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PAVEL TOMIȚA
la jubileu!

Suciu nu mai poate face nimic spre a evita golul. Fază, din finala Cupei de anul trecut

Azi, pe stadionul ,,23 August", de la ora

STEAUA Șl DINAMO BUCUREȘTI
uisjTD A fiUAi ă nr madir ATDAPTIC a mori DA MAMUȚIINIK-U rINALA Ut MANIL AIKALIIt A „lUrtl KUMANItl

Așadar astăzi, la concuren
ță cu această nemiloasă cani- 

ultimul 
al se- 
finala 

chema-

culă, vom asista la 
act fotbalistic oficial 
zonului. După obicei, 
„Cupei României" este 
tă să încununeze o activitate 
bogată, care a solicitat din 
Plin atit pe autorii ei — fot" 
baliștii —. cît și pe specta
tori, marele și pasionatul pu
blic al fotbalului.

Deși vine după un campio
nat național obositor (prin 
programări), mai ales în ul
timul său sfert, și după un

turneu oficial C. M. a cărui 
solicitare au resimțit-o direct 
componenții lotului reprezen
tativ și... mijlocit toți fotba
liștii și telespectatorii de a- 
casă. a 32-a finală a 
României" 
aparte.

De ce ?
Pentru că- cele două pro

tagoniste se numesc Steaua și 
Dinamo, „firme" cu recunos
cut prestigiu în soccerul au
tohton-

Pentru că între cele două 
echipe orice finală de „Cupă"

„Cupei
suscită un interes

este o întrecere spectaculoa
să. de un dramatism mult 
gustat de public.

Pentru că, nu o dată, fina
la a fost cîștigată de echipa 
care înainte de joc avea după 
calculul hîrtiei șansa a doua.

Cine va cîștiga azi. expe
riența și clasa unui Dumitra- 
che sau abnegația unui Ciu- 
garin ?

Greu de anticipat.
Să-i lăsăm pe „eroii" de azi 

să ne răspundă ei.
încheiem aceste rinduri cu 

speranța că finala „competi-

ției K. O.“ ne va prilejui, ca 
și în atîtea alte dăți, un spec
tacol care să ne rămînă, pes
te ani, în memorie.

TIMIȘOARA, 25 (prin te
lefon de la trimisul nostru).

Firesc, ziua a doua a Cam
pionatelor 
nastică a 
mai mult 
tatori, cu 
de concurenți. Nu atît pen
tru deznodămîntul luptei 
sportive, pentru că opțiuni
le reprezentativelor noastre 
pentru victoriile finale au 
fost decisive la exercițiile 
impuse, cît — mai ales — 
pentru frumusețea și spec
taculozitatea liber aleselor, 
pentru bucuria desemnării 
și încununării cu lauri a în
vingătorilor. Speranțele ce
lor ce-au urmărit concursul 
— pe viu sau prin interme
diul televiziunii — n-au fost 
cu nimic înșelate.

Ne-au bucurat, în primul 
rînd, comportarea generală 
de ansamblu și forma mani
festată de echipele Româ
niei. Atît fetele cît și băie
ții au concurat și astăzi cu 
multă siguranță, cu decizie,

balcanice de gim- 
fost așteptată cu 
interes de spec" 
emoții mai mari

repurtînd în final remarca
bile succese. Dacă acum un 
an, la Sofia, se clasase pe 
locul 
dual 
nină 
la a 
natelor balcanice 
românești au fost 
ce : primele locuri 
linia, la echipe și individual 
compus. Atît Elena Ceampe- 
lea cît și Petre Mihaiuc, lau- 
reații de astăzi, au fost evi
dent cei mai buni gimnaști 
ai competiției. Ceampelea 
ne-a arătat la toate probele 
cunoscuta ei măiestrie și. în 
plus, un lucru extrem de im
portant : ne-a arătat că poa
te să treacă de momentele 
psihologice, ale unui concurs. 
Un asemenea moment era 
pentru ea paralelul liber a-

I Păunescu la indivi- 
compus și echipa femi- 
a țării noastre, iată că 
doua ediție a

Recent s-au desfășurat la Ma- 
riahske Cazne (Cehoslovacia) tn- 
trecerile tradiționalului turneu in
ternațional „open" de golf, orga
nizat anual de federația cehoslo
vacă de specialitate. Au fost pre- 
zenți la acest concurs sportivi din 
s țări, printre care șl golferli ro
mâni Pavel Tomița și Florin Tă- 
nase.

Primul loc în clasamentul tur
neului 
slovac 
bun a 
Pavel 
clasat
locul 8 din totalul celor 96 de con
curenți. Astfel, „decanul" jucă
torilor noștri de golf și-a sărbă
torit prlntr-un frumos succes ju
bileul celor 40 de ani de activitate 
in acest sport al preciziei și in- 
deminărli.

a revenit sportivului ceho- 
Jan Kunsta. Un rezultat 

fost obținut și de românul 
Tom ița (în foto), care s-a 
.printre premiați, ocupînd

In campionatul celor mai tineri înotători

ÎN CAMPIONATUL DE SCRIMĂ

SURPRIZA A VENIT DE LA CLUJI
Titlul de campion la spadă, cucerit de K. Kiss (C.S.M.)

Proba de 
tul național _ 
lor a reunit pe planșă cei 
mare număr de participanți în 
cadrul acestei competiții. 28 de 
trăgători, dintre care unul din 
posibilii finaliști, tinărul craio- 
vean C. Duțu, a părăsit în mod 
fortuit întrecerea din cauza unei 
rupturi de ligament la genunchi, 
produsă chiar în primul asalt sus
ținut de el în semifinale. Duțu 
fusese în primul tur al probei 
fruntașul grupei sale, în care s-au 
mai impus C. Țintea (Univ. Buc.), 
Șt. Moldanschi (Steaua).

în grupa a doua au obținut ca
lificarea pentru turul următor, în 
ordine, Gh, Cerea (Univ. Buc.), 
E. Huszar (Medicina Tg. Mureș) 
și Dan Popescu (Electroputere 
Craiova). Cea mai impresionantă 
serie de victorii a realizat-o pro* 
fesorul craiovean Al. Mironov, cu 
6 asalturi cîștigate. precedîndu-1 
pe campionul anului trecut, Al. 
Istrate (Steaua), și pe K. Kiss 
(C.S.M. Cluj), în ultima grupă a 
turului preliminar au dominat 
trăgătorii clubului Steaua, N. 
Istrate șl N. Iorgu, urmați de A. 
Pongraț (Medicina Tg. Mureș).

Semifinalele au dat loc la o lup
tă extrem de strînsă pentru cele 
șase locuri ale episodului final. 
In prima grupă. Șt. Moldanschi 
a reușit să se detașeze de restul 
trăgătorilor, realizînd 4 victorii 
(singurul asalt pierdut a fost cel 
cu craioveanul D. Popescu). în 
afara lui au mai obținut califica-

(Continuare în pag. a 4-a)

spadă din campiona- 
de scrimă al seniori- 

mai

Ion F. BACIU

Unul dintre cele mai frumoase dueluri in proba de spadă. Protagoniști
— Al. Istrate și Al. Mironov...

REPORTAJ ESTIVAL

Poiana Brașov a devenit 
in aceste zțle fierbinți 
de iulie un adevărat 

bulevard. O lume veselă, pes
triță. zgomotoasă, cosmopolită 
c transformat stațiunea — de 
obicei liniștită și visătoare — 
in cel mai populat și mai tre
pidant centru turistic montan 
al României. Se vorbește aici 
in toate limbile pământului; 
la hoteluri și cabane au fost 
închiriate pină 
personalului 
locurile de 

conducătorilor 
virtuozități de 
restaurante și 
se rețin in urma 
bilități riguroase. Poiana 
clntă și dansează !...

Și totuși, in acest paradis al 
vacanței se află retras, undeva 
la margine, ca intr-o rezerva
ție, un grup de tineri și ti
nere, veniți aici, mai aproape 
de cer, ca să muncească din 
greu, uitind de ore, ignorând 
decorul și infruntind tentațiile. 
Cîteva loturi de sportivi iși 
urmează la 1100 metri altitu
dine 
tind 
Ale 
sau 
cum 
sint 
tire.

• „N-am văzut Șura
Dacilor!“ & Atenție, Du
mitraș și Crișan: hocheiul

Campio- 
succesele 
categori- 
pe toată

11 DIN PRIMELE 15 TITLURI ATRIBUITE

(Continuare în pag. a 4-a)

Constantin MACOVEI

LONGEVITATE

s
i
i

și camerele 
administrativ ; 

parcare pretind 
de la volan 

manevră; la 
baruri mesele 

unei conta- 
ride,

programul riguros, pregă- 
performanțele viitorului, 

unui viitor mai apropiat 
mai îndepărtat. Dar. după 
se știe, distanțele in timp 
— uneori — foarte rela-

★
" " bătătoresc zgura

, călcind cu 
- - greutatea tăvălugului pe 
pistă, pe iarbă, in sectoarele 
de sărituri sau de aruncări. 
Carol Corbu, inalt și suplu ca

Atleții bătăi 
stadionului, 
n rentat pa. t

Valeria CHIOSE

portari x> „Ne jucăm
cu 12 tone pe zi'.“

Foarte plăcut a fost 
spectacolul oferit ieri la 
ștrandul Tineretului de 
participanții la finalele 
campionatelor naționale 
de sărituri pentru juniori. 
Tatiana Dumitriu și Fraia 
Miihlsteffen, 
categoria 
mari, au 
salturi de 
de 10 m care, pur și sim
plu, au entuziasmat. La 
2l/n salt contra trambuli
nei grupat, Dumitriu a 
smuls nu mai puțin de 
4 note de 8, ceea ce, chiar 
dacă ținem seama de dăr
nicia neobișnuită mani
festată ieri de corpul 
oficiali, constituie o 
formanță, mai ales 
exercițiul respectiv 
un coeficient de dificul
tate ridicat (2,4). Lupta 
dintre aceste talentate 
sportive a 
tă, fiecare 
duindu-se 
mai corect 
gant salturile, 
și reușit

concurînd la 
junioarelor 

realizat unele 
la platforma

de 
per- 

că 
are

aceste
fost echilibra- 
dintre ele stră- 
să
Și

execute cît 
cit mai ele- 
ceea ce au 
majoritatea

în piscina Dinamo din Ca
pitală — adevărată sărbătoa
re a celor mai tineri înotători 
ai țării. La starturile celei de 
a Vl-a ediții a campionatului 
național de copii s-au prezen
tat peste 350 de concurenți, 
cu fason de veritabili per
formeri. care-și dispută cîte- 
Va zeci de titluri însoțite de 
medalii, diplome și premii 
oferite de federația de spe
cialitate.

Concursul a debutat cu un 
veritabil asalt al provinciei, 
care ne probează mai evident

ca oricînd că de acum îna
inte va trebui să căutăm a- 
devăratele talente și în jurul 
bazinelor din Ploiești, Timi
șoara, Galați sau Sibiu. De 
altfel, din cele 45 de medalii 
atribuite de oficiali, la capă
tul finalelor de ieri, doar 
14 (!) au intrat în posesia 
reprezentanților cluburilor 
bucureștene, procentaj ridicol 
de scăzut pentru posibilitățile 
existente la Dinamo, Steaua,

Popovic':
Ploiești), 
singurului 

național al

Adrian
(Petrolul 
autorul 
record ■ 
reuniunii de ieri.

