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TOVARĂȘUL»
DUMITRU PETRESCU

A ÎNCETAT din viată
9

al

si a
9

partea Comitetului Central
Partidului Comunist Român,
a Consiliului de Stat,

a Consiliului de Miniștri
Consiliului National al Frontului

Unității
Comitetul Central al 

Partidului Comunist Ro
mân, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri 
ale Republicii Socialiste 
România, Consiliul Na
țional al Frontului Uni
tății Socialiste anunță cu 
profundă durere înceta
rea din viață, în ziua de 
13 septembrie, ora 16.20, 
a tovarășului Dumitru 
Petrescu, membru al Co
mitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent 
al Comitetului Central

al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Ro
mânia, vicepreședinte al 
Consiliului Național al 
Frontului Unității Socia
liste, vechi militant al 
mișcării comuniste și 
muncitorești din țara 
noastră, fiu credincios al 
partidului și al poporului 
român, luptător devotat 
pentru cauza socialismu
lui, pentru întărirea șl 
înflorirea patriei noastre.

Cu privire la funeralii

RECORD DE GOLURI ÎN ETAPA A 5-a 
a campionatului diviziei A de fotbal
• FARUL — singura echipă învingă

toare in deplasare
• „U“ CLUJ și RAPID continuă să

fie neînvinse
• DINAMO BUCUREȘTI întrecută

dramatic in finalul partidei
• POLITEHNICA IAȘI -

cu 0 goluri la...
REZULTATE TEHNICE

mai departe 
activ

U.T.A. — Rapid
Steaua — A.S.A.
F.C. Argeș — Jiul
C.F.R. — Politehnica
Univ. Craiova — Dinamo Bacău 
Steagul roșu — Dinamo București 
Crișul — harul
Petrolul — „U* Cluj
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în legătură cu înceta
rea din viață a tovarășu
lui Dumitru Petrescu, 
membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român, vice
președinte al Consiliului 
de Stat, vicepreședinte al 
Consiliului Național al 
Frontului Unității Socia» 
li6te, Comitetul Central 
al Partidului Comunist 
Român, Consiliul de Stat, 
Consiliul de Miniștri șl 
Consiliul Național al 
Frontului Unității Socia
liste au numit o comisie 
de partid și de stat pen
tru organizarea funera
liilor, alcătuită din tova
rășii : Hie Verdeț (pre
ședintele Comisiei), Flo
rian Dănălache, Manea 
Mănescu, Dumitru Popa, 
Chivu Stoica.

Zilele de 14 și 
tembrie a.c. se 
zile de doliu.

Din partea

15 sep- 
declară

în întreaga țară, in 
zilele de doliu, se vor 
arbora în berna drape
lul de 6tat al Republicii 
Socialiste România și 
drapelul Partidului Co
munist Român. în ziua 
de 15 septembrie, ziua 
funeraliilor, manifestă
rile distractive și sporti
ve, adunările festive și 
comemorative se suspen
dă. Teatrele, cinemato
grafele, radioul, televi
ziunea și celelalte insti
tuții de cultură își vor a- 
dapta programele în mod 
corespunzător.

Corpul neînsuflețit al 
lui Dumitru Petrescu va 
fi înhumat la Monumen
tul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism.

în Capitala Republicii 
Socialiste România, în 
ziua funeraliilor se vor 
trage, în semn de ultim 
omagiu, 12 salve de ar
tilerie.

a funeraliilor
Comisia pentru orga

nizarea funeraliilor 
varășului Dumitru Pe
trescu comunică :

Sicriul 
însuflețit 
Dumitru 
depus în 
Marii Adunări Naționa
le. Pentru a-și lua rămas 
bun,

to-

ne-cu corpul 
al tovarășului 

Petrescu va fi 
holul palatului

publicul va avea

acces luni 15 septembrie 
între orele 9—15.

Mitingul de doliu va 
avea loc luni 15 septem
brie, ora 16 la palatul 
Marii Adunări Naționa
le, iar înmormîntarea în 
jurul orei 17.30, la Mo
numentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporu
lui și a 
socialism.

patriei, pentru

Buletin medical
ziua de 13 septem- 

1969, la ora 1 noap- 
tovarășul Dumitru

în 
brie 
tea, 
Petrescu, care se afla la 
odihnă in Republica So
cialistă Cehoslovacă, la 
Karlovy Vary, a avut o 
hemoragie digestivă su
perioară severă, pe 
fondul unei vechi sufe
rințe hepatice (ciroză 
hepatică), asociată cu un 
diabet zaharat vechi și- 
complicat.

Tovarășul a fost in
ternat de urgență in spi
talul din Karlovy Vary, 
unde s-au efectuat ime
diat. de către medicii 
spitalului, 
prof. dr. F. 
tratamentele 
toare pentru 
moragiei.

Transportat apoi sub 
supravegherea medicală 
cu helicopterul la Praga, 
tovarășul Dumitru Pe
trescu a fost internat in 
sanatoriul de stat din 
Praga, unde a avut loc 
imediat un consult, 
participarea prof. dr.

de către
în frunte cu 

Wachtfeidl, 
corespunză- 
oprirea he-

cu 
J

dr. St. Cejka, 
spitalului și

Karpisek. 
directorul 
șef al secției de medici
nă internă, dr. Fr. Ko
var, directorul policli
nicii sanatoriului, dr. E. 
Slezakova, chirurg a- 
nesteziolog, împreună cu 
prof. dr. docent D. Bur- 
lui, membru 
dent al 
ne de 
dr. M. 
primar 
Moi să, 
ternist.

S-a hotărît continuarea 
tratamentului de oprire 
a hemoragiei și reechi
librare a tulburărilor 
metabolice severe 
care 
navul.

Cu toate măsurile 
te s-a produs o nouă he
moragie, de astă-dată de 
tip catadismic, care, îm
preună cu insuficiența 
hepato-renală, a dus la 
încetarea din viață a to
varășului Dumitru Pe
trescu, la orele 15.20, ora 
locală.

corespon-
Acadetniei româ- 
științe medicale, 
Caretea. medic 
chirurg, dr. R. 

medic primar in-

pe
le prezenta bol-

lua-

Prof. dr. F. WACHTFEIDL
Dr, F. SCHEE

Prof. dr. J. KARPISEK
Dr. ST. CEJKA

Dr. FR. KOVAR
Dr. E. SLEZAKOVA

Prof. dr. D. BURLUI
Dr. R. MOISA

Dr. M. CARSTEA

„U“ CLUJ — STEAGUL ROȘU 
POLITEHNICA — UNIVERSITATEA CRAIOVA 
A.S.A. — CRIȘUL
FARUL — U.T.A.
RAPID — C.F.R.
DINAMO BACAU — F.C. ARGEȘ 
DINAMO BUCUREȘTI — PETROLUL 
JIUL - STEAUA

MINIATURI
Argeșul lider I Numele lui 

Dobrin — scandat în 
tribune. Se pare că generosul 

public piteștean a rezolvat, în 
sfîrșit, marea problemă a ro
lului personalității în cadrul 
echipei.

cadrul

Se ajunsese 
7—1 șl Voinea 
marcase încă 
un gol. Din 1 
moment a Început 
suita lui {inaU (fa
ză in care Înscrie 
cel de al optulea 
punct din... deca
log).

Foto: P. ROMOȘAN

I la 
nu 

niei 
acest

ECHIPA ETAPEI
ȘTEFĂNESCU

CODREA PEXA
ANCA

BARBU SASU
(„U“ Cluj)

DAN DELEANU
DUMITRU

DOBRIN LUCESCU

FINALIST

Steaua 
Cu c 

Bone nu 1 
cum s-a 
gereze...

10-1 ! 
Tiberiu

i — A.S.A. 
alte cuvinte, 
e singurul vinovat, 

încercat să se su- A.S.A. a
PRIMIND IO GOLURI

intrat în istoria campionatului
Pele ar fi marcat 

__ gol ca acela a lui 
Barbu, ieri, la Ploiești, faza ar 
fi fost reprodusă în culori, în 
zeci de reviste, și ar fi fost 
predată la școala din Koln. 
Barbu, însă, nefiind Pele, a 
înscris — spunem noi — un 
gol

D ocâu un

obișnuit.

.1* 1. “_____ doi
vechi prieteni, Bazil Mâ

ți Valentin Stanescu, se 
întîlni în ziua lor liberă,

Astăzi, în București, 
vechi orieteni, Baz 

rian
vor _____ _
pentru a sărbători două fru
moase performante. îmi pare 
bine pentru amindoi. Ce ușor 
--------------- uneori, anatema, pese arunca, 
ani și ani de muncă.

fie li- 
acestui 

___ , Rapid, 
ca și ,U', a adunat patru 
puncte în deplasare. între a- 
ceste două echipe (singurele 
neînvinse pînâ acum) există 
mari asemănări de stil și... fi
lozofie. Astăzi, Raoid are, în 
plus, tăciunii din ochii lui 
Neagu. „U“ continuă valsul, 
ca în frumoasa secvență de 
ieri... Mi-a plăcut mult mo
mentul în care Remus Cîm- 
peanu l-a aplaudat pe debu
tantul Negru. Acesta este a- 
devăratul ,U*...

loan CHIRILA

Rapid continuă să 
aerul teoretic ol 

început de campionat, 
ca și • - —1-----‘

(Continuare in pag. a 3-a)

Pe lacul Snagov

București—Sofia: 
8-1 in prima zi

Pa lacul Snagov a început, 
ieri, întrecerea de caiac-canoe 
dintre reprezentativele de ju
niori — tineret ale orașelor 
București și Sofia. Competiția 
a debutat cu proba de K 1 (b) 
500 m. La capătul unei fru
moase evoluții, cursa a fost 
cîștigată de Roco Rujan, care 
a condus tot timpul. Progra
mul de dimineață a mai cu
prins încă patru probe de vi
teză. Bucureștenii s-au dovedit 
imbatabili obținind victorii 
pe toată linia. Astfel, la C1- 
500 m, pe primul loc s-a clasat 
tînărul campion olimpic Ivan 
Patzaichin, la K1 (f.) 500 m 
prima care trece linia de so
sire este Maria Lovin, iar în
vingători în cursele de K 2 și 
C 2-500 m au fost Ion Dragul- 
schi-Pavel Erost și Simionov- 
Nichitov.

Reuniunea nautică de după-

eci de pomi-
1 ca- 

, echipa 
Tg. Mureș 
făcut loc în 

campio-

Meci ae po 
nă, prin

_re, ech 
din — 
și-a 
istoria 
natului. Rezulta
tul ar fi trebuit 
să fie, de fapt, 
11—0, fiindcă în 
faza cînd Hălmă
geanu a comis 
henț în careu 
mingea venise de 
la Trăznea în 
poziție de ofsaid, 
minutul 85 Creiniceanu 
fost faultat în fața 
ții lui Ungvary, dar arbitrul 
Cornel Nițescu era probabil 
vrăjit de atmosfera de car
naval de pe teren.

După joc și rezultat nici 
una din echipe nu trebuie 
luate în serios. A.SA. a pă
rut o echipă de marțieni 
(dacă or fi existînd oameni 
pe planeta Marte), atît a fost 
de speriată și de străină, de 
acest joc practicat numai de 
pămînteni, iar Steaua (a dat 
uneori semne de vervă) nu 
se cuvine (în folosul ei) ju
decată după dialogul cu un 
adversar, care i-a permis să 
se distreze în Ioc să se stră
duiască. Să zicem că mure
șenii au avut un laosus co
lectiv, cu o durată de o oră 
și jumătate, timp în care au 
uitat aproape totul despre 
fotbal, în afară de faptul că 
după fiecare gol mingea tre
buie adusă la centru. Cazul 
ar putea să intereseze pe psi
hologi, tet mai atrași, in ul
tima vreme, de lumea 
sportului. Dar, din for
mația oaspeților numai vreo 
trei jucători au dreptul să

STEAUA — A.S.A. 10—1 (Z—0)

Stadion Republicii, teren bun, timp excelent, spectatori aproxima
tiv 15 000. Au înscris : Creiniceanu (min. 23, 63, 69, 70), Tătaru (min. 
33, 68, 73), Voinea (min. 81, 83 — din 11 m — și 90), iar pentru A.S-A.j 
Naghi (min. 63 — din 11 m).

STEAUA : Suciu 8 — Cristache 8, Sătmăreanu 9, Hălmăgeanu 8, 
Vigu 8, Dumitriu III 7 (Ștefănescu min. 63), Negrea 8, Pantea 8, Tă
taru n 8 (Manea min. 75), Voinea 8, Creiniceanu 8.

A.S.A. : Solyom 3 (Ungvary min. 78), Sleam 3, Dondoș 2, Ilajnal 
2, Czako 2, Siko 3, Ciutac 5, Caniaro 5, Naghi 3 (Szilagyi min. 64), 
Trăznea 4, Lucaci 3.

A condus Cornel Nițescu (Sibiu) ajutat la linie de
P. Sotir (Mediaș) și Gh. Manole (Constanța).

Trofeul Petschowschi (pentru public) : 10.
La tineret-rezerve : Steaua — A.S.A. 3—3 (2—0).

iar .în a 
a W

por-

Romulus BALABAN

(Continuare în pag. a 3-a)
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e răbojul uneia din cele 
mai vechi competiții cunos
cute în istoria sportului au 
fost înscrise 58 de ediții. 
Este competiția supremă a 
sportivilor în alb, cei ce 

mînuiesc cu pasiune racheta de tenis. 
S-au scurs de la primul start în „Cupa 
Davis*, sinonimă campionatului mon
dial de tenis pe echipe, aproape șapte 
decenii.

Panașului longevității i s-a adăugat, 
în progresie nealterată, un interes me
reu crescînd, cuprinzînd astăzi cercuri 
foarte largi ale opiniei publice, în loute 
continentele. Sportul cu racheta, cunos
cut pentru virtuțile sale recreative, ac
cesibil tuturor vîrstelor, și-a cîștigat 
o imensă popularitate, ce poate riva
liza cu aceea a fotbalului sau a atletis
mului.

Dar în tenis, poate mai mult decît in 
alte sporturi, colea spre măiestrie este 
mai lungă și mai anevoioasa. Pentru 
a ajunge în fruntea piramidei, cam
pionul trebuie să lase în urmă ani de 
ucenicie și întreceri. Iar campionii, cei 
autentici, sînt puțini.

lată unul din motivele care — alătu
rate unor clauze de regulament ce pun 
bariere înalte în drumul spre vîrf — 
au făcut ca, în acești 69 de ani, în în
trecerile pentru faimosul trofeu de ar
gint să triumfe doar reprezentanții a 
patru țâri: S.U.A., Anglia, Australia, 
Franfa. Alte șase țări au primit onoru
rile dreptului de a disputa finala, mult 
doritul challenge-round.

în acest eșalon de elită a sportului 
alb pășește, la ediția din acest an pen
tru prima oară, echipa reprezentativă 
a României. Niciodată pînâ acum n-a 
fost reprezentată în ultima etapă a 
competiției mondiale a tenisului o fără 
din estul continentului european. Spor
tivilor români, excelenții jucători de 
tenis Ion Țiriac și llie Năstase, le-a 
reușit această remarcabilă performantă.

Peste puține zile, în după amiaza de 
vineri Î9 septembrie, tricolorul ro
mânesc va flufura pe „Harold T. 
Clarke'-Stadium din Cleveland. El va 
anunța pe cea de a 11-a finalistă a 
întrecerii supreme în tenis.

Va fi, totodată, simbolul uneia din 
cele mai frumoase afirmări a sporti
vilor patriei noastre în arena mon
dială.

Vlad UDRIȘtE

ÎN AȘTEPTAREA MARII FINALE DE LA CLEVELAND
TENISMANII ROMÂNI CONTINUĂ PREGĂTIRILE

O glumă spusă la. ureche 
lui llie Năstase? Sau poate 
un secret... Fiindcă Ion Ti
riac cunoaște multe din 
tainele .jocului pe ghemuri 
șl seturi.

Foto : T. MACARSCHI
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• O retrospectivă a 
evoluției echipei Româ
niei In ediția 1969.

• In 
lui de

• Ce 
despre 
și Salatieră ?

In pag. a 4-a

templul tenisu- 
la Wimbledon.

trebuie să știți 
Challenge-round

Pe terenul viitoarei 
finale a ..Cupel Davis” 
mingile zboară mai re
pede__

O corespondență 
specială din Cleve
land — In exclusi
vitate pentru SPOR
TUL.

