12 ani, la Melbourne, Roma sau 
tn atîtea alte orașe ale lumii. Dar, a- 
cest lucru rămîne să-l confirme anii, 
viitoarele confruntări internaționale. De 
ce nu, poate chiar J.O. de la Miinchen, 
cînd Elisabeta Turcu va avea 19 ani, 
vîrsta marilor performanțe.

Ceea ce dorim să consemnăm acum e 
cu totul altceva. Am vrea să dedicăm 
cîteva rînduri unei pasionate antre- 
noare, pedagogul care i-a dat aripi 
micuței gimnaste, care a pregâtit-o și 
a lansat-o. £ vorba de profesoara de 
educație fizică Elena Sima. La cîțiva 
ani după ce a dat gimnasticii un mare 
talent, pe Elena Ceampelea (a cărei 
nerealizare deplină nu poate fi atri
buită antreonarei ploieștence), modesta 
și harnica slujitoare a gimnasticii o 
lansează acum pe orbita marilor per
formanțe pe Elisabela Turcu. Roadele 
pasiunii, ale muncii fără program, ale 
unei dăruiri sincere si dezinteresate 
se arată. „Profesoara Elena Sima — ne 
spunea președintele clubului Petrolul, 
N. Panfilie — a rămas aceeași îndră
gostită de sportul ți de meseria cărora 
s-a dedicat în urmă cu 10 ani, cînd 
a venit la clubul nostru. Face totul dis
cret, fără o sublinia strident rezulta
tele activității sale, aleargă mereu după 
copii, se angajează cu ei într-o muncă 
migăloasă pe care nu o lasă nicio
dată la jumătate. Cu Elisabeta Turcu, 
de pildă, lucrează de cinci ani și con
sideră că abia se află la, începutul *1 £*■  ■ ■ 11 ■ ■ ■

este Elena Sima, unul dintre 
modești, conștiincioși, care 
pe Elisabeta Turcu, demons- 

o dată că în secția de gim- 
î o

i
i
i
i
i
i

iele sale de echipă, fete tinere și ta- | 
sntate, vor reînnoda, peste cițiva ani,

I

drumului".
Aceasta 

antrenorii 
a lansat-o 
trînd încă 
nasticâ a , ,
conduce, timpul nu se irosește.

Poate că exemplul ei va fi urmat 
de alți slujitori ai sportului.

clubului Petrolul, pe care

Și

i
(Continuare în pag. a 4-a) T;
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După întîlnirea de tenis România —Anglia, ziarul londonez „The Observer" a publvat această foto grafie. însoțind-o cu 
următorul tețfâj llia Năst ase se va ridica și va bate pe Gox și Marea Britanie.
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Se apropie noul an școlar! onvorbiri
(Urmare din pag 1)

plătite anual de- 
200 000 lei. Știm, 

ni se mai spună, 
investițiilor este 
Dar, să fie oare

Cele 13 secții ale sale au dat 
sportului românesc mulți perfor
meri de renume. Ne-am fl aș
teptat, deci, ^ă aflăm că școala 
dispune de săli de gimnastică, 
de bazine, terenuri de sport. Dar 
lucrurile nu stau așa. Școala nu 
are nici măcar un... teren de 
minihandbal sau vreun loc pe 
care să-și așeze o masă de ping- 
pong și de unde nimeni să nu-i 
alunge pe elevi. Pentru volei, 
baschet, handbal, pentru inot și 
polo, pentru canotaj șl pentru 
toate celelalte sporturi, SE PLĂ
TESC, ANUAL, CHIRII DE PES
TE 200 000 LEI. Conducerea școlii 
(director Valentin Dăscălescu) 
face de mulți ani demersuri la 
Inspectoratul școlar al munici
piului București pentru a obține 
aprobări în vederea construirii 
unei săli de sport. Dar nimeni 
nu a aplecat urechea la această 
cerere legitimă, așa că, și în a- 
cest an, 200 000 de lei figurează 
la capitolul chirii. Situația nu 
este singulară. Școala sportivă 
nr. 3 se zbate tn aceleași greu
tăți. Discuțind cu prof. Mihai 
Nedelcu, directorul școlii, am a- 
fiat că chiriile 
pășesc, uneori, 
nu trebuie să 
că problema 
foarte dificilă.
chiar atit de greu pentru Inspec
toratul școlar al municipiului să 
facă un calcul din care să afle 
că banii cheltuit! pînă acum cu 
chirii ar fi fost suficiențj pentru 
construirea unei săli de sport 
moderne, excelent utilate ?! A- 
dăugind suinelor plătite de Școa
la sportivă nr. 3, cele două mi
lioane de Iei plătite de școala 
sportivă nr. 1 și un milion de 
Iei cheltuit de Școala nr. 2 — 
vom vedea că s-au adunat bani 
grei cu care s-ar fi putut ame
naja o mare bază sportivă, pe 
terenurile și în sălile căreia să 
se antreneze elevii tuturor celor 
trei școli. Inspectoratul școlar al 
municipiului București preferă, 
insă, să se complacă în situația 
expusă mal sus șl să răspundă 
stereotip numeroaselor interven
ții ale conducerilor școlilor : 
„PENTRU CHIRII VA APRO
BAM ORICE SUMA Se poate 
mai clar decît atit ?

DOUĂ EXEMPLE POZITI
VE SI... O CONSTRUCȚIE

NETERMINATÂ 1
la Liceul nr. 1 din Ploiești 

(2 0.>0 de elevi cuprinși In 52 de 
clase), terenurile bituminizate de 
baschet și de handbal, înzestrate 
cu instalație pentru nocturnă și 
tribune, ca și pista de atletism, 
așteaptă revenirea copiilor Ia 
cursuri. In ceea ce privește sălile 
de sport (două la număr), ele pot 
oferi condiții bune de practicare 
a sportului in timpul iernii. După 
cum ne arată tov. directoare As- 
pasia Vasiliu, au fost cumpărate, 
pentru nevoile secțiilor, echipa
ment șl material sportiv, de ase
menea, in afara celor două săli 
de sport, s-a obținut avizul pen
tru construcția unei noi săli de 
gimnastică, care este nece
sară, ținind cont că in sezonul 
de Iarnă sălile existente nu pot 
acoperi integra! activitatea de e- 
ducatie fizică din liceu.

Ourățenia desăvirșită de pe ml- 
crobaza Liceului nr. 2 și din jur, 
atestă preocupare șl spirit gospo
dăresc. Credincioasă zicalei „fă-ți 
iarna car șl vara sanie", condu
cerea școlii s-a îngrijit din timp 
pentru Îmbogățirea inventarului 
sportiv al celor două săli de 
sport, precum și cel al magaziei 
de echipament. Pentru că în acest 

an numărul elevilor a sporit la 
circa 2 100, cuprinși în 58 de clase.

Cu atit mai surprinzător apare 
următorul fapt.

Anul trecut, Școlii sportive de 
elevi Ploiești i-au fost alocate 
ctfdă 48 000 lei, perttru reamer»* *" ’1' 
jarea bazei sportive. Contractul 
a fost Încheiat eu I.O.C.R. Plo
iești. iar ca termen de predare a 
lucrării s-a stablHt perioada iu
lie— august 1969. Lucrlnd intr-un 

A ritm de mele, constructorii nu au 
reușit să facă decit unele mici 
reparații la terenuri, iar de in
stalația de apă și canalizare nici

diviziei. în rest, 
bit de semnalat.

otbalul își 
din nou o
ta. Măsura nu are de 

data aceasta rațiunea unui 
experiment ci este, pur 
și simplu, fortuită de fap
tul că patru formații ro
mânești debutează 
mina următoare în 
petiții continentale : 
Cupa campionilor

I(ÎA\A STANCU - 51,60 m EA SULIȚA 
ÎN CONCUIISUL ORGANIZAT DE VIITORUl

în ultima vreme, atletismul 
bucureștean a cunoscut o pre
lungită,, inactivitate competițio- 
nală. Tn afara cîtorva întreceri 
de talie republicană sau inter
națională, rezervate exclusiv 
fruntașilor, de multă vreme nu 
se mai organizase nici un con
curs. Cu atit mai lăudabilă 
apare inițiativa școlii sportive 
experimentale „Viitorul", de a 
chema la start atleții prezenți 
in Capitală la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute. Peste 150 au răs
puns apelului, venind să-și de
monstreze posibilitățile actua
le, foarte ridicate la unii din
tre participant!.

Cel mai bun rezultat l-a ob
ținut sulițașa Ioana Stancu 
(Dinamo) realizatoarea unei a- 
runcări de 51.60 m - record 
personal și a doua performan
ță românească a sezonului, ci
fră cu care ar fi putut cîștiga, 
in urmă cu trei săptămîni, ti
tlul de campioană națională.

După un repaus de peste 
zece luni, impus de accidentul 
de la Ciudad de Mexico, re
cordmanul republican al tri- 
plusaltului, Șerban Ciochină 
(Metalul), și-a făcut reintra
rea, sărind 15,42 fn. Proba a 
revenit însă dinamovistului Va- 
sile Dumitrescu cu 15,66 m. O

»

Motocrosiștii români 
pleacăazila Balcaniada

Sosiți luni seara din Iugo
slavia, unde au participat la 
două concursuri de verifi
care. motocicliștii vizați să 
reprezinte țara noastră la 
etapa finală a Balcaniadei 
de motocros au avut o bine
meritată zi de odihnă, după 
care și-au reluat antrenamen
tele. în cursul zilei de 
miercuri, conducerea țehnică 
a federației și antrenorul Tr. 
Macarie au definitivat lotul 
care va efectua deplasarea 
la Sofia! C. Dovids, St. Chi
tu, O. Ștefani, A. lonescu, 
C. Coman, Tr. Moșa, M. 
Banu. După anunțarea lotu
lui s-a trecut la pregătirea 
mașinilor de concurs, toată 
ziua de joi fiind dedicat*  
punerii la punct a motocicle
telor, care vor fi transpor
tate cu atelierul mecanic 
mobil. Vineri, sportivii, ar
bitrii și ceilalți membri ai 
delegației urmează să plece la 
Sofia.

lat*  ce a*-a  declarat, înainte 
de plecare, secretarul F.R.M., 
G. Mornaocea, conducătorul 
delegației i „Ana îasoțM ale»- 

nu s-au. apucat. Directorul școlii, 
Ion SmtdU, ne-â sptis că de ne
numărate ori â intervenit la con
ducerea șantierului dar din pă
cală, fără nici un rezultat. Poate 
că acum, In ceasul al 12-lea...

CONSTRUCTORII, BATÂ-I 
VINA I...

Următoarea escală a raidului 
nostru a constituit-o Sibiul, ia- 
tă-ne la Liceul nr. 3 (600 elevi 
cuprinși in 24 de clase). La intra
re — un panou pe care se află 
diplomele șl distincțiile obținute 
de elevii de aici - in competițiile 
sportive. Ele vorbesc despre acti
vitatea rodnică desfășurată în 
școală, despre dragostea elevilor 
pentru sport, despre priceperea 
și hărnicia corpului didactic. 
Vizitind lerenurile amenajate 
in curte (baschet, volei, hand
bal, sectoarele de sărituri, pis
ta de atletism) le găsim gata 
să-și primească stăpimi. școala 
mai are și două săli de sport si
tuate in subsolul căldirii.

Din păcate și aici s-a repetat 
situația nedorită de la Ploiești. 
Astfel. Școlii sportive de elevi 
din Sibiu i-au fost alocate, pen
tru reamenajarea bazei sportive, 
de către inspectoratul școlar ju
dețean, 60 ooo de Iei, iar I.R.C, 
Sibiu a semnat contractul. Con
structorii au început lucrarea care 
trebuia terminată la sfîrșitul lunii 
iulie. Dar, între timp, I.C.R. a 
primit alte comenzi și... a aban
donat ceea ce începuse la baza 
sportivă a școlii.

De la prof. Tudoran Traian, 
directorul școlii, am aflat astfel 
lucruri foarte neplăcute : „înce
pem noul an școlar, și in speță 
activitatea sportivă, în condiții 
improprii de desfășurare, fiind 
obligați să inchiriem terenurile 
de la alte școli din oraș. Pentru 
sezonul de iarnă am avea sala 
de sport din Piața Teatrului dar 
ea nu poate acoperi tn întregime 
necesitățile activității de educa
ție fizică a elevilor".