I
I

(Continuare în pag. a 4 a)
Foto :
THEO MACARSCHl

I

au evoluai la un înalt nivel
cazurilor. Interesantă a 
fost și lupta de la tram
bulină a juniorilor mici, 
dintre care Gerhard Fa- 
bich 
s-au 
cat, 
turi
cultate 
stituie

și Doru Nedelcu 
detașat. Am remar- 

cu 
cu

promisiune în 
viitoarelor per- 
bineînțeles cind 

sportivi vor 
vîrstă și în...
La junioare 

Prelipceanu 
titlul și la 

anunțîndu-se 
mai valoroasă 
generația ei.

acest prilej, sări- 
coeficient de difi- 
2,8, ceea ce con- 
o 

realizarea
formanțe, 
respectivii 
crește în 
experiență, 
mici, Sorana 
și"a însușit 
platformă, 

de departe cea 
săritoare din „____ „„ _
In sfîrșit, ieri l-am admi
rat pe Constantin Nedel
cu evoluînd la un înalt 
nivel, așa cum, din pă
cate, nu l-am mai văzut 
de multă vreme. Sperăm 
să nu fie o simplă în- 
tîmplare și că de acum 
înainte, dar mai ales în 
întrecerile internaționale, 
să-i aplaudăm excelente

le lui salturi de la tram
bulină. realizate ieri in
tr-un stil de mare cam
pion. în încheiere, nu pu
tem să nu consemnăm 
prezența timidă, dar pro
mițătoare. a 
clujeni. Poate că într-ur. 
viitor nu prea îndepărtat 
vom putea scrie despre 
un nou și puternic cen
tru al acestui sport. Aș
teptăm și sperăm.

Rezultate :
juniori I : 1. c. Nedelcu (Șco
larul) 548.01 p.

teffen (Șc. sp. Sibiu)
3. O. Lâzău (Crișul) 390(45 p; 
juniori II : 1. G. Fabfch (Șc. 
sp. Sibiu) 400.98 p. 2. D. Ne
delcu (Școlarul) 380.10 p. 3. 
v. Nedelcu (Școlarul) 336.00 p; 
PLATFORMA
Tatiana 

323,16 p. 
(Șc sp. 
Irlnel 
228.99 
rana 
135,72 
(Șc. 
Stela 
116.28 p.

Azi, de la ora
ora 16, ultimele probe.

d. St.

săritorilor

TRAMBULINA

2. A. Miihls-
419.19 p,

junioare I : 1.
Dumitriu (Școlarul) 
2. Fraia Miihlsteffen 
Sibiu) 301.OH p. 3 

Popescu (Școlarul) 
p ; junioare I"

Prelipceanu 
p, 2. Ingrid 

sp. Sibiu)
Dumitru

I : 1. So 
(Crlșul) 

Brotsch! 
123,27 p. 3 

(Școlarul)

10 și de la Sorana Prelipceanu in salt spre 
titlul de campioană.

Foto : M. FELIX

A

Start : „Zeci de cai 
putere", mașini ciudate, 
aci nd 
eoolul, 
punînd 
tehnica 
sportivi. Curaj, 
minare, arta de a ata
ca turnantele, lată ce 
se cere alergătorilor de 
dirt-track. 
colul 
Azi, de la ora 10, pe 
pista 
talul 
tatorii se pot convinge, 
pe „viu", de frumuse- ten nroctui cnnrt

combustibil al-
dezlănțuie, 

încercare 
temerarilor 

înde-

se
la

lor specia- 
este antrenant.

complexului Me- 
(Pantelimon), spec-

I
I
I
I
I
I
I
I
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-a scris mult, adesea cu exem
plificări emoționante și boga
te în semnificații, despre acei 
îndrăgostiți — 
slujitori sinceri 
nului, care, 

scurgerea vremii, n-au 
tivitatea competițională 
record.

De obicei, însă, presa consemnează 
astfel de cazuri de excepție în rubri
cile de „magazin", taxîndu-le pe ne
drept ca simple curiozități din tumul
tuoasa, vibranta, dar nu întotdeauna 
înțeleasa lume a sportului.

I se cuvin, desigur, longevității spor
tive mai multă prețuire și recunoștință, 
îndeosebi cînd este vorba nu doar des
pre o PREZENȚĂ prelungită în planul 
activității competiționale (uneori cu 
concesii de... categorie I), ci de acea 
longevitate, despre care s-a vorbit 
mult mai puțin (de ce, oare ?), a valo
rii CONSTANTE, ce merită, fără în
doială, un și mai pronunțat elogiu.

Sportul mondial oferă numeroase 
exemple de mari campioni care iși 
mențin de foarte mulți ani performan
țele la un nivel pe care adversarii, 
uneori reprezentînd două-trei generalii 
de sportivi, nu l-au putut atinge.

Nu trebuie, însă, să căutăm în altă 
parte asemenea exemple. Le intîlnim 
— expresie a talentului, a muncii neo
bosite de pregătire, a unei dăruiri re
marcabile — și în sportul din tara 
noastră, prezente în toate disciplinele 
care s-au impus pe plan internațional. 
Spațiul nu ne îngăduie nici simpla lor 
enumerare, obligîndu-ne să ajungem la 
generalizare prin cazurile de longevi
tate a PERFORMANȚELOR (bineînțeles, 
nu toate) particulare, concludente pen 
tru o anumită ramură de sport.

Ne vom opri, de aceea, la uri sin
gur sport — cel al caiacului și canoei ; 
poate și pentru că la sfîrșitui acestei 
luni este programat startul unei noi 
ediții a campionatului mondial.

Istoria participării caiaciștilor și ca- 
noiștiior români la marile competiții 
olimpice, mondiale și europene ne 
amintește de acel mare sportiv care a 
fost SimiOn Ismailciuc, conducătorul in
contestabil al plutonului de ca.noiști 
timp de peste un deceniu, cel care a 
intrat triumfător în arena sportivă și, 
după mulți ani, a părăsit-o în plină 
glorie.

Așa s-a întîmplat și cu Dumitru 
Alexe, Achin' Sidorov, Alexandru laco- 

ci, Mircea Anastasescu, Leon Rotman 
— recent — cu Vasile Nicoară.

Longevitatea PERFORMANȚELOR de 
mare valoare a dat, neîndoielnic, ca
iacului și canoei (ca și altor sporturi : 
lupte, box, handbal, rugby, atlelism...) 
forță și strălucire.

Am putea să cităm și alte exemple, 
din chiar actuala generație a caiaciș
tilor și canoiștilor români. Mai ținem, 
oare, minte primele victorii de pres+i 
giu din palmaresul lui Sciotnic sau D. 
Ivanov ? Recordul de longevitate — de 
PERFORMANȚA — îl deține, însă, „ca- 
iacul-amiral", Aurel Vernescu.

Poa‘e pentru mulți Vernescu a rămas 
„puștiul" talentat al Snagovului. Dar 
au trecut 17 ani de cînd el cucerea 
primul titlu național I Și aproape un 
deceniu de cînd. devenea campion al 
Europei. De atunci, pînă astăzi — și 
cine știe pînă cînd — Aurel Vernescu 
s-a numărat printre învingălori la toate 
edițiile campionatelor mondiale și con
tinentale, la ora actuală păstrîndu-și 
titlul de căpitan al echipei noastre re
prezentative pentru C.M. de la Copen
haga.

lată exemple de longevitate pe care 
le dorim cît mai multe la 
rora simțim îndemnul de 
elogiul nostru.

și, deopotrivă,
— ai stadio- 
insensibili la 

abandonat ac- 
decît la vîrste-

număr și că
ci le aduce

Silviu FLORESCU
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LITORALUL ROMANESC
Sînt puține mări mai verzi 

decit Marea Neagră. O mare 
pe al cărei țărm omul aces
tor locuri a simțit dorul de 
a cunoaște taina orizonturilor 
depărtate. In vara asta se a- 
flă pe litoralul ei o sută de 
mii de străini și o sută de 
mii de români. Localitățile 
de pe coastă, cu un confort 
de la un an la altul mai 
complex, îi adăpostesc pe toți 
sub protecția acelei ospitali
tăți delicate și lucide care îi 
restituie omului demnitatea 
sa. I-am văzut pe toți, într-o 
viziune de contururi limpezi, 
unde fiecare corp părea pre
figurarea idealului formelor 
sculpturale, vrăjiți de fru
musețea cosmică a mării noa
stre. Spațiile ei de 
mereu mișcate sub 
adine, infinit ziua, 
de stele pe întuneric, cheamă 
la mișcare și repaus, la ac
tivitate și trîndăvie, aceste 
extreme din a căror alter
nare se încheagă dinamica 
vieții omenești. înotul, domi

nat de legile mecanicii ispi
tește mic și mii de făpturi, 
c :re își modelează gesturile

ritmice după inflexiunile 
superbe ale legănării apei. 
Nisipul cald acordă consis
tență 'corpurilor irizate în îm
brățișarea lichidului verde și 
exercită acțiuni taumaturgice 
asupra mădularelor epuizate. 
Un delir solar ii face pe cei 
mai multi să redevină copii

tinental, verde și pură ca a 
noastră, dar le lipsește in
tensitatea astrului solar, bai t 
lui fluidă, plastică .și verti
cală, pe care numai litoralul 
românesc le-o oferă. Sutele 
de metri de înot, pe care le 
fac in echipe, dimineața, la 
prinz și către seară, sînt ai-

$

oglinzi 
un cer 

încărcat

și să intuiască unitatea, sub
stanța, energia creatoare a 
naturii. Materia devine sen
sibilă prin fascinația luminii, 
dar, totodată, trupurile își 
pierd parcă greutatea. Cer și 
mare își desfac sufletul de 
safir peste om, animat pe 
litoral de un frenetic cult al 
senizațieL..

Nu sînt acestea gîndurile 
celui ce semnează cronica 
asta duminicală, ci sînt ale 
membrilor unui club sportiv 
din Upsala suedeză, ce-și pe
trec vacanța la Mamaia. Se 
întorc în vara aceasta pentru 
a opta oară și se vor întoar
ce în fiecare an, pe viitor, a- 
trași de mirajul Sudului. Au 
și ei mare, în Nordul lor con-

doma antrenamentului de 
acasă. Odihna, însă, are altă 
calitate; nisipul, lexical mas
culin, acționează asupra lor 
cu incantații feminine. Căl
dura lui vie le dă senzația 
complicității omului cu pă- 
mîntul, conștiința gravitației 
a cărei putere am înfrînt-o 
prodigios. Nisipurile creează, 
radiații pe litoral, pe lingă 
radiațiile apei, văzduhului și 
soarelui. Inepuizabilă și su
premă matrice, după expresia 
hugoliană, pămîntul pulsea
ză fierbinte 
neroase ale 
de mare.