SCURTE ȘTIRI EXTERNE • SCURTE ȘTIRI EXTERNE • SCURTE ȘTIRI EXTERNE
La Lublin, în cadrul campi

onatului mondial feminin de 
șah pe echipe, România a 
terminat la egalitate (1—1) cu 
R. D. Germană (în runda a
IV- a) și conduce cu 1—0 (1) 
în meciul cu Belgia (runda a
V- a).

8 p etc. Maestrul român 
Drimer ocupă locul 12 cu 
4'/z p.

4:53,6 ; feminin — 220 y 
bras : Frommater (R.F.G.) 

2:48,0.

După 13 runde, în turneul 
internațional de șah „Me
morialul Capablanca", la 
Havana, conduce marele ma
estru sovietic Suetin cu 8Va 
p, urmat de Gligorici (Iugo
slavia), Korcinoi (U.R.S.S.), 
Uhlmann (R. D. Germană) —

In prima zi a competiției 
de natație „Cupa celor șase 
națiuni", Ia Blackpool, pro
ba de 
cîștigată 
Fassnacht în 55,3, 
feminină de 440 y 
tînăra înotătoare 
Novella Calligaris 
în 4 : 43,2. Alte 
probe masculine 
delfin : Woodroffe 
2 :10,2 ;

Ia Blackpool,
110 y liber a fost 

de vest-germanul 
iar cea 

liber de 
italiancă 
(15 ani) 

rezultate : 
— 220 y 

(Anglia)
. xv.i. , 220 y spate: Ber- 

geau (Franța) 2 : 15,5 : 440 v 
mixt: Holthaus (R.F.G.)

Echipa braziliană de fotbal 
F. C. Santos a jucat la 
greb cu formația locală 
namo. La capătul unui 
echilibrat, scorul a fost 
gal : 1—1 (0—0). Gazdele
deschis scorul în min 56 prin 
Gucmirtl, egalarea survenind 
în minutul 74 
scris de Edu.

Za- 
Di- 
joc 
e~ 
au

prin golul în-

unui concurs 
desfășurat la

Cu prilejul
de atletism
South Lake Tahoe (Califor 
nia), sprinteiul american

Carlos a parcurs 100 m plat 
în 9,9. Performanța lui Car
los nu este. însă omologabilă, 
deoarece în timpul cursei 
vîntul a suflat cu o viteză 
de 3,2 m pe secundă. Recor
dul mondial (9,9 sec.) 
deținut de alți trei 
americani: Jim Hines, 
lie Greene și Ronnie 
Smith.■

In campionatul unional 
masculin de șah, după cinci 
runde, în fruntea clasamen
tului se află marele maestru 
T’olugaevski cu 4 p, urmat 
de Petrosian și Smîslov cu 
cite 3V3 p etc.

este
atleți 
Char-

Ray
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TREI ZILE DE AUR
ÎN TEMPLUL
DE LA WIMBLEDON

• Pelerinajul spre celebrele courts-uri # Tenis și cricket 
® Stelele filmului puse în umbră de cele ale sportului alb
• Cape de blană și mini-jupe 9 Țiriac îl felicită (in 

genunchi...) pe Năstase In urmărirea vestitei Salatiere de argint

O^STORY1%9
int file de cronică... O cronică a celor mai frumoase zile trăite de tenisul românesc, 

zilele consacrării sale în 'arena internațională. S-a petrecut aceasta pe parcursul 
a șase tururi de întâlniri pentru Cupa Davis a anului 1969.

Le vom răsfoi din nciu, pentru dv., ca să păstrăm mai bine imaginile acestea 
dragi tuturor iubitorîilor de sport din țara noastră. De la primul tur al întrecerilor 
zonale pînă în marea finală — challenge-round-ul — acolo unde are acces doar elita 
campionilor sportului alb.

Iată drumul minunat parcurs 
de tenismanii români, care i-a 
adus în atenția întregii lumi 
sportive. Să-i urmărim, de la 
prima lor apariție, din...
...9—11 MAI

Ca în fiecare primăvară, te
renul central de la Progresul 
arborează haina de sărbătoare.. 
Dar aceasta e o altfel de pri
măvară, aceea în care tenisul 
românesc avea să culeagă un 
șir neîntrerupt de victorii.

Pe teren iese Ion Țiriac, care 
împlinește 30 de ani. E ziua 
lui. Ar fi trebuit să fie sărbă
torit cu flori oferite în fata 
fileului de micuții pionieri 
care-și adoră idolul, pe marele 
campion. Dar Ion cere un ano
nimat deplin zilei sale de naș
tere. Nu se simte in formă, iar 
de partea cealaltă stă Ismail 
El Shafei, egipteanul ambițios 
și iute, care vrea să se afirme 
neapărat într-un joc de Cupa 
Ltavis.. *- ,

Presimțire lucidă. Tiriac este 
învins și tot așa avea să fie 
Năstase în ultima zi. El Shafei 
și-a cules recolta de seturi do

rită, dar echipa noastră e to
tuși. mai tare. Dublul român 
spulberă pe cel advers (6-3, 
6—4, 6—0). iar dirzul Sonbol se 
arată, prea lent pentru rache
tele noastre.

3-2ț pentru România în fața 
R.A.LL, un start oarecum șo
văitor; care nu prevestea suc
cesele ce aveau să urmeze.

... 24—26 MAI
Al doilea tur. Aproape o 

formalitate. Eleazar Davidman, 
reputatei campion al echipei 
Israelulni, nu mai poate re
edita meciurile strînee cu ve
chiul său rival. Ion Țiriac. 
Acesta ii spulberă. Iar Ilie este, 
din nou, în verva sa caracteris
tică, așa că toate cele cinci 
jocuri decurg în avantajul Ro
mâniei. Ne calificăm, cu 5-0, 
pentru semifinala zonei euro
pene.

...13—15 IUNIE
Valencia. Marea încercare, 

însoțită de emoțjiile așteptării 
și semnele de întrebare din ju
rul lui Manuel Santana. Dar,

De 58 ori
challenge-round

AU DEȚINUT SALATIERA. . .

1900 — S.U.A.; 1902 —S.U.A.; 
1903 — Anglia.; . 1904 — An
glia ; 1905 — Anglia; 1908
— Anglia ; 1907 — Austra
lia ; 1908 — Australia ; 1909 — 
Australia ; iau — Australia ; 
1912 — Anglia ; 1913 — S.U.A. ; 
1914 — Australia ; 1919 — Aus
tralia ; 1920 — S.U.A. ; 1921 — 
S.U.A. ; 1922 — S.U.A. ; 1923 — 
S.U.A. ; 1924 — S.U.A.; 1925 — 
S.U.A. ; 1926 — S.U.A.; 1921 — 
Franța ; 1928 — Franța; 1929 — 
Franța ; 1930 — Franța; 1931 — 
Franța ; 1932 — Franța; 1933 — 
Anglia ; 1934 — Anglia ; 1935 — 
Anglia ; 1936 — Anglia ; 1937 — 
S.U.A. ; 1938 — S.U.A. ; 1939 — 
Australia ; 1946 — S.U.A. ; 1947
— S.U.A. ; 1948 — S.U.A. ; 1949
— S.U.A.; 1950 — Australia; 
1951 — Australia ; 1952 — Aus
tralia ; 1933 — Australia ; 1954 
S.U.A. ; 1955 — Australia; 1956
— Australia ; 1957 — Austra
lia : 1958 — S.U.A. ; 1959 — 
Australia ; 1960 — Australia ; 
19S1 — Australia ; 1962 — Aus
tralia ; 1963 — S.U.A. ; 19G4 — 
Australia ; 1985 — Australia ; 
1966 — Australia : 1967 — Aus
tralia; 1968 — S.U.A.; 1969 — ?

în afară de joc. Dimpotrivă, la 
schimbarea de teren, jucătorii 
sint primiți cu ropote de a- 
plauze, care încetează doar tu 
clipa tind unul dintre competi
tori se pregătește să servească.

Spectatorii se manifestă o- 
biectiv și ei aplaudă în egală 
măsură pe jucătorii englezi ca st 
pe adversarii lor. Această atiiu- 
tudine de perfect fair-play a 
ieșit în evidență, cu tot șocul 
suferit de înfrîngerea fiilor Ai- 
bionului în fața tenismanilor ro
mâni Ilie Năstase și Ion Țiriac. 
La Wimbledon, publicul britanie 
a fost martorul nu numai al ful
minantei victorii românești, dar 
și al exploziei vulcanice a celor 
doi sportivi români care nu și-au 
dezmințit sorgintea latină. Cind 
Năstase a cîștigat ultima minge 
care consfințea succesul eclatant 
al României, el a aruncat de 
bucurie racheta, atît de sus, incit 
ea a revenit la pămînt după ce 
Iliuță sărise fileul și în timp ce 
primea felicitările lui Cox și 
Cobzuc. Tribunele, înmărmurite 
și amuțite pentru un moment, 
s-au revărsat apoi într-o mare 
de aplauze. Dar, spectatorilor in
sulari avea să li se mai rezerve 
o surpriză tot atît de neașteptată 
pentru mentalitatea lor, pentru 
temperamentul lor sopru, reținut. 
Pe unul dintre culoarele care 
traversau tribunele și pe unde ve
nea Năstase, Țiriac își aștepta 
partenerul în genunchi. El și-a 
urcat colegul ăe echipă pe umeri 
și așa l~a purtat, într-un adevă
rat triumf, pînă la vestiar. Astfel 
a înțeles Ion Țiriac să aducă 
elogiul coechipierului său, succe
sului reprezentativei României. 
Un gest simplu dar plin de sem
nificații. Și el n-a rămas fără 
ecou în rîndurile gazdelor care 
au înconjurat cabina jucătorilor 
români făcîndu-le o caldă ma
nifestație de simpatie.

A doua zi, sobrul și, de obicei, 
bine informatul ziar londonez, 
„Times”, publica cronica întîlnirii 
sub titlul ,,Un cioban a eliminat 
Marea Britanie din Cupa Davis". 
Profundă eroare. Probabil că 
redactorul în cauză, John Bal
lantine, fie dintr-o informare gre
șită, fie din tendința de a găsi 
cu tot dinadinsul ceva senzațio
nal, s-a oprit la titlul respectiv. 
Ilie Năstase nu este fiu de cio
ban dar ar fi putut fi și talentul 
său l-ar fi dus probabil tot pe 
celebrele courts-uri de la Wim
bledon. De fapt, el este fiul unor 
modești funcționari bucureșteni 
și a biruit în templul Wimble- 
donului, acolo unde unele locuri 
din tribună sint moștenite din 
generație in generație, în funcție 
de arborele genealogic, ca în 
Camera Lorzilor. Prezența sa 
acolo, victoria sa ilustrează în 
fond transformările petrecute ne 
meleagurile noastre în , ultimul 
pătrar de veac. Nici tenisul ro
mânesc nu putea rămîne pe loc 
și. iată-l acum traversint oceanul 
și măsurîndu-se, la Cleveland, cu 
faimoșii tenismani americani, in 
chaCbenge-round-ul „Cupei Davis", 
ediția 1969 !

Constantin COMARNISCHI

Cind la Wimbledon este zi de 
tenis, clisputîndu-se meciuri în 
cadrul faimosului turneu care 
datează din 1877, suflul sportului 
alb se simte parcă în toată 
Londra. O asemenea atmosferă 
a putut fi îniilnită și in zilele 
cînd a avut loc finala inter-zone 
a ,,Cupei Davis“ unde evolua 
echipa Mâini Britanii. Atunci, la 
casele de bilete ale metroului, 
aproape că nu era vre\un călător 
care să nu ceară un bilet „for 
Southfields", punctul de oprire 
cel mai apropiat (la 3 km totuși) 
de vestitele courts-uri. Vagoanele 
sint luate cu asalt și, pe cînd în 
alte zile, se călătorește comod, 
acum este destul de dificil să se 
mai găsească un loc și în pi
cioare, cu toate că trenurile sub
terane sosesc din minut în minut.

O dată coborîți la Somthfields, 
cei mai prevăzători își cumpără 
bilete pentru înapoiere (evitînd 
aglomerația de seară), alții, mai 
grăbiți, se urcă în taxiuri pentru 
a ajunge la Wimbledon. Cei 3000 
de metri care nț despart de locul 
întrecerii pot fi străbătuți și . pe 
jos. E o plimbare reconfortantă, 
după baia de aburi forțată d>n 
metrou. Pe partea stingă a lui 
Church Road se scurge un neîn
trerupt convoi de automobile, 
toate avînd ca unică țintă tim
purile de parcare de la Wim
bledon. Șoseaua se învecinează 
cu o imensă peluză acoperită cu 
iarbă, unde au loc numeroase 
partide de cricket. Pasionații a- 
cestui sport tradițional — femei, 
bărbați, tineri sau vîrstnici — sint 
atît de adînciți în jocul lor, îneît 
aproape nici nu observă puhoiul 
de mașini care trece pe lîngă ei. 
parcă nu în apropierea lor se 
dispută finala inter-zone a „Cupei 
Davisu. Anglia—România. Fiecare 
cu plăcerile lui...

La intrări (accesul se face pe 
anumite categorii : simpli plăti
tori, membri ai lui „The All En
gland Lawn Tennis Club" — pro- 
pietarul Wimbledonului — ziariști, 
oficiali etc.), oamenii de ordine, 
în uniforme negre, pe un ton 
politicos, solicită biletele (al că
ror preț varia între o liră — două 
lire și jumătate), invitațiile și le
gitimațiile. Chiar și cei întîrziați 
se supun în liniște controlului și 
timp de trei zile nu ne-a fost 
dat să asistăm la vreo dispută 
verbală.

In incinta splendidului complex 
se află, de o parte, cel‘e două 
principale terenuri, cel central cu 
tribune acoperite — 15 000 de 
locuri — și cuprinzînd săli pentru 
presă, cabinele telefonice ale zia
riștilor și comentatorilor tele si 
radio, vestiare și cabinete medi
cale. oficiu poștal, precum și cel 
purtînd nr. 1, cu 5400 de locuri în 
tribune, din care o latură este

descoperită. Acest teren, care a 
găzduit întllnirea România—An
glia, are un utilaj aproape iden
tic cu cel central. . Vis-ă-vis de 
aceste două terenuri sint ampla
sate alte 14, din care nouă gazo- 
nate, iar cinci acoperite cu zgură. 
Acest complex mai c\uprinde și 
restaurante și bufete, precum și 
standuri unde se vînd cărți de 
specialitate și fotografii ale tu
turor marilor tenismani ai lumii, 
inclusiv Ion Țiriac și Ilie Năs
tase. Vizitatorii obișnuiți ai Wim
bledonului spun că, aici, marile 
staruri cinematografice care vin 
să urmărească meciurile trec a- 
proape neobservate. Numai ve
detele sportului alb polarizează 
atenția, numai lor li se solicită 
autografe, interviuri.

Dintre numeroasele vestiare, 
cel cu denumirea „Room nr. 2" 
a fost gazda tenismanilor români. 
Vestiarul, ca și celelalte, dispune 
de dușuri, săli de baie și de ma
saj, iar jucătorii pot consuma 
sucuri de portocale, lămîie, ana
nas, apă minerală, toate ținute la 
frigider sau la temperatura ca
merei.
în intervalul în care Jucătorii fac 

încălzirea, iar spectatorii își ocu
pă locurile înscrise pe bilete (nu 
se face pentru nimeni nici un fel 
de excepție, chiar dacă ar exista 
și fotolii libere), o fanfară, ai că
rei membri poartă impecabile 
uniforme gris-bleu, execută un 
pragram de melodii vioaie. In 
tribune ochiul reține o multitu
dine de toalete și culori. Doamne 
vîrstnice cu lornioane, cape de 
blană șl pălării cu boruri mari, 
alături de tinere puternic rime- 
late, îmbrăcate cu bluze închise 
pînă în gît și cu mîneci liungi, 
dar cu mini-mini-jupe (in genul 
fustițelor jucătoarelor de tenis) si 
cisme ajungînd uneori pînă la 
șolduri. De asemenea, domni în 
haine de gală, negre, gris și ma- 
ron, cu pălării cu boruri tari, 
aveau ca parteneri numeroși ti
neri în cea mai autentică ți
nută hippy.