Și totuși unde își vor desfășura 
anul acesta activitatea cei aproa
pe 1 400 de elevi cuprinși In cele 
opt secții de performanță î

AM MIȘCĂRII
CAIETUL DE GIMNASTICĂ

Nu știu cum o fi la alte spor
turi, dar la noi, Ia gimnastică, 
scăderea rezultatelor sportive 
a dus la ridicarea treptată a 
sediului Federației de gimnas
tică spre altitudini din ce în 
ce mai înalte in marea clădire 
a C.N.E.F.S.-ului, ajungînd ca 
astăzi să se afle la penultimul 
etaj, loc de unde tinguirile 
noastre, mai mult sau mai pu
țin justificate, se pierd in vîr- 
tejul scărilor și etajelor de de
desubt.

Pe vremuri, adică acum vreo 
10-12 ani, cînd suflul rezisten
ței fizice nu sie era pus la în
cercarea urcării celor șapte eta
je de astăzi, cind, probabil, 
unele rezultate bunișoare ne 
înaripau călciiete și ne spo
reau „pretențiile" (?!) ajungeam 
mult mai repede la „primul" 
etaj, acolo unde și astăzi ne 
ducem, destul de des, dar fără 
creditul de altădată, deși mun
cim parcă măi 'mult.

în fihe, după cum mi-aduc 
aminte, printre altele, aveam și 
un „caiet de gimnastică”, un 
caiet al nostru, in care ne tre
ceam victoriile și înfrîngerile, 
in care ne etalam opiniile, în 
care cei mai înzestrați cu da

remarcă se cuvine sprinterei 
Ruxandra Marinescu (Dinamo), 
învingătoare de patru ori : 80 
m—10,1 ; 100 m—12,3 ; 200 m-
25.7 ; 400 m-60.0. în proba de
3 km marș, dinamovistul Va- 
sile Uie (recordmanul țării pe 
20 km) a ciștigat lejer, fiind 
cronometrat in 12:45,0, deci 
foarte aproape de recordul a- 
cestei distanțe, iar Alexandru 
Stanca (P.T.T.). înregistrind 
14:05,8 a stabilit un nou re
cord republican pentru junio
rii mici (v.r. — C. Staicu
14:09,8).

Alte rezultate : SENIORI - 
100 m : Al. Munteanu (C.A.U.)
10.8 ; 400 m : M. Vosminschi 
(C.A.U) 50.6 ; 110 m g : FI. 
Drăguleț (C.A.U.) 15,4; 800 m: 
C. Tatu (Steaua) 1:58,0 ; lun
gime : St. Lăzărescu (C.A.U.) 
6.92 ; 800 m F ; Niculina Oni- 
că (Constructorul) 2:23,6 ; JU
NIORI I - 100 m ; Al. Dira- 
țian (Viitorul) 11,2 ; 200 m F : 
Maria Tătar (Viitorul) 26,9 ; 
800 m F : Mariana. Bobelnicu 
(Viitorul) 2:25.3, Elena Lazăr 
(Metalul) 2:25,6 ; lungime F : 
Constantina Popa (Dinamo) 
5,25 ; JUNIORI 11-80 m : FI. 
Stoian (Viitorul) 9,6, Fi. Zbâr
cea (Progresul) 9,6 ; 100 m :

(e bol- 
depla-

IN MAGAZINE AU APĂRUT NOI MODELE DE CONFECȚII PENTRU

ELEGANTE Șl PRACTICE, lNTR-0 GAMĂ MARIA IA IM CULORI% Ir. IOANIȚESCU

gătorn noștri și în Iugoslavia, 
în compania unor adversari 
de recunoscută valoare, Cris
tian Dovids, Șt Chitu și Otto 
Ștefani au arătat o formă 
bună, ceea ce mă îndreptă
țește să cred într-o compor
tare onorabilă și la Sofia. 
Va fi grea disputa cu alergă
torii bulgari, principalii ad
versari, însă sperăm în vic
torie și, deci, în cucerirea 
definitiv*  a „Cupei balca
nice".

Clasamentele înaintea ulti
mei etape: individual: I. 
G. Serafimov (Bulgaria) 59 p,
2. O. Ștefani (România) 56 p,
3. C. Goran (R) 55 p 
nav și nu poate face 
sarea), 4. C. Coman 
p, 5. St. Gheorghiev 
p, 6. I. Sekurinov (B) 39 
Echipe: 1. România 213 
2. Bulgaria 207 p, 3. Iugo
slavia 116 p.

Nr. 6 6 2 (609®

SFIRȘIT
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Felicia Bucur (Steagul roșu Brașov), finalistă la recentul turneu internațional de la 
Ankara, a avut o evoluție remarcabilă în întrecerile de pe terenurile de la Dinamo 
aductnd victorii prețioase clubului brașovean.

ÎNTRECERILE echipelor fruntașe
au avut ioc 

meciuri de te- 
campionatului 
echipe. Iată

In Capitală 
miercuri și joi 
nis din cadrul 
național pe 
cîteva rezultate mai Impor
tante din întîlnirea Dinamo- 
Steașul roșu Brașov: Stan

rul scrisului și competența pro
fesiei dezbăteau probleme, le
gate de tehnică și metodică, un 
caiet pe care, fără a fi prea ară
tos sau voluminos, li iubeam și 
ne era necesar.

îl vrem șl astăzi, cu atit mai 
mult, £U cit ne dăm seama că 
gimnastica, la stadiul înalt de 
complexitate tehnică și teore
tică ajuns, are nevoie de o in
formare la timp cu cele mai 
noi și eficiente descoperiri pri
vind problemele de antrena
ment sub toate aspectele exis
tente.

Cu toată înțelegerea și răbdă
toarea ospitalitate a „Sportului”, 
care ne-a rezervat, la două 6ăp- 
tămini, spațiu suficient în co
loanele sale pentru gimnastică, 
simțim nevoia să tratăm și pro
blemele de amănunt ale aces
tui sport, probleme de cea mai 
strictă specialitate, care și-ar 
avea locul numai intr-o revistă 
de specialitate, căreia ii ducem 
dorul din ce in ce mai mult.

Unele rezultate din ultimul 
timp vin să susțină speranțele 
noastre- în revirimentul pe ca-
re-1 așteptăm și-1 dorim cu 
încăpăținare și, pentru a bate 
fierul cit e cald, momentul tre
buie folosit nu numai în favoa-

Fl. Stoian 11,8 ; lungime : Fl. 
Stoian 6,16 ; înălțime : I. 
Cișmileanu (Viitorul) 1,61 ;
200 itt g : A. Marinețscu (Vi
itorul) 29,6 ; ciocan : Fl. Ena- 
che 46,92, C. Nedelea 45,64 (am
bii de la Viitorul) ; 100 m F : 
Mariana Balaban (Viitorul) 
13,1 ; COPII - 60 m : Ov. Dă- 
nilă (Viitorul) 7,8 ; 80 m g F: 
Emilia Huiung (Viitorul) 13.6 ; 
lungime F : Doina Popescu 
(Viitorul) 5,17, Em. Huiung 5,11; 
Înălțime ; Em. Huiung 1,40.

O subliniere deosebită se 
cuvine arbitrilor, care și-au în
deplinit misiunea în cele mai 
bune condițiuni. (A. I.)

(D)-Kerekeș (St. r.) 6-3, 2-6, 
6-4; ‘ ‘ ~
6-1,
(St.
6-4,
ginia Ruzici (D) 1-6, 8-6, 6-3 ;
Marcu (D)-Bosch (St. r.) 6-4,

dr. Baia (St. r.)-HIrju (D)
5- 7, 6-2; Felicia Bucur 
r.)-Ioana Bădin (D) 4-6,
6- 0; Felicia Bucur-Vir-

rea celor care deja sînt pe dru
mul bun. Mii de copii, atrași 
de frumusețea gimnasticii, au 
nevoie de sfaturi și îndrumări 
eficiente, sigure, care să-i ducă, 
fără întîrziere, spre realizarea 
marilor performanțe. Aceste 
sfaturi pot fi date numai de 
acei antrenori, neobosiți căută
tori de talente, prin a căror 
mină au trecut generații în
tregi uneori, al căjor ochi deja 
format și ale cărft- metode de 
antrenament au reușit să dea 
materiei brute forme și expre
sii artistice.

Rezultatele muncii de instrui
re a antrenoarelor Maria lo- 
nescu, Tatiana Isar, Marina Bi- 
bire, Geta Dumitrescu consti
tuie o garanție a competenței 
lor profesionale și ar fi păcat 
ca esența experienței lor să nu 
fie difuzată și fructificată.

Prezența unei reviste de spe- 
cțalitate ar da posibilitatea ca
drelor competente să-și spună 
părerea, să-și confrunte opiniile.

In planul de activitate al Fe
derației au fost și sînt prevă
zute diferite schimburi de 
experiență in străinătate, par
ticipări la congrese și cursuri 
internaționale, cursuri de per
fecționare.

Cei care au avut sau vor 
avea deosebita bucurie de-a lua 
parte la asemenea activități, 
ar avea ocazia și obligația mo
rală ca, în ăfară raportului pre
zentat conducerii, raport care 
rămine necunoscut pentru ma
rca masă a celor interesați, să 
folosească paginile revistei în
tru informarea noastră cu tot 
ce >este important și mai puțin 
important în gimnastica inter
națională și internă.

Mă opresc aici cu. argumen
tele, pe care Ie vreau în sprijinul 

‘dorinței noastre, nu pentru că 
n-am avea și altele la fel de 
convingătoare, ci pentru că, din- 
cauza „ofului". am uitat, cu de- 
săvirșire, că, de fapt, toată lu
mea cunoaște foarte bine ce 
înseamnă și pentru ce este bună 
o revistă de specialitate.

Așa că, geaba (vorba Iui Bel
phegor), mă zbat și ne zbatem, 
dacă cineva, acolo sus, nu ne 
iubește. Și geaba, dacă ne iu
bește, dar nu ne dă aprobare.

Elena LEUȘTEANU 

2-6, 6-4. O surprinzătoare vic
torie a obținut jucătoarea Au
relia CIrnaru (D) asupra fos
tei campioane republicane 
Hermine Zurălău (St. r.) cu 
scorul de 6-1, 6-2.

Este cazul să semnalăm lip
sa de sportivitate a jucătoru
lui dinamovist Mirea Nico- 
Jae. El nu este la prima aba
tere, fiind eliminat din con
cursul internațional de la 
Brașov pentru indisciplină. 
De data aceasta, Mirea a lovit 
intenționat (din serviciu) cu 
mingea, In repetate rlnduri, 
pe jucătoarea brașoveană Fe
licia Bucur, în 
dei de mixt.

Scorul final 
Dinamo-Steagul 

în întîlnirea 
strucții București-C.S.U. Po
litehnica Cluj scorul este 
15-6 (trei partide întrerupte).

cursul parti-

al întîlnirll: 
roșu 13-11.
C.S.U. Con-

Theo MACARSCHI

1

Și în această săptămînă 
agenda internațională o 

si» estompează pe aceea 
internă.

Balcaniada de box de la Ga
lați atrage toate privirile spre 
orașul de pe Dunăre ; amato
rii de atletism consultă febril 
statisticile înaintea apropiate
lor campionate europene ; ca 
să nu mai vorbim de iubitorii 
tenisului, cărora finala Cupei 
Davis a și început să le pro
voace insomnii. Ar mai fi de 
amintit „Tour de 1’Avenir". 
Concursul internațional de 
skeet de Ia Tunari, Campiona
tele europene de canotaj aca
demic, Olimpiada feminină de 
șah, Balcaniadele de înot, 
polo, sărituri și motocros, spre 
a completa programul amplu 
al evoluțiilor internaționale în 
care sînt angajați purtătorii 
ecusonului tricolor.

Panoramicului nu-i rămîn, 
așadar, decît rămășițele de la 
un mare ospăț sportiv.

★
i totuși, citeva competi
ții de regularitate me
rită să fie amintite. Eta

pa de rugby, de pildă, se a- 
nunță foarte interesantă, mo
tiv pentru care l-am rugat pe 
maestrul emerit al sportului 
Valeriu Irimescu să ne-o co
menteze.

După cum ați remarcat 
(nădăjduiesc) convorbirile 
mele cu dl. G. 8-au rărit 
în ultima vreme, căzînd de 
la patru Ia trei, de la trei 
la una, Ia aceea de astăzi, 
care vestește zero-ul. Unii 
cititori și-au închipuit că 
dl. G. și-a suspendat gîndi- 
rea sportivă din cauza va
canței. Eroare î creierul 
eminentului meu prieten 
n-a fost niciodată în con
cediu.

Alții, închipuindu-se mai 
cu simțul realității, au su
gerat ivirea unui conflict 
între mine șl dl. G. Eroa
re : deși eîntem foarte 
vechi și buni prieteni și ne 
cunoaștem de-o viață în
treagă, nu ne-am renegat 
niciodată. Explicația e alta 
și neasemuit de simplă: 
dl. G. nu mai discută des
pre sport.