— Marea
• are o armonie incoruptibilă 
— mărturisea, în vibrația a-

în nisipurile ge- 
țărmului nostru

dumneavoastră

miezii de iulie, Karl Hag- 
man, pătimaș adept al surfin- 
gului și înotului. încerc să 
mi-o imaginez împietrită, și 
am viziunea unei extraordi
nare sculpturi gigante, în care 
formă, culoare, dimensiune 
și perspectivă se împletesc 
într-o unitate estetică fără 
egal. Aș vrea să asist aici, în 
viitoarele vacanțe, la mani
festări și competiții sportive 
complexe, pe care marea și 
litoralul românesc le pot 
oferi la modul ideal: cano
taj, înot, polo, surfing, poate 
în careva din noile dumnea
voastră stațiuni cu ape calme, 
purtînd numele unor zeități 
antice. Ceea ce e acum bu-, 
curie, ar deveni, astfel, pen
tru sportivi — extaz!

îl vom procura, oare. în 
viitorul apropiat sportivilor 
doritori de competiții și spec
tacole acvatice? In ce mă 
privește, mă satisface relua
rea anuală a contactului cu 
marea, absorbțiunea de seve 
magice pe care ea o prileju
iește tuturor.

George SBÂRCEA

PRIMEȘTE
N. CLAUDIU

medalie de argint

de la

HAI,??
Tnchipulți-va circa 100 

suporteri ai unei echipe 
fotbal, între care 
autori. balerine, 
mașiniști și cabiniere, 
nind in corpore. spre 
nul Venus, unde „ll“-le 
avea să susțină un meci 
se anunța, ca de obicei, de
osebit de palpitant... In frun
tea „plutonului" se afla ma
rele și popularul artist Con
stantin Tănase, directorul 
companiei de renume 
buș“, plin de vervă 
antren...

Ați ghicit, desigur, 
ce echipă amintim, 
aceea a „Cărăbuș“-ului 
înțeles de asemenea 
suflețiții suporteri 
alții decit angajații 
impunător ansamblu 
re, între alții, făceau 
Dan Demetrescu, Mia 
toleseu, Lulu Sava, 

Pavolescu, Alexandru 
ru. Nae Roman, G. 
Aurel Munteanu, 
liu, Olga Solomoneanu, 
și Vasilache, I. 
Cărăbuș... Pentru 
să știți, Constantin 
fostul decan al teatrului 
vuistic din țara noaiștrâ, 
la a cărui naștere s-au 
plinit de curînd 90 de ani și 
a cărui memorie a fost 
magiată prin organizarea 
nor manifestări artistice 
amploare ce s-au desfășurat 
in orașul său de baștină, Va
slui, a iubit cu pasiune spor
tul. De mic copil a făcut ra
vagii în întrecerile de „trîn- 
tă” cu Cei de-o vîrstă cu el 
— ba și cu unii mai mari —, 
era renumit pentru... salturile

MITICA!
de 
de
Șiactori

cîntăreți, 
por- 
tere- 

■ lor 
ce

„Cără- 
și de
despre 

chiar de 
Și ați 

că in- 
nu erau 

acestui 
din ca- 

parte , 
Apos- 

Joujou 
Giuga- 

Trestian, 
Silly Vasi- 

Stroe 
Antonescu- 
că, trebuie 

Tănase, 
re
de 

îm-

o- 
u- 
de

mortale pe care le executa la 
Bulbonica și ’la ghiol, și cu
noscut... ca un cal breaz că, 
imediat ce îngheța Vasluiețul, 
se încălța cu cizme potcovite 
la călcîi și nu mai avea o 
clipă de astimpâr tot alergînd 
pe luciul înghețat, cît era ziua 
de mare...

In gimnaziu fiind, Tănase a 
bătut cu sete mingea de fot
bal pe maidane și tot atunci 
nu s-a lăsat pînă cînd nu... 
și-a rupt un dinte tot făcînd 
exerciții:., originale la trapez 
(nu degeaba avea nota 10 la 
gimnastică). Iar mai tîrziu, în
deplinind funcția de învățător 
in comunele Hîrșoveni și 
Cursești de lingă Vaslui, una 
din cele mai mari plăceri ale 
lui era să o pornească în ex
cursii cu elevii săi, să stră
bată împrejurimile și să le 
povestească despre locurile ne
spus de frumoase și de pito
rești ale țării noastre.

Educația fizică. sportul, l-au 
ajutat pe Tănase să devină 
un munte de om și, în ciuda 
greutății sale apreciabile, să 
aibă o suplețe și o agilitate 
care să-i permită, chiar la o 
vîrstă înaintată. ’să execute cu 
ușurință pe scenă cite o căză- 
cească de se cutremura po
deaua. „Nea Costică" avea su
flu. nu glumă...

Cu o asemenea biografie 
sportivă nu poate fi de mi
rare că în anul 1931 regretatul 
actor a luat inițiativa înfiin
țării unei echipe de fotbal a 
,.Cărăbuș“-ului și că el per
sonal s-ă 
mai mici 
ziționarea 
re să fie

și prieteni- 
cunoscuți-

ILL

din meciurile „Cărăbuș“-ulul

„nu
,dă-

nicio-
Andrei

Și
Albu

„Hai 
im-

de el 
directorul 

nu
Constantin Tănase dînd lovitura de începere 

la unul

internațional

Vasto

care cîteva 
regretat (sau 
liniilor lui

la concursul

Cititorilor 
săptămîni au 
nu) absența 
Claudiu în paginile „Spor
tului", le aducem la cu
noștință „motivarea" pre
zentată de reputatul nos
tru grafician: O DIPLO

MA PREȚIOASA, CARE A- 
TESTÂ OCUPAREA LO
CULUI II LA MARELE 
CONCURS DE CARICA
TURA TURISTICA „IP- 
POCAMPO" (CĂLUȚUL 
DE MARE) ORGANIZAT 
ÎN ORAȘUL ITALIAN 
VASTO.

în întregime 
striga cu putere : 
„Hai Mitică" (așa 
se adresa el tu
turor, 
lor și 
lor și necunoscu
telor) , 
Mitică”, 
inte Mitică”.

Tot cu 
Mitică"... ii 
pulsiona Tănase și 
pe favoriții lui 
consacrați, la me
ciurile de fotbal 
din cadrul cam
pionatului sau la 
întîlnirile interna
ționale, de la dare 
n-a lipsit 
dată : pe 
Bărbulescu 
Sfera, pe 

sau pe frații Vîl- 
cov și pe ci ți
alții... De bucu
rie, cînd formația 
îndrăgită 
cîștiga, 
„Cărăbuș“-ului 
mai stătea nici 6 clipă locu
lui, se ducea imediat pe te
ren, în mijlocul jucătorilor, ii 
felicita călduros și acorda tu
turor bilete de favoare la 
spectacolul companiei sale. Așa 
proceda și la meciurile de 
box, cind sosea intr-un su
flet, venind după terminarea 
reprezentației, la Arenele 
Române, și încurajîndu-i fre
netic pe Lucian Popescu, To
ma Aurel, Mielu Doculescu, 
Gh. Axioti sau Moți Spacov, 
i se auzea mereu vocea tună
toare : „Hai Mitică !“

N-a fost de loc o întîmplare 
că una dintre revistele de 
mare succes de la „Cărăbuș" 
(de Nicolae Kirițescu și Petre 
Andreescu) s-a intitulat „Hip- 
hip-ura"... Tănase, în dragos
tea lui pentru sport, sugerase 
un spectacol cu o asemenea 
temă.

Pentru tot ceea ce a în
semnat Tănase ca artist și ca 
cetățean, pentru infuzia de 
optimism și de voie bună pe 
care a transmis-o multor ge
nerații de spectatori și tuturor 
sonal 
celor 
tact, 
„Hai 
tentic

clipă locu- popular și irezistibil, _ se 
vine, credem, să rămînă 
departe, ca un vibrant și 
manent îndemn...

cu- 
mai 
per-

Sandu NAUMESCU

Din numeroasele, lucrări 
prezentate, juriul — nu 
numai foarte calificat, dar 
și extrem de exigent — a 
ales vreo 200 aparținînd 
unor caricaturiști din 18 
țări, printre care Italia, 
Franța, Iugoslavia, Turcia, 
România, Ungaria, Suedia, 
Elveția, Austria. O re
marcă: Claudiu a trecut 
prin sita deasă a selecției 
cu toate cele patru car
toane pe care le-a trimis, 
iar trei au fost incluse în 
catalogul oficial al con
cursului.

Și cel de-al doilea re
prezentant român la com-

petiție, Iosif Teodorescu- 
Jo (de asemenea colabo
rator al gazetei noastre), a 
constituit o prezență 
marcată, fiind distins 
Premiul Organizației 
merciale din. Vasto.

deci,- o strîn-

re
al 

co-

Ambilor,
gere de mînă... sportivă.

Reproducem alăturat 
lucrarea lui N. Slaudiu 
intitulată „Pauză", pe care 
vizitatorii expoziției din 
Vasto au apreciat-o cu 
precădere. (V. Gh.),

Unde e bazinul centenar?îngrijit, pînă în cele 
amănunte, de achi- 

unui echipament ca- 
cel mai... oacheș din 

tot Bucureștiul.
Cînd juca 

răbuș“-ul 
obicei pe 
din Splai al Ve- 
nusului - 
mația 
sportivi, 
trilor, 
„Colțea",
Intre ele... luptau 
mal teribil decit 
cei de pe teren. 
După ce' dădea lo
vitura de începe
re a meciului res
pectiv, Tănase 
trecea, entuziast, 
în mijlocul tru
pei sale prezentă

mdindu-se, probabil, și la apropia
tele campionate mondiale de caiac- 
canoe de la Copenhaga (lacul 

Bagswaerd, 31 iulie — 2 august), citi
torul MIHAI PASCU din Timișoara soli
cită redacției o retrospectivă a prezenței 
sportivilor români la această competiție 
supremă, rugindu-ne, totodată, să-i re
amintim (poate și altora...) bilanțul titlu
rilor și medaliilor cucerite de (ne place 
că fantezia de-o clipă a reporterului a 
rămas în memoria unor cititori) flotila 
de la Snagov.

Să pornim, deci, pe pistele mondiale 
ale caiacului și canoei, făcînd precizarea 
că reprezentanții țării noastre au fost 
prezenți doar la startul a patru din cele 
șapte ediții ale C.M., disputate pînă 
acum.

dosar din 1853, destul de
circa 60 de pagini,

„Câ- 
de 

terenul
— cu for- 
ziariști'lor, 

a arbi- 
sau cu 

galeriile

s-a îngrijit, pînă în cele 
cu care venea în con- 

binecunoscutele vorbe 
Mitică !“ ale acestui au- 
rege al rîsuiui sănătos,

MACON, 1954
® Valoarea de aur a pri

mei medalii do bronz ! 
® Cînd adversarul se nu
mește Gert Frederiksson 
© Din amintirile lui Mircea 
Anastasescu...

Trebuie să vă spunem, stimate cititor, 
că încă nu sîntem la Snagov... Și că ni 
se pare obligatorie pentru o retrospec
tivă, fie ea cniar numai schițată, să 
pornim de pe malurile lacurilor bucureș- 
tene, Floreasca și Herăstrău, acolo unde, 
foarte tineri îndrăgostiți de meseria de 
gazetari sportivi, notam — incepînd din 
anul 1945 — rezultatele primilor cam
pioni de caiac : Nicolae Miulescu. Radu 
Marinescu, Radu Huțan, Mircea Anasta
sescu...