Pe terenul propriu-zis se mon
tează stilpii de susținere (de cu
loarea fagului ceruit) al fileului 
(bine gudronat și cu o bandă de 
un alb pur). Suprafața de joe 
(acoperită cu o iarbă de un ver
de crud, nu prea deasă, înaltă 
de cîțiva milimetri, dar bine 
tunsă), era marcată de linii tra
sate cu vopsea bine impregnată 
în sol.

La intrarea echipelor pe teren, 
forfota dispare. întregul protocol 
de prezentare se desfășoară cu o 
mare exactitate, ca un adevărat 
ritual respectat cu sfințenie.

în timpul desfășurării unei par
tide. aplauzele "sint mai rare și 
numai tind mingea se găsește

lor chiar Ia ei acasă, in tur
neele marelui lor Circuit. Dar 
Cupa Davis e, întotdeauna, alt
ceva. ..

Seria victoriilor Indiei se 
fringe pe centralul de la Pro
gresul. Mingile elegante și ade
sea fulgerător trimise peste fi
leu de Jaideep Mukerjea și 
Premjit Lall sint stopate efica
ce de rachetele românești. Jo
cul decurge in superioritatea 
evidentă a gazdelor și — din 
nou — calificarea României este 
asigurată după numai două 
zile : 3-0 !

Foștii finaliști ai Cupei Da
vis ies din cursă, în timp ce 
conducătorul lor, căpitanul ne
jucător Shamsher Singh, arc 
cuvinte sibilice asupra rezul
tatului : „Dacă aș fi ciștigat la 
București, n-aveam probleme 
la Wimbledon...” Profeție clar
văzătoare.

La Londra; cu 24 de ore mai 
devreme, cealaltă finalistă este 
desemnată Marea Britanie, 
printr-o senzațională răsturna
re de scor in fața brazilienilor. 
De la 1—2 la 3-2, după un finiș 
excepțional al lui Graham Stil
well, învingător in fața lui 
Koch.

Mergem, deci, la Wimbledon, 
in sanctuaipl sportulpi alb, 
fiindcă pe acolo .trece' drumul 
Spre challenge-round.
...15—17 AUGUST

n-ar fi crezut să fie 
cu putință. Pe gazonul nepriel
nic nouă de la All England 
Club, în fața celor doi engiezi 
în plină ascensiune, șansele Ro
mâniei păreau minime. Celor 
care nu cunoșteau incă valoa
rea reală a acestor mari maeștri 
ai rachetei, pe nume Ion Tiriac 
și Ilie Năstase...

1— 1 după prima zi. prin jo
cul de excelent tactician al lui 
Țiriac, în fața lui Mark Cox, 
paralizat de stupefacție.

2— 1 după a doua, fiindcă du
blul nu-1 puteam pierde oricum, 
pe același teren unde — cu ci- 
teva săptămîni înainte — .or
ganizatorii open-ului refuzau 
lui Țiriac și Năstase dreptul 
legitim de a fi capi de serie 
în Wimbledon ’69.

Iar ultima zi atinge paro
xismul epic... Englezii au ega
lat, totuși, prin teribilul lor 
Stilwell, in fața unui Țiriac 
istovit de luptă, dar omul vic
toriei românești era Ilie Năs
tase. Acesta smulge lui Cox 
ultimul punct, cel decisiv, in 
fața unor tribune înmărmurite.

Gică Cobzuc, căpitanul nos
tru, plinge ca un copil... Ți
riac își poartă coechipierul, in 
triumf, spre vestiar... Iar tele
foanele și radioul anunță marea 
veste : ROMÂNIA. IN FINALA 
„CUPEI DAVIS" !

Radu VOIA

„Supermanuel” nu mai e cel de 
altădată. Cu un traumatism la 
picior, incă insuficient vinde
cat, el nu riscă in fața româ
nilor. Lew Hoad, faimosul au
stralian care pregătește echipa 
Spaniei pentru al treilea al său 
challenge-round, privește sum
bru in fundul paharului său de 
Naranjus. De dincolo de Me- 
diterana, au apărut, pe cerul 
Iberiei, nori amenințători...

Plouă in ziua meciului, dar 
spaniolii acordă o cotă festivă 
de „Ole ! Ole !...” lui Orantes 
și Arilla, pe care nu-i văd de- 
cit învingători. Dar. pe rind. 
iluziile lor se spulberă. Manuel 
al II-lea nu poate rezista in 
fața forței și determinării lui 
Ion Tiriac, iar inimosul „Liz" 
Arilla este depășit de fantezia 
și combativitatea lui Iliuță Năs
tase.

4—0 in fața Spaniei, pe teren 
iberic, o performanță neaștep
tată ! Scorul se reduce la 4-1 
prin.jocul piexdut-.de omul de 
rezervi — placidul Petrică Măr- 
mureanu — in ultima secvență 
a memorabilului med. Tenis
manii români pășesc, pentru 
prima oară, in finala 'ionei eu- Ș 
ropene.

De cealaltă parte a tablou
lui se profilează o adversară 
redutabilă — echipa Uniunii So
vietice, care și-a ciștigat toate 
meciurile la scor, eliminind, pe 
rind, Grecia cu 4—1, Canada cu 
4—1 și Italia cu 5—0. Dar, în 
echipa peninsularilor, Pietran- 
geli era prea bătrin, iar Mulli
gan absent...
...18—20 IULIE

Meciul cu U.R.S.S. Un meci 
al confirmărilor. Țiriac și Năs
tase sint deciși să meargă de
parte, cel mai departe posibil. 
Și nici drive-urile dezlănțuite 
ale gruzinului Aleksandr Mc- 
treveli, nici jocul calculat al 
blondului estonian Thomas Le- 
jus, nici — in sfirșit — atacu
rile furibunde ale redutabilului 
,,dubleur“ care este Serioja Li- 
haciov, nu pot depăși randa
mentul înalt pe care-1 dă „pe
rechea de aur“ românească.

2—0 după prima zi ! Țiriac 
l-a dominat cu superioritate 
deplină pe Lejus, iar Iliuță a 
făcut risipă de artificii pentru 
a-1 transforma pe Metreveli, 
cit mai des, în spectator la 
mingile sale imparabile.

Dublul, o încercare a nervi
lor. De data aceasta este ziua 
de naștere a lui Ilie Năstase. 
împlinește 23 de ani. El pri
mește bucuros florile in fața 
tribunei entuziaste. Dar apoi, 
în lungile secvențe ale căută
rii break-urilor, face o sume
denie de greșeli care ne aduc 
in pragul pierderii partidei. So
vieticii conduc cu 2-0 în setul 
decisiv... Este nevoie de uriașa 
mobilizare in luptă a lui Ion 
Tiriac, de încurajările publicu
lui pentru a-1 „reanima” pe 
Ilie, ca într-un finiș irezistibil 
— să smulgem victoria : 8-6 !

Istoria a fost scrisă... Echi
pa României se califică in faza 
întrecerilor zonale. Pentru pri
ma oară în cariera sa, aproape 
semicentenară, de participări 
în jocurile Cupei Davis.

Scorul final : 4-1, după ce 
ultimul joc este concedat oas
peților prin timpul de odihnă, 
binemeritat, al lui Țiriac.
...1—3 AUGUST.

Bucureștiul primește vizita 
campionilor asiatici, echipierii 
Indiei. Se dispută semifinala 
inter-zone. Așteptări pline de 
speranță, pentru că jucătorii noș
tri au victorii asupra indieni-

PE DOUĂ ORI 
CLEVELAND

Dintre orașele care au găz* 
duit challenge-round-ul cel 
mai frecventat a fost New 
York, mai precis terenurile 
de la Forest Hills. Acolo s-a 
jucat de 10 ori finala. Urmea
ză Wimbledoii-ul, gazdă a 9 
finale. Cleveland, marele oraș 
industrial de pe malul lacului 
Erie, este la al doilea al său 
challenge-round. Prima oară 
s-a jucat aci finala în 1964. 
cînd echipa Australiei (eu 
Emerson și Stolle) a învins 
formația americană cu 3—2. 
deposedînd-o de trofeu. Tot 
la Cleveland s-a jucat anul 
trecut semifinala inter-zons, 
prilejuind echipei S.U.A. o 
victorie cu 4—1 asupra Spa
niei.

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU „SALATIERA DE ARGINT
S-a născut la 21 februarie 

1980, in atelierul de orfevrerie 
al casei de bijuterii Shreve, 
Crump și Low din Boston. Era 
destinată să ornezd colecția de 
agintărie a familiei Dwight F. 
Davis, diplomat american și 
campion de tenis. Un destin 
curios (se spune că doamnei 
Davis nu i-a plăcut forma sa- 
latierei ce-i fusese oferită...) 
a așezat-o pe masa cu premii 
a primului challenge-round, 
disputat in același an, intre 
echipele S.U.A. și Angliei.

Cintărește G.052 kg, are 33,02 
cm înălțime și o anvergură de 
45,72 cm. Deși cunoscută de 
toată lumea ca fiind „de ar
gint”, poartă pe ea frumoase 
incrustații din aur pur...

Donatorul a făcut adăugiri 
trofeului in anii 1921 și 1934, 
mărind postamentul (din lemn 
de nuc lustruit, cu plăci de 
argint), pentru a putea fi în
scrise numele echipelor cîști- 
gătoare și rezultatele finalelor, 
întreaga suprafață afectată 
acestor inscripții ;a Lost epui

zată la ediția de anul trecut a 
întrecerii, cind „Cupa Davis” 
a revenit in vitrina lui Long
wood Cricket Club din Boston, 
acolo unde își începuse cariera.

Postamentului (de 20,32 cm 
înălțime! i s-a făcut acum o 
nouă adăugare, din același ma
terial. pe etajul superior ui
mind să fie înscrise viitoarele 
deținătoare ale trofeului.

Bătrina Salatiera este asi
gurată pentru suma de 10 000 
de dolari.

o.i realizează prima lor

Prima tntilnire pentru 
Cupa Davis s-a disputat la 
20 mai 1900, pe terenurile lui 
Cricket-Club Longwood, lingă 
Boston (S.U.A.), opunind echi
pa Statelor Unite — care pu
nea trofeul in joc — celei a 
Marii Britanii, challengeră. 
A ciștigat echipa americană 
cu 3—0, iir peste doi ani — 
la a doua ediție — ea repeta 
victoria, dar cu 3—2, în me
ciul disputat la Brooklyn 
(Massachussets, S.U-A.).

Numai aceste două țări con
curente au participat la pri
mele trei ediții. în 1904, apa
re a treia — Belgia — care 
se califică în challenge-round 
pierzind in fața britanicilor. 
Aceștia deposedaseră de tro
feu pe americani, în ediția, 
precedentă, în 1905, se întrec 
5 reprezentative, iar în con
tinuare numărul lor este in 
permanentă progresie.

în 1907, celor două finaliste 
tradiționale — S U.A. și An
glia — li se alătură o a treia 
forță, reprezentată prin teni
sul australian. Jucătorii de la
serie de patru victorii consecutive, pentru a le majora sub
stanțial abia peste decenii, după al doilea război mondial-

în intervalul dintre cele două războaie, din nou ameri
canii au preponderență, dar „mușchetarii" Franței și apoi 
englezii, conduși de Fred Perry, le sint adversari redutabili. 
S.U.A. obține totuși „recordul" celei mai lungi serii de victo
rii- consecutive : 7 !

în ultima ediție (1939) dinaintea pauzei fortuite a războ
iului, australienii cuceresc din nou Salatiera și o păstrează 
pînă la reluarea competiției în 1946. De atunci încolo, lupta 
pentru supremația sportului alb se dă aproape exclusiv în
tre tenismanii australieni și cei americani. Seriile de 4 vic
torii consecutive se repetă acum curent, dar cele realizate 
de echipa lui Harry Hopman sint majoritare.

Australia deține recordul totalului de 22 victorii, ur
mată de S.U-A. cu 20 victorii, Anglia 9, Franța 6. Numai 
aceste patru țări au deținut Cupa Davis. Interesant de notat 
ir, această statistică și faptul că americanii au totuși cele 
mai multe participări în challenge-round: 45.

Au mai jucat in marea finală alte șase reprezentative de 
țări: Italia (de 2 ori), Spania (2). Belgia, Japonia, Mexic, 
India (cite o dată). Și acum, România este a 11-a participantă 
în suprema întrecere a sportului alb.

GEORGE VINȚAN, 
CLEVELAND. „Toți 
românii aflați în acest 
oraș vor fi alături de 
tenismanii Ion Țiriac 
și Ilie Năstase și vă 
promitem că ii vom 
încuraja din răsputeri. 
Sintem gata să garan
tăm pentru victoria 
lor Ne bucură ne
spus faptul că băieții 
noștri vor găsi la Cle
veland, în zilele chal- 
lenge-round-ului, su- 
pqrteri atît de entu
ziaști. Poate că ii veți 
ajuta și la transporta
rea „Salatierei”, dacă 
e nrea grea !

Mircea mwntea- 
NU, PETROȘANI. „Re
flecțiile” dv. sint reu
șite. . N-a trebuit, deci, 
să.. . reflectăm prea 
mult, dacă le publicăm 
șau nu !

® Țiriac și Năstaâe 
au ajuns in finală pen
tru că au băut din cu

pele victoriilor numai... 
răcoritoare.
• La tenis, nu se 

știe niciodată de unde 
sare... mingea î

• Pentru tenismani, 
cel mai prețics metal 
este argintul. Cu con
diția să aibă forma 
unei „Salatierc“.

Ce BALTAC, COMU
NA POIANA LACU
LUI, JUDEȚUL ARGEȘ. 

1. Break — însemnă 
în englezește pauză, 
întrerupere. Totodată, 
el poate avea sensul 
de a despărți, împrăș
tia. La box, arbitrii 
folosesc acest cuvînt 
pentru a despărți 
doi pugiliști care se 
țin unul pe altul sau 
uzează de alte mijloace 
neregulamentare. La 
tenis, breakul exprimă, 
în fapt, tot o... des
părțire. După ce a rea
lizat un ghem pe ser
viciul lău (ceea ce ar

echivala, într-un fel, cu 
o victorie obținută pe 
teren propriu), un ju
cător cîștigă și ghemul 
următor, pe serviciul 
adversarului '(victorie 
în deplasare !). în felul 
acesta, în locul aștepta
tei egalități — de la 
1—0, să spunem, la 
1—1 — el se desparte 
de adversarul său, se 
distanțează de el, ajuii- 
gînd de la 1—0 la 2—0. 
Acesta este breakul la 
tenis. 2. ’ Smasliul este 
lovitura de sus in jos, 
în _ 93% din cazuri de
cisivă, dacă a îndepli
nit condiția de bază : 
mingea să cadă m te
renul adversarului.

NAE STANCU, CRA
IOVA. „Vă scriu din 
Craiova doi tineri și 

înflăcărați suporteri ai 
tenismanilor noștri al 
căror nume eite roitit

azi cu respect de către 
întreaga lume sportivă. 
Noi sintem siguri că îi 
vom învinge pe ameri
cani, în propriul lor 
fief. Poate că unii vor 
ride, considerînd exa
gerat optimismul nos
tru. în cazul cînd și 
dv. vă numărați prin
tre aceștia, vă facem 
următoarea provocare:

1. Dacă echipa noas
tră pierde, noi vom 
parcurge pe jos distan
ța Craiova — București 
și retur.

2. Dară echipa noas
tră cîștigă. dv. vă lua ți 
obligația să ne procu
rați, pentru colecție, 
măcar o piesă din echi
pamentul pe care ii 
vor folosi Ion Țiriac și 
Ilie Năstase, în marea 
finală de la Cleveland’’.

Accept provocarea ! 
Și dacă o fi să pierd, 
fac fi «tați* I

„O amintire _ .......... ..
drat de tenismanii români Codiu Dumitrescu, Viorel Marcu, Ion Racoviță și Dumitru Hărădău.

de la Vichy. August 69“ — scrie marele savant Henri Coandă pe fotografia în care este inc a-

HENRI COANDĂ IN MIJLOCUL VIITORLOR NOȘTRI
În orice fotografie în care 

avem înfățișată o echipă de 
tenis, pe lingă jucători, prin

cipali actori pe ,,courts"-uri, a- 
pare și căpitanul echipei, mai pre
cis spus, sfătuitorul, consilierul 
jucătorilor. Asemenea imagini ne 
sint familiare. Este justificată, 
deci, surpriza noastră atunci cînd 
ochii ne-au căzut pe această foto
grafie — încă1 suficient de re-’ 
centă — înfățișîndu-i. pe tinerii, 
pe foarte tinerii noștri reprezen
tanți în ediția 1969 a Cupei Ga
lea, a acelei, competiții in care, 
știut este, âm obținut uri rezultat 
excelent, încheind aceasta parti»

Nimic surprinzător deci, în pre
zența sa, el asumînd funcțiunea 
de căpitan de echipă.