— Sportul contemporan 
și fotbalul, în special, au 
cunoscut, în ultimii S—4 
ani, o asemenea expansi
une fncît dacă se poate 
vorbi despre imperialismul 
activităților umane, aș în
drăzni să afirm că meciu
rile au debarcat și debor
dat pe toate continentele, 
alungind, colonlzind sau 
cel puțin eclipsînd o sea
mă întreagă de Îndeletni
ciri odinioară superioare, 
precum biologia sau versul 
alb, teatrul de păpuși sau 
muzica dodecafonică. A- 
ceastă adevărată preluare 
a puterii, care permite u- 
nei finale de cupă să aca
pareze de 10 ori mai mulți 
tineri decît ar izbuti să o 

▲ I

„Meciul derby al etapei, la 
Petroșani, Stiința-Grivița Ro
șie. Și „nu numai pentru că europeanăa tirgurilori^- le 
studenfa-ie află după două 
victorii consecutive obținute 
în deplasate ci, mai ales, pen-, 
tru tea «fe. anul trecut alcătu
iesc un team redutabil, o gar
nitură bine pusă la punct. V. 
Rusu și Dinu (foști grivițeni) 
trag după ei, în față, toată e- 
chipa, Bărgăunaș practică un 
joc tot mai incisiv de la o eta
pă la alta, iar Marinescu, deși 
capricios ca formă, dacă prin-

. de o zi bună..." Sarcina bucu- 
reștenilor nu ni se pare de loc 
ușoară.

La Bîrlad, Rulrnentul are 
șanse să obțină prima victorie 
în campionat, în dauna Vul
canului. în timp ce la Cluj se 
întîlnesc Agronomia și Pro
gresul, celor două „sărace" ale 
diviziei. în rest, nimic deose-

★
programează 
etapă sîmbă-

în săptă- 
trei com- 
U.T.A. în 
europeni,

fac*  pîn*  ri Vom Sooas, 
a-a cristalizat prin dou*  
fenomene fundamentale.

1) Pacea.
Intr-adevSe, subliniază 

dl. G. nici o forță socială 
sau organizație mondială 
a momentului nu s-a ară
tat In stare să adune la 
un Ioc fl fără tancuri re
ciproce, incendieri de can
tonamente sau demascări 
fanatico-irevocablle, aseme
nea cantități de state, pre
cum recenta Olimpiadă de 
la Mexic.

2) Războiul
Intr-adevăr, subliniază 

dl. G. nici o activitate de 
sociologie de la fizica anti
materiei la roman ți de la 
medicină la presă, radio, 
film sau televiziune n-au 
fost în stare să pricinuias
că declanșarea unui război, 
precum recentul meci de 
fotbal dintre Honduras și 
San Salvador. Ceea ce în
seamnă că sportul anului 
1969 a sărit frontiera uma
nului, urcînd în sferele 
supraomenescului..,

Ceea ce înseamnă că 
sportul a devenit (cu ade
vărat, și abia astăzi) un 
zeu, deoarece numai zeilor 
Ie e hărăzită puterea de a 
hotărî pacea sau războiul, 
ceea ce înseamnă — pre
cizează dl. G. ca o sem
nătură pe-o demisie — și 
că nimic din ceea ce s-ar 
întimpla de-aci înainte nu 
va Izbuti să aducă ceva 
nou. Gata.

•p. conf. Al. MIRODAN

&

INTERN
Steaua în Cupa cupelor, Dina
mo Bacău șt Rapid in Cupa 

urăm succes deplin în aceas
tă nouă ediție a tradiționale
lor întreceri.

★

In campionatele de hand
bal ies în evidență două 
întîlniri care angrenează 

patru formații bucureștene ; 
Universitatea—I.E.F.S., la -fe
te și Dinamo—Universitatea, 
la băieți. Ultima ar fi fost 
altădată un derby. Acum 
însă studenții nu mai alcătu
iesc temutul 7 de odinioară...

★

Clujenii vor avea prilejul 
să asiste sîmbătă și du
minică la o întrecere 

joriginală : tir cu ) arcul. 
Urmașii lui Wilhelm Tell 
își vor demonstra măies
tria încercînd să trimită 
săgețile în inima țintei. Sport 
nou la noi, tirul cu arcul re
clamă dreptul la existență. 
Dar, spre a primi un răspuns 
pozitiv, pe „cererea" sa tre
buie trecute — ca argumente 
—rezultate de valoare interna
țională. Le așteptăm, ‘tu atit 
mai mult cu cît se pare că 
această disciplină bate și la 
porțile consacrării olimpice.

Valeriu CHIOSE
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CU SEMN
DE ÎNTREBARE

DUMITRII! II LA ARAD...
După cum sintem informați 

de antrenorii clubului Rapid, 
slhibătă. la Arad, este posi
bilă reintrarea lui Nichi Du
mitrii! în echipa de tineret- 
rczervg a bucureștenilor. De 
remarcat că în ultimele 
două săptămîni Dumitriu II 
a participat la antrenamente 
intensive, fiind supus aproape 
aceluiași regim de pregătire 
ca și ceilalți componenți ai 
lotului feroviar.

INTERVIURI
DESPRE APROPIATELE
COMPETIȚII EUROPENE

MECIURILE JUNIORILOR
DIN. CAPITALA

Teren Gloria (ora 11,30) : 
Mașini Unelte — Laromet; 
teren Progresul (ora 10,00): 
Progresul — Energia Bucu
rești ; teren Timpuri Noi 
(ora 9,00): FI. roșie — Rapid; 
teren Laromet 
Tehnometal — 
tanța ; teren 
13,00): Sirena
Plopeni; teren Politehnica 
(ora 13,00): Sportul Studen
țesc — Progresul Balș.

(ora 13,00):
I.T.C. Cons- 
Sirena (ora
— Metalul

NICOLAE DUMITRESCU
In vederea aniversării a 

30 de ani de la Înființarea 
primei tabere de junipri 
organizată de F.R.F, în 
1939, ce va avea Ioc in ziua 
de 14 septembrie la Brașov 
foștii participant! sint invi
tați să se prezinte in ziua 
de 13 septembrie, la Bra
șov, la Institutul Hidrome
canic, din str. Karl Marx.

In ziua de 14 septembrie 
va avea Ioc un meci de 
fotbal intre o selecționată 
a foștilor partlcipanțl din 
București și provincie.

★
Foștii participant! la pri

ma tabără de juniori orga
nizată de F.R.F. in 1939 la 
Brașov care locuiesc in Bu
curești sînt convocat!, azi 
12 septembrie, orele 19,30 
la sediul F.R.F, pentru co
municări.

Pentru antrenorul Nicolae 
Dumitrescu, meșter făurar al 
actualei echipe campioane, a- 
ceastă perioadă de vară tîrzie 
repetă nopțile albe ale înce
putului de iunie, cînd U.T.A. 
trăia incertitudinile unui fi
nal de sezon zbuciumat care, 
în cele din urmă, s-a soldat 
cu trofeul de campion.

Și deși echipa arădeană a 
mai dobîndit de patru ori a- 
cest trofeu, se află totuși 
acum în emoțiile debutului în 
C.C.E. Ca și antrenorul Nico
lae Dumitrescu, care în anul 
1954, atunci cînd U.T.A. cîști- 
gase ultima dată campionatul, 
mai juca în echipa textilistă, 
dar competiția lansată de zia
ristul Gabriel Hanot 
sese încă viață.

Deschis și sincer 
cierl, de o luciditate 
bilă (a prezentat, în euforia 
victoriei finale, o sinteză rea
lă a capacității fiecărui jucă
tor, raportată la exigențele 
reprezentării în C.C.E.), antre-

nu prin-

In apre 
remarca-

norul arădean privește cu 
multă circumspecție apropiata 
dispută cu campioana Polo
niei. echipa varșoviană Legia.

— CONSIDERAȚI UN 
HANDICAP DISPUTAREA 
PRIMEI MANȘE LA ARAD?
— Poate că n-aș fi conside

rat-o ca atare dacă am fi 
știut mai multe despre Legia. 
Ca să fiu sincer, informați 
sintem, dar mai mult din 
punct de vedere... teoretic și 
eu aș fi preferat o cunoaștere 
„de visu". Cert este că echi
pa Iui Brychzy (de 58 de ori 
internațional) constituie un 
adversar incomod, nu numai 
prin prisma acestui semn de 
întrebare, ci și prin valoarea 
intrinsecă a formației despre 
care vorbesc grăitor desele 
invitații pentru turnee în 
străinătate primite de Legia 
în ultimele sezoane. Campi
oana Poloniei este o echipă 
solidă, practicînd un Joc rea
list, ca urmare a experienței 
sale gipternaționale.

— SPER CA ÎNDOIALA 
NU ÎNSEAMNĂ, ÎN ACEST 
CAZ, SCEPTICISM...
— Bineînțeles ! Scepticismul 

nu ne-a caracterizat nicicînd, 
nici atunci cînd cu ani în 
urmă luptam să scăpăm de 
retrogradare, nici acum cîteva 
luni cînd mulți ne vedeau pe 
locul II... De ce am fi deci, 
acum ? Băieții se simt in ple
nitudinea forțelor (absența 
Iui Pojoni se datorește toc
mai intenției de a avea tot 
lotul apt pentru Cupa cam
pionilor), pofta de joc, cum 
ați constatat și dv„ este în 
creștere, de lucrat la antre
namente, lucrăm cu aceeași 
conștiinciozitate ca întotdea
una. Pe scurt, campionatul,

cu pregătirile și curba sa 
obișnuită de efort, constituie 
pentru noi baza pregătirii și 
pentru meciurile din C.C.E.

Dacă vom învinge repede 
singurul impediment pe care-! 
prevăd: tracul, atunci vom 
reuși să înscriem, în meciul 
de la Arad, golurile care vor 
asigura victoria finală. Se sub
înțelege însă, evident, că mi- 
zînd pe ofensivă, pe aportul 
consistent al liniei mediane, 
vom avea grijă să nu lăsăm 
garda descoperită, pentru că 
un gol primit pe teren pro
priu poate nărui cele mai 
ambițioase planuri In această 
competiție europeană...

Desene de Neagu RADULESCU

lă eficiență, ații acasă cit și 
în deplasare. Ce 
mai elocventă în 
decit rezultatele ?

Astfel stînd

Paul SLAVESCU

MARIN BARB1ILESCU
„Imi păstrez, totuși, 
încrederea..."

Mîine — jocul cu U.T.A., 
joia viitoare — cel cu Vito
ria Setubal, în „Cupa euro
peană a tir gurilor", iată tu
rul de forță căruia trebuie 
să-i facă față Rapidul pe cele 
două fronturi, intern și ex
tern, în care s-a angajat.

„Și tocmai acum — ne spu
nea ieri dimineață antrenorul 
Marin Bărbulescu, în timp ce 
urmăream împreună pregăti-

rile fotbaliștilor feroviari — 
au intervenit unele defecțiuni 
in echipă care, într-o oarecare 
măsură, ne îngrijorează.

altă probă 
acest sens

lucrurile, 
cum vă gîndiți să alcătuiți li
nia de mijloc pentru meciuri
le de la Arad și de Ia Setu
bal ’

— Cred că alături de Ange- 
lescu vor juca Marin Stelian 
și Codreanu, ultimul evo- 
lutnd și cu alte ocazii în a- 
ceastă zonă a terenului ca ari
pă retrasă.

Sper, totuși, că Dumitru îmi 
va lipsi din echipă numai la 
Arad, urmînd să fie recupe
rat, prin tratamentul medical 
adecvat, în timp util pentru a 
putea juca joia 
Setubal.

viitoare, la

Setubal. Se 
ora actuală

— Apropo de 
pare că pină la 
conducerea tehnică a echipei 
nu posedă nici un fel de date 
despre formația portugheză.

— Intr-adevăr, deși noi am 
dorit s-o vedem la lucru. Nu 
cunoaștem stilul de joc al e- 
chipei, nu-i știm punctele 
forte, slăbiciunile ei...

— Vă aflați în fața unui 
fapt împlinit. Cum veți con
tracara acest inconvenient ?

FOTBALIȘTII
VIN SĂ „MOARA" LA FARUL

Șl LA 
LOT,
Șl LA 
CLUB

Chemați la startul lotului 
de tineret din acest sezon, 
pentru selecția echipei na
ționale în vederea jocului cu 
R.F. a Germaniei din 24 sep
tembrie, cei mai talentați și 
mai în formă fotbaliști, în
tre 19—22 ani, au ră6puns 
cu mai multă dorință de a- 
firmare ca în alte dăți.