Dar campionatele erau întrerupte din 
cursul lor firesc, „timpii" înregistrați se 
realizează acum — nu numai de fruntași 
— pe distanțe... duble, ambarcațiunile se 
mai pregăteau pentru concurs și cu șipci 
din lăzi de marmeladă ('?).

Era, se înțelege, un început extrem de 
anevoios, însuflețit însă de entuziasmul 
și pasiunea nealterată a celor — foarte 
puțini — care, poate atunci fără să cu
noască originea milenară a caiacului fo
losit de eschimoși pentru pescuitul ma
rin, doreau să se țafirme în acest sport 
„nou".

Știți cînd anume aceste inimi înflăcă
rate își făureau visurile îndrăznețe ? Era 
pe-atunci ' nimeni nu auzise de ca-

Un
voluminos, de _ _
scrise uneori mărunt și ordonat, 
alteori larg și dezordonat, cu afl- 
notărl făcute 
ai vremii, nu .
temă șl anume construirea unui 
bazin de înot în București.

Găsim o corespondență intensă 
între Departamentul lucrărilor 
ostășești și Departamentul din 
Năuntrul, avînd alăturate 
iecte, devize șl condiții, 
precis că bazinul 
construi mai jos de 
cavalerie, pe malul 
Devizul era de 56 225 
enormă pentru acea 
proiectul era 1st ăllt de colonelul 
Borozin, o figură marcantă a 
vremii (el fiind cel care a ridi
cat planurile 
în 1853).

Ne uimește 
care Borozin 
Pe o întindere de 6 pagini.

de oameni iluștri 
are decit o singură

pro- 
Știm 
a se 

cazarma de 
Dîmboviței, 

lei, o sumă 
vreme, iar

urma

orașului București

minuțiozitatea cu 
concepe proiectul, 

cu

scrisul său mărunt și ordonat, 
colonelul prezintă un amănunțit 
proiect. în trei capitole, bine 
fiîndit. Primul capitol tratează si
tuația solului șl, deci, amplasa
rea sa. Al doilea capitol — pla
nul bazinului, 
ni s-a păstrat 
ultimul capitol 
plasarea urma 
cam pe locul 
studențesc de 
poate dincolo.

Planurile orașului ______
atît ale Iul Papazoglu, cît șl ale 
lui Young, Borozin etc., nu nu
mesc acest edificiu, totuși, se 
poate vedea în planurile respec
tive o însemnare de formă drept
unghiulară în afara cazărmii de 
cavalerie, spre mal. Se poate ca 
acesta să fie bazinul. Astăzi nu 
putem încerca să-l redescoperim, 
pentru că Dîmbovița șl-a schim
bat radical cursul în anul 1883,

FRAGA, 1958

© Speranțe după triumful 
de la Ballarat © Primul titlu 
mondial al canoiștilor © La 
caiac trebuie să mai aștep
tăm... 1

Alt mijloc de august, după patru ani. 
înainte de a reconstitui cronica „mon
dialelor" se cuvine, însă, să punctăm 
momentul Ballarat, 1956.

Vă amintiți ? Olimpiada australiană a 
furnizat — la canoe — cea mai mare 
surpriză. Aproape necunoscuți pe plan in
ternațional (primele competiții interne 
de amploare se desfășurau cu doar trei 
ani în urmă — cînd C. Butucaru părea 
imbatabil 1) canoiștii români înregistrea
ză un veritabil triumf, cucerind trei tit
luri în compania unor favoriți cu cotă 
de 10/1. Și tot atunci Leon Rotman ob
ține performanța — neegalată de nici un 
alt sportiv român — de a îmbrăca, la 
aceeași ediție a J.O., două tricouri olim
pice.

La doi ani după surpriza românească 
de la Ballarat existau, deci, speranțe în
dreptățite pentru campionatele lumii pro
gramate pe apele repezi ale Vltavei.

Veslarski-Ostrov. Aici se înregistrează 
sosirile. Mai multe probe se încheie, însă, 
fără ca vreun sportiv român să capete

Ae pistele mondiale de caiac-canoe

iacul românesc, pe-atunci cînd acest sport 
era dominat, stăpînit chiar, de numele 
suedezului Gert Frederiksson, cel care la 
patru ediții succesive ale Jocurilor Olim
pice (Londra 1948 
să stabilească un 
titluri de campion, 
una de bronz.

Frederiksson nu
punea, în acei ani, doar problema locu
rilor următoare. Nimeni nu acorda, insă, 
sportivilor româfii nici șansa calificării 
în finale. Se spunea, chiar, că este vorba 
de o prezență „simbol"...

August, 1954. La Mațon se dă startul 
în proba de caiac simplu 500 m. Printre 
finaliști (!?), Mircea Anastasescu.

„Cine a tras o pistă de 500 de metri 
știe că aproape n-ai timp nici să răsutli. 
M-am trezit dincolo de balizele de la 
sosire și privind în urmă grupul de am
barcațiuni parcă nu-mi venea să cred. 
Din față, Frederiksson îmi făcea semne 
prietenești. Apoi arbitrii au anunțat : 
Anastasescu locul III..."

Medalia de bronz cîștigată la Mațon 
are, însă, pentru caiacul românesc, va
loarea aurului. Pentru că ea a redimen- 
sionat încrederea, ambițiile, dorințele de 
afirmare.

— Roma 1960) avea 
neegalat record : 6 
o medalie de argint,

putea fi învins ! Se

săpăturii noului curs, 
locuințe șl edificii de

ce din păcate nu 
(numai schița) șl 
— devizul. Am- 

să fie . probabil 
actualului cămin 
la Cotroceni sau 
pe malul celălalt.

București,

cu ocazia 
făcînd ca „ .
pe un mal să apară pe malul 
opus. Dimensiunile bazinului : 
avea o suprafață totală de 600 
stînjenl, adică 1 179,95 m p, de 
formă dreptunghiulară, cu di
mensiunile de 39,340 m latura 
mică șl 58,995 m latura mare. 
Bazinul era îngiădlt cu un rînd 
de bănci șl un podeț de lemn.

Aceasta, conform planului, pen
tru că aflăm ulterior, ------
document nedatat, că 
mentul treburilor din 
al Principatului Țării 
nu acceptă construirea

Important pentru noi ___  _.
încerca să aflăm locul primului 
bazin de înot, deoarece acesta... 
nu-1 primul.

O spune chiar Borozin în pro
iectul său : „intenția înființării 
bazinului de natație de aceeași 
întindere cu vechiul bazin”. Mai 
mult, tot în proiectul sus-amln-

JAJCE, 1963

• Mai 
• Locul 
cord de 
a rămas

întîi a fost... Malta 
I în lume • Re- 

titluri • Ismailciuc 
tînăr

învingători în 6

dintr-un .
Departa- 
Năuntrul 

Românești 
bazinului, 
este de a

mal spune : „acest 
‘ ' n. a.) fun-

In-
. ___ ,__ _______ este

(Pătrunsă într-o mare adînclme 
<le putreziciunea gunoiului șl a 
altor murdării încă de mai mulți 
ani, astfel îneît nu se va mal 
putea curăți spre a se putea 
aduce în stare pentru scălda!* 
Deci, lată că exista un alt bazin 
mai vechi 1

Unde, 
dar <’ 
Poate 
înalță 
Poate 
unul 
ce o 
de apă construiește și un bazin. 
Dincolo de aceste prezumții, este 
sigur că ia București a existat 
un bazin de înot cu peste 100 de 
ani în urmă.

prof. Virgil STOIAN

tit, Borozin 
bazin (adică vechiul, 
dul . lui și pâmîntul care-1 
conjoară, mai cu seamă...

într-o

cu aproximație 
de cînd există nu 

! din 1852, cînd Bibescu 
i cazarma din Cotroceni.
t fi și opera ingenioasă a 

morar de pe Dîmbovița,
dată cu construirea morii

știm, 
știm. 
Vodă

dreptul de a urca podiumul ediției pra- 
gheze.

în sfîrșit I Campionii olimpici de 
Melbourne se „întîlnesc" nu numai 
ritmurile pagaelor ci și în năzuințele 
victorie.

Sînt în frunte din start. Imbatabili
acea zi — Simion Ismailciuc și Dumitru 
Alexe își pierd pe drum adversarii în 
cursa lor fantastică spre cucerirea 
mului titlu mondial pentru canoea 
mânească.

îi revăd, aproape, cîteva minute
tîrziu, primind cununa învingătorilor.

Este un moment care se cere consem
nat cu majuscule.

A fost — la C.M, de la Braga — o 
victorie a canoiștilor. Titlului mondial cu
cerit de
1 000 m), Sidorov și Calinov i-au adău
gat o medalie de argint, iar Nichifor Ta- 
rara una de bronz.

Caiaciștii n-au continuat, însă, drumul 
deschis de Mircea Anastasescu. Va trebui 
să mai așteptăm...

la 
în 
de

în

pri-
ro-

mai

Ismailciuc și Alexe (C 2

Anulate în 1962, campionatele mondia
le sînt programate un an mai tîrziu în 
lugdslavia, urmînd ca învingătorii să 
primească și titlurile europene.

Așadar, „miză" mare, record de parti- 
cipanți.

Ce s-a întîmplat, însă, între timp în 
viața flotilei de la Snagov ? Evenimentul 
memorabil s-a petrecut în 1961, pe apele 
lacului Malta din Poznan, unde Aurel 
Vernescu, Vasile Nicoară, Haralamb Iva
nov și alți caiaciști români își înscrise
seră pentru prima oară numele £e tabe
lul campionilor continentali. Caiacul 
preluase conducerea... în schimb, la ca
noe se vorbea despre „îmbătrînirea" iui 
Ismailciuc, Iacovici, Sidorov... Și nu apă
ruse încă schimbul de mîine.

Ce se va întîmpla, în aceste condiții, 
la Jajce ?

Seara, telex-urile au început să trans
mită...

A doua zi, în pagina I a ziarelor apă
reau știrile despre extraordinarul succes 
al caiaciștilor și canoiștilor români în' 
greaua confruntare sportivă care strin- 
sese la startul probelor concurenți din 
25 de țări.

ROMÂNIA cucerește locul I pe na
țiuni !

Sportivii români 
probe !

Alte patru medalii de argint și una 
de bronz pentru flotila Snagovului !

A fost ediția consacrării totale. Spe
cialiștii din toate țările îi aplaudau pe 
cîștigători și își exprimau respectul și 
admirația pentru școala românească de 
caiac-canoe.

Atunci și-a dovedit marea clasă dublul 
Nicoară — 
500 m, K 2 
locul II la 
Artimov și

Atunci și-a reeditat Vernescu succesul 
în duelul cu danezul Hansen, cîștigînd 
proba sprinterilor (K 1 — 500 m), făcînd 
apoi parte din ștafeta învingătoare și 
din echipajul de K2 — 500 m (împreună 
cu Mircea Anastasescu), clasat pe lo
cul II.

Atunci a arătat Simion Ismailciuc că 
— în ciuda anilor — nici un adversar 
nu-1 poate, încă, întrece în proba de 
viteză.

Atunci s-a dovedit marea valoare a 
echipajului de dublu Iacovici — Sidorov, 
laureații întrecerii de canoe viteză.

Atunci și-a anunțat Andrei Igorov star
tul spre marile performanțe.