Cel de-al doilea? Posibil ca-, și 
dumneata cititorule să-1 fi ieeu- 
noscut. Sint doar ani do zile 
cînd ziarele, de la noi și de 
aiurea, i-au făcut cunoscută a- t 
figura, dar mai ales valoarea ;d: 
om de știință, de mare 
de părinte al avioanelor cu irir- 
bo-reacție, de iscusit c? . c ' ător
al problemei „farfuriilor z' ,'i- 
toare” și de constructor -al e? r 
atari vehicule ale viitorilor Că
lători prin cosmos. - Ei ; ,2,
este compatriotul nostru, sr raf
tul de renume mondial, Henri 
Coandă.

Vă veți întreba, așa cum am 
făcut-o și noi, ce caută presti
giosul savant alături de acești 
trei tineri tenismani, căci, desi
gur, surpriza ar fi fost de 
mică proporție dacă ar fi 
înconjurat de niște piloți.

Ei bine, cunoscutul om de 
in‘ă. petreeîndu-și vacanța 
Vichy și aflînd de participarea 
echipei românești la turneul final 
al Cupei Galea a socotit că da
toria sa de român este de a fi 
alături de reprezentanții tenisu
lui nostru pe solul francez.

Și marele savant Henri Coan
dă nu a lipsit de la nici un joc 
al tinerilor sportivi români. I-a 
înconjurat cu dragoste de conna- 
țional, dublată de aceea de bunic 
a cărui^ inimă tremură pentru ne
poții săi. Dar nu numai ca pre
zență fizică a fost alături de ju
cători.

în timpul desfășurării jocurilor, 
atunci cînd, inerent în întrecerea 
sportivă, se manifestă un moment 
de slăbiciune se putea auzi vo
cea lui Henri Coandă strigîndu-i 

tînărului jucător : 
. ........... ’ ' EȘTI 

în- 
tentă 
erau 
indi-

i ra- 
vădit

DAVIS CUP-MAN
cipare pe un notabil loc terț.

Desigur că și pentru dumneata 
cititorule surpriza constă în fap
tul - că cei trei reprezentanți, Co- 
di'n Dumitrescu, Viorel Marcu și 
Dumitru Hărădău, încadrează nu 
una, ci două persoane, pe acel 
loc care este rezervat căpitanului 

-■ * -- L“‘- deci
care

echipei. Să vi-i prezentăm
•i pe cei t)î căpitani" pe

echipa noastră i-a avut la Vichy, 
cu prilejul turneului final al com
petiției ; cel mai tînăr este, poate 
l-ați cunoscut, căpitanul echipei, 
Nonei Racoviță, cunoștință veche 
de mai bine de trei decenii a a- 
maiorilor de sport, în 
ipostază de tenisman, 
permanentă^ și hocheist valoroi 
cu ani «1 ani de In" urmă.'

dubla-i 
pasiune

mai 
fost

ști-
la

tînărului
„NU UITA CA 
ROMAN! “ Iar 
demnurile cu 
sentimentală 
urmate și de 
cații care nu 
reori și-au 
judiciozitatea.

Să mai amintim 
că cei trei tenis
mani și antrena tn;. 
— căpitan do echi
pă — au fost 1 j 
repetate rîndur' n 
vitați ai ilustr d 

savant ? Sau că, după înche crea 
competiției, la masă le-a 
vin (în timpul întrecerii 
suc de fructe...) românesc, 
Cotnari, pe care "" ' “
deși oltean, îl
..rece al vinurilor" T

oferit 
numai 

j vin 
Henri Coandă, 

apreciază drept

Niki Mihail BURILEANU
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FILOZOFIA BALONULUI
/n duminica aceea, pe bu

levardul Saint Mich’, a- 
proape toate ferestrele erau 

închise, cu toate că afară ar
dea soarele de septembrie, de
osebit de generos pe malu
rile Senei. La masa 
terase pustii de cafenea, 
lien Green, scrii
torul, și-a amin
tit de Oscar Wil
de, care, înainte 
cu mai multe 
decenii, spusese, 
poate chiar pe 
aceeași terasă 
pariziană: „Mi-e 
tare drag spor
tul, îndeosebi de 
de cafenea". Green 
tocmai, de la piccolo, 
întregul ‘ 
zile șt hudițele aferente, 
călătorit, în metrou, spre o 
arenă de la marginea metro
polei, unde se dispută un 
meci de fotbal între două e- 
chipe internaționale. Și fiind
că omul stă, dar gindurile-i 
umblă, Julien Green a așter
nut pe citeva file dintr-un 
bloc-notes considerațiile sale 
despre pasiunea balonului. 
Mai puțin zeflemisitoare de
cit remarca, semănînd cu un 

W bobirnac usturător, al autoru- 
% lut Prințului fericit.

unei 
Ju-

Balonul, a notat ' scriitorul 
anglo-francez, devine în con
cepția sportivilor activi șl pa
sivi un subiect de dispută, a- 
supra căruia inteligența și in
ventivitatea omenească, îmbi
nate cu agilitatea corporală, 
se exersează în -fel și chip. 
Cele două echipe, care își au

DUMINICILE
UNUI NESPORTIV

la o masă 
aflase 

de la piccolo, că 
bulevard, cu stră- 

s-a

ftecare suporterii lor, sînt așe
zate in fata unui obiect de o 
extremă mobilitate, șl față de 
care ele sînt capabile de di
verse Initiative. Inițiativele ri
ce stea converg toate spre o 
finalitate precisă și imediată: 
introducerea mingii In poarta 
adversarului. Această iminen
ță a finalității, a scopului, sa
tisface intr-o mare măsură 
pe jucător și privitor deopo
trivă, în existența lor scopu
rile, finalitățile fiind de obi
cei îndepărtate, de lungă sca
dență. Cum in arenă acțio
nează permanent interesul 
înfruntării și al luptei, un 
joc sportiv inteligent și desfă-
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șurat după toate canoanele 
artei competiționale îndestu
lează pe cîtva timp setea o- 
mulul de a-și vedea efortu
rile imediat răsplătite.

„Jocul în arenă, își încheia 
Julien Green meditația spor
tivă, are caracterul unei per
manente tensiuni, care cere 
un deznodământ. Acest lucru 
alimentează în noi capacitatea 
de a duce la bun sfirșit o ac
țiune o dată începută, chel* 
tulnd maximum de energie, 
inteligență, inventivitate și 
disciplină de echipă în vede
rea obținerii rezultatului do
rit. .

Spre regretul meu, îmi este 
cu neputință să transcriu și 
să comentez restul opiniilor 
scriitorului, fiindcă din inun
dația, care — datorită unei 
ploi torențiale de august și 
altor accidente de țevi, con
ducte etc. — mi-a înecat bi
blioteca, n-am salvat decit 
foarte puține broșuri, notițe 
șl ziare. Intre ele și pagina 
înjumătățită dintr-un vecm 
număr al ziarului Le Figaro. 
in coloanele căruia fotbalul 
s-a bucurat, acum vreo trei
zeci și ceva de ani, dc diser
tația filozofică a unui mare 
scriitor nesportiv.

George SBÂRCEA

TRADIȚIA ȘI-A SPUS CUV INTUI
STEAGUL ROȘU — DINAMO 

BUCUREȘTI Z—1 CO—1)

BRAȘOV, u (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Sta
dionul Tineretului, timp fru
mos. teren foarte bun, apro
ximativ îse» spectatori. Au 
marcat : Stlceanu (min. 5>» 
Florescu (sun. S2), Necula 
(năm. «).

STEAGUL ROȘU : Adama
che 8 — Ivăncescu 8, Jenei ", 
Olteana S, Penaeș 7, Kadar C, 
Balint 5 (min. S3 Jamaischi 
Q. Necula 7, Pescaru C, Flo
rescu 7, Gyorfi C.

DINAMO BUCUREȘTI : Co
man 7 — Cheran S, Crăciunes
cu Stoenescu 7, Deleanu 8, 
Ghergheli 8 (min. 87 Sălcea- 
nu), Dinu 8, Sălceanu 7 (min. 
87 Haidu 8), Nunweiller VI S, 
Frățilă 8, Lucescu 9.

A arbitrat N. Hainea 
Iad) ajutat
linie de C. Birsan ți 
(ambii din Galați).

Trofeul Petchowschi 
tru public) : 8.

La tineret-rezerve : 
roșu — Dinamo

(Bir- 
btoe la 
V. Liga

MINIATURI
(Urmare din pag. 1)

T T J.A. a jucat și ieri șah, 
v în stilul său pozițional. 
A fost suficientă deplasarea 
turnului Lereter spre un cîmp 
avansat, pentru ca arădenii 
să deschidă scorul.

Sperăm ca U.T.A. să joace 
miercuri cea mai frumoasă 
partidă de atac din ultimii 
ani.. In fond, Rapid e, pro
babil, o echipă mai bună de
cît Legia.

Arbitrul Hrisafi deține, 
pare, „fluierul de aur" 

al etapei. Și nu pentru că 
hriso înseamnă aur, ci pentru 
că a avut curajul de a acorda 
un penalty în favoarea echi
pei în deplasare, la 1—0 pen- 

Ceea ce, să re- 
nu e de loc pu-

tru gazde, 
cunoaștem, 
fin...

Steagul
2-1 (T—«).

(pen-

din toate punctele de vedere 
decit brașovenii, cînd bucu- 
reștenii erau lideri, iar echipa 
Steagul roșu luase un start 
slab, tradiția n-a putut fi în
vinsă. Echipa brașoveană a 
întrecut astăzi pe Dinamo, la 
capătul unui meci de mare 
luptă, pe alocuri de bună ca
litate, în care cele două for
mații au făcut risipă de ener
gie. Partida de la Brașov s-a 
desfășurat la un nivel de ten
siune neașteptat

Stegarii s-au văzut conduși 
din min. 5. Manevrele di
bace la mijlocul terenului ale 
dinamoviștilor i-au temperat 
le-au dezmembrat, cum s-ar 
spune, punctele forte: linia 
de mijloc și atacanții centrali. 
Cu pase înțelepte, desfășurate 
în „triunghiul” Ghergheli— 
Dinu—Nunweiller, Dinamo a

La Arad, ultima
repetiție cu public

Dinamo 
unde 

tul lider nu 
a fi jucat 
Pîrcălab, obișnuiții cai de bă
taie ai... pasivității. Paradoxu
rile fotbalului...

a pierdut acolo 
Jiul a învins. Fos- 
□re nici scuza de 
cu Dumitrache și

Dobrin, lider în clasamen
tul golgeterilor! „Deși 

nu aspiră la acest titlu" (Radu 
Urziceanu, la radio). Deși e 
un jucător de centrocampo — 
cum spun italienii.

Marile paradoxuri ale fot
balului...

9

(Urmare din

Argumentul decisiv - golul
C.F.R. CLUJ — POLITEHNICA XAȘI 1—« (1—0)

DEJ, 13 (prin telefon, de Ia corespondentul nostru).
Stadion Unirea, timp frumos, teren denivelat, spectatori 5 900. A 

marcat Soos (min. 28).
C.F.R. CLUJ : Lengyel 7 — Dragomir 6. Cojocaru 8, Soos 9, Ro

man 6, Stăncel 7, Bretan 5, Schwartz 7 (min. 60 Țegean), Marian 
Popescu 5 (min. 77 Alexandru Vasile), Soo 6, Petrescu 6.

POLITEHNICA IAȘI : Constantinescu 8 — Pal 6, Alecu 7, Stoi- 
cescu 7, Gavrilă 8, Romilă 4, Contardo 4 (min. 74 Simionaș), Marica 
6, Lupulescu 5, Cunerman 7, Goliac 5 (min. 62 Moldoveanul.

Au arbitrat : Vasile Dumitrescu ajutat la linie de
V. Pădureanu și C. Bărbuleseu (toți din București).

Trofeul Petschowschi (pentru public) 10.
La tineret-rezerve : C.F.R. — Politehnica 0—1 (0—0).

..cosit" exact cu 3 m în a- 
fara careuiuL Apoi, moldove
nii, neașteptat de blinzi și 
de domoli in joc, încearcă 
doar să stăvilească atacurile 
ceferiste și așa fără destulă 
forță și viteză. în min. 28, 
C.FJl. înscrie. M. Popescu 
execută bine o lovitură de 
colț, Soos se înalță și 
cu capul sub bară: 
..Bătrînul" Soos, la cei 
de ani ai săi, joacă cit 
tineri de 20 de ani, la
loc...... înfiorați" de gol. clu
jenii atacă cu mai multă am
biție, bâspază mai 'legat, jj'in 
timp ce studenții se apără, 
resemnați, în dezordine, Lupu- 
lescu și Co.ntardo y-tr.i 
amintit, bănuim, de titlul ro
manului : ,,Statuile nu rid ni- 

martori 
înfrîn-

reia 
1—0.

36 
cinci 

un

a intrat în istorie
pag- i)
ei cu glasulse recomande (și 

doar pe jumătate), jucători de 
primă divizie (Caniaro, 
Lucaci, Ciutac).

Steaua merită elogii pen
tru foamea de goluri. Reuși
ta ei de proporții trebuie în
să raportată lucid la impo
tența adversarului. Orice 
sparing-partener dintr-o zi 
de antrenament (chiar o e- 
chipă de juniori sau ciștigă- 
toarea Cupei satelor), ar fi 
hărțuit-o mai serios. Este 
remarcabilă partea dreaptă a 
atacului (Pantea-Tătaru-Du- 
mitriu III-Voinea), falangă 
de străpungere și de con
strucție a ocaziilor de gol, fi
nalizate, in special, așa cum 
se și cere, pe partea opusă, 
unde Creiniceanu a fost pus 
în repetate rînduri în postu
ra ideală de finalizator. De
oarece între Rangers Glas
gow (miercuri bucurestenii 
vor juca pe stadionul Ibrax)

,și A.Ș.Ă. .nu există pici _ o 
asemănare, jucătorii șî an
trenorii de la Steaua au mo
tive să reflecteze la inegali
tățile continue din evoluția 
formației (realizări excelente, 
urmate de erori fundamenta
le) la izolarea în care se 
zbate frecvent jucătorul cu 
mingea, precum și la ma
niera nesatisfăcătoare în care 
mijlocașii îi protejează pe 
fundașii centrali. Se spune 
că Dumitru Nicolae nu va 
juca la Glasgow. Motivul de
clarat : lipsa de formă. Dar 
se pare că nu e vorba nu
mai de atit. Este salutar a- 
cest început de inflexibilitate 
în fața vedetelor logodite cu 
greșeala. în schimb. Sătmă- 
reanu, om și fotbalist de 
nădejde, a început să fie a- 
plaudat la scenă deschisă. 
Bravo publicului, 
ales bravo acestui fotbalist 
de marcă, hotănt să meargă 
pe drumul cel mai scurt de 
ja talent la faimă.

dar mai

Datorită unei sticle de li- 
monadă, dejenii au ur- 

■ mărit ieri (alături de 
numeroși clujeni veniți spe
cial) o jntîlnire importantă 
doar pentru personajele cu 
roluri secundare în distribu
ția primă a acestui campio
nat. A fost o vreme super
bă de toamnă, cei din tri
bune ar fi vrut un meci, cit 
de cit, pe măsura frumuseții 
și poziției ei. Dar, cele două 
echipe și-au apărat cu stîn- 
găcie și trudă... sărăcia și 
nevoile, furnizînd o partidă 
mediocră, cei 5000 de specta
tori răminînd doar cu nos
talgia zilei de septembrie...