întrecerea dintre cei 25 de 
jucători a început chiar din 
prima zi prin punctualitatea 
prezentării, prin receptivita
tea față de ideile expuse de 
antrenori și medic ca și prin 
sîrguința cu care s-au înca
drat, timp de trei zile, la 
examenele practice și teore
tice la care au fost supuși.

Aprecierile dinaintea aces
tei selecții n-au fost dezmin
țite și, după un prim antre
nament, de 60 de minute, 
s-au conturat cele două echi
pe care au fost testate fără 
a li se da sarcini speciale. 
A urmat un al doilea antre
nament la două porți (timp 
de 75 minute) în care jucă
torii trebuiau să răspundă la 
sarcinile impuse de orienta
rea tactică a echipei națio
nale A, căci pentru această 
reprezentativă sînt rodați ju
cătorii la tineret. Din nou, 
constatări promițătoare, în
trucît tineretul este „gata" 
sărși însușească repede căile 
ce duc la succes.

. -Existența . unui Jucător de 
fotbal are (ca orice existență) 
un început, o pantă ascen
dentă, un vlrf, un coborîș 
și un sfîrșit. Succesiunea 
aceasta este în legea firii, 
iar ca tot ce ține de ea și 
traiectoria unei cariere spor
tive se cuvine înțeleasă cu 
înțeleaptă bărbăție. Ca și în 
viață, în sport există un sfîr- 
șit natural, cauzat de scurge
rea timpului care îmbătrî- 
nește totul. Dar în sportul 
de performanță se mai ob
servă și involuții bruște, 
scăderi valorice ireversibile, 
survenite prematur la o vîr- 
stă cînd alții uluiesc încă, 
datorate uzurii cauzate de 
cel mai aprig morb (al fot
balului nostru mai ales) — 
viața nesportivă.

Facem o disociație netă 
Intre fotbalistul virstnic, ca
pabil, pe care îl stimăm 
suplimentar și între jucăto
rul repede vestejit, fiindcă 
n-a avut calități umane și o 
putere de înțelegere cît de 
cit rezonabilă. ‘Prin ultima 
categorie, argumentată la 
noi de atîtea nume, ne deo
sebim de țările cu potențial 
fotbalistic recunoscut. Acolo 
talentele consacrate la 19—20 
ani evoluează pînă la sfîr
șitul carierei cu virtuozitatea 
intactă, pe cînd la noi. tine
rii strălucesc vreo două-trei 
sezoane, apoi se plafonează, 
fixindu-se definitiv 
standard valoric 
pe care îl oferă în 
re pînă în ziua 
definitive. Această 
neeliminată la timp, tolerată 
și încurajată să rămînă în 
divizia A, influențează nefast 
sănătatea morală a fotbalu
lui nostru, grevîndu-i și stan
dardul tehnic.

Există la noi cîteva echipe, 
puține la/număr, care stră- 
duindu-se să-și formeze sin
gure jucători sînt foarte cir
cumspecte atunci cînd achi
ziționează. făcînd abstracție 
de W muzicalitatea numelor, 
cercetînd calitățile umane și 
sportive, precum și conduita 
trecută a celui în cauză. 
Fără nici o ezitare vom 
exemplifica această minori
tate prin U.T.A Din păcate 
există și o extremă contrarie 
atitudinii de mai sus. Avem 
cluburi colecționare de ju
cători vîrstnici sau ofiliți 
înainte de vreme, cluburi 
lirsite de criterii.- de exi
gență și de o politică pro
prie, care recondiționează 
microscopice vedete și în
cropesc an de an trupe se
zoniere. incapabile să depă
șească nivelul de șușanea 
fotbalistică. La astfel de 
echipe (foarte căutate, trebuie 
s-o recunoaștem) jucătorii 
vin să-și petreacă ultimii ani 
de accidentală carieră spor
tivă, să trăiască și să joace 
din amintiri, să-și 
vechile năravuri 
echipe țin locul ascunzi 
lor din pădurile trcp

la un 
mediocru, 
continua- 
retragerii 
categorie

cultive 
Aceste 
ișuri- 

lor 'din' pădurile tropicale 
unde se retrag elefanții, aș- 
teDtînd tainica îmbrățișare a 
sfîrșitului. Dar elefanții as
piră la singurătate deplină și 
nu mai vor nimic, semne de 
noblețe zoologică în fața 
inexistenței. In timp oe fot
baliștii se refugiază pentru 
o moarte publică, priveghlatâ 
de un oraș întreg. Să numim 
cîteva echipe la c*r» fotba
liștii vi* *a •* i

Farul, - Progresul București, 
Minerul Baia Mare, A.S. Cu- 
gir, Vagonul Arad, C.F.R. 
Cluj și multe altele, cu no
torietate sau fără. Te miri 
și te crucești cum, de ani de 
zile, echipele citate sau nu 
și-au asumat rolul de popas 
pentru jucători terminați, 
eliminați de prin alte locuri 
pentru nerespectarea legită
ților sportive și sociale, pen
tru recidive, pentru nesoco
tirea valorilor fundamentale 
ale vieții. Drumul spre neant 
sportiv trece invariabil pe 
la ele. Unele dintre sus-nu- 
mite s-au prăbușit, altele 
agonizează în brațele medio
crități, nici una nu s-a re
marcat prin forță sportivă 
sau morală.

Cum de este posibil ca 
Farul, Progresul București, 
Minerul Baia Mare să can
toneze voluntar ani de zile 
pe această linie falimentară? 
Cluburi puternice, cu mij
loace financiare superioare 
multor unități concurente au 
risipit bani, bunuri materiale 
și energie în acest joc ha
zardat și fără șansă, alegîn- 
du-se numai cu obsesia re
trogradării, care de multe 
ori s-a și împlinit, cu tris
tul prestigiu de a nu lansa 
jucători și de a fi autoarele 
unui fotbal rudimentar și 
anchilozat. Iar, cînd, în anul 
precedent, la Progresul, Cor
nel Drăgușin a încercat să 
arunce mănușa acestei triste 
tradiții, mizînd pe cîțiva ti
neri, a fost obligat s-o ri
dice singur și să se retragă.

Acum, să îngustăm dia
fragma și să privim numai 
la Farul. Aproape că nu ne 
mai amintim de cînd, după 
compoziție. această 
nu are rădăcini 
fotbaliștilor din 
din județ. Un constănțean 
jucător la Farul a devenit o 
curiozitate. Pentru responsa
bilii și antrenorii 
jucătorul 
parcă 
tînăr a 
crească 
buie să .
dacă vrea să ajungă fotba
list. în schimb, emisarii clu
bului răscolesc toată (ara și 
unde găsesc 
cîndva mai acătării îl împa
chetează repede și-1 aduc cu 
mare alai pe litoral, 
nu contează : nici 
nici uzura, nici dacă 
mai poate, nici isprăvile an
terioare, totul e lipsit de im
portanță d^că poartă un 
nume care acum trei, cipci, 
sau opt ani a făcut cîteva 
meciuri memorabile, măcar 
două, sau măcar unul. A- 
proape fără excepție, fostele 
vedete n-au făcut în amur
gul carierei vreo galopantă 
pasiune pentru Farul. Ve
nind aici, ele și-au văzut de 
treburi, s au înfruptat din 
deliciile litoralului ca niște 
oameni cu bani.
(era să scriu cu 
și cu acces la 
greșit nelimitată 
iubesc fotbalul și pe deasu
pra au mai și jucat. Ni s-ar 
putea replica cu mediocrul 
argument că echipa n-a că
zut din divizie. E drept, dar 
realizare* aceasta obținută 
deaecd ra • rîvnă situată în 
afara eticii aportului, com- 
penaeaz* evoluția tn general 
vadlMrt • achipai, Upm M

constantă de perspectivă, 
de potențial evolutiv, de or- 
ganicitate, trista reputație 
de formație alcătuită din 
„mercenari" insensibili față 
de principii, de sentimentul 
solidarizant al dragostei de 
club, față de amiciția reci
procă, de spjritul sportului 
și de imperativul civismului? 
Noi credem că nu. Or, în 
decursul ultimilor ani mulți 
dintre fotbaliștii Farului 
s-au autoblamat, intinind im
plicit și clubul 
în sezonul trecut, 
constănțeană, atmosfera 
conduita unor jucători 
devenit de tristă notorietate.

Publicul constănțean tîn- 
jește de multă vreme după o 
echipă zdravănă, făcută din 
băieți tineri, onești, ambiți
oși, atașați de fotbal, de club 
și de oraș, nu doar de avan
tajele consecutive înregi
mentării pentru un an, doi 
în echipa prin care se iese, 
de regulă, din activitatea 
fotbalistică. Publicul aș
teaptă, dar e mereu derutat 
și amăgit, fiindcă în club și 
în jurul său funcționează 
cercuri vicioase intens 
solidate. 
sumară 
erorile, 
lor. Și 
îndurat .
tima perioadă, să afirme că 
văd Intr-adevăr ceva în ne
regulă. Există pe de altă 
parte și semne de mistică 
credință, după care doar X 
sau Y ar putea salva echipa 
fiindcă se pricepe la „aran
jamente". Asta da calitate 
pentru un / conducător de echi
pă !! Chiar atît de mult s-a

reprezentat, 
echipa 

ei, 
au

con- 
Chiar și la o analiză 

devin pregnante 
repetarea și autorii 
totuși, ce greu s-au 
unii, chiar și în ul-

atrofiat simțul moral al uno
ra, incit cred că în sportul și 
în societatea noastră pot fi 
acreditați astfel de oameni?

Noi sintem convinși că 
opinia publică din Constanța 
este capabilă să impună ce
lor în drept eliminarea tutu
ror tarelor devenite un ne
guros destin pentru echipa 
ei. Acest club trebuie să se 
despartă de trecutul său, să 
se apropie de modul de exis
tență a) U.T.A.-ei și al altor 
unități meritorii cum ar fi 
Rapid, Petrolul, Jiul, Univer
sitatea Cluj și Universitatea 
Craiova.

Există acum o nouă con
ducere. dar faptul nu ajunge. 
Trebuie o altă concepție, o 
politică proprie față de fot
bal, față de jucători și socie
tate. Sperăm cS noii respon
sabili au înțeles menirea lor 
de a schimba cursul exis
tenței clubului și. în special, 
al echipei de fotbal. Nu știm 
însă cît sînt de rezistenți 
pentru o încercare grea. 
Dar bănuim că nu vor fi 
izolați, dacă vor avea un 
program de lucru inteligent, 
limpede, ferm. Aducerea an
trenorului Marian cu o săp- 
tămînă înaintea începerii 
campionatului nu poate con
stitui decit o premisă a re
dresării. Procesul e însă mult 
mai complicat, pretinde o 
reorientare generală, efort, 
tenacitate și răbdare. La 
sfîrșitul său, Farul nu va 
mai fi însă un țintirim de 
apuse vedete, ci o cetate 
sportivă în care vor crește 
fotbaliști de marcă.

— Vă referiți ia accidenta
rea Iui Dinu suferită sîmbătă 
în timpul meciului cu Stea
gul roșu ?

— Dacă ar fi numai atît 1 
Miercuri după-amiază, la a- 
micalul cu Metalul s-a lovit și 
Dumitru; o lovitură la șold, 
căreia nici el nici noi nu i-am 
prea dat importanță, intrucît 
Dumitru a continuat să ră- 
mină în teren. Azi dimineață 
însă (n.r. ieri) un telefon din 
partea tatălui său ne înștiin
ța că Dumitraș al nostru este 
imobilizat la pat, acuzînd du
reri. Vă închipuiți ce înseam
nă să te vezi dintr-odată in 
situația de a fi lipsit de apor
tul a doi mijlocași dintre care 
unul — mă refer la Dumitru 
— e o rotiță extrem de im
portantă, date fiind sarcinile 
lui speciale. în angrenajul 
echipei. Și tocmai acum cind 
ideea noastră de joc — cu 
trei oameni la mijlocul tere
nului — era aplicată cu destu-

— Vrînd-nevrînd, în prima 
repriză a meciului cu Vitoria 
Setubal va trebui să acționăm 
cu prudență, să ne studiem 
adversarul, temporizînd cit 
mai mult. Apoi, pe baza, indi
cațiilor pe care le vom da 
jucătorilor la pauză vom pu
tea schimba tactica.

. — Nu este o „schemă a fri
cii", aceasta din prima repri
ză pe care o preconizați și de 
care ar putea profita adversa
rul ? N-ar fi mai bine să-și 
impună Rapidul „legea" la 
Setubal chiar dacă joacă în 
deplasare ?