Atunci și-a împlinit visul Ichim Li- 
palit, medaliat cu bronz. împreună cu 
Calinov, după proba fondiștilor.

Păstrăm în filmoteca redacției o foto
grafie făcut Ia sosire. Am putea s-o inti
tulăm : campioni și garoafe...

Ivanov (învingător la K 2 — 
— 1 000 m, K 1 — 4x500 m ; 
K 4 — 1 000 m. împreună cu 
Conțolenco).

BERLIN — GRUNAU, 1966

• Școala românească con
firmă ® Vernescu—Sciotnic — 
în continuare pe lista cam
pionilor 8» Debutanții 
medaliile de aur !

Apele lacului Griînau sînt gata 
tite, cu multicolorele balize, să 
iască confruntarea maeștrilor padelei și 
pagaei.

Sportivii români — al căror palmares 
este acum binecunoscut — sînt în cen
trul atenției. Dar, prezenți în tribunele 
de la Grtinau, ne întrebăm îngrijorați 
dacă „generația" Vernescu — Sciotnic va 
rezista și, mai 
debutanții P. 
Calabiciov.

La sfîrșitul 
României primea felicitările călduroase 
ale d-lui Charles de Coqueraumont, pre
ședintele Federației internaționale, entu
ziasmat — după propria să mărturisire 
— de excelenta evoluție a caiaciștilor și 
canoiștilor noștri.

Da, dublul Vernescu — Sciotnic a rezis
tat, risipindu-ne temerile. Titlului de 
primul sprinter european Vernescu i-a 
adăugat corectivul „mondial", continuînd, 
deci, să rămînă neînvins în proba de 
500 m din 1961, din vara aceea fierbinte 
cînd cucerise pentru caiacul românesc 
cea dinții medalie de aur. Tot el — îm
preună cu vînjosul flăcău al Deltei. Afa- 
nasie Sciotnic, luptă, 
medalii la

Dar, am 
Griînau se 
1000 m a 
aplaudată de miile de spectatori, 
nou întîlnim numele lui Sciotnic, dedata 
aceasta alături de cele ale lui Mihai Țur- 
caș, Dimitrie Ivanov și Anton Calenic — 
toți, deci, campioni ai lumii.

După evoluția lui Vernescu, senzația 
campionatelor mondiale au produs-o... 
debutanții, canoiștii pe care în urmă cu 
numai un an nu-i cunoștea aproape 
nimeni. Calabiciov și Covaliov au cîș- 
tigat proba de dublu fără emoții, iar 
fondiștii Petre Maxim și Aurel Simionov 
au ajuns la sosire cu un avans mai mare 
de... 200 de metri față de adversarii lor, 
realmente uluiți de cursa canoiștilor ro
mâni.

Mai obținem un loc III la ștafetă și 
astfel bilanțul Griînau este definitivat : 
5 titluri mondiale, o medalie de argint, 
una de bronz.

eîștigâ

pregă- 
găzd u-

ales, cum se vor descurca 
Maxim, A. Simionov, V.

ultimei probe, echipa

cu succes, pentru
K? — 1000 m și Ki 500 m. 

sărit peste...
impune echipajul de K 4 — 
cărui victorie este îndelung

Din

aur. Tot la I

★
Și iată, stimate cititor, că numai peste 

cîteva zile apele lacului Bagswaerd din 
apropierea capitalei daneze vor fi, din 
nou, răscolite de primele padele și pagae 
din peste 20 de țări ale lumii.

Este ota la care, așa cum ne ați cerut, 
este bine să refacem bilanțul afirmărilor 
începute la Mațon,

12 MEDALII DE
6 MEDALII DE
4 MEDALII DE

...Și să așteptăm

în 1954...
AUR
ARGINT
BRONZ 
escala Copenhaga..

Dcm GÂRLEȘTEANU
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minor...

în anul 2000

CIBERNETICA

cu

Sportul miine,

umanității de peste 
milenii. Iată, de 
scria Demetru G. 

elev în ultima clasă 
Sfîntu Sava (și mai

Wells, Aldous Huxley sau Demetru 
dreptate ? Iată și viziunea gimnastului în 
Genkinger din Stuttgart î megalocefal,

— suport

Așa a văzut șahul graficiană poloneză Hedwiga Przibilska. 
Desenul ei a fost ales drept copertă a programului editat 
de ziarul „Polltlka" din Belgrad cu prilejul „Meciului seco
lului", U.R.S.S.-Echipa Lumii, desfășurat in capitala Iugo

slaviei.

cine a avut 
concepția pictorului Fritz 

bicepși hiperbolizați, trupul

G. Ioanescu,

Mi s-a spus c-ai murit, iubito, mi s-a șoptit. 
Nu știu, — poate-un prieten, ori poate-un slrăin 
care privea la jocul nostru alaltăieri 
mi-a șoptit aceste cuvinte privindu-mă-n ochi. 
Era un timp cînd ne-ntîlneam în fiecare seară ; 
ploaia de pe pălărie picura pe umărul tău, 
iar dimineața umbra inimii tale cădea asupră-mi 
ca o frunză de aur pe spatele lui Siegfrid. 
Era un timp cînd tu erai singura mea rană. 
De-atunci am purtat multe lupte, m-am vindecat, 
iar astăzi nu mai păstrez decît cicatricile 
zvîntate din care sîngele nu mai mustește... 
Mi s-ă spus c-ai murit, iubito, mi s-a șoptit grav. 
Poale oamenii s-au mirat foarte cînd am răspuns : 
— Atît de curînd ?... — și-am continuat să fumez 
de-asupra unei partide pierdute de șah. 
Dacă stau să mă gîndesc, toate mi se par 
la fel de misterioase, la fel de fatale : 
totul e numai o trecere de pe alb pe negru 
cu regina sau cu nebunii de abanos. 
Mai demult aveam idei bizare despre suflet, 
și de cîte ori trecea un mort mă descopeream. 
Astăzi — nu ; astăzi nu mă mai pot gîndi 
decît la slăbiciunile mele zilnice.
Si totuși, tu erai regină, tu stăpîneai. 
Acuma, de cîte ori mișc o figură mă uit 
să văd dacă urma ei a rămas întipărită aievea, 

dacă din toate nu rămîne decît jocul, 
te mîhni, iubito, pentru că am să-ți vorbesc 
cum obișnuiam mai demult la ureche ;

— oricît mi-ar veni de greu — e așa : 
îndrăgostit de o fată care-ți seamănă, 
te mîhni. E adevărat că sînt cam bătrîn, 

o edevorat că e un păcat... Dar tu știi că 
dacă așezi lucrurile din nou, jocul al doilea 
îti este poate mai prețios decît primul... 
Da : mi s-a spus c-ai murit, mi s-a șoptit grav. 
Poate oamenii s-au mirat că n-am plîns ; 
astăzi însă nu mai sînt ca Siegfrid ; astăzi 
nu mai cred în poveștile de altădală. 
Cu toate-acesiea, dacă n-ar fi fumul de-aici, 
poate nu li s-ar părea că visez; poate-atunci 
ar vedea că ochii mei stăruie cu tristețe 
asupra reginei pe care-am pierdut-o. 
Oamenii însă nu văd prin fum. Numai tu, 
de-acolo; de unde ești, împrăștie-l cu mîna, 
seara, cînd mă plimb cu fetița aceea 
care seamănă cu tine, care nu știe nimic...

Ștefan Augustin DOINAȘ
[„România literară")

cauza nercalizării

B. Nu-i

lumea că a- 
cu un nou 
dacă ar în- 
în careu !

O SELECȚIUNI « SELECȚIUNI «SELECȚIUNI « SELECȚIUNI »

mai mare , pentru
continuare, serialul

le primiți și mai

PURCIL, ARAD. 8

Ilustrații : N. CLAUDIU

în 
ca- 
și-a

Faceți o sărbătoare din concediul dv. pe litoral alegînd 
modele noi și elegante de confecții pentru plajă !

„Iluzii pierdute". Pentru dv. 
nici nu se putea, în momen
tul de față, un serial mai po-

cu U.T.A..

Giulio De Florian, cîștigătorul primei ediții a Trofeului „Patru anotimpuri” de la Bologna

CONSTANTIN ROȘCA, CO
MUNA BĂRBĂTEȘTI. Meta
lul Tîrgoviște a jucat în divi
zia A, în ediția 1961—1962. Ea 
s-a clasat pe penultimul loc, 
13, retrogradînd împreună cu 
Dinamo Pitești (F. C. Argeș), 
Echipa tîrgovișteană a reali
zat, totuși, atunci, cîteva re
zultate care i-ati onorat pal
maresul : 2—2 cu Steaua, 2—2 
cu Rapid. 3—1 
2—1 cu Petrolul. Cunoașteți,

cumva, intențiile echipei, 
campionatul- viitor? în 
zul acesta, spuneți-ne : 
propus o nouă vizită în di
vizia A ? Vă rog să-mi scu
zați întîrzierea cu care vă 
parvin aceste rînduri. Dv., ca 
factor poștal, știți însă foarte 
bine că, prin poștă, s-ar fi 
putut să 
tîrziu !

DORU 
pagini I Nici acum, din cauza 
„Mundialului", nu mă pot 
culca devreme. M-au apucat 
zorile citind scrisoarea dv.! 
Recunosc, însă, că ea este in
teresantă, reflectînd dragos
tea dv. pentru sport, în gene
ral, și pentru fotbal, în spe
cial. Rețin finalul scrisorii : 
„am crezut mereu în fotba
lul nostru și nu l-am bles
temat nici după acel 0—6 cu 
Spania, și nici după acel 1—7 
cu Elveția. Și am avut drep
tate. Noaptea de la Ziirieh a 
fost spălată cu noaptea de Ia 
Lausanne, iar nopțile mexica
ne vor dispare sub impresia 
nopților miincheneze, care 
vor fi, sînt sigur, și mai ffu- 
moâse“- îmi manifest și eu 
încrederea că vom face și a- 
cel pas mult așteptat; de la 
înfrîngeri onorabile, la vic
torii. Ar trebui să adaug că 
am citit articolul lui Pele, în 
care acesta spune că „Româ
nia are jucători buni".

MATEI STELICA, COMU
NA ISLAZ. „Ce se întîmplă 
dacă mingea, șutată de por
tar și purtată de vînt, intră 
direct in poarta adversă ?“ 

Depinde. Dacă lucrul acesta 
se produce după o fază obiș
nuită de joc — de pildă, 
după ce portarul a reținut 
șutul unui înaintaș advers — 
situația pe care o expuneți ne 
pune în fața unui GOL re
gulamentar. Dacă este vorba, 
însă, de repunerea mingii în 
joc, după un șut de poartă, 
soldată cu pătrunderea min
gii în poarta adversă, dezno- 
dămîntur este cu totul altul: 
aut de poartă. Ambele situa
ții nu sînt pur ipotetice. S-au 
și produs în cîteva din sutele 
de mii, mai bine zis milioanele 
de meciuri de fotbal disputate 
pe glob.