Prima parte a meciului a 
aparținut ceferiștilor, care au 
dorit mai mult victoria, au 
dominat și au încercat mai 
insistent poarta lui Constan
tinescu. Fiecărei echipe, am 
avut impresia, i-a fost tea
mă de cealaltă. Ieșenii au 
avut o ocazie la o greșeală 
a lui Soos — min. 4 : Lupu
lescu a scăpat singur spre 
careu — dar tot Soos l-a

temporizat jocul, și-a impus 
punctul de vedere și s-a lan
sat excelent în atac prin Săl- 
ceanu și, mai ales, prin Lu
cescu care a dovedit o formă 
deosebită. Golul bucureșteni- 
lor a fost rodul unei 
țesături: Frățilă i-a 
Ionul lui Ivăncescu, 
la Lucescu, acesta a 
dribling pînă la linia de fund 
și a centrat la Sălceanu, care 
a reluat din void, învingin- 
du-1 pe Adamache.

în min. 11, în situație ex
celentă, Baliht șutează peste 
poartă. Apoi. în min 18, ezi
tă Cheran, Necula se grăbește 
și șutează imprecis dintr-o 
poziție destul de comodă. 
Steagul roșu are circa 5 minu
te inițiativa, dar înghesuie 
jocul pe centru, folosește pa
sele înalte unde este imposi
bil ca Necula să cîștige due
lurile aeriene cu atacanți mai 
înalți cu un cap decît el. în 
min. 38, Kadar centrează, iar 
Florescu reia din întoarcere cu 
capul, pe lingă bară. Pînă la 
finalul reprizei, în afară de 
o lovitură liberă executată de 
Ivăncescu de la 40 m, pe lin
gă bară, nu mai e nimic demn 
de reținut

La reluare, tot Ivăncescu 
șutează de la 30 m razant cu 
poarta. Peste 2 minute, Ne
cula il servește foarte bine pe 
Balint, dar acesta trage im
precis. în min. 62, brașove
nii egalează : Pescaru pasează 
în adincime, Florescu se stre
coară printre Crăciunescu și 
Stoenescu și șutează din 
unghi, de la 12—13 m. în
scriind pe lingă Coman.

Brașovenii, stimulați de e- 
galare, forțează și în minu
tele 65 și 67 Ivăncescu și Ka
dar șutează puternic, dar Co
man 
șut violent al lui Deleanu, 
Adamache este și el la post 
Finalul este dramatic. Mingea 
aleargă cu repeziciune de la 
o poartă la alta. Mai sînt 2 
minute și Frățilă, din poziție 
excelentă, reia slab, cu capul, 
o minge centrată de Haidu și 
îi dă posibilitate lui Adama
che să rețină. Se părea că 
meciul se va termina 
dar nu a fost așa. în min. 
89, Ivăncescu șutează la poar
tă de la 30 m. Mingea 
nește mina lui Stoenescu, aflat 
în careu. 11 m clar 1 Execută 
Ivăncescu. Dar Coman plon
jează și boxează I Mingea a- 
junge la Necula. Acesta, jenat 
de Deleanu, șutează și înscrie: 
2—1 pentru Steagul roșu ! Di
namoviștilor nu le 
creadă. Dar ce să-i 
e fotbalul...

astfel de 
luat ba- 
a pasat 
ajuns în

utează pi
apără. In min. 68, la un 

al lui

Constantin

egal.

intil-

vine să 
faci, așa

ALEXE

redem că nu se putea un 
meci mai edificator ca 
între cele două compe

titoare ce vor debuta miercuri 
in cele două competiții euro
pene ale sezonului, decît a- 
ceastă partidă U.T.A.—Rapid.

Dacă arădenii își doreau un 
adversar cu o apărare solidă, 
ce combină jocul în zonă cu 
cel om la om, ieșind totodată 
elastic la contraatac, iată că 
și-au găsit un partener exce
lent în formația feroviarilor 
bucureșteni. Aceasta a evoluat 
la Arad foarte bine, gîndit, cu 
aportul consistent al jucătorilor 
Dumitru șl Angelescu ia mijlo
cul terenului, calm (mizînd pe 
experiența, plasamentul și 
decizia lui Dan, Lupescu, Ră- 
ducanu), exploziv, dar și com- 
binativ, cînd a fost cazul, în 
atac (Neagu, Petreanu, Ștraț). 
Pe scurt, Rapidul reprezintă 
acum o echipă care știe ce 
vrea, și cum se cunoaște că și 
Legia Varșovia face parte din
tr-o asemenea categorie, tes
tul a fost edificator. Iar Ra
pidul a intîlnit o formație care 
a atacat continuu, așa cum 
se presupune că o va face și 
Vittoria Setubal, adversara 
din „Cupa europeană a tîrguri- 
lor". Numai că U.T.A. n-a gă
sit cheia apărării feroviare 
decît o singură dată, atunci 
cînd Lereter, beneficiind de 
singurul „un-doi" rapid al 
partidei, cu Axente, a trimis 
balonul cu piciorul sting, din 
viteză, pe lingă Răducanu, fu
rat de viteza acțiunii. Or, toc
mai asta a lipsit echipei ară- 
dene azi: viteza și decizia la 
apropierea de buturile adverse, 
mai multă varietate în atac, 
care se bazează stereotip pe 
centrările fpalte, mizînd pe 
Domide. Azf, însă, Domide a 
alergat mult înapoi în căuta
rea mingii si atacul echipei 
campioane n-a mai avut nici 
un realizator. Dan și Lupescu 
au dominat net propriul careu 
de 16 m.

Schimbarea efectuată de 
Coco Dumitrescu, prin care 
Lereter a fost împins în prima 
linie iar Broșovschi a devenit 
fundaș central, a fost o armă 
cu două tăișuri, pentru că în
scrierea golului de către Le
reter a fost urmată la puțin 
timp de o gravă eroare de

U.T.A. - RAPID 1-1 (»-•)

ARAD, 13 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Stadion 
U.T.A., teren excelent, vreme 
foarte bună, spectatori 18 909. 
Au inserts : Lereter (min. 76), 
respectiv, Neagu (min. 84).

U.T.A. : Gornea 7 — Birău (, 
Bacoș 7, lereter «, BreșAvachi 
5, Petescu 6, Brîndescn 7 (min. 
73 Czako), Axente 7. Rege» « 
(min. 60 Schiopu), Demlde I, 
Fl. Dumitrescu 6.

RAPID : Răducanu 7 — Pop 
7, Lupescu 8, Dan 9, Mușa» 7, 
M. Steiian 7 (min. 78 Codrea
nul, Dumitru 9, Angelescu f, 
Petreanu 6, Neagu 8, Straț 7 
(min. 60 Năsturescu).

A arbitrat Alexandru Toth 
(Oradea) ajutat I»
linie de M. Bădulescu (Ora
dea) și 
Mare).

Trofeul
tru public) s 10.

La tineret-rezerve s 
— Rapid 5-0 (2-8).

O. Anderco

PetfichowscM

(Sita

(pea-
U.T.A.

plasament a lui Broșovschiși 
Bacoș, care l-au lăsat oingur 
între ei pe Neagu, mascln- 
du-1 chiar pe Gornea, astfel 
că atacantul giuleștean a va
lorificat cu precizie șansa o- 
ferită.

Deci, se poate spune că jo
cul a fost pe deplin edificator 
In ceea ce privește plusurile 
și carențele actuale ale Celor 
două formații. El a adus spe
ranțe mai consistente bucureș. 
tenilor și incertitudini echipei 
campioane.

In ceea ce privește rezulta
tul final, el este într-adevăr 
echitabil, deși U.T.A. a atacat 
mai mult. Chiar dacă în prima 
repriză a avut mai multă coe
rență și cursivitate In cîmp, 
iar în repriza secundă, mai 
multă vivacitate Jn atac, ac
țiunile de gol n-au putut fi 
fructificate, tntrucît șuturile 
au pornit defectuos, au fost 
orientate greșit, mult în afara 
porții, sau au Intîlnit blocajul 
apărării adverse. O enume
rare în acest sens ar cuprinde 
multe minute din ambele re
prize și ar avea ca protago
niști pe Axente, Regep, Pe- 
tescu, Fl. Dumitrescu.

Oricum-, însă, atît U.T.A., în 
C.C.E., cit și Rapid în „Cupa 
tirgurilor" au datoria să evo
lueze în aceste prestigioase 
competiții europene la plafo
nul maxim al posibilităților 
lor.

Paul SLAVESCU

Dobrin cîștigă pentru F, C. Argeș!
Se scurseseră exact 45 de 

minute din meciul de 
pe Trivale — era 1-0 

pentru F.C. Argeș prin golul 
lui Nuțu. datorat luftului lui 
Georgevici — și întreaga a- 
sistență aștepta cu indife
rență sfirșitul reprizei. Ulti
mele secunde au adus insă o 
lovitură de teatru : o minge 
inocentă, degajată intîmplător 
din mijlocul terenului, trece 
peste Barbu. Peronescu ră
mîne singur cu portarul pi- 
teștean, îl driblează și in ace
eași secundă cade — la 14 m 
de poartă — „agățat" de Ni
culescu... Arbitrul Hrisafi 
ezită un moment, apoi dictea
ză — cu justețe—penalty! Pu
blicul. care timp de o repriză 
asistase la un veritabil asediu 
dirijat spre buturile lui Stan, 
fluieră cu violență — și va 
fluiera pe toată lungimea 
pauzei — jucătorii gazdă pro

testează, dar decizia arbitrului 
rămîne... decizie și Libardi 
„îl plimbă" pe golkeeperul 
Piteștiuiui : 1-1 !

Dacă ar fi să caracterizăm 
intr-un singur cuvînt rezulta
tul acestei reprize, ne-am fo
losi, fără ezitare, de epitetul : 
inechitabil — argumentînd 
această afirmație deopotrivă 
prin dominarea categorică, 
din prima jumătate de oră, 
a echipei argeșene, care s-a 
năpustit asupra adversarului 
asemenea unui boxer epuizat, 
pe care primul pumn ar avea 
darul să-l trimită la podea, 
cit și prin ocaziile de gol 
ale piteștenilor. între care 
cele mai mari le-am notat în 
min. 7 — Prepurgel șutează 
violent în bară, min. 24 —
Ștefănescu „bilbîie" o minge- 
goj servită de Dobrin și min. 
25 — Ivan II expediază o 
„bombă" puțin peste bară...

...Și a venit repriza secundă, 
repriză pe care o așteptamo

cu toții agitată, pe măsura fi
nalului primei părți. Dar n-a 
fost așa — a fost azi la Pi
tești o adevărată zi a pre 
viziunilor înșelate —, căci 
ultimele 45 de minute s-au 
desfășurat sub semnul supe
riorității evidente a echipei 
gazdă, purtată spre victorie 
de ingeniozitatea și pofta de 
gol a lui Dobrin, jucătorul 
care a dominat această parte 
a jocului, ca un adevărat se
nior ai gazonului, mareînd și 
două goluri superbe, între 
care ultimul — șut din în
toarcere, sub bara transver
sală, de la 16 m — a născut 
în tribune un adevărat delir.

în ceea ce-i privește pe oas
peți, aceștia și-au făcut cu 
prisosință datoria și după pa
uză, dar au trebuit să cedeze 
in fața unui adversar a

se zbu-

ciodată", căci au fost 
docili ai propriei lor 
geri...

La reluare, ieșenii
ciumă, aruncă mingi în ca
reul ceferiștilor, dar, lipsiți 
de luciditate și cursivitate, 
nu pot concretiza. Antrenorii 
recurg la... recuzită, fac mo
dificări care nu aduc nirniq 
nou în teren.

Victoria clujenilor este 
meritată pentru că: a) au 
jucat mai ordonat, cel puțin 
în prima repriză: b) au reu
șit citeva faze mai clare și 
mai 
tul 
gol.

periculoase; c) argumen- 
decisiv: au înscris un

Viorel CACOVEANU

F. C. ARGEȘ — JIUL 
3-1 (l-l)

(prin telefon, 
sta- 

timp călduros, 
a-

PITEȘTI, 13 
de la trimisul nostru), 
dion 1 Mai, ' . 
teren excelent, spectatori 
proxuuativ 15 000. Au marcat: 
Nuțu (min. 10), Libardi (min. 
45 — din 11 m), Dobrin (min. 
52 și 85).

F. C. ARGEȘ : Niculescu 8 
— Pigulea 8, Barbu 9, Vlad 
8, Ivan 7, Olteanu 7, Ștefă
nescu 6 (min. 52 Roșu 7), Nuțu
6, Prepurgel 6, Dobrin 10, Jcr- 
can 7.

JIUL : Stan 8 — Tonca 7, 
Georgevici 6, Stocker 7, Mihai
7, Popa 7, Sandu 8, Perones
cu ”, Cotormani 6, Libardi 7, 
N’aidin 5 (min. 70 Achim 6).

A arbitrat I. Hrisafi 
★ ajutat la linie de
A. Bentu și D. Isăcescu (toți 
din București).

Trofeul Petschowschi (pentru 
public) : 7.

La tineret-rezerve : F. C. 
Argeș — Jiul 1_1 (0—I).

cărui forță de joc a fost sus
ținută de „vrăjitoria" lui 
Dobrin.

Ovidiu IOANIȚOAIA

PETROLUL — „U“ CLUJ 2—2 (1—0)

PLOIEȘTI, 13 (prin telefon, de la trimisul nostru).
Stadion Petrolul, timp excelent, teren foarte bun, spectatori 

14 000. Au marcat : Grozea (min. 27) și Dincuță (min. 67) pentru Pe
trolul. N. Ionescu (min. 56) — autogol — și Barbu (min. 65) pentru 
„U“ Cluj.

PETROLUL : Vișan 8
8, Dineuțâ 9, Morarii 8, 
6 (Gruber din min. 81).

„U“ CLUJ : Negru 7 
Solomon 7, Cimpcanu 8.
9, Muștățea 7, Adam 8, Bungău 5.

A condus O. Comșa (Craiova) ajutat de C. Petrea
(București) «i Adrian Macovei (Bacău).

Trofeul Petschowschi (pentru public) : 8.
La tineret-rezerve : Petrolul — „U“ Cluj 0—0.

— N. Ionescu 6, Bădin 8, Florca 7, Mocami 
Stănescu 8, Grozea 8, Cotigă 8+, Oprișan

(min. 68 Moldovan 8) — Codrea 8, Pexa 9, 
Anca 9, Oprea 7 (min. 77 Neșu 6), Barbu

IECI DE NOTA
Nu se obișnuiește, dar as

tăzi facem o excepție și 
înainte de orice, să a- 

cordăm o notă întregului 
meci. Fără să fie rezultatul 
unui gest de indulgență, cre
dem că partida dintre Petro
lul și „U“ Cluj merită un ca
lificativ excelent, mai concret, 
nota 9. Aceasta pentru ambi
ția și corectitudinea cu care 
a luptat Petrolul, pentru in
tenția deconcretizată a stu
denților de a practica un fot
bal curgător, cu pase din 
mișcare. Pe acest fond de fot
bal deschis, intilnirea a oferit 
o sumedenie de spectaculoase 
faze de poartă, de combinații 
rapide la mijlocul terenului, 
de contraatacuri „supersonice".

Evident, ca echipă gazdă. 
Petrolul a dirijat mai mult

timp jocul, manifested o su
perioritate teritorială clară, 
mai ales în prima repriză. 
Cu toate acestea, petroliștii, 
majoritatea lor tineri și cu 
mari perspective, n-au fost 
scutiți de emoțiile provocate 
de rapidele și extrem de peri
culoasele contraatacuri ale 
studenților. Așa că în timp 
ce apărarea clujeană trecea 
prin clipe grele, nici la capă
tul celălalt al terenului situa
ția nu era „senină". Am văzut 
deseori pe Bădin plonjînd cu
rajos în picioarele adversari
lor pentru a atenua periculo
zitatea ,,un-doi"urilor Adam 
—Barbu.