— Ușor de spus. Nu uitați, 
însă, că ne aflăm în fața unui 
meci cu miză, într-o competi
ție europeană, cu tur și retur... 
Cu toate indisponibilitățile 
survenite în echipă, eu îmi 
păstrez totuși încrederea în 
posibilitățile băieților mei 
care, .în aiitea ocazii, au de
monstrat că sînt în stare să 
facă față situațiilor dificile, 
dublindu-și eforturile...

- g. n. —

TREI ARBITRI ROMÂNI LA CURSUL
DE PERFECȚIONARE DE LA FLORENȚA

Anul acesta, între 27 și 31 
octombrie, se va desfășura 
la Florența, sub eg'da 
U.E.F.A., un curs de perfec
ționare a arbitrilor, la care 
vor participa „cavaleri ai 
fluierului" din majoritatea 
țărilor europene.

Din țara noastră au onoa
rea să participe, alături de 
cei mai renumiți arbitri 
F.I.F.A., trei arbitri interna-

ționali și anume : Andrei 
dulescu, Cornel Nițescu 
Nicolae Rainea.

ȚARĂLUNGĂ

Romulus BALABAN

JUCĂTORUL DVORJAC
(Vagonul Arad) SUSPENDAT

PE UN AN
Pentru repetate abateri 

disciplinare și dezinteres in 
pregătire, Francisc Dvorjac 
(Vagonul Arad) a fost scos 
din lotul echipei și suspendat 
pe timp de un an. Sancțiu
nea lui Dvorjac a fost tri
misă, spre ratificare, Fede
rației române de fotbal.

Ră-
Și

A FUGIT DIN NOU!
După cum ne-a informat pre

ședintele clubului Progresul, 
I. Sfetcu, jucătorul Țarălungă 
și-a părăsit din nou echipa, fu
gind la Craiova. Deși ceruse 
un concediu de două zile — 
care i-a și fost acordat de club 
— pentru a se prezenta la exa
menul de admitere la I.E.F.S., 
peste noapte și-a descoperit 
vocația de economist și... a 
luat drumul Craiovci, ca și cum 
la București n-ar exista Acade
mia de Studii Economice.

Credem că a sosit timpul ca 
Federația română de fotbal să 
ia măsuri drastice împotriva 
acestui jucător care, umbljnd 
după căpătuială, a încercai să 
schimbe, in ultimele luni, vreo 
trei sau patru cluburi.

echipă 
în masa 
oraș sau

A

clubului, 
de baștină este 

stigmatizat. Dacă un 
avut neșansa să 

în această zonă tre- 
plece în altă parte

un fotbalist

Nimic 
vîrsta, 

abia

cu renume 
rău nume) 
înțelegerea 

a celor ce

Mi-a scris Lovin.
Vi-1 mal aduceți aminte ? E 

vorba de atacantul acela mărun
țel și blonziu din garnitura pri
mului an „de A“ al Universității 
Craiova. Pe-atunci, luni și luni la 
rînd, numele lui a figurat la col
țul negru al publicațiilor șl ru
bricilor de sport, devenind in 
scurtă vreme un simbol atotgrăi- 
tor pentru ceea ce fotbaliștii În
țeleg prin termenul 
„trozneală”.

Ce se-ntîmplase 1 
probabil vă aduceți 
răstimpul a numai

argotic de

9
acelea ale golgeterilor seriei...

Și lată, deunăzi, am primit o 
scrisoare de la Lovin. 12 pagini 
scrise mărunt, din care vă pro
pun să citim Împreună 
fragmente.

„Cu toate cite se spun 
cred despre mine, scrie 
am fost un sportiv corect, 
cumsecade și un sufletist (s.n.). 
De aceea, mă adresez dumnea
voastră (...). De cinci ani port pe 
obraz o pată pe care n-o merit

LOVINu

cîteva

$i sc 
Lovin, 
un om

ochii cu oamenii, iar ziarele le 
deschideam cu teamă că iar o să 
scrie ceva despre mine (...). Am 
trecut de bună voie la echipe 
din campionatul orășenesc și din 
C, ca să mi se uite numele (...). 
De cinci ani n-am primit nici o 
sancțiune disciplinară de la an
trenori, conducători de secții sau 
arbitri (...). De ce vă scriu toate 
astea ? (...). Din cauza necazuri
lor avute, eu n-am făcut o ca
rieră de fotbalist cum am visat,

al 
sa 
ce 

Bih- 
Dar

fi

specia
listului

După cum 
aminte, in 

_____ . _ trei etape, 
acest jucător firav — să nu-1 pui 
nici coadă la zmeu, cum ar zice 
fostul antrenor craiovean Glcă 
Nuțescu — izbutise ignobila per
formanță de a trimite în gips una 
din certitudinile noastre olimpice 
(portarul stelist Suclu, dublă 
fractură) șl pe unul dintre oamenii 
de bază al lui „U" Cluj (Neșu, 
dublă fractură).

Se știe și ce-a urmat : șase 
luni de suspendare a făptașului 
(mulți susțlnind că a scăpat prea 
ușor), decretarea Iul, la gazetă și 
radio, pe micul ecran, în ședin
țele comisiei de disciplină și in 
vestiarele jucătorilor, ca un „peri
col public nr. 1" pentru integrita
tea corporală a fotbaliștilor din 
prima divizie; apoi: o faimă de co- 
tonogari răsfrintâ pe nedrept asu
pra coechipierilor lui Lovin — 
primiți multă vreme după aceea, 
pe toate stadioanele, cu strigăte 
adecvate acestei posturi — și, in 
sfirșlt, plecarea Iul Lovin de la 
„U“. Craiova și dispariția lui in 
ceața lipsei de notorietate care 
înconjoară competiția echipelor 
de categorie inferioară. Abia in 
campionatul trecut, o dată cu 
promovarea echipei Electroputere 
ta divizia aoound*, ne-a fost dat 
(t aurim din nou de Lovln, nu- 
«aia atu tund conaemnat printre

(...). în faza în care s-a acciden
tat Suciu eu n-am avut decit 
ghinionul că am fost singurul 
jucător craiovean angajat în corp 
la corp cu un buchet de steliști, 
în careul lor, și de aici s-a con-, 
siderat că eu l-am accidentat pe 
Cjciu și încă lnten(lonat. Dar 
fundașul Georgescu și chiar Su
ciu știu la fel de bine ca și mine 
că n-a fost așa. Țin minte ca 
acum, cînd s-a întimplat neno
rocirea. Eu mă aflam cu ambele 
picioare pe gazon (...). Dar de
geaba am încercat să explic lu
crul acesta mai tirziu. că nu m-a 
crezut nimeni, Iar băieții de la 
Steaua erau prea necăjiți ca să 
mai țină cont de ce o să se in- 
tîmple cu mine pe urmă (...). în 
cazul care s-a întimplat mai tir
ziu cu Neșu am fost intr-adevăr 
vinovat, dar nu l-am lovit pe 
Neșu intenționat, a fost un acci
dent nefericit (...). Dar nimeni 
nu m-a crezut după cazul cu 
Suciu șl eu am ramai pentru 
totdeauna cu un renume prost 
(...). Deși eram nevinovat, mult* 
vrema mi-a foit Jan* rt mal dau

deși nu sînt un element rău, iar 
talent am avut (...). 3Sar în cu- 
rlnd îmi voi începe activitatea 
de inginer șl poate peste un an 
sau doi o să mă retrag din fotbal 
(...). Aș vrea să ies de pe teren 
de la festivitatea de despărțire cu 
fruntea sus și aplaudat, nu să 
răsufle lumea ușurată că a scă
pat de un cotonogar (...). Vreau 
să am și eu amintiri frumoase 
din fotbal cum au alții, nu să-mi 
fie rușine că am dat cu piciorul 
In minge (...). Poate mă puteți 
ajuta să se știe că am fost un 
jucător tenace, bătăios, dar nu un 
huligan, cum zic de mine cei 
care mă cunosc numai din ce-au 
auzit din cazurile cu Suciu și 
Neșu (...). Colegii mei de echipă 
și de la toate echipele unde am 
jucat știu ce om am fost și vă 
pot da oricînd referințe despre 
mine...".

văzutul plin de dramatism 
vieții însăși ? Că scrisoarea 
poate fi considerată — ceea 
eu tind să cred că este — o 
ceră destăinuire de suflet ? 
că, Ia fel de bine, ea poate
luată și drept o fariseică încer
care de a scăpa, la vremea sca
denței, de ispășirea cea mai grea: 
aprecierea definitivă a opiniei 
publice ? Nu-1 cunosc atît de 
bine pe Lovfn incit să-mi pot 
exprima o părere certă în legătură 
cu autenticitatea durerii cuprinse 
în scrisoarea primită de la el. 
Pot spune, însă, cu toată certitu
dinea, că, în cazul în care „sufe
rințele tinărului Lovin*, zugrăvite 
mai sus, sînt adevărate, atunci a- 
semenea sentimente și gînduri nu 
fac decit sâ-1 onoreze pe respec
tivul jucător, dindu-i, după pă
rerea mea, tot dreptul la o recon
siderare a unghiului din care-1 
priveam pînă acum. Dar, așa cum 
spuneam, e greu să apreciezi o 
situație cunoscută mai 
auzite... Oricum, supun 
ditației 
fotbalist

mult din 
cazul me- 
citl torul uiși aprecierii 

sau suporter.
Petre DRAGU

P.S. O

. *Ce sâ-1 răspundem Iul Lovin 1 
C4 rituațla ia ne erați cit de 
mult ee ueamini fotbalul, in 
Bipoetale lui eaentlale, au nepre-

nedumerire : De ce vor
bești d-ta, Lovin, despre d-ta, la 
timpul trecut : „am avut talent", 
„am fost un om cumsecade" etc.? 
După cite știu, te afli în plină 
putere și formă sportivă. dai 
goluri multe și ești iubit ele pu
blic și — ca să-ți dezvălui un se
cret —. antrenorul d-tale, maes
trul Oțeleanu, cu care am vorbit 
recent, mi-a spus că te consideră, 
sub toate aspectele — tehnic, tac
tic, disciplinar, moral-volitiv — 
omul nr. 1 al echipei pe care o 
conduce. Mal mult : mi-a spus că 
iși pune mart speranțe în ceea 
ce poți realiza de-acum înainte.

Dări...

P. D.

Ziua a treia a fost rezervată 
trialului între galbeni și roșii, 
care s-au întrecut într-un j6c 
de două reprize a 45 de mi
nute.

După primele două verifi
cări, galbenii păreau, favorit» 
și, intr-adevăr, ei s-au im
pus și în cadrul trialului, în- 
vingînd cu 6—2 (2—1). âră- 
tînd mai ihultă coeziune în 
cadrul liniilor sau al cuplu
rilor și demonstrînd că do
resc sa facă parte din tinara 
reprezentativă a țării, căreia 
i se acordă din ce în ce mai 
mult atenția cuvenită.

S-au evidențiat aproape 
toți jucătorii de Ia galbeni 
și cîțiva din cealaltă echipă.

Apreciind cu note pînă la 
10, comportarea lor i-a si
tuat pe următoarele trepte:

1. Nota 9 : Iulică Popa, Du
mitru, Neagu.

2. Nota 8 i Duțan, Dincuță.
3. Nota 7-f- : Turcu.
4. Nota 7 1 Broșovschi, Ca- 

tona, Lucaci, Caniaro, Mușat, 
Popoviei, Cheran, Pop, O- 
prea, Bădin.

5 Nota 6-j- i Sărac, Kuh ÎI, 
Petreanu.

Cei care s-au comportat 
sub nota 6+ rămîn sub ob
servație pentru alte acțiuni, 
dar deocamdată...

Am urmărit, cu justificat 
interes, jocurile disputate 
duminică. care au prilejuit 
fotbaliștilor Tătaru II, Stoi- 
cescu, C. Ionescu (Met. Tir- 
goviște) și Iosif Straț o 
bună evoluție. Ei bat puter
nic la porțile lotului de ti
neret, iar noi abia aștep
tăm să le deschidem larg, 
pentru că au și talent, Și 
vîrsta care dă speranțe...

La o întrebare la care an 
răspuns mulți specialiști și 
anume aceea : ce trebuie să 
facă jucătorii de lot ca să 
joace bine în selecționată, 
dar și în jocurile de campio
nat ?, au răspuns în această 
etapă, prin comportarea lor, 
și unii jucători care au par
ticipat miercurea trecută la 
primul trial al lotului de ti
neret.