NICOLAE BO.JINESCU, 
TÎRGOVIȘTE : „Doresc foarte 
mult ca meciurile „capetelor 
de afiș", Cuțov—Frolov. Mo- 
nea—Pozniak, Mayer—Silber- 
man, Alexe—Viktor și Dumi
trescu—Cosentino să fie trans
mise de televiziunea noastră, 
dacă nu în direct, cel puțin 
înregistrate". După cum văd, 
sînteți pregătit sufletește pen
tru aceste meciuri și așteptați 
doar să deschideți televizorul!- 
Din păcate, nici una din aceste 
întîlniri n-a putut fi perfec-^ 
tată. Rămîne, deci, să urmă
riți, în

ÎNTREPRINDEREA ECONOMICĂ 
DE ADMINISTRARE 

A BAZELOR SPORTIVE
din București, bd. Muncii nr. 37—39, sector 3, telefon 21 39 71, 

angajează de urgență :
— tehnician sau inginer frigotehnist
— electromecanic radio
— mecanic frigorist
— tîmplari manuali
— zidari
— instalatori sanitari apă, gaze — autorizați.

O discuție despre perfor
manțele sportive ale anului 
2000 trebuie să înceapă, după 
părerea mea, prin precizarea 
concepției noastre despre 
omul viitorului.

Veți spune că trei decenii 
pot fi, eventual, hotărîtoare 
doar în evoluția tehnico-ști- 
ințifică a societății și nu în 
cea psiho-fizică a individu
lui. Dar, în acest răstimp, 
direcțiile dezvoltării umane 
se vor preciza în suficientă 
măsură — și, cred, nu in

Zăpada de plastic experimentată 
in istoria unui

la Bologna deschide o eră nouă 
sport de iarnă

Un concurs de schi-fond 
luna lui Cuptor, dar nu 
vecinătatea Cercului po

lar, nici pe zăpezile eterne 
ale unui platou himalaian și 
nici măcar sub brîul Ecuato
rului, departe sub Steaua 
Sudului, acolo unde luna iu
lie se travestește în ianua
rie al nostru. Un concurs de 
schi-fond organizat pe o co
lină verde din apropierea o- 
rașului italian Bologna, sub 
un soare fierbinte și, bineîn
țeles, pe o zăpadă care nu-i 
zăpadă, ci plastic.

O fabrică italiană de pro
duse din mase plastice a 
confecționat un covor special 

trivit ! Lasind gluma 
parte, vreau să știți că sînt 
la fel de decepționat ca și 
dv. din
transmisiei acestor interesan
te meciuri de box.

ILIE PĂUN, OLTENIȚA. 
1. Maestrul emerit al sportu
lui Alexandru Penciu antre
nează echipa italiană de rug
by TOssimobili, din orașul 
Rovigo. în momentul de 
față, însă, Penciu se află în 
țară, pentru niște examene. 
2- Felicitări pentru succesul 
echipei dv. de fotbal,^care a 
promovat în divizia 

flotant !
VIȘOIU. COTEȘTI. 
mi-e cunoscută lo- 
dv ? Numele cel 

portarului echipei 
iar 

Necula.

spun „la
,nu stîrni zîmbete printre cei 
răutăcioși, dar îi urez, ori
cum, o prezență stabilă în 
această divizie. Sper, de alt
fel, că n-a cerut la miliție o 
viză de...

ION N. 
De unde 
calitatea 
„mic" al 
Rapid, este ...Răducanu, 
numele de familie, 
Dar, e prea tîrziu, pentru a 
corecta lucrurile, Să-i spunem, 
deci, mai departe, Răducanu. 
Altfel, ar crede 
vem de-a face 
portar. Mai ales 
ceta să dribleze

' ;; f'S
O Ă

■ ' •' I

TI

contradicție cu constatările pe 
care le putem face astăzi.

E adevărat că o bună par
te a autorilor de utopii și de 
anticipații științifice ne înfă
țișează imagini, cel puțin in
solite, ale 
secole și 
pildă, ce 
Ioanescu, 
a liceului 
tîrziu . cunoscutul om politic 
Take Ionescu), în povestirea 
,, Spiritele anului 3000“, pu
blicată în numerele 7 și 8 ale 
„Revistei Junimei" din 1875: 

care permite lunecarea schiu- 
rilor' aproape la fel de bine 
ca zăpada și l-a pus la dis
poziția federației italiene de 
specialitate, care a organizat, 
într-o premieră mondială, un 
asemenea concurs în plină 
vară. Concurenții au parcurs 
o pistă destul de largă și 
lungă de 600 de metri: se
niorii de opt ori, iar juniorii 
de șase ori.

Competiția a fost dotată și 
premiile de rigoare, prin- 

IM: AW.iIr.'

„Ceea ce mă izbi mai mult, 
observîndu-l, fu mica lui sta
tură, cel mult de un metru 
și cincizeci de centimetri, deși 
se vedea că-și numără etatea 
pe destule roze... Acest corp 
mic și subțire, de care atîr- 
na două mîini delicate și de 

o mobilitate extremă, purta 
un cap mai mult sau mai 
puțin oval... Ceea ce însă 
îmi păru o trăsură caracte
ristică a omului din anul 
3000 după Crist, fu fruntea, 
de o lățime considerabilă, 
frunte care ar fi fost un de
fect pentru cei vechi"... H. G. 
Wels va duce mult mai de
parte această viziune, în 
„Omul în anul un milion" 
(1893), demonstrînd că per
fecționarea mașinilor va avea 
drept rezultat dispariția 
membrelor inferioare, cuce
ririle chimiei vor înlătura 
complicațiile digestiei, iar 
părul, nasul, dinții, urechile 
și bărbia își vor pierde rolul 
actual în determinarea fizio
nomiei; în schimb, se vor 
dezvolta creierul și mîna. 
Trebuie să subliniem că ma
rele scriitor englez pornea de 
la realități în care nu intra 
nici un dram de fantezie. 
Micșorarea și apoi dispariția 
consumului de carne crudă 
a dus, de-a lungul timpului, 
la micșorarea maxilarelor și 
la scurtarea intestinelor. Iar 

pe măsura generalizării îm- 
brăcăminții și a adăpostului, 
au scăzut rolul și, deci, abun
dența învelișului pilos.

Aceste confirmări nu
dreptățesc, însă, previziunile 
care absolutizează o singură 

latură a evolu
ției: solicitarea in
telectuală din ce 

W I f în ce mai inten-
11 I L s&- Omul de as-5 tăzi este mai înalt

și mai puternic 
decît strămoșii săi și totul ne 
face să credem că nici omul 
de mîine nu va renunța la 
trupul său ca la un anacro
nism, și-l va dezvolta armo
nic, poate după alte canoane 
decît cele ale epocii actuale, 
dar ureînd 
culmile de 
fecțiunii.

tn acest
va juca, desigur, un rol con
siderabil, devenind o compo
nentă obligatorie a vieții de 
fiecare zi. Îndrăznesc să cred 
că sedentarismul va dispare, 

în-

mai departe spre 
neatins ale per-

context., sportul

tre care Trofeul Quatrosta- 
gioni (Patru anotimpuri)..Ați 
crede, poate, că este o aluzie 
la faptul’ că, de acum încolo, 
schiul va deveni un sport al 
tuturor anotimpurilor, ceea 
ce ar fi explicabil. în reali
tate, numele trofeului vine de 
la denumirea acestui mate
rial plastic special conceput: 
zăpada „Patru anotimpuri".

Este lesne de închipuit ce 
implicații va 
viitorul schiului această nouă 

avea pentru

împreună cu urmările lui 
traumatizante. Și pe această 
bază de masă dinamică se va 
dezvolta sportul de perfor
manță, atingînd recorduri 
astăzi nevisate.

Incercînd să-mi imaginez 
modalitățile de obținere a 
acestor recorduri, îmi vine în 
minte, in primul rînd, ciber
netica. Una dintre difinițiile 
ei este știința dirijării unor 
sisteme dinamice complexe. 
Nu este un astfel de sistem 
organismul nostru, cu toate 
modificările produse în el și 
sub efectul culturii fizice?...

Dar să vedem cum poate 
contribui cibernetica la obți
nerea unor performanțe ridi
cate, cu uh consum mai mic 
de efort si de timp. Prima 
etapă ar fi depistarea aptitu
dinilor sportive, cu maximum 
de rapiditate și de siguranță
— problemă rezolvabilă nu
mai cu ajutorul computere
lor. E necesară, apoi, conti
nua perfecționare a tehnicii 
antrenamentelor, prin reali
zarea unui control complet a- 
supra activității mușchilor și 
prin dezvoltarea dirijată a a- 
numitor deprinderi motrice. 
In acest scop, se cere o cu
noaștere aprofundată a între
gului mecanism, complex al 
mișcărilor trupului, tot prin 
intermediul ciberneticii. In 
sfîrșit, obținerea marilor per
formanțe este condiționată și 
de utilizarea cît mai judi
cioasă a rezervelor bioener- 
getice. Din marele număr 
de variante posibile, trebuie 
aleasă cea optimă in raport, 
cu datele individuale ale 
sportivului. Iar această va
riantă optimă trebuie inte
grată în ansamblul procese
lor organice. pentru a nu 
stînjeni desfășurarea lor .fi
rească. Aceste două operații
— alegerea și integrarea — 
vor solicita din nou metode 
cibernetice.

S-ar putea ca imixtiunea 
mea pe tărîmul specialiștilor 
să păcătuiască în chestiunile 
de detaliu. Sînt convins, însă, 
de valabilitatea punctului de 
plecare: sportul de . perfor
manță al viitorului - va re
curge, in mod permanent și 
intensiv, la serviciile științei! 
E un fenomen ireversibil, ia 
ale cărui începuturi asistăm, 
de altfel, în zilele noastre.

Ion HOBANA

realizare a științei și tehni
cii moderne. Se și întrevăd a- 
menajări de pîrtii (inclusiv 
pentru probe alpine) atît In 
stațiunile montane, cît și în 
zonele verzi din jurul orașe
lor.

Scăpat de sub tutela lui 
Boreu, schiul pășește într-o 
eră nouă, era unei posibile — 
și de dorit — proliferări pe 
absolut 
planetei

toate meridianele 
noastre.

„Schiul
alpin”

Apărută de puțină vreme 
în vitrinele librăriilor (din 
păcate, numai în cele ale o- 
rașului Brașov), lucrarea co
legului nostru Mihai Bîră. 
maestru al sportului și fost 
multi campion național de 
schi, a avut succ«*. Desigur, 
la această reușită a contri
buit și renumele autorului, a- 
preciat ca un excelent teh
nician și teoretician, un avid 
după documentarea de spe
cialitate și, în general, după 
tot ce este nou. 'Citind, mai 
bine-zis studiind cele 200 de 
pagini ale cărții intitulată 
„Schiul alpin" (apărută, în 
editura „Stadion"), am con
statat cu satisfacție că Mihai 
Bîră nu ne-a dezamăgit nici 
de această dată și că succesul 
de care aminteam se dato
rează în primul rînd valorii 
lucrării sale. Putem spune, 
fără teamă că am putea fi a- 
cuzați de exagerare, că este 
cea mai completă și cea mai 
complexă lucrare de specia
litate.