După pauză, meciul a cres
cut în intensitate, echipele, 
deși marcate de efert, „lovind" 
des și fără cruțare ca doi bo

xeri egali în ultima repriză. 
Mai calmi și avjnd un joc su
perior tehnic la mijlocul te
renului, studenții au obținut 
punctul visat și, în multe pri
vințe, pe deplin meritat. Gaz
dele ar fi putut să realizeze 
în acest meci o victorie, dar a- 
ceasta numai atunci cînd con
diția lor fizică (atenuată de 
accidentul cunoscut) le-a per
mis acest lucru. Adică, pînă 
pe la mijlocul reprizei secun
de. Din păcate însă un meci 
nu se cîștigă prin numărul de 
ocazii, ci prin numărul de go

luri. Mai tîrziu, 
cînd scorul deve
nise... fatal : 2—1 
pentru studenți, 

. numai o voință 
rară i-a ajutat pe 
să mai poată 

mar- 
toăte 
min.

ploieșteni să mai 
egala. Iată cum s-au 
cat cele patru goluri, 
șocante prin cite ceva : 
27 : centrare-șut Ja firul ierbii 
a lui Cotigă, reluată din vote, 
formidabil, de Grozea; min. 
56 ; Vișan este sancționat pen
tru greșeală de patru pași, se 
acordă lovitură liberă indirec
tă în careu, „U" Cluj obține 
corner, Muștățea execută și 
N. Ionescu deviază, in colțul 
scurt, mingea în plasă; min. 
65 : Barbu ia o minge din te
renul propriu, driblează, pe 
rînd, pe Florea, Mocănu și 
pe Bădin, după care l-a „exe
cutat" pe Vișan cu un sut Ia 
colțul lung ; min. 67: Grozea 
execută un corner și Dincuță 
reia în plasă.

Călin ANTONESCU

UNIVERSITATEA CRAIOVA— 
DINAMO BACAU 2—1 (1-0)

Farul a intrat simbătă in 
teren la Oradea cu două 
din piesele cele mai im

portante ale atacului rămase in 
vestiare. Kallo acuza o întinde
re de ligamente, iar Tufan se 
rănise la ochi vineri seara, pe 
cînd lua masa cu echipa la 
restaurantul „Transilvania”. în- 
cercind să scoată capsula Ia o 
sticlă cu apă gazoasă, aceasta 
a făcut explozie și Tufan s-a 
ales cu o contuzie la cornee, 
care-1 face indisponibil pentru 
citeva zile.

După 45 de minute, conduși 
cu 1—0 (min. 11 Suciu centrea
ză de pe stingă lui Cociș care-1 
driblează pe Pleșa și pătrunde 
în careu. Mareș ratează inter
venția șl orădeanul inscrie pla
sat), constă nț' .‘n i i păreau impă- 
cați cu ideea infringerii, mai 
ales că tinerii orădeni ii măci- 
haseră cu atacurile lor tot tim
pul Paradoxal, insă, pauza in 
loc să accentueze deruta in ta
băra oaspeților a adus reviri
mentul. Presiunii orădenilor, 
masați în jumătatea de teren a 
Farului, oaspeții le-au răspuns 
printr-un antidot eficace: a- 
părare calmă, temporizarea jo-

cului și contraatacuri extrem de 
rapide în care Sasu și-a dove
dit o nebănuită virtuozitate. 
Badea, introdus după pauză, a

Șj. acum cîteva instantanee 
din repriza secundă : la 1—0, 
după 3 minute de la reluare, 
orădenii ratează majorarea

Elefanții nu vor încâ

so moara...
CRIȘUL ORADEA — FARUL CONSTANȚA 1—2 (1—0)

ORADEA, 13 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Sta
dion Crișul, teren bun, timp 
excelent, spectatori 9 000. Au 
marcat : Cociș (min. 11), res
pectiv Sasu (min. 53), Ologu 
(min. 58).

CRIȘUL : Catona 4 (min. 60 
Baumgartner 7) — Balogh 7, 
Sărac 7, E. Naghi 7, Popovici 
6, Cociș 7, Lucaci 5, Kun II 5, 
Suciu 6, Kassai 7, Arnoțchi 5 
(min. 46 Harșani 5).

FARUL : ștefănescu 8 —

Antonescu 7, Stoica 7, Mareș 
8, Pleșa 6, Tănase 7 (min. 68 
Tlivescu 7), Koszka 8, Sorin 
Avram 7, Sasu 9, D. Popescu 
6 (min. 46 Badea 7), Ologu 7.

A arbitrat Iosif Ritter 
mișoara) sir + ★ ++• 
de S. Birăescu și E. 
(Sibiu).

Trofeul Petschowschi 
tru public) : 8.

La tineret-rezerve : Crișul — 
Farul 3—2 (1—1).

(Ti- 
ajutat 
Bucșe

(pen-

avut și el un rol important 
reglarea noului mecanism 
echipei.

în 
al

scorului. Min. 52 : Sasu il pă
călește pe Sărac, intră în careul 
orădean și trage cu puțin peste

bară. Peste un minut istoria se 
repetă, dar cu un epilog dure
ros pentru orădeni : Sasu re
petă manevra, primind mingea 
plocon de la adversarul Lucaci, 
intră in. careu și din același 
unghi de unde ratase, aduce e- 
galarea. Urmează alte 5 minute 
de „groază" pentru orădeni. 
Farul ia inițiativa și iese din 
cochilia apărării. Sasu se in
filtrează acum pe stingă, cen
trează și portarul Catona plon
jează. O minge ușoară la prima 
vedere, fără probleme deose
bite ; dar Catona scapă balo
nul ca un începător, iar Ologu 
care sta la pindă o introduce 
in plasă : 2-1 pentru oaspeți. 
De la acest punct jocul ia foc 
pur și simplu. Orădenii, loviți 
greu de primirea acestor două 
goluri, atacă cu disperare. Să
rac ratează. Apoi Lucaci și Co
ciș il imită. Antrenorul Bazil 
Marian il scoate pe Tănase din 
dispozitiv și il introduce pe 
veteranul Tilvescu care va a- 
păra acum o nouă baricadă 
fiind al ■ treilea „măturător".

CRAIOVA, 13 (prin telefon, 
de la trimisul nostru), 
dion Contrai, 
teren excelent, io < 
tori. Au înscris : 
(autogol — min.
(min. 50), respeciiv Ene Da
niel (min. 64).

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
Oprea 7 — Niculescu 5, Mincă 
6, Popa 7, Velea 7, strîmbea- 
nu 6. Ivan 7, Martinovici 8, 
Bălan 7, Oblemenco 7, Dașcu 7.

DINAMO BACAU : Ghiță 7, 
— Kiss 6, Nedelcu 4, Velicu 5, 
David 6, Duțan 6 (min. 74 — 
Tr. Popescu), Vătafu 7, Ene 
6, Dembrovschi 6, Comănes- 
cu 6, Băluță 7.

A condus G11. Limona (Bucu
rești) ■&++++, ajutat la 
linie de M. Rotaru (Iași) și I. 
Opriță (Arad).

Trofeul Petschowschi (pen
tru public) : 4.

La tineret-rezerve : Univer
sitatea Craiova — Dinamo Ba
cău 3—0 (1-0).

Sta- 
timp frumos, 
18 000 specta- 

Nedelcu 
31), Bălan

Păun. Dacă arbitrul ar fi co
mis, într-adevăr, greșeli, 
poate că am fi fost tentați 
să acordăm temperamentali
lor tifosi de pe Jii circum
stanțe atenuante. însă, spre 
meritul lui, arbitrul Gh. Li- 
mona a prestat azj un arbi
traj excelent, nelăsîndu-se de 
loc influențat de manifestă
rile zgomotoase, duse pînă la 
paroxism de aproape un în
treg stadion. Ce a urmat 
după faza din min. 27, cînd 
Gliiță a blocat o minge la 
picioarele debutantului Dașcu, 
fază în care acesta a căzut... 
spectaculos, și arbitrul, pe 
fază, nu a acordat — just — 
penaltyul, cerut de jucătorii 
craioveni și de tribune, este 
foarte greu de descris. Dar,

AH, ACEST PUBLIC OLTEAN

George MIHALACHE

Nu trecuseră nici 20 de 
minute de la începerea 
partidei și o parte din 

public începuse deja să scan
deze în cor, „Huo, Limona !" 
Supărați, probabil, că favori- 
ții lor — evident în zi proas
tă — nu puteau să lege de 
loc jocul, spectatorii s-au 
grăbit să găsească un... acar

punctul culminant al acestor 
manifestări dezonorante a 
fost atins spre sfîrșitul par
tidei, cînd Bălan a înscris 
un gol, după ce arbitrul de 
centru — din nou la cîțiva 
pași de fază — fluierase un 
fault la portar La ieșirea ar
bitrilor de pe teren, am fost

martorii unor scene penibile: 
fluierături, huiduieli, expresii 
triviale (și ce gamă bogată 
au acești „meridionali" de pe 
Jii cînd nu Ie e ceva pe 
plac...) și, bineînțeles, pietre 
sau ce se găsește mai la în- 
demînă în asemenea situații.

Scorul meciului, în favoa
rea gazdelor, a fost deschis 
de un băcăuan, căpitanul de 
echipă Nedelcu, care a deviat 
în poartă balonul șutat de 
Oblemenco.

La reluare, oltenii atacă în 
„stil Celtic" și, după numai 
5 minute, Bălan a înscris un 
gol de kinogramă. Dașcu, 
după un ,un-doi“ cu Marti- 
novici, a șutat puternic spre 
poartă, Velicu a deviat, ne
inspirat, balonul la Bălan și 
acesta, după ce l-a fentat pe 
Kiss, a reluat fulgerător de 
la 10 m. 2—0. Dinamoviștiî, 
fără să strălucească, au reu
șit să reducă din handicap în 
min. 64, prin Daniel Ene, la 
o fază în care fundașul cra- 
iovean Niculescu era plecat la 
plimbare undeva spre cen
trul terenului.

Atît, despre un meci care, 
credem, n-a îneîntat pe ni
meni.

Dan VLAD
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//? Aa/he de sărbătoare, Attica
• •

își primește oaspeții
Cerul de un albastru ireal 

al Atticii a fost acope
rit ieri, după multă vre

me, de nori negri, care au fă
cut să se cearnă o ploaie mă
runtă, ca-n toamnele noastre. 
Schimbarea de decor, puțin 
obișnuită pentru atenieni, a 
fost primită nu cu bucurie, 
cum ar fi de presupus la niște 
oameni pentru care ploaia re
prezenta un lucru rar, ci cu 
oarecare îngrijorare. Nu mă 
refer desigur la aoei dintre 
locuitorii străvechiului oraș 
care ca să profite puțin și-au 
scos glastrele cu flori la mar- 
giunea trotuarelor, ci la marea 
armată a celor care în diferite 
sectoare trebăluiesc fără tih
nă, în scopul unei perfecte 
reușite a acestei a IX-a ediții 
a Campionatelor europene de 
atletism. Se pare că ploaia de 
ieri a fost doar un aconto pen
tru ce va să vină, spre bucu
ria negustorilor de umbrele, 
care au și arborat aceste ar
ticole la locuri cit mai vizibile 
în vitrinele prăvăliilor încăr
cate cu mărfuri de... plajă.

I n cursul ultimelor zile 
au sosit în capitala a- 
tletismului european — 

’69 delegațiile U.R.S.S. (108), 
Franței (82), R. F. a Germa
niei (96), Portugaliei (8), Olan
dei (16), Iugoslaviei (17), El
veției (28), Italiei (55), Irlandei 
(4), Marii Britanii (90), R. D. 
Germane (103), Cehoslovaciei 
(38) etc., ca și un mare număr 
din cei aproape 800 de ziariști 
acreditați. Echipelor partici
pante le-au fost repartizate 
hoteluri pe litoralul Mării E- 
gee. Atleții români vor fi ca
zați la hotelul Piaza, în a- 
propiere de Voula, la circa 
150 km depărtare de stadio
nul Karaiskakis. Vecinătatea 
aeroportului, dar mai ales a 
mării i-a pus pe gînduri pe 
mulți conducători de delega
ții.

Duminică va avea loc șe
dința comisiei tehnice 
(componență : Șir — Un

garia, Stassano — Italia, Kara- 
kitsos — Grecia), care va fixa 
seriile și, prin tragere la 
sorți, va stabili ordinea încer
cărilor la sărituri și aruncări. 
Pină la această ședință a de
finitivărilor, toate discuțiile 
care se poartă se sintetizează 
doar la nivel de supoziții. Ele 
au la bază ultimele liste de 
înscrieri, din care lipsesc insă 
unii atleți (cum reprezintă și 
în cazul nostru forfaitul Ma
rianei Filip, reținută pentru 
examene). Din tabelul pus la 
dispoziție de centrul de presă 
de la hotelul Grand Bretania, 
aflăm că au fost înscriși 629 
de atleți și 265 de atlete. Proba 
cu cei mai mulți participanți 
va fi maratonul — 38. Ur
mează 100 m și 1500 m, cu 
cite 36, 200 m cu 34; cele mai 
sărace fiind sulița — 21, pră
jină și triplul—23. Comisia de 
igienă a C.E. a stabilit că exa
menul pentru controlul sexului 
se va face ca și la J. O. din 
'68 prin metoda cromatină 
(analiza secreției bucale). El 
va fi făcut doar acelor atlete 
care n-au participat la J. O. 
Controlul antidoping se va 
efectua, după cum se spune, 
foarte sever. Comisia, prezi
dată de prof, universitar A-

gioutandis, are la dispoziție un 
aparat special recent importat 
din S.UA., cu care se vor putea 
evidenția eventualele cazuri de 
dopaj.

Medaliata cu argint la J.O. 
de la Mexic, Ileana Silai, 
a sosit de vineri la A- 

tena. Favorita cursei de 800 m 
a participat în după amiaza 
aceleiași zile la un antrena
ment de acomodare cu tartanul 
atenian. De stadionul Karais- 
kakis se leagă, de altfel, re
cordul ei pe 800 m, stabilit 
anul trecut la J.B.A., cu 2:01,8. 
Poate că de data aceasta eleva 
antrenorului Gheorghe Biro 
va obține nu numai medalia 
de aur pe care o țintește, ci 
și un nou record. Revista „Der 
Leichtathletik.", in ultimul său 
număr în care prezintă „eu
ropenele", o socotește pe Ilea
na Silai drept o mare favorită 
la 800 m. Pe lista celorlalte 
pretendente nr. 1 la titlu, re
vista vest-germană mai în
scrie, printre altele, și pe cam
pioana noastră olimpică Vio
rica Viscopoleanu, ca și pe 
Duclos (Franța) la 400 m, 
Pigni (Italia) la 1.500 m, Bal
zer (R.D.G.) la 100 mg, Gum- 
mel (R.D.G.) la greutate, Wes- 
termann (R.F.G.) la disc și pe 
Javorska (Polonia) la suliță.

Romeo VILARA

De la marile competiții internaționale, 
trimișii noștri speciali relatează:

CHERBOURG, 13 (prin telefon). Plecînd spre Cherbourg, 
ne-am pregătit... umbrelele. N-am avut însă nevoie de 
ele, cerul a fost în permanență înnorat, uneori ceața 

a învăluit plutonul, dar pînă la urmă n-a plouat Scăpînd de 
un nedorit vînt, nu înseamnă că alergătorii au 
ușoară. Ei au trebuit să parcurgă sîmbătă cea 
secvență a cursei — etapa a 
doua. La Ferte Mase — Cher
bourg, 229 km — pe o șo
sea care a urcat și coborît 
în permanență avînd peste 
1000 de viraje ! în aceste 
condiții, animația care a ca
racterizat „da capo alia fine11 
etapa, transformînd-o într-un 
veritabil semifond, 
un fapt ieșit din 
probează ardoa
rea neîntîlnită cu 
care rutierii 
dispută 
în „Tour 
venir“.

Este 
facție 
pentru 
tăm că în 
zi a acestei curse 
infernale un ru
tier român — C. 
Grigore, s-a aflat 
printre animatorii 
și că, în fina], toți 
tanții noștri au încheiat e- 
tapa cu primul pluton. O 
ultimă notație introductivă: 
Gosta Petersson a fost detro
nat din fruntea cursei de 
Marcel Duchemin.

Etapa a debutat printr-o 
evadare a unui grup de 19 
alergători, conduși de inimosul 
Jean Pierre Paranteau (Fran
ța), care va ti realul erou al 
zilei, dar care nu va culege 
alte roade de pe urma tita
nicei sale activități decît elo
giile unanime ale ziariștilor. 
Curind celor 19 li se alătură 
încă 17 și plutonul devine

avut o zi 
mai lungă

coordonat.

constituie 
comun și

numeros, greu de
Este o situație de pe urma 
căreia profită grupul masiv 
care face joncțiunea cu fu
garii ia km 27.

Lîngă cuplul Paranteau 
(Franța) — Burki (Elveția), 
evadat la km 52, vin încă 5 
rutieri (Le Bourvelle, Bil-

parte a etapei, cînd intrăm 
pe faleza stîncoasă a mării 
se desprind două grupuri pe 
care plutonul le va urmări 
în zadar.