Un răspuns de comportare 
în creștere au dat : Oprea 
(8). Cheran (8), Bădin (8). Pe
treanu (7), Lucaci (8), Turcu 
(8); o comportare egală cu ă- 
ceea de la trial au avut-o: 
Pop (7), Popoviei (7), Mușat 
(7), Dincuță (8), Neagu (9), 
Dumitru (9), Catona (7).

Ceilalți nu au știut să... răs
pundă și ne întrebăm de ce.

Nu cumva au neglijat in
dicațiile date pentru progra
mul la cluburi sau sfaturile 
primite de la tehnicienii lo
turilor ?

Relația PREGĂTIRE CLUB 
— PARTICIPARE LOT se 
bazează pe scopuri comune, 
pe căi precise și, în primul 
rînd, pe o perfectă colabo
rare.

Continuăm să urmărim a- 
tent toate aspectele care 
concurează la o cit mai bună 
selecție și cate girează a- 
pariția noilor valori repre
zentative. Le vom . face pu
blice cît mai des. ca să sti
muleze interesul de a avea 
dubla cinste: excelent fotba
list astăzi — excelent cetă
țean astăzi și... mime.

Vintilă MARDARESCU 
anttenorul loturilor național* 

A* tinere» «< olimpia



GOSTA PETERSSON (Suedia) PRIMUL 
ÎNVINGĂTOR ÎN „TOUR DE L’AVENIR"
HRISTACHE NAUM, transmite din LE MANS

COMPETIȚIA VOLEIBÂLISTICĂ A ANULUI: „CUPA MONDIALA'4

LA HALLE PRIMUL LOC
SE DECIDE ÎN PRIMA ZI
4tU.RiS.S. fiBulgaria, mari favorita ÎB Ci no va porni In tur noul 
\final cu\ictorlot • Voirj Incorta -voleibaliffii coroonl intrarea, cu 

iun ^aljltrfernerJn flndul olltol ? /

Soarele blînd de toamnă a 
învăluit și astăzi fermecătoa
rele meleaguri ale Le Mâns- 
ului. Pe celebrul circuit Bu
gatti a avut loc joi după- 
amiază prologul uneia din 
cele mai importante probe 
ale ciclismului amator inter
național, Tour de l’Avenir, 
ediția a IX-a. Caravana, 
impresionantă prin amploare 
și colorit, s-a pus în mișcare 
la amiază pentru a străbate 
cei 17 km care despart orașul 
Le Mâns de circuitul Bugatti.

Locul de start și de sosire 
al circuitului Bugatti — ade
vărat oraș în miniatură — 
a trăit timp de patru ore sub 
semnul ciclismului, urmărind 
o întrecere liniștită în locul 
zgomotoaselor evoluții ale au
tomobilelor cu sute de cai 
putere. Spectatorii au apre
ciat și aplaudat cu entuziasm 
disputa cicliștilor, savurînd 
lupta acerbă dintre om și 
acele cronometrului. Plecînd 
la intervale de un minut și 
jumătate, rutierii au lăsat tu
turor momente de respiro fo
losite pentru comentarii. Noi 
am organizat în această vre
me o anchetă fulger printre 
20 de specialiști de renume 
ai ciclismului și printre aler
gători. Din rîndul celor an
chetați remarcăm pe Robert 
Jamine (Franța) — președin
tele Juriului internațional.

Wladislaw Golombiewski (Po
lonia) — merhbru al Comite
tului director al F.I.A.C., Lu
cian Acou, antrenorul echi
pei Belgiei, Robert Oubron, 
antrenorul echipei Franței, 
Gosta Petersson (Suedia), 
campion mondial, Soucek, li
derul echipei cehoslovace. Ce
lor 2O’*le-am  pus următoarea 
întrebare: „Cine va reuși,
după opinia dv., să cîștige 
această ediție a Turului 
Franței Fiecare dintre ei 
ne-au indicat' cite trei favo- 
riți cărora le-am acordat 
punctajul 3—2—1. Iată cla
samentul final al acestei an
chete: 1. Gosta Petersson
(Suedia) 39 puncte, 2. Fedor 
Den Hertog (Olanda) 29 p, 
3. Leif Mortensen (Danemar
ca) 16 p, 4. Zenon Czechoski 
(Polonia) 9 p, 5.
Kurmann (Elveția) 8 p, 6. 
Jacques 
6 P, 7.
(Franța) 
(Franța) 
teau (Franța) 3 p, 10 Bernard 
Thevent (Centre-Franța) 1 p.

Deși concurenții au avut 
de întîmpinat, pe alocuri, un 
puternic vînt din față sau din 
lateral, ei au reușit să acopere 
cele două ture de la Bugatti 
(9,150 km) într-un ritm rapid, 
datorită atît bunei lor pregătiri, 
cit șl pistei excelente. După 
evoluția lor, participanții pot

fi împărțiți în trei categorii 
valorice: I — cei care au rea
lizat timpi pînă la 12 min. 
(5 concurenți); II — între 12— 
13 min (aproximativ 70); III 
— peste 13 min (circa 30). 
Cîștigă torul,
Petersson, a avut un ritm de 
46,241 km/h. Reprezentanții 
noștri, omogeni în general, au 
avut la acest prolog al cursei 
o comportare modestă. Iată 
clasamentul i 1. Gosta Petei - 
sson (Suedia) 11:52,36, 2. Joop 
Zoetemelk (Olanda) 11:52,86, 
3. Josef Fuchs (Elveția) 
11:56,55, 4. Leif Mortensen 
(Danemarca) 11:57,62, 5. Fedor 
Den Hertog (Olanda) 11:59,97, 
6. Crapez (Belgia) 12:06,46, 7.

suedezul Gosta

Magiera (Polonia) 12:15,49, 8. 
Duchemin 
12:16,73, 9.
12:17,14... 
13:02,22, 
13:08,26, 
13:08,71, Ștefan Cernea 13:17,42, 
Vasile Tudor 13:18,16. Con
stantin Grigore 13:20,80, A- 
lexandru Sofronie 13:21.06. 
Ion Cosma 13:26,84.

Astăzi are loc etapa I. Ea 
este împărțită în două semî- 
etape: dimineața, se dispută 
proba cu startul în bloo Le 
Mans (Savigne— Lăveque) — 
La Fertâ-Macâ, 93,5 km, iar 
după-amiază, un contratimp 
'pe echipe de 10 km în locali
tatea La Ferte-Macă.

(Vest - Franța)
Illonis

Nicolae
Gabriel

Teodor

(Spania) 
Ciume ti 

Moiceanu
Puterity

După configurația seriilor „Cu
pei mondiale", cea de la Halle 
pare să se anunțe mal puțin zbu
ciumată de febra calificărilor. 
Senzația de calm o dă, in primul 
rind, diferența valorică incontes
tabilă dintre aspirantele îndreptă
țite la calificare — U.R.S.S. șl 
Bulgaria _ șl celelalte două for
mații participante — R.P.D. Co
reeană și R.F. a Germaniei — 
predestinate turneului de conso
lare.

Poate, singurul punct de inte
res al acestei dispute îl constituie 
întîlnirea directă dintre campionii 
olimpici șl bulgari, al cărei re
zultat, chiar neinfluenijnd califi
carea, capătă importanță deose
bită. întrucît el va conta în tur
neul final de la Berlin. Deci, fie
care echipă este interesată să 
pornească la lupta pentru Cupă 
cu avantajul unei victorii.

Ce face ca echipele R.P.D. Co
reene și R.F.G. să nu fie credi
tate cu rezultate pozitive în se
rie 7 Mai întîi faptul că asiaticii, 
porniți pe urmele Japonezilor, se 
află într-un stadiu incipient al 
consolidării poziției de candidat 
la pozițiile fruntașe. Nu este ex
clus, însă, ca acest stadiu să fie 
depășit curînd și coreenii să se

Xavier

Clauwart
J. P. Dauguillaume
5 p, 8. J. P. Boulard
4 p, 9. J. P. Paran-

(Belgia)
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lmpună, chiar mal devreme decît 
am bănui, in arena internațională. 
Ar fi însă hazardat să credem 
că aceasta s-ar putea întlmpla la 
„Cupa mondială", mal ales că 
adversarele de la Halle sînt e- 
chipe de clasă șl, la ora actuală, 
în mare formă. în ceea ce pri
vește pe voleibaliștii din țara 
gazdă a viitoarei Olimpiade, ad
miși la „Cupa mondială" in vir
tutea acestui fapt, ei se prezintă 
mult sub nivelul celorlalți. Elevii 
antrenorului Edgar Bolomsver își 
fixează, de altfel, ca unic țel cîș- 
tigarea unei experiențe interna
ționale care să le fie folositoare 
la_ turneul olimpic din 1972. Deși 
lotul este compus in majoritate 
din vechi internaționali ca Uwe 
Zltranski, Karl Herzvig, Klaus 
Meetz, Manfred Kindermann, 
Hans Krauhoff și Armin Dalsky 
(la care se adaugă Hari Rohjans, 
Volker Paulus, Alfred Kolomann, 
Halto Nolte, Bernard Wehrenberg 
și Michel Kronstein), el nu a 
atins o valoare care să-1 reco
mande capabil de o replică se
rioasă pentru oricare dintre cele 
trei partenere.

Revenind la punctul de atrac
ție care face ca sala Neue-Sport 
din Halle să nu fie chiar un loc 
unde nu se va întimpla nimic, 
partida derby U.R.S.S.—Bulgaria, 
programată chiar în prima zi, 
trebuie să subliniem că, în ciuda 
aparențelor, va fi un meci echi
librat in care o eventuală victorie 
bulgară nu ar putea fi conside
rată drept mare surpriză. Și iată 
de ce, formația Bulgariei, foarte 
solidă și omogenă prin baza pe 
care l-o oferă clubul Ț.S.K.A. 
Sofia, cîștigâtor al C.C.E. 1969, a 
înregistrat un salt apreciabil, în 
ultimii ani, demonstrat de ultl-

mele competiții Internaționale; 
Barometrul situației recente. Tur
neul de la Moscova, arată că 
echipa vădește o formă exedentă, 
iar coordonatorul — acest pion 
hotărltor — Karov a fost apre
ciat de cronicarii sovietici (ca jl 
de noi, după meciul Steaua — 
Ț.S.K.A. Sofia) drept unul dintre 
cel mal buni din Europa. Șl dacă 
bulgarii au fost învinși de so
vietici în întîlnlrea de la Mos
cova la un scor strlns : 2—3 (10i 
—7, —1, 7, —11), cu siguranță că 
terenul propriu a avut o 
fluență apreciabilă. Pe cind 
Halle lucrurile se schimbă.

în acest turneu formația

in
ia

de 
bază a bulgarilor a fost urmă
toarea : D. Karov, Z. Slmeonov, 
K. Ivanov, Șt. Stoev, Șt, Kralcev, 
D. Zlatanov.

Campionii olimpici știu Insă să 
lupte pentru victorie, ceea ce va 
face ca meciul să fie deosebit da 
interesant. Antrenorii sovietici 
Iuti Klescev și Marc Barskl s-au 
oprit asupra următorului lot : 
Iuri Polarkov, Vasilius Matusevas 
(Burevestnlk Harkov)» Eduard 
Sibirlakov (Ț.S.K.A. Moscova)» 
Valeri Kravcenko, Oleg Antropov, 
Alexandr Portnoi (Burevestnlc 
Alma-Ata), Vladimir Beleaev, 
Vladimir Mocrușev (Zvezda Lu
gansk), victor Mlhalciuk, Ev- 
ghenl Lapinski (Burevestnik 
Odessa), Boris Tresduk, Vladimir 
Ivanov (Lokomotiv Kiev)» Efim 
Ciulac (S.K.A. Rostov pe Don) și 
Alexandr Vlzjacev (Spartak Le
ningrad). Dintre el, Poiarkov, Sl- 
biriakov, Krevcenko, Laplnskl șl 
Ivanov au făcut parte din echipa 
campioană olimpică.

Aurelian BREBEANU
In prezența a numeroși specta

tori care fac, cu fiecare zi ce 
trece, tribunele neîncăpătoare, 
s-au desfășurat întrecerile din 
cadrul recalificărilor. Deși spec
tatorii sînt extrem de numeroși, 
totuși, în tribuna principală, un 
sector de cîteva sute de locuri a 
fost rezervat pentru elevi, care 
vin fie în timpul orelor de edu
cație fizică (aici a început anul 
școlar), fie în timpul lor liber.

remarcat șide 
programelor și

ORICE REZULTAT ESTE POSIBIL
(Urmare din pag. I)

nic, ataca mereu, dar acționa 
crispat. Comportarea lui 
avea o explicație: după tere
nurile cu iarbă și de beton 
din Statele Unite, 
pentru prima., oară în acest 
an, contact cu o suprafață 
acoperită cu zgură. Acum 
însă, Ashe marchează o pu
ternică revenire. Victoria 
netă asupra lui Rosewall și 
dîrza rezistentă opusă lui 
Laver pledează în acest sens. 
Se pare că primul 
american se apropie 
ma de anul trecut, 
cîștigat consecutiv 27 
ciuri și cinci 
naționale la 
montă unică 
nisnlul.