Cuprinzînd tot ce se poa
te scrie despre tehnica schiu-

lui alpin, cartea este la fel 
de utilă unui începător, ca și 
celui mai pretențios practi
cant al acestui sport. Chiar 
numai meticulozitatea și pre
cizia cu care autorul se o- 
cupă de alegerea, procurarea 
și întreținerea materialului 
și echipamentului necesar 
(inclusiv a cerurilor), sînt o 
dovadă a profunzimii cu care 
Mihai Bîră s-a străduit să 
ofere amatorilor de schi un 
adevărat manual, ușor și plă
cut de citit. După interesan
tul și instructivul capitol re
feritor la material și echi
pament, cartea cuprinde, 
foarte bine sistematizate, ca
pitole în care este tratată 
tehnica 
pînd de 
tare și, 
treptele, 
coperiri ale tehnicii moderne, 
toate descrise cu deplină 
competență, bine documentate 
și ilustrate sugestiv cu de
sene clare, deosebit de aju
tătoare în înțelegerea celor 
descrise. „Schiul alpin" cu
prinde și interesante capitole 
în care se face o paralelă în
tre metodele de învățare din 
Franța și Austria, cu avan
tajele și dezavantajele fiecă
reia, Sînt descrise caracteris
ticile celor trei probe (cobo- 
rîre, slalom, slalom uriaș) și 
sînt indicate mijloacele teh
nice cele mai adecvate pen
tru obținerea performanțelor 
maxime în aceste curse.

Pentru toate acestea, feli
cităm pe autor, iar tuturor 
categoriilor de schiori le re
comandăm cu căldură această 
atractivă și utilă lucrare.

D. STANCULESCU

schiuiui alpin, înce- 
la noțiunile elemen- 
trecînd prin toate 

pînă la ultimele des-

„MEXICO 70” LA PITEȘTI 
Șl CÎMPULUNG

In turneul său prin orașele 
țării, scriitorul și caricaturistul 
Neagu Rădulescu. colaborato
rul ziarului nostru, vorbește 
și desenează, ca subiect avînd 
campionatul mondial din Me
xic, luni 27 iulie la Pitești 
(sala Constructorul, orele 19) 
și marți 28 iulie la Cimpu- 
lung Muscel



Corespondentă specială pentru SPORTUL

România a stopat echipa Turciei (72 59)8 titluri

SEMIFINALIST
Western tennis championships

NADEJDA CIJOVA
CAPUL DE AFIȘ

AL REUNIUNII ATLETICE
DE LA BUCUREȘTI

pentru boxerii africani ILIE NASTASE, la Balcaniada baschetbaliștilor juniori
in jocurile

Commonwealth*ului
EDINBURG, 25. — Pugiliștil afri

cani au dominat turneul de box 
din cadrul jocurilor sportive ale 
Commonwealth-ului, cîștigînd 8 
din cele 11 finale. Iată învingă
torii, în ordinea categoriilor : Od- 
worel (Uganda), Needham (An
glia), Shlttu (Ghana), Warilinge 
(Kenya), Adeyemi (Nigeria). Mu
rul! (Uganda), Ankudey (Ghana). 
Imrie (Scoția). Conteh (Anglia), 
Syinia (Nigeria), Masanda (Ugan
da).

In concursul de natațle. în proba 
de ștafetă 4X200 m liber., echipa 
Australiei (Rogers. Devonish, 
White și Wenden), a stabilit un 
nou record mondial — 7:50,77 (ve
chiul record — S.U.A. 7:52,3 — 
1964). Proba de 200 m fluture fe
minin H fost cîștigată de austra- 
lianca Marie Robinson (15 ani) in 
2:24,67.

Un singur american rămas
NEW YORK, 25 (Agerpres). 

— Turneul internațional de 
tenis de la Cincinnati — 
..Western tennis champions
hips", cum mai este numit 
acest mare concurs al spor
tului alb — a continuat cu 
desfășurarea sferturilor de fi
nală. Pe toată linia favoriții . 
s-au impus, deși unii dintre 
ei cu destulă dificultate. Iată 
rezultatele: Ilie Năstase—Ion 
Țiriac 5—7, 6—4, 6—2; Jan 
Kodes (Cehoslovacia) — Stan 
Smith (S.U.A.) 6—3, 6—8,
6—2; Ken Rosewall (Austra
lia) — Clark Graebner 
(S.U.A.) 6—3, 6—1; Cliff Ri
chey (S.U.A.) — Bob Hewitt 
(Republica Sud-Africană) 
6—4, 12—10.

în cursă: Cliff Richey
In proba de simplu femei, 

Nancy Richey a învins-o cu 
6—2,, 6—2 pe Linda Tuero, 
iar la dublu bărbați, cuplul 
american Smith—Graebner a 
eliminat cu 6—4, 7—5 pere
chea europenilor Kodes — 
Franulovici.

ZAGRKB 25 (prin telefon). In 
cea de a treia zi a campionatului 
balcanic de baschet rezervat e- 
chlpelor de juniori, Ce se desfă
șoară la HIJeka, formația Româ
niei a Înregistrat o surprinzătoare 
victorie asupra selecționatei Tur
ciei, neînvinsă ptnă in acel mo
ment; Tinerii baschetbaliști ro
mâni s-au prezentat de data acea
sta mult mai bine ca in partidele 
anterioare, luptind cu multă am
biție pentru a se reabilita in fața

spectatorilor. Scor final : 
(32—27). In celelalte partide 
cia-Bulgaria 69—64 (36—34) 
goslavia A — Iugoslavia B 
(67—32).

După trei etape, 
este următorul :
1. Turcia
2. Grecia
3. România
4. iugoslavia
5. Bulgaria

72—59 
: Gre
și lu- 
122—63 

clasamentul

3
2
3
2
2

2
2
1
1
0

1 
O
2
1
2

204—209
156—122
195—253 
175—140 
133—139

La sfîrșitul săptimînii viitoare, stadionul Republicii din
Capitală va găzdui întrecerile unei grupe semifinale a 
„Cupei Europei" Ia atletism, eveniment sportiv de mare 

atracție pentru sezonul estival. La startul competiției vor fi 
prezente șapte selecționate, in frunte cu cea a Uniunii So
vietice, recentă învingătoare (78—59) în fața reprezentativei 
S.U.A. Celelalte echipe feminine ce-și vor disputa calificarea 
in finală sint: Polonia, Austria, Cehoslovacia, Italia, Elveția 
și România. Ineepînd de astăzi, ziarul nostru vă va oferi co
respondențe speciale în care vor fi prezentate viitoarele ad
versare ale atletelor românce în semifinala de la București.

Trimisul nostru special, la Skoplje, Romulus BALABAN, transmite

Am pierdut, fiindcă neam ambiționat tirziu

A CIȘTIGAT
TURNEUL

DE LA SZARVAS
ELISABETA

POLIHRONIADE

luat sfîrșit 
internațional

tur- 
fe-

P.
rundă, 
remi- 
rezul- 
și în

KOZLOVSKAIA

ELISABETA POLIHRONIADE

PE LOCUL II
A 

neul 
minin de șah de la 
Szarvas (Ungaria). Pe 
primul loc s-a clasat 
maestra sovietică Ko- 
zlovskaia cu lO'/r 
puncte, urmată de 
Polihroniade (Româ
nia) — 8'/a p și E- 
reiova (Cehoslovacia) 
— 8 p. Elena Juncu 
(România) a ocupat 
locul 12, cu 5

In ultima 1 
Polihroniade a 
zat cu Ivanka, 
tat consemnat 
partida Juncu 
Fin ta.

Meciul semifinal, pe care 
studenții români l-au pier
dut în ultima instanță, pare 
acum, rememorat la rece, a- 
proape stupid prin alătura
rea jocului propriu- 
zultatul său final, 
nit un adversar cu 
cători de mîna a 
cu trei vîrfuri de 
harov, Kotov și Kuiș) teribil 
de rapide, de percutante și 
precise. O echipă dură, care 
marchează aspru și luptă 
chiar și în situații fără im
portanță. Românii au domi
nat în permanență tabloul 
partidei, în repriza secundă 
sovieticii ajungînd doar d3 
trei ori la poarta lui Ion Va
sile. Superioritatea noastră de 
ansamblu, care ne-a ajutat să 
ne menținem mereu în atac, 
i-a făcut însă pe fundașii de 
margine (Crețu și Codrea) să 
fie cuprinși frecvent de eu
foria unor nejustificate in
cursiuni ofensive în spațiul 
adversarilor. In asemenea 
circumstanțe, fotbaliștii so
vietici au declanșat două .con
traatacuri pe care doar Pexa 
și Măndoiu nu le-au putut 
neutraliza (autorii golurilor 
echipei sovietice: Ketov — 
min. 30 și Zaharov — min. 
55). După primele minute, 
cînd fazele s-au desfășurat 
mai mult în zona neutră, ro
mânii au mutat și menținut 
jocul mai mult în careul por
tarului Kahov, construind si 
irosind un mare număr^ de 
ocazii de gol. Stîmbeanu, care

L-zis de re- 
Am întîl- 

l mul ți ju- 
doua, dar 
atac (Za-

(Urmare din
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Rapid, Școlarul sau cele două 
școli sportive de elevi.

Dintre numeroșii cîștigători 
ai primelor probe se detașea
ză ploieșteanul Adrian Po- 
povici (12 ani), un talentat 
sprinter, care și-a dublat suc
cesul cu un nou record na
țional al categoriei pe distan
ța de 100 m (66,6 s), Eugenia 
Cristescu, învingătoare la 200 
m mixtv care se profilează ca 
lideră a grupei sale de vîrstă 
și Domniră Dumitru, câștigă
toare în 1:28,0 a celei mai 
disputate finale a zilei — 100 
m bras.

Mult aplaudate au fost și 
dublele victorii ale gălățea- 
nului Ștefan Mitu, sau ale 
micuței reșițence (8 ani) Ma
riana Marin. întrecerile con
tinuă în parcul Dinamo as
tăzi dimineață, de la ora 9,30, 
și după-amiază, de la ora 17.

REZULTATE TEHNICE — 
COPII CATEGORIA B : 100 
m liber (b) : AD. POPOVICl 
(Petr.) 66,6 — record, D
Gropșan (Șc. Sp. Reș.) 70,2, 
L. Cotranță (Crlșul) 70,7; 200 
m mixt (f); EUGENIA CRIS
TESCU (Din.) 2:50.8 (r.p.).
Julieta Miroșu (Șc. Sp. Reș.) 
2:54,5, Minola Vasiliade (Ra
pid) 3:02,6; 100 m spate (b): 
D. ALDE A (Petr.) 1:18,4, II. 
Sveț (Șc. Sp. 2) 1:18,5, D. 
Gropșan 1:19,5, C. Milim (Șc. 
Sp. Reș.) 1:21.0; 100 m bras 
(f): DOMN1CA DUMITRU 
(Prahova Ploiești) 1:28,0, Ma
rina Cristea (Steaua) 1:31.0, 
Monica Winkler (Șc. Sp. Reș.) 
1:31,0. Carmen Faloba (Șc. 
Sp. Sibiu) 1:35,3: 4x100 m li
ber (b): PETROLUL 4:47,2— 
rec. egalat, Șc. Sp. 2 4:57.6. 
Crișul 5:16.5, Șc. Sp. Reșița 
5:17.5.