Clasamentul etapei; 1. Ber
nard (Franța-centru) a par
curs 229 km în 5 h 29:10 
(medie orară 41,742 km); 2. 
Jollya, 3. Testier (Franța- 
vest) — același timp... 20. 
T. Vasile 5 h 29:56; 41. So
fronie; 43. I. Cosma; 50. C. 
Grigore; 57. Șt. Cernea; 61, 
T. Puterity; 62. G. Moiceanu; 
64. N. Ciumeti — același 
timp. Clasament general in-

ETAPA FINALĂ
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DE MOTOCROS
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ROMÂNII DOMINĂ PRIMA BALCANIADĂ

DE NATAȚIE, POLO Șl SĂRITURI
IZMIR 13

noastre, pe scurt despre 
ca echipa României să 
mai puternică adversară, 
i-a incomodat prea mult 
au încheiat cu o victorie firească : 6—3 (2—0, 1—0, 1—2, 2—1).

(prin telefon). — La începutul relatării 
evoluția poloiștilor. Sorții au vrut 
întîlnească în prima partidă cea 
reprezentativa Bulgariei. Faptul nu 
pe Zahan și coechipierii săi, care

MARt INTtRTS PENTIIII MTCIUl DE fOTBAl

CEHOSLOVACIA-UNGARIA
în capitala Cehoslovaciei, 

meciul de fotbal contind pentru 
preliminariile C.M., dintre re
prezentativa țării gazdă și cea 
a Ungariei, continuă să se arie 
în centrul atenției. Marele in
teres suscitat de această întâl
nire poate fi măsurat prin pre
zența a numeroși ziariști din 
majoritatea țărilor europene, 
radio și tel erepof teri, precum 
și a unor, antrenori cu serioase 
cărți de vizită : sir * * * 
(Anglia), Gavril 
(U.R.S.S.), Helmuth 
a Germaniei).

Azi, la ora 17 
piei), brigada vest-germană de 
arbitri (la centru Kurt Tschen- 
scher, ajutat la tușe de H. Sie
bert Și H. Dorr) va chema la 
Întrecere cele două formații, 
aflate la a 30-a confruntare 
directă. Pină acum, de 16 ori 
victoria a revenit Ungariei, de 
6 ori Cehoslovaciei, iar 7 me
ciuri s-au terminat la egalitate. 
La Praga, ultima întilnire a 
avut Ioc in anul 1956, cind oas
peții au repurtat victoria cu 
3-1.

Cei doi antrenori, Josef Mar
ko și Karoly Sos, refuză orice 
contact cu ziariștii. De altfel, 
ei nu s-au pronunțat încă asu
pra formațiilor definitive, mo
tiv pentru care am apelat Ia 
cîțiva colegi de breaslă ceho
slovaci și maghiari, care mi-au

alinia

Alf Ramsey
Racial in 

Schon (R.F.

(ora Româ-

furnizat citeva amănunte inte
resante.

Echipa Cehoslovaciei se află, 
de luni, la Podebrad (dumini
ca trecută s-a disputat etapa 
completă de divizia A !), în 
timp ce lotul Ungariei, sosit 
vineri seara, s-a stabilit la ho
telul Hubertus (situat la 25 km 
de oraș). Gazdele vor
cea mai bună echipă, inclusiv 
Kvasnak. sosit special pentru 
acest meci din Belgia, unde ac
tivează de doi ani. Echipa Un
gariei, care a fost cantonată 
timp de aproape două săptămini 
in localitatea Tata, a sosit cu 
16 jucători, dintre care lipsesc 
însă Albert, Farkas și Nosko.

Pentru că, așa cum aminteam, 
antrenorii au refuzat să divul
ge ..ll“-le definitiv, la ora ac
tuală nu putem transmite de
cît echipele probabile : CEHO
SLOVACIA : Victor (Vencel) - 
Pirvanik, Plass. Horvath, Ha- 
gara, Szykora, Kvasnak, Kuna, 
P. Vesely, Adamec, I. Capkovic; 
rezerve, F. Vesely. Kabat. UN
GARIA : Szentmihaly — Ka- 
poszta, Ba nes ies, Meszoly, 
Ihăsz, Szucs, Juhasz. Gorocs, 
Bene, Dunai II, Puskas ; re
zerve, Tamas. Kelemen, Zam- 
bo, Fazekas, Nagy.

Pe micul ecran, meciul 
putea fi urmărit, transmis 
direct, de la ora 17.

va 
în

Ion OCHSENFELD

Românii au abordat partida 
cu seriozitate, încurajați parcă 
și de succesele înotătorilor, 
acționînd cu mult calm. 
După două reprize tabela de 
marcaj indica 3—0 în favoa
rea poloiștilor noștri (goluri 
realizate prin acțiuni rapide 
de contraatac). în timp ce 
dirza și ambițioasa formație 
a Bulgariei nu reușea aproa
pe nimic. Prea siguri, însă, 
de o victorie 
românii și-au permis 
etaleze in mod steri! 
țile tehnice, uitind că 
urmărit este goiul. iar bulgarii 
și-au regrupat rapid rindurile 
și au redus din handicap 
(orofitind și de unele elimi
nări temporare în cimpul ad
vers) 3—1. 3—2. în uitimul 
sfert, românii nu mai aveau 
decit un gol avantaj, dar două 
contraatacuri fulgerătoare 
(Novac și Zamfirescu. de alt
fel cei mai buni oameni ai 
echipei în acest meci) 
restablit diferența 
6—3. Golurile au 
scrise de Novac 4. 
Zamfirescu pentru 
tori, respectiv Brankov 2 și 
A. Konstantinov pentru e- 
chipa Bulgariei. Bun, arbitra
jul iugoslavului Knezevic. în 
cea de a doua partidă 
mei seri, Grecia 
Turcia cu 5—1.

întrecerile de înot 
nuat în mijlocul unui 
teres și, spre satisfacția noastră, 
românii se afirmă cu precă
dere. Slavic, care pare să do
mine net lotul participanților. 
ne-a adus o nouă victorie. El 
s-a plimbat, pur și simplu, in 
finala probei de 400 m liber,

facilă.
să-și 

calită- 
scopul

au 
normală : 

fost in- 
Rusu și 

învingă-

a
a pri- 
învins

conți-au
mare in-

in care, după ce l-a lăsat pe 
bulgarul Russev să se agite la 
conducere de-a lungul a 350 m, 
a sprintat irezistibl pe ultima 
lungime și a cîștigat lejer. 
Timpul obținut nu era deose
bit. dar nimeni nu bănuia că 
românul își economisea forțele 
pentru ștafeta de 4 x 100 m li
ber. in care avea să ne mai 
ofere și satisfacția unui valoros 
record național ! Nici timișo
reanul Costa nu a vrut să ră- 
mină dator echipei. El a ținut 
cu tot dinadinsul să se revan
șeze în fața lui Urbanovic. ca- 
re-1 întrecuse în Cupa Europei 
la Varșovia, și a reușit cu pri
sosință. Al treilea titlu la înot 
a fost cucerit de cvartetul crau- 
liștilor, iar săritorii Melania 
Decuseară și Ion Ganea au a- 
sigurate de pe acum cite două 
medalii de aur fiecare ! Clasa
mentul pe națiuni după două 
zile de concurs este edificator :
1. România 164 p : 2. Bulgaria 
156 p : 3. Iugoslavia 103 p ; 4. 
Grecia 83 p ; 5. Turcia 25 p.

Rezultate tehnice : 400 m li
ber (m) : 1. Slavic (R) 4:30,4 ;
2. Russev (B) 4:31,0 ; ...5. Cos- 
mescu (R) 4:36,0 ; 400 m liber 
(f) : 1. Nikolova (B) 5:01,9 ; ...3. 
Balaban (R) 5:08.8 : 4. Coroiu 
(R) 5:10,0 ; 100 m delfin (m) :
1. Karidis (G) 61,5 ; 2. Covaci 
(R) 61,8 : ...5. Mfclăuș (R) 63,8 ; 
100 m delfin (O : 1. Slavceva 
(B) 69.3 ; 2. Sterner (R) 70.4 ;
3. Cerbeanu (R) 72.0 : 200 m 
bras (m) : 1. Costa (R) 2:33,5 ;
2. Teodorescu (R) 2:36.6 ; 3. Ur
banovic (I) 2:37,0 : 200 m bras 
(f) : 1. Bjedov (I) 2:54,6 ; 2. 
Nikolova (B) 2:53,3 ; 3. Mihă- 
cscu (R) 3:04.1 : ...5. Stănescu 
(R) 3:09.9; 4 x 100 m liber (m):
1. România 3:48,3 (in primul 
schimb Slavic 55(2
2. Bulgaria 3:52.2 ;
3:56,0; 4x100 m 
Bulgaria 4:20,2 ;
4:31,1 ; 3.

sland, Van De Vyver, Gze- 
chowski, Rouxel) formînd 
grup puternic, hotărît să 
tioneze. La km 77 fugarii 
1:30 avans.

înregistrăm din nou
vansul fugarilor (2:05) la km 
90, Kegel, Duchemin și Gri
gore reușesc să păcălească 
vigilența plutonului și să por
nească într-o furibundă ur
mărire a fugarilor. Ei duc 
trenă cu schimbul și 
meandrele șoselei dispar re
pede de sub ochii cerberilor 
plutonului. Grigore și colegii 
săi îi ajung pe fruntașii cursei 
ia km 128, după ce Burki 
rămăsese din cauza unei de
fecțiuni. Noul grup de 9 a- 
lergători își unește speran
țele, aleargă spre sosire. La 
km 165. în momentul 
plutonul se afla la 
sînt ajunși de 6 
constituiți în pluton 
40 km în urmă. Noii sosiți 
aruncă sămînța discordiei în 
grupul care acționase unit 
pină atunci. Nimeni nu mai 
duce trenă. în 15 km, toată 
munca de peste 3 ore se ri
sipește și plutonul masiv îi 
înghite (pe fugari ca pe o 
pradă ușoară. Punctul de eă- 
țărare C6te de la Mecanique 
(km 203) este cîștigat de 

. francezul Testier. Pe ultima

pe

în care 
2:35, ei 
cicliști, 

cu vreo

dividual: 1. Duchemin (Fran- 
ța-vest) 7 h 53:11, 2. Jollya 
(Anglia) 7 h 53:28, 3. Testier 
(Franța-vest) 7 h 53:32, 4. 
Gosta Petersson (Suedia) 7 h 
53:33; 5. Zoetemelk (Olanda) 
7 h 53:33, 6. Lașa (Spania) 
7 h 53:34, 7. Mortensen (Da
nemarca) 7 h 53:38, 8. Ben 
Hertog (Olanda) 7 h 53:40,
9. Crapez (Belgia) 7 h_ 53:47,
10. Le Bourvellec ~ 
vest) 7 h 53:57, 
meti 7 h 54:43...
7 h 54:59, 39.
7 h 55:02, 90. G. ^loiceanu 
7 h 56:33, 91. T. Puterity 7h 
56:34. 98. Șt. Cernea 7 h
56:42, 99. Grigore 7 h 56:45, 
103. I. Cosma 7 h 56:51. în 
cursă mai sînt 119 alergători. 
Clasament pe echipe al eta
pei : 1. Franța-vest 16 h
27:30, 2. Belgia 16 h 29:02, 
3. Anglia 16 h 29:02, ...12. 
România 16 h 29:48. Clasa
ment general pe echipe: 1. 
Olanda 24 h 18:21, 2. Franța- 
vest 24 h 19:10, 3: Scandina
via 24 h 20:10, 4. Belgia 24 h 
20:14, 5. Mexic 24 h 20:57, 
6. Spania 24 h 21:14, ...14. 
România 24 h 26:08, 15. Iu
goslavia 24 h 31:00.

Astăzi are loc etapa a treia, 
Cherbourg — Saint Hilaire 
du Harcouet, 192 km.

Hrisiache NAUM

(Franța-
...35 N. Ciu- 
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SOFIA, 13 (prin telefon). Ca
pitala Bulgariei, pe ale cărei 
străzi principale pot fi văzute 
afișe mari anunțînd finala Balca
niadei de motocros, cunoaște în 
aceste ore febra marilor compe
tiții sportive.

La complexul moto de la Pan- 
cerevo (aflat la cîțiva kilometri 
de Sofia) pregătirile au luat sfîr
șit, fiind montată o nouă tribună 
care va oferi condiții optime de 
urmărire a competiției, pentru un 
număr de 20 000 de spectatori. 
Problema care se pune este că un 
număr mult mai mare de ama
tori au solicitat bilete, atît în 
capitală, cît și în provincie.

O atracție suplimentară o oferă 
faptul că, alături de motocrosiști 
români, iugoslavi și bulgari, au 
fost invitați și o serie de alergă
tori valoroși din Cehoslovacia, 
Suedia și Ungaria, care, evident, 
vor evolua în afara concursului, 
dar vor contribui la ridicarea ni
velului întrecerilor.

în altă ordine de idei, trebuie să 
consemnăm că, în urma antrena
mentului care a avut loc azi 
(sîmbătă dimineața) conducerea 

tehnică a delegației române a 
definitivat echipa, care cuprinde 
pe C. Dovids, O. Ștefani, Șt. 
Chițu, C. Coman, A. Ionescu și 
Tr. Moșa, ca rezervă figurînd 
M. Banu.

Se cuvine amintit că înaintea 
manșei finale, reprezentativa 
României precede în clasament 
pe aceea a Bulgariei cu 6 puncte, 
fapt care lasă deschisă problema 
cîștigătoarei acestei ediții. în 
eventualitatea că alergătorii ro
mâni își vor menține avansul, 
trofeul pus în joc le va reveni 
definitiv, deoarece România a 
cucerit cele două ediții anterioare. 
Clasamentul individual are ca li
der pe bulgarul K. Serafimov, 
care precede cu 3 puncte pe Otto 
Ștefani.

Concursul se va disputa dumi
nică dimineața în două manșe 
a cîte 30 de minute, plus două 
ture.

Tr. IOANIȚESCU

/N CUPA MONDIALĂ LA VOLEI

ECHIPA ROMÂNIEI A DEBUTAT SLAB

j

— rec. naț.) ;
3. Iugoslavia 
liber (f) : 1.
2. România

Iugoslavia 4:35,8.

Adrian VASILIU

BERLIN. 13 (prin telefon). 
Ziua premergătoare startu
lui în „Cupa Mondială11 a 
fost deosebit de încărcată în 
reuniuni ale diverselor co
misii ale F.I.V.B. Cu acest 
prilej, au fost discutate o 
serie de orobleme legate de 
neprezentarea echipelor cali
ficate la marile competiții, 
organizate de forul interna
țional, aplicarea unor sanc
țiuni financiare, precum și 
suspendarea pe o perioadă 
de timp a echipelor care se 
fac vinovate de forfait. De 
asemenea, reprezentanții Bel
giei și R. F. a Germaniei au 
prezentat informări în legă
tură cu măsurile luate de 
federațiile lor, în vederea 
organizării campionatelor 
mondiale din 1970 și, res
pectiv, a turneului olimpic 
de la Miinchen.

Azi, la prînz (n.r. ieri), a avut 
loc și ședința Comisiei inter
naționale de arbitri în 
drul căreia toți cei 5 
români participanți la 
de la Piatra Neamț — 
dulescu, Gh. Ionescu, 
vaci, N. Ionescu și V. Chio- 
reanu — au primit titlul de 
candidat arbitru internațional.

O măsură importantă luată 
în această ședință a fost cea 
referitoare la impunerea li
mitelor de vlrstă : pină la 40 
de arii, pentru candidaturi 
la ecusonul de arbitru inter
național și pînă la 55 de 
ani drept de a activa, din
colo de această vîrstă acor- 
dîndu-se titlul de arbitru in
ternațional onorific. Dintre 
români, Mircea Bolintineanu 
a și primit titlul onorific.

★

s-a desfă- 
serii,

oa- 
arbitri 
cursul 

D. Ră- 
I. Co-

MARELE PREMIU CARPAȚI
KLAGENFURT, 13 (prin tele

fon). Penultima zi a campiona
tului european de canotaj mascu
lin a programat, pe apele lacu
lui Worther. Întrecerile din ca
drul ..micilor finale'1. S-au pre
zentat la start ambarcațiunile 
rămase afară din semifinale, care 
urmau să-și dispute locurile 7—13

MICILOR FINALE LA TALERE

In sala „Sportforum" din 
Berlin, ca de altfel și în cele 
din Leipzig și Halle a avut 
loc după-amiază (n.r. ieri) 
festivitatea de deschidere a 
celei de-a doua ediții a „Cu
pei Mondiale11.