Proaspătul 
Statelor Unite. Stan 
mi-a lăsat o impresie deose
bită în capitala Franței. 
L-am văzut jucînd împotriva 
iugoslavului Iovanovici. 
cesta a condus eu 2—1 la 
furi. 5—2. 40—15 in setul 
treilea și apoi cu 4—3 
setul IV. Smith a Ieșit totuși 
cijtigător. Cum? Prin servi
cii foarte tari și plasate. El 
venea tot timpul la fileu, 
atacînd decisiv, dovedindu-se 
un autentic exponent al șco-

el lua,

jucător 
de for- 
cind a 
de me- 

inter-
perjor-

turnee 
rind.

in analele le-

campion al
Smith,

A- 
se- 
al 
în

Iii americane de tenis. In 
'fața acestui bombardament 
de mingi, Iovanovici deși a 
reușit să-și paseze de cîteva 
ori adversarul, și-a ieșit din 
mină și, pierzîndu-și treptat 
încrederea, a fost nevoit să 
cedeze.

Charlie Pasarell este parcă 
produsul a două școli: a ce
lei americane (joc la fileu cu 
atacuri puternice din ambele 
părți și încheieri decisive la 
a treia minge) și a celei aus
traliene (repertoriu tehnic 
mai bogat). Pasarell are un 
stil frumos,

Despre Clark 
care are multă 
am auzit că este 
al jocului de simplu, în timp 
ce Bob Lutz manifestă pre
dilecție pentru partidele de 
dublu. Cit privește pe Cliff 
Richey, introdus în ultimul 
moment in team-ul american, 
nu dispun de datele i 
sare pentru a mă putea 
nunța.

— Ce întrezăriți la 
veland?
— Victoria împotriva 

gliei a fost determinată 
este părerea mea — in 
mul rind, de factorul psiho
logic. Succesul de la Wim
bledon a consolidat și mai

spectaculos. 
Graebner, 

experiență, 
specialist

nece- 
pro-

Cle-

An-

pri-

DIN GALATIUL 
BALCANIADEI DE BOX

mult încrederea lui Țiriac și 
Năstase in propriile forțe. Și 
această siguranță 
constituie un atu important 
al reprezentativei ~ 
in Challenge-Round. Desigur 
însă că, valoarea intrinsecă 
are cea mai mare pondere. 
Anticipez un meci foarte 
strîns, dar rezultatul este 
deschis. Mă gîndesc, de pil
dă, că s-ar putea ca fiecare 
meci să se întindă pe dis
tanța a cinci seturi și totuși 
jucătorii aceleiași echipe să 
aibă cîștig de cauză în toate 
partidele. Este o opinie. Îmi 
amintesc, de exempt-’ de o 
întîlnire din primul tur al 
unui concurs de la Hamburg, 
în 1937. Chinezul Ko Sin Ki 
cîștigase primul set eu 6—0 
la italianul Romanoni, pen
tru ca să-l piardă pe urmă
torul cu același scor, iar al 
treilea să-i revină cu 13—11. 
Ce se poate spune despre o 
asemenea fluctuație?

Cred că la Cleveland, te- 
nismanii români vor trebui 
să folosească mult loviturile 
de voie, să încerce să-și țină 
adversarii cit mai 
de fileu. Utilizarea loburilor 
și a pasing-shoturilor în
seamnă un risc. Țiriac știe 
să ducă trena și să poarte 
greul unei întîlniri. El este 
mai copt pentru meciuri im- 

în general, 
randa-

de sine

României

departe

De asemenea, este 
faptul că difuzorii . „
buletinelor de concurs, controlorii 
de bilete și însoțitorii fiecărei
delegații sînt tot elevi, care-și
îndeplinesc misiunea încredințată 
cu o rigurozitate demnă de invi
diat. Și acum, despre întrecerile 
zilei.

In proba de 4+1 am urmărit 
șase ambarcațiuni, care își jucau 
ultima șansă pentru calificarea în 
semifinale. Au reușit acest lucru 
echipaj ele olandei (6:39,22), 
S.U.A. (6:45,97) și Austriei (6:46,01). 
O clasificare a timpilor înregis
trați în eliminatorii șl recalificări 
situează echipajul României, eu 
6:41,12, pe locul 4, după R.F. a 
Germaniei (6:34,69), Olanda 
(6:39,19), R.D. Germană (6:39,90). 
Evident, acesta nu este decît un 
clasament teoretic, pentru că 
timpii pot înregistra curbe as
cendente sau descendente de la 
zi la zi. însă, după cum au evo
luat canotorii noștri în elimina
torii, sperăm ca milne (n.r. azi) 
în semifinale să ocupe unul din 
primele trei locuri (In seria în 
care vor fi repartizați prin tra
gere la sorți) și, deci, să se cali
fice în finală.

A doua probă a zilei, 2 fc, a 
avut 3 manșe, cu participarea re
prezentanților din 13 țări. Din 
prima serie s-au calificat pentru 
semifinale : Polonia (7:05,15),

(7:07,99), Iugoslavia 
din următoarea, Austria 
Olanda (7:07,20), Elveția 
din ultima, Danemarca 
Italia (7:12,48), Bulgaria

U.R.S.S. 
(7:08,50); 
(7:06,75), 
(7:09.58) ; 
(7:05,52), 
(7:15.20) alături de S.U.A., R. F. a 
Germaniei, R.D. 
ficate din prima

La simplu a 
serie, pentru a 
care urmăreau 
trei locuri rămase vacante pentru 
semifinalele de vineri. S-au cali
ficat R.F. a Germaniei 7:24,85, 
Elveția 7:27,36, Austria 7:30,61.

Clasați din eliminatorii, pe pri
mul loc, în seria a doua, cu cel 
mai bun timp al probei, nid la 
2+1 nu am avut emoții. Rămînea 
doar șl aici de văzut dacă va 
reuși vreo ambarcațiune să în
registreze un timp superior. După 
disputarea celor trei serii, tim
pul sportivilor români a rămas 
în fruntea listei. Cel mal apro
piat este cel al Elveției, obținut 
în cursa de azi (n.r. ieri) la 
4.75 s. Alături de România, Ce
hoslovacia și Italia vor lua star
tul în semifinală șl U.R.S.S. 
(7:32,80), Olanda (7:39,86), Aus
tria (7:40,03), Elveția (7:31,83), 
S.U.A. (7:36,85), Franța (7:37,87),

Germană, cali- 
zl.
fost de ajuns o 
reuni echipajele 
ocuparea celor

R. D. Germană (7:36,12), Belgia 
(7:38,68) și Anglia (7:38,88), oara 
vor fi împărțite în doliă serii, 
prin tragere la sorți.

A urmat proba de 4 fc. In se
ria a treia, luptau pentru cali
ficare în semifinale și canotorii 
români. După ce din prima se
rie s-au calificat R. D. Germană 
(6:31,82), Franța (6:34,41), Bulga
ria (6:35,36), iar din cea de a 
doua Italia (6:31,23), R. F. a Ger
maniei (6:33,68) șl Cehoslovacia 
(6:36,31), la ora 11,30 se dă star
tul în ultima serie. Echipajul 
Austriei se instalează tn frunte, 
trecînd primul la 590 m cu 1:33.69, 
urmat de România 1:34,10 și Da
nemarca 1:34,15. Dar austriecii nu 
rezistă și cedează, fiind depășiți, 
pe rind, de români și danezi. La 
1 000 m, Danemarca trece în față, 
avînd un avans de aproape 2 s 
față de România. Aceeași situa
ție se păstrează pînă la sfîrșitul 
cursei. Prima trece ambarcația 
daneză (6:33,54), urmată de Ro
mânia (6:33,13) șl Austria (6:37,08). 
Potrivit regulamentului, toate au 
trecut cu bine obstacolul reca
lificărilor șl au obținut drept de 
participare la semifinale.

Abia încheiată întrecerea la 4 
fc., șl din nou, emoții pentru dele
gația română : tinerii noștri 
prezentanți de la dublu 
startul in prima serie a 
lificărilor, alături de R. F. 
Germaniei, Elveția. Polonia 
Norvegia. Aflațl pînă la 500 m 
In poziția a treia după - —
Germaniei șl Elveția, 
seriei, ei sînt depășiți în 
moment de ambarcațiunea 
niei. Situația se păstrează 
schimbată pînă la 1 500 m, 
R. F. a Germaniei depășește El
veția, iar România pe Polonia. 
Ordinea sosirii : R. F. a Germa
niei 6:59,00, Elveția 7:00,94, Ro
mânia 7:02,28, Polonia 7:06,63, 
Norvegia 7:11,52. Pentru finală 
s-au calificat primele două. Din 
celelalte serii vor concura in 
finală R. D. Germană 
Austria 7:04,05.

La 8+1, ultima probă a 
s-au prezentat la startul 
ficărilor echipaje din 10 țări, îm
părțite în două serii, din care 
prima și a doua clasată tn fie
care manșă se califică pentru 
finală. Au realizat acest lucru, O- 
landa 6:11,59. Ungaria 6:12,19, 
U.R.S.S. 6:05,04, Anglia 6:10,86.

Miine (n.r. azi) se dispută se
mifinalele, la startul cărora Ro
mânia se va prezenta cu trei 
ambarcațiuni, toate cu mari po
sibilități de a se califica In fi-

EPISTOLE DIN PELOPONEZ

IOLANDEI BALAS-SOETEft
Victor BANCIULESCU transmite din OLIMPIA
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recall-

Ziua cea mai lungă și mai 
agitată în discuții a fost cea 
consacrată temei „LIMITELE 
ȘI RISCURILE SPORTULUI 
COMPETITIV". Cu vii acla
mații a fost primită diserta
ția Iolandei Balaș-Soeter, care 
a trecut în revistă evoluția 
performanțelor atletice și a 
trasat caracteristicile elemen
tare ce determină obținerea 
lor. Admirația pentru acura
tețea lucrării ei s-a răsfrînt 
asupra întregii noastre dele
gații și, firește, asupra spor
tului românesc. în consecință, 
dubla campioană olimpică a 
fost invitată ca, într-o ședință 
specială, la sfîrșitul sesiunii, 
să povestească unele istori
oare cu tîlc din cariera ei 
sportivă.

Timp de șase ore au fost, 
apoi, puse în cumpănă ideile 
exprimate de dr. Roger Ban
nister, neurolog la spitalul 
St. Mary din Londra, primul 
atlet din lume care a alergat 
mila (1609 m) în mai puțin 
de 4 minute, dar a cărui fai
mă a sporit în preajma J. O. 
de la Mexico, mai ales din 
momentul în care a publicat 
în ziarul „Observer" articolul 
intitulat „Acolo se va muri”, 
provocind valuri de discuții 
contradictorii în legătură cu 
altitudinea capitalei mexicane.

Dr. Bannister a avut aerul 
de a fi venit la Olimpia

pentru a se justifica. A dez*  
mințit aici, destul de tardiv, 
faptul că ar fi pronunțat cu
vintele incriminate, dar a sus
ținut, cu argumente medicale, 
necesitatea prevenirii acciden
telor în sport. El a propus 
chiar, ca printre criteriile de 
alegere a viitoarelor orașe 
gazdă ale J. O. să se treacă 
cu prioritate condițiile de 
securitate și egalitate de șan
se pentru toți concurența. 
Propunerea a părut, oarecum, 
utopică și, oricum, limitativă. 
Dimpotrivă, seminarul a su
bliniat principiul universali
tății Jocurilor în așa fel incit, 
organizîndu-se pretutindeni in 
luhue, fiecare țară să poată 
beneficia, pe rind, de urmă
rile favorabile ce decurg pen
tru dezvoltarea mișcării spor
tive autohtone.

S-a arătat că abia in viitor 
se va putea realiza echitatea 
dorită fanteziei arhitecților 
care vor crea nu numai orașe 
acoperite, ci și stadioane aco
perite, climatizate, lipsite de 
price factor exterior de influ
ență. Grija preventivă a doc
torului Bannister (întrucît la 
Mexico n-a murit nimeni), a 
rodit, însă, pe plan științific 1 
niciodată pină acum medicina 
nu a consacrat o cantitate 
atît de mare de cercetări pro
blemelor biologiei spo^vilor.