în continuare
șurat primul meci al 
care a opus formațiile Ceho
slovaciei și Tunisiei, într-un 
joc de... promenadă, pentru 
campionii mondiali.

Campionii Africii, tunisieniî, 
au arătat frumoase posibilități 
în linia a doua, dar au fost 
deficitari la celelalte ca
pitole. Scor final : 3—0 (4,3,1) 
pentru Cehoslovacia.

în sfîrșit, a început meciul 
R.D.G.—România, așteptat cu 
mare interes. Echipa noastră a 
apărut în următoarea alcătui
re : Schreiber, Bartha, Dra
gan, Udișteanu, Crețu, Iorga. 
Asistăm la un început timo-

rat al echipei române, care a 
greșit foarte mult în apărarea 
din linia a doua. Este adevă
rat, adversarii noștri au un 
atac deosebit de puternic, fo
losind cu mult succes pasele 
înalte la fileu. Am putea spu
ne că primul set pierdut de 
echipa română, cu 8—15, a 
fost setul serviciilor greșite 
și al greșelilor de apărare din 
linia a doua. în continuare, 
am asistat la un reviriment 
al voleibaliștilor români, care 
au condus în permanență în 
cel de al doilea set, oină la 
scorul de 13—10. Dar în fi
nal ei cedează inițiativa ad
versarilor, care cîștigă și cel 
de al doilea set, cu 15—13.

Din păcate, superioritatea 
arătată de români la începu
tul setului trei nu a putut fi 
concretizată (deși, la un mo
ment dat, conduceau cu 5-1) 
din același motiv : slăbiciu
nile din apărare, la care s-a 
adăugat și un randament 
scăzut al blocajului. Prin ur
mare, set pierdut : 8-15 și
victoria echipei R. D. Germa
ne, cu 3-0 (8, 13, 8). A arbitrat 
R. Demarsin (Belgia) și Naka- 
yma (Japonia), acesta din ur
mă dezavantajînd echipa ro
mână.

Alte rezultate : seria de la 
Leipzig: Brazilia — Polonia 
3-2 (8, —12, 17, —5, 7) ; seria 
de la Halle : U.R.S.S. — Bul
garia 3-2 (—10, 8, 10, —10,
11). Vom reveni cu amănunte.

Aurelian BREBEANU

PE LACUL SNAGOV
(Urmare din pag. I)

TEHNICE :

amiază a fost rezervată fon
dului. Și aici, tinerii reprezen
tanți ai caiacului și canoei 

. bucureștene au reușit să se 
impună, cucerind trei locuri 1. 
Ultima cursă (Cl-5000 m) este 
câștigată de sportivul bulgar 
Ivan Burkin. Așadar, bilanțul 
primei zile de competiție este 
favorabil sportivilor bucureș- 
teni care conduc cu 8-1.

REZULTATE
K 1 (b) 500 m 1. Roco Rujan 
(București) 1:56,2, 2. Vasili Ci- 
Jinghirov (Bulgaria) 1:56.4 ; 
CI — 500 m: 1. Ivan Patzai- 
chin (Buc.) 2:06.3. 2. Vasile Si- 
mion (Buc.) 2:06.8 ; K 1 (f) 500 
m: 1. Maria Lovin (Buc.) 

. 2:15,6, 2. Silvia Conrlșan (Buc.) 
2:16,1: K2 (b) 500 rn : 1. Bucu
rești (Dragulschi-Erost) 1:40,5, 
2.1 Sofia: (Giulev-Dankov) 1:42,1; 
C2 — 500 m: 1. București 

. (Simi.onov-Nichitov) 1:53,6, 2.
Sofia (Mangarakov-Savov) 
1:54,4; K 2 — 5 000 m: 1. Bucu
rești (Șchiopu-Manea) 17:42,0, 
2. Sofia (Masev-Ciolev) 17:50,2; 
K 1 — 5000 m : 1. Roco Rujan 
(Buc.) 20:03,8, 2. Stoian Vla- 
dislavov (Sofia) 20:42,0; C2 — 
5000 m : 1. București (Buhaev- 
Voroviov) 19:12,4. 2. București 
(Nichitov-Simionov) 19:22,0; 
CI — 5000 m : 1. Ivan Burkin 
(Sofia) 21:39,0. 2. Gheorghe 
Cârpo (Buc.) 21:52,1.

Astăzi, începînd de la ora 
,9, se va da startul în celelalte 
8 finale.

din clasamentul general. Pentru 
echipa României cele mai impor
tante probe au fost cele de la 
4 f.c. și dublu, deoarece aici 
participau $i canotorii noștri.

La 4 f.c. au concurat Danemar
ca, cotată cu cel mai bun timp 
realizat în semifinale, România, 

■al doilea timp, Franța, S.U.A., 
Cehoslovacia și Austria.

La 2 000 m ordinea sosirii : Da
nemarca 6:32,52, Franța 6:33.85, 
România 6:35.27. Austria 6:35,86, 
Cehoslovacia 6:36,35, S.U.A. 6:39.20. 
în urma rezultatului obținut, 
echipajul român se clasează pe 
locul 9 în clasamentul general.

La dublu, s-au prezentat la 
start ambarcațiunile Turciei, An
gliei. României, Norvegiei, Bul
gariei și Poloniei. Linia de so
sire este trecută în următoarea 
ordine : Anglia 6:47,29, România 
6:52,19, Norvegia 6:53,99, Bulga
ria 6:57.29, Polonia 7:01.35, Tur
cia 7:13,39. Așadar, reprezentanții 
României au ocupat locul 8 din 
15 țări, care s-au prezentat la 
această probă a europenelor.

în celelalte probe s-au înregis
trat următoarele rezultate : 
4 4-1: italia 6:41,80, Cehoslova
cia 6:42,63, Anglia 6:44,63, 
6:47.46, S.U.A. 6:53,28, 
6:58,81 ; 2 f.c. : U.R.S.S. 
Iugoslavia 7:09,24, Elveția 
Austria 7:12,95, 
Italia 7:13,73 ;
7:23,59, Elveția 
7:30,89, Polonia 
7:34,58 ; 24-1 :
Belgia 7:33,14, Anglia 7:35,72, Au
stria 7:35,85, Olanda 7:39,03, Fran
ța 7:48,57 ; 8 4-1 : Italia 6:02,14, 
Iugoslavia 6:05,37, S.U.A., 6:05,66, 
Austria 6:10,24, Norvegia 6:10,43, 
R.A.U. 6:16,00.

Mîine (n.r. azi) 
întrecerile finale 
semna campionii
aceste întreceri, România va fi 
prezentă cu două echipaje (4 4-'l 
și 2 4- 1).

La Konzerthaus din Klagen
furt s-au încheiat lucrările con
gresului F.I.S.A. Dintre cele mai 
importante probleme, este demnă

de reținut alegerea șefilor subco
misiilor tehnice. Au fost, de ase
menea,* stabilite și principalele 
locuri și date de desfășurare a 
viitoarelor campionate europene. 
Tn 1970, campionatele europene 
feminine între 20 și 23 august la 
Tata (Ungaria), C.E. pentru ju
niori între 8—12 august în Gre
cia : în 1971, C.l£ masculin și fe
minin în Danemarca și C.E. de 
juniori la Bled (Iugoslavia).

De asemenea, în aceste zile s-au 
desfășurat și examenele pentru 
arbitri judecători internaționali. 
Au fost prezenți 30 de concurenți. 
Din partea României a candidat 
Martin Blitz, care a reușit să 
obțină brevetul de arbitru ju
decător internațional.

Emanuel FANTANEANU '

Sîmbătă, au continuat, pe po
ligonul Tunari din Capitală, în
trecerile competiției internațio
nale de talere, dotată cu „Marele 
premiu Carpați", la care parti
cipă cei mai valoroși trăgători cu 
arma de vinătoare din R. D. Ger
mană, Liban, Spania, Bulgaria, 
Danemarca, Ungaria, Turcia si 
România. Ieri, s-a tras o manșă 
de 75 de talere din totalul de 
200 t. Cei mai preciși in lovirea 
talerelor au fost țintașii din R. D. 
Germană, care acum au luat 
conducerea, fiind în fruntea cla
samentelor după 125 de talere. Din 
75 de talere, cele mai multe au 
doborît B. Hoppe și H. Freude 
(ambii din R.D.G.), cite 73 t. Ei 
au fost urmați de compatrioții 
lor K. Czekkala (72 t) și J. Heuke 
(71 t), de V. Trăistaru (România) 
și J. Bladas (Spania) cu cite 71 
de talere. Dintre trăgătorii ro
mâni, după 125 de talere. pe 
primul loc se află Gh. Florescu, 
care, sîmbătă, deși a înscris nu-

mai 69 t, are un total de 117 t. în
tr-o formă ascendentă se află 
A. Ionescu cu 117 t. în campio
natul național conduce Gh. Flo
rescu, care după cele 180 p obți
nute în etapa precedentă a „na
ționalelor", însumează acum 297 t. 
La un punct diferență se află A, 
Ionescu.

lată clasamentul după 125 de ta
lere : 1. B. Hoppe (R.D.G.) 121 t, 
2—3. K. Czekkala, H. Freude (am
bii R.D.G.) 119 t. 4—5. E. Hansen 
(Danemarca) 118 t, S. Molnar (Un
garia) 118 t, iar pe locurile urmă
toare, cu cite 117 talere, Gh. Flo
rescu, A. Ionescu, J. Heuke 
(R.D.G.), J. Alonso și J. Cappelan 
(ambii Spania). Cite 116 talere au 
doborît I. Dumitrescu (România), 
J. Bladas și F. Frâu (Spania).

întrecerile continuă, duminică 
dimineața, de la ora 8,30, cind 
se dispută ultima manșă a probei 
de talere aruncate din șanț (75 l).

T. R.

BALCANIADA DE BOX GALAȚI 1969

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU Sportul
«

PE TERENUL VIITOAREI FINALE
A „CUPEI DAVIS“ MINGILE

ZBOARA MAI REPEDE ■ ■ ■

Bulgaria 
simplu : 

7:26,10, 
7:32,91, 
S.U.A.

Franța 
Austria
7:07.99,
7:09,61, 
7:13,53,

U.R.S.S.
S.U.A. 

Apstria 
7:32,82,

se vor 
care vor 
Europei.

disputa 
de- 
La
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SlMBĂTA A FOST DEDICATĂ
GALAȚI, 13 (prin telefon, 

de Ia trimișii noștri). Sîmbătă 
a fost zi de odihnă 
participanții 
balcanice de box.
au profitat din plin de ama
bilitatea gazdelor care au o- 
ferit un excelent program re
creativ.

pentru
la întrecerile 

Cu toții

EXCURSIE CU VAPORUL

La ora 9, în holul hotelului 
Dunărea, era mare animație. 
Boxeri, antrenori, conducători 
de echipe, arbitri și ziariști 
din toate cele patru țări an
grenate în întrecere prono
sticau rezultatul pe care îl 
vor obține la concursul de

pescuit ce se disputa cu oca
zia excursiei. Pe vapor a fost 
multă veselie. Toată lumea 
s-a simțit excelent, admirînd 
minunatul peisaj oferit de 
plimbarea pe bătrînul Danu- 
biu, iar de concursul de pes
cuit și-au reamintit doar a- 
tunci cînd vaporul a acostat 
din nou în rada portului...

ION POPA S-A SCULAT 
LA ORA 4

Din grupul masiv am re
marcat absența maestruțui 
Ion Popa. Exprimîndu-ne ne
dumerirea, Titi Dumitrescu 
ne-a spus: „S-a sculat la; ora 
4 (!) și împreună cu preșe
dintele Colegiului central al

PESCUITULUI
arbitrilor, Marin Zamfirescu, 
a plecat la pescuit pe o baltă. 
Trebuie să știți că cei doi au 
prins vineri — după spusele 
lor — 15 kg de pește.11

Afirmația lui Titi Dumi
trescu s-a adeverit, deoarece 
la prînz ziariștii străini și 
români au fost invitații celor 
doi „pescari11, spre a se con
vinge de recolta obținută : 
9 kg crap, 4 kg știucă, 700 
gr roșioară și 2 bibani a 300 
gr fiecare. După ce au prim.t 
felicitările de rigoare, seara, 
ziariștii au fost invitați la •:> 
saramură.

CLEVELAND, 13. — In timp ce 
Ilie Năstase și Ion Tiriac pleacă 
spre Salisbury (statul Mariland) 
pentru prima lor „probă practi
că** după o săptămină de antrena
mente pe terenuri de ciment, sta
dionul „Harold T. CIarke“ — gaz
da mult așteptatului challenge
round — nu rămîne pustiu. Aci 
își continuă pregătirile zilnice 
echipierii Statelor Unite, în frun
te cu Arthur Ashe și sub privi
rile atente ale căpitanului „non- 
playing**, Donald Dell. Iar Petre 
Mărmureanu și Sever Dron, ră
mași la bază împreună cu Gheor
ghe Cobzuc, căpitanul nostru, vor 
căuta să afle alte secrete ale min
gilor ricoșate din suprafața lus
truită a terenului vopsit în verde.

Despre acest teren de ciment, 
acoperit cu un strat subțire de 
lac, s-au scris de pe acum co
loane întregi de cronică sportivă. 
Istoria sa începe, desigur, de la 
această specialitate americană de 
a juca tenis pe terenuri foarte 
tari, care asigură un zbor mai 
regulat mingilor, dar pune la 
grea încercare picioarele jucăto- 

situat în 
Cleveland 
orașului, 

vară fina-

Romeo CALARÂȘANU
Paul IOVAN

rilor. Pe acest teren, 
suburbia rezidențială 
Heights, din marginea 
s-a disputat în această ___ _____
la competiției internaționale fe
minine „Cupa Wightman**.

O versiune de culise, care cir
culă in cercurile de specialitate, 
este aceea că americanii au pro
gramat challenge-round-ul pe a- 
cest teren, pentru a-și asigura 
un avantaj din start asupra bri
tanicilor — presupușii competitori 
•— mai mult obișnuiți cu gazonul. 
Cînd însă, la Wimbledon, pronos
ticurile au fost răsturnate și Ro
mânia a cîștigat dreptul de a dis
puta finala, atunci varianta orga
nizatorică, imaginat^ de Dell, a

trebuit să fie ameliorată. Atunci, 
terenul de la Clarke-Stadium a 
părut prea lent șl puțind să favo
rizeze pe români, exponent! ai 
jocului cu țineți tactice, specific 
zgurii roșii. Iată motivul pentru 
care s-a procedat la recondițio- 
narea terenului finalei, aplicin- 
du-se un nou strat de vopsea lu
cioasă, menită să asigure o mai 
mare viteză mingilor, după ate
rizare.

De fapt, faimosul teren, așa gă
tit cum este acum, arată foarte 
frumos. Suprafața de joc este 
vopsită în verde, cu linii albe, iar 
terenul de recul este roșu inebis. 
Aceste culori asigură o vizibili
tate optimă jucătorilor, ceea ce 
constituie desigur un element im
portant in desfășurarea partidei.

Dună primele antrenamente, 
jucătorii români șl căpitanul ior 
au lăsat să se înțeleagă că incep 
să se acomodeze cu această su
prafață de joc, nouă pentru ei. 
Lor le va fi insă greu să acopere 
intreg handicapul ce-i separă de 
gazde, foarte obișnuiți cu un 
asemenea teren. Greu li se pare 
românilor — judecind după de
clarațiile făcute presei — sa ur
mărească mingea in mișcare, ca 
și pornirile și opririle din cursul 
jocului. Dificultăți care pot cln- 
tări greu in rezultatul aprupiatdl 
întreceri.

Pentru moment, este așteptata 
cu interes evoluția primelor 
două rachete ale naționalei ro
mâne in jocurile demonstrative 
de la Salisbury. După cum de 
la Cleveland, unde jucătorii ame
ricani se antrenează cu asul ior 
profesionist Dennis Ralston, pot 
veni de asemenea prețioase pre
cizări.

Paul WHITE
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