ANTRENORII ION POPA 
(ROMANIA) SI TODOR AN
DREEV (BULGARIA) FATA IN 

FAȚA
Se apreciază că lupta pen

tru titlurile balcanice se va 
da, în principal. între boxerii 
români și bulgari. Cel puțin, 
aceasta, este părerea antreno
rilor Popa și Andreev, vechi 
prieteni și, totodată, rivali 
pe târîm sportiv. Joi dimi
neața i am găsit pe cei doi 
tehnicieni discutînd. în holul 
hotelului „Dunărea”. despre 
șansele băieților pe care îi 
vor conduce.

ION POPA i „Boxerii ro
mâni s-au impus la campio
natele europene, așa că sînt 
convins că vor triumfa și la 
Balcaniadă. Mizăm pe cinci- 
șase titluri balcanice. Știm 
că cei mai dificili adversari 
pentru noi vor fi boxerii 
bulgari, care au progresat 
foarte mult în ultimii ani, ca 
urmare a antrenamentelor 

efectuate în comun cu pugi- 
liștii sovietici".

TODPR ANDREEV > „Am 
venit la Galați animați de o 
mare ambiție. Știm, însă, că 
ne va fi foarte greu, pentru 
că românii au *o  valoare cer
tă. Sperăm totuși să ne în
toarcem acasă cu două-trei 
titluri balcanice. Și pe noi 
ne-a stimulat mult evoluția 
remarcabilă a selecționatei 
Bulgariei la europenele de la 
București".

CEI ȘASE OFICIALI
Partidele din cadrul actua

lei ediții a Balcaniadei vor 
fi conduse de următorii ar- 
bitfi-judecători i GHEORGHI 
KASIROF (Bulgaria), CO
MERȚ AHMET (Turcia), AN
TON POKMAN (Iugoslavia), 
PETRE EPUREANU, MI
HAI VOICULESCU și ȘTE
FAN ION. Doi dintre aceștia 
au oficiat și la campionatele 
continentale de la București i 
Comerț și Epureanu. Anton 
Pokman și Mihai Voicules- 
cu au susținut în timpul eu
ropenelor examenul pentru 
ecusonul A.l B.A.

TOTUL E BINE CÎND SE 
TERMINA CU BINE

înaintea ședinței tehnice,' 
animație mare și emoții pri
lejuite de eternul adversar al

boxerilor, CÎNTARUL. Pe 
fețele unor antrenori și spor
tivi citim îngrijorarea. Moti
vul ? La controlul efectuat 
înaintea cîntarului oficial, 
sportivii Tatar și Denizer 
(Turcia). Mihailov (Bulgaria) 
aveau cîteva sute de grame 
peste greutatea regulamentară 
a categoriilor respective. Și 
atunci, a început bătălia 
pentru slăbire, care a constat 
din alergări, sărituri cu 
coarda, băi de aburi etc. Pînă 
la urmă, cei trei au elimi 1 
nat surplusurile.

BALCANIADA DE BOX 1970 
— IN BULGARIA

Joi dimineața, s-a desfășu
rat conferința de box a ță
rilor balcanice, în care dele
gatul Bulgariei a propus ca 
următoarea ediție a întrecerii 
să se desfășoare la SOFIA 
san VARNA. Propunerea a 
fost aprobată în unanimi
tate. Delegatul Bulgariei a 
promis ca pînă la sfîrșitul 
anului în curs, toate țările 
din Balcani să primească re
gulamentul de desfășurare a 
competiției, care va avea loc 
în luna mai a anului viitor, 
într-unul din cele donă orașe.

Reprezentantul Iugoslaviei 
a propus ca la următoarele 
întreceri balcanice de box, 
sportivii participanți să nu 
depășească vîrsta de 18 ani. 
El a motivat aceasta prin 
faptul că boxerii seniori sînt 
angrenați în marile competi
ții C.E. și J.O. Urmează ca în 
viitoarea ședință fiecare țară 
să-și spună părerea asupra 
acestei propuneri.

Delegatul Tu-ciel a reamin
tit că, în iunie, cu prilejul 
campionatelor europene de la 
București, s-au purtat dis
cuții asupra constituirii unui 
Comitet Balcanic de box, 
care să se ocupe de activi
tatea acestui popular sport 
din sud-estul continentului 
nostru. O hotărîre definitivă 
în acest sens se va lua în ca
drul unei viitoare ședințe.

Materialele Balcaniadei de 
box redactate de

Romeo CALARAȘANU 
Paul IOVAN

Telemac SIRIOPOL — coresp.

portante cînd, 
este capabil de un 
ment maxim. Iliuță Năstase 
prezintă fluctuații, dar are 
momente cînd își depășește 
coechipierul prin îndemînare 
și printr-un simț extraordi
nar al mingii. Această ulti
mă calitate care îl caracteri
za pe vremuri și pe faimo
sul Cochet, l-a făcut pe nu 
mai puțin celebrul Big Til
den să exclame ’• „Jucătorul 
francez simte și ce gîndește 
adversarul său. este un ade
vărat profet!“. Rezultatul 
unei întreceri sportive, mai 
ales, de o asemenea anver
gură, depinde de o mulțime 
de imponderabile. Compor
tarea de pînă acum a lui 
Năstase și Țiriac îi reco
mandă pe deplin. Sînt con
vins că ei vor fi la înălțimea, 
reputației lor de străluciți 

-—-—I ro— 
cînd (lie 
minge la 
copleșesc, 

bine. Dar, 
izbîndi la

ambasadori ai tenisului 
mânesc. Vin clipa 
a ciștigat ultima 
Cox, emoțiile mă 
Și totuși mă simt 
dacă tricolorii vor 
Cleveland ?

TENISMANII ROMÂNI SUSȚIN UN MECI 
DE PREGĂTIRE LA SALISBURY

NEW YORK, 11. - Selecțio
nata de tenis a României, care 
se pregătește în vederea fina
lei „Cupei Davis", urmează să

Un aspect din sala de festivități a hotelului „Habana libre 
din capitala Cubei, unde se desfășoară întrecerile tradiționa
lului turneu internațional de șah „Memorialul Capablanca"

Foto: PRENSA LATINAx

TiparulLF.^ntoipag»- ifc,

OLIMPIADA FEMININĂ DE ȘAH
ROMÂNIA-DANEMARCA

Wz-1/!
VARȘOVIA 11 (Agerpres).— 

In runda a doua a Olimpiadei 
feminine de șah pe echipe de 
la Lublin (Polonia), echipa Ro
mâniei a învins cu Iți — */' 2 
puncte formația , Danemarcei. 
In, partiția întreruptă, Suzana 
Makai a remizat cu Larsen.

susțină un meci amical la sfîr
șitul acestei săptămîni, la Sa
lisbury (Mariland), în compania 
unei selecționate locale din care 
fac parte cunoscuțîi tenismani 
americani Ron Holmberg și 
Butch Seawagen.

Meciul va avea un caracter 
de antrenament pentru cei doi 
talentați jucători români, Ilie 
Năstase șl Ion Tiriac, remarcă 
ziarul „BALTIMORE SUN”. Co
mentatorii diferitelor agenții 
internaționale de presă subli
niază din nou jocul bun pres
tat de Ilie Năstase Ia Forest 
Hills. Diferiți tehnicieni și an
trenori americani acordă șanse 
echipei României in finala 
„Cupei Davis”,

TRAGIC ACCIDENT 1000 de atleți
PE VELODROMUL BLOIS

PARIS, 11 — Fernand Wambst, 
antrenorul cunoscutului ciclist 
belgian Eddy Merckx, a dece
dat în cursul unei competiții 
cu antrenament mecanic des
fășurate in localitatea Blois. 
Wambst s-a răsturnat de pe 
motocicleta sa într-o ciocnire 
cu o altă motocicletă. El a de
cedat în scurt timp.

In urma acestui accident au 
fost răniți antrenorul Reverdy 
și Eddy Merckx, care se află 
internați în spital. Merckx a 
suferit o comoție cerebrală.

Fernand Wambst era în vîrstă 
de 56 de ani.

la startul europenelor
ATENA 11 

Campionatele 
tletism vor începe marți la 
Atena pe marele stadion „Ka- 
raiskakis”. La competiție vor 
participa peste 1 000 de atleți 
și atlete reprezentînd 30 de 
țări. S-a stabilit ca defilarea 
țărilor participante să se facă 
în ordinea alfabetică. în tim
pul defilării, 6 fanfare vor 
cînta diferite melodii sbortive. 
La sfîrșitul ceremoniei de des
chidere vor fi lansate 6 000 de 
baloane.

(Agerpres). — 
europene de a-

nLEX-TfUX
W.B.A. a acceptat ca deținătorul 
centurii mondiale la cat. mijlocie, 
italianul Nino Benvenuti,,, să-și 
pună titlul în joc în fața "ameri
canului Frazer Scott, la 4 octom
brie la Neapole. Condiția este ca 
învingătorul să-1 întîlnească în 
decurs de 60 de zile pe challen- 
ger-ul oficial, Luis Rodriguez.

■
In ziua a doua a turneului inter
național de polo pe apă de Ia 
Budapesta : Italia — R. D. Ger
mană 5—4 (1—1, 1—0, 2—2, 1—1); 
Iugoslavia — Olanda 9- 7 (2—1,
2—1, 3—2, 2—3); U.R.S.S. — Un
garia 7—7 (1—1, 2—2, 1—2, 3—2). In 
clasament conduce Italia cu 4 p, 
urmată de U.R.S.S. 3 p, Iugosla
via și Ungaria 2 p, R.D. Germană 
1 p, Olanda 0 p.

D.

■

FOTBAL - MERIDIANE •
DUPĂ MECIURILE DE LA 

BELFAST Și OSLO

Tînăra înotătoare Novella Calli- 
garis (Italia) a stabilit un nou 
record european în proba de 
1 500 m cu timpul de 18:11,6 (v.r. 
Elysabeth Ljungreen 18:21,7). No
vella Calligaris este în vîrstă de 
15 ani.

FOTBAL -
2 2 0 0 10— 2 4

3— 2 2
4— 13 2

rezultatului egal 
meciul Irlanda —La Oslo, în cadrul prelimi

nariilor C.M. (grupa a V-a), 
Franța a învins cu 3—1
(1—0) Norvegia. Toate cele 
trei goluri ale învingătorilor 
au fost 
Revelli 
Seeman 
ultimul 
mentul i

* 2 10 1
4 10 3

marcate de Hervâ 
(min. 8, 48 și 76). 
a redus scorul în 
minut. Iată clasa-

Suedia
Franța 
Norvegia

în urma
(0—0) din
U.R.S.S., clasamentul grupei 
a IV-a de fotbal este urmă
torul t
Irlanda de Nord
U.R.S.S.
Turcia

3 2 1 0 7—1 
10 10 0—0 
2 0 0 2 1—7

5
1
0

IN CUPELE EUROPENE

în C.C.E., A.C. Milan 
dispus cu 5—0 (1—0) de

a 
e-

MERIDIANE * FOTBAL 
chipa luxemburgheză Beggen, 
mareînd prin Prati (2), Ri
vera, Rognoni și Combin. Re
turul — 27 septembrie la 
Luxemburg.

La Guimaraes în „Cupa eu
ropeană a orașelor tîrguri”, 
echipa locală Vitoria a dis
pus cu 1—0 (1—0) de echipa 
cehoslovacă Banik Ostrava. 
Carlos Manuel a înscris în 
min, 10. în cadrul aceleiași

MERIDIANE 
competiții, la Bruxelles, An- 
derlecht a învins cu 6—0 
(5—0) pe Valur Reykjavik.

EUSEBIO RĂMÎNE LA 
BENFICA !

Agențiile internaționale de 
presă transmit că Eusebio 
și-a reînnoit totuși contrac
tul cu vechea sa echipă, Ben
fica. El a semnat un nou 
contract pe o perioadă de 
trei ani.

La Berlin, Margitta Gum- 
mel (R.D. Germană) a în
trecut recordul mondial 
feminin Ia aruncarea gre
utății cu o performanță 
de 20,10 m, superioară cu 
1 cm recordului deținut de 
sovietica Nadejda Cijova.

■
Ultima probă automobilistică a 
campionatului european de viteză 
în coastă, desfășurat la Salzburg, 
a revenit italianului Arturo Mer- 
zario, pe Fiat. în cadrul acestui 
concurs, Toni Pellizzoni (Italia)" 
și-a pierdut viața în urma răstur
nării mașinii sale.
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