CATEG. G — 50 m liber 
(f): DANIELA ROȘCA (Șc. 
Sp. Timiș.) 36.0, Rene Damian 
(Din.) 38,6, Mariana Bosîn- 
ceanu (Petr.) 38,7, Ana Ma
ria Simonfi (Șc. Sp. 1) 38.7; 
100 m bras (f): R. DAMIAN 
1:40,0, Vera Arvunescu (Petr.)

(Șc. 
Hu- 

(Șc. Sp. Reș.) 1:43,7; 
m liber
(Dunărea 

Habetler
1:20,0,

1:41,7, Livia Ardeleanu 
Sp. Sibiu) 1:43,2l Judit 
niadi

100 
TU 
H. 
miș)
(Petr.) 1:20,0;
AD.
44.2, M. Mandache
44,7, V. Brîndașu (Dun.) 45,5; 
50 m delfin (f): INES HEL-
I. EBRANDT (Șc. Sp. Reș) 
42,4, Mihaela Georgescu 
(Petr.) 43,0, D. Roșea 44,1, 
M. Eosînceanu 44,5, Carmen 
Călin (Petr.) 44,7; 50 m delfin 
(m): ȘT. MITU 38,5, R. Zu- 
gravu 41,5, Fr. Stieger (Șc. 
Sp. Reș.) 43,2, Ad. Alexandru
43.3, M. Mandache 43,9.

CATEG. D — 50 m 
(f): MARIANA MARIN 
Sp. Reș.) 43,0, Marilena 
glașu (Din.) 45,1, Mihaela 
Moisan (Petr.) 47.1; 50 m bras 
(b) : C. MAGLASU (Din.) 50,1,
II. Preda (Din.) 50,7, R. Ma
xim (CSȘ) 50,7; 50 m delfin 
(f): M. MARIN 51,6, M. 
Măglașu 55,8, Luminița Voi- 
cu (Șc. Sp. 2) 58.5; 50 m 
delfin (b): M. ANDREI (Ra
pid) 53,9, A Toth (Șc. Sp. 
Timiș.) 54,1, G. Tănase 
(Petr.) 54,4.

(b) : ȘT. MI- 
Gal.) 1:19,5, 

(Șc. Sp. Ti- 
R. Zugravu

50 771 bras (b): 
ALEXANDRU (Petr.) 

(Petr.)

a. v.

liber 
(Șc. 
Mă-

CAMPIONATUL
DE SCRIMĂ

(Urmare din pag. 1)

rea în tinală N. Iorgu, cu 3 v. șl 
D Popescu, tot cu 3 v, în timp 
ce Hușzar, cu un număr egal de 
victorii, dar cu un tușaveraj mai 
»iab, a Ieșit din cursă.

In absența lui Duțu. grupa a 
Il-a ne-a oferit la sfîrșitul celor 
zece asalturi cinci trăgători cu 
un număr egal de victorii (2 v) : 
N. Istrate, Gh. Cerea. Al. Istrate. 
A. Pongraț și K. Kiss. Și aici a 
intervenit prima mare surpriză a 
campionatului. Al. Istrate — de
ținătorul titlului — avind un tu- 
saveraj Inferior celui realizat de 
Cerea. Kiss $1 Pongraț, a rămas 
in afara în.tfiecetli.

Finala a •j»,is, așadar, pe plan
șă trei trăgători bucureștetii — 
Moldanschi, Iorgu. Cerea — unul 
din Craiova — D. Popescu — unul 
din Cluj — Kiss — și unul de la 
Tg. Mureș — Pongraț.

La surpriza eliminării lui Al. 
Istrate, finala a adăugat alta, de 
proporții mal mari. Trăgătorii 
care aveau teoretic șansă la titlu 
— ne referim, la Moldanschi și 
Pongraț — nu s-au putut acomo
da cu longilinul stîngaci K. Kiss 
care a reușit să acumuleze patru 
victorii și să ducă astfel Cluju
lui un titlu de campion al țării. 
Moldanschi, învins de Pongraț și 
terminînd nedecis (dpuble-defalte) 
cu Kiss, a trebuit să se mulțu
mească cu locul secund. Iată cla
samentul : 1. Karol Kiss (C.S.M.- 
Cluj) 4 v ; 2. St. Moldanschi
(Steaua) 3 v ; 3. A. Pongraț (Me
dicina Tg. Mureș) 3 v ; 4. D. Po
pescu (Electroputere Craiova) 2v; 
5. Gh. Cerea (Unlversltatea-Bucu- 
rești) 1 v ; 6. N. Iorgu (Steaua) 
1 v.

a dominat mijlocul terenu
lui, avea să dirijeze zeci de 
pase către jucătorii noștri 
din prima linie. Dar, Duțan 
a fost în prima repriză 
moale ca o alifie, Țarălungă 
neinspirat, nervos și fără 
temperament de luptător, iar 
Uifăleanu lipsit de judecată 
limpede. Doar Adam s-a an
gajat de la început cu tot 
sufletul, iar în final ne-a fă
cut să-1 admirăm în superla
tive pentru reușitele și pen
tru bravura sa. Cu toate ca
rențele enumerate, am domi
nat mult, dar, fiind și lipsiți 
de șansă, • ne-am văzut con
duși în min. 55 cu 2—0. Al 
doilea gol al studenților so
vietici a fost o realizare de o 
rară frumusețe, rodul unei 
combinații fulgerătoare între 
Kuiș și Zaharov. înscrierea 
Ini a dezechilibrat cîteva mi

nute echipa noastră, dar a- 
poi, pînă la sfîrșit, ea avea 
să joace excelent, copleșin- 
du-și adversarul, obllgîndu-1 
la o defensivă disperată. în 
care și-a găsit loc și țoală 
gama procedeelor antijocului 
(durități, trageri de timp, ac
cidentări simulate etc.) în 
consecința acestei 
sufocante, Adam, 
continuu cu doi-trei 
sovietici, avea 
egalarea, înscriind 
77 și 80, dintr-o 
lui Uifăleanu — 
-- și dintr-o
Ștrîmbeanu — pe cel de al 
doilea. Presiunea echipei 
noastre a demoralizat echipa 
sovietică, lăsînd-o la discreția 
șansei și a preciziei înainta
șilor români. Și, e drept, ea a 
avut destule șanse în ultimele 
10 minute, cînd a fost ase
diată cu o mare forță de răz- 
batere, dar cu prea puțin 
calm. Cele 90 de minute s-au 
încheiat cu rezultatul de 
2—2. In conformitate cu re
gulamentul competiției, fie
care echipă a avut dreptul să 
execute cîte 5 lovituri de la 
.11 m. Românii au înscris 
numai trei (Adam. I. Vasile 
și Codrea, ratînd prin Măn
doiu — a tras în bară' — și 
Uifăleanu — șut apărat). în 
continuare, sovieticii au în
scris patru goluri, calificîn- 
du-se astfel pentru finală. 
Păcat de un asemenea dez- 
nodămînt, care confirmă un 
adevăr devenit clasic în lu
mea sportului și anume că 
nu e suficient să ai cea mai 
puternică echipă ca să cîștigi 
o competiție. E de neînțeles 
de ce n-a fost utilizat în me-

, 1

In
dominări 
în duel 

apărători 
realizezesă

în minutele 
centrare a 
primul gol 

pasă a lui

ciul cu sovieticii Naidin, un 
atacant dotat cu toate cali
tățile pentru înfruntarea a- 
cestor adversari, avînd ca atu 
tradițional forța. De aseme
nea, credem că ar fi fost bine 
ca jucătorii desemnați pentru 
executarea loviturilor de la 
11 m să fi fost aleși înainte 
de începerea partidei, într-o 
atmosferă de calm 
consultări reciproce.
fi procedat astfel, Măndoiu 
n-ar fi fost inclus, 
fotbalistul bucureștean — ex
celent pe parcursul întregului 
turneu — ne mărturisea cu 
cîteva secunde înainte de 
ratarea încercării sale că e 
lipsit de rutină și nu exe
cută de obicei lovituri de 
penalty. Aceste mici erori cu 
scadențe inevitabile, alătu
rate lipsei de vitalitate com
bativă din primele 80 de 
minute, obligă echipa română 
să-și dispute cu Franța — azi, 
la Tetova 
treilea, 
a fost 
Vasile 
doiu, 
Petrovici, Uifăleanu, 
(min. 46
Țarălungă (min. 56 — Mus- 
tățea). A
Camacho (Spania), ajutat la 
tușe de Peter Kostovski și 
Basko Anghelkovski (Iugo
slavia).

și prin 
De s-ar

deoarece

s
1

Recordmana mondiala la arun
carea greutății, Nadejdâ Cijova, va 
fi prezentă în concursul de la 

București.

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

• Turul ciclist al județului Brasov
(7|( NICOLAE CIUMETI (DINAMO)

A PRELUAT TRICOUL GALBEN
BRAȘOV, 25 (prin telefon). In e- 

tapa de ieri, Brașov-Făgăraș-Bra- 
șov, 127 km. desfășurată pe un 
timp splendid, s-a înregistrat cea 
mal serioasă „evadare” din acest 
an într-o cursă ciclistă. Un grup 
de 5 alergători, format din Ciu- 
meti. Sofronie. ... — 
David, a fugit din pluton după 
cățărarea de pe dealul Perșanl. 
Fugarii au reușit, pedalînd într-un 
ritm internai, să sosească îm
preună la punctul final cu un a- 
vans considerabil față de grosul 
plutonului. Frumoasa cursă fă
cută de cel cinci alergători s-a

Gera. Ciocan si

soldat și cu o medie orară foarte 
bună : 40,900 km. Rezultate teh
nice : 1. N. Ciumeti (Dinamo) 3 h 
06:15 — bonificație 30 s, 2. N. Da
vid (C.S.O. TgJ Mureș) — boni
ficație 15 s, 3. C. Ciocan (Dinamo), 
4. Al. Sofronie (Dinamo), 5. Tr. 
Gera (Metalul Plopeni). In cla
samentul general, după trei eta
pe, conduce N. Ciumeti, care a 
îmbrăcat tricoul galben. Azi are 
loc ultima etapă, Brașov-Rupea- 
Brașov, 125 km, cu start la ora 
14.
CAROL GRUIA — coresp, princi
pal.

Ies, la care — de data aceas- 
sta, a îneîntat pur și simplu, 
ceea ce i-a permis ca și la 
bîmă să evolueze 
bine.

Petre Mihaiuc, cu un 
de două puncte 
cițiile impuse — 
vedea elocvent 
tea lui netă în 
curs, și-a pregătit cu multă 
meticulozitate toate evolu
țiile de azi, dovedind o si
guranță și stăpînire 
de marș campion, 
fel lui nu i-a fost 
greu să se detașeze 
care aparat de 
săi. obținînd în final o vic
torie categorică și anunțîn- 
d:i-se de pe acum un colec
ționar de titluri și în con
cursul pe aparate de dumi
nică dimineața. Să sperăm 
că aceste succese obținute 
de gimnaștii români în cea 
mai importantă confruntare 
premondială, vor fi de bun 
augur pentru participarea

foarte

avans 
exer- 

ce do-
după 
ceea 
superiorita- 
acest con-

de sine
In acest 
de loc 
cu fie- 

adversarii

VACANȚE ASPRE LA POIANA • • •
(Urmare din pag. 1)

un baschetbalist de mare ra
să, repetă elanurile calculate 
pentru sărituri de peste 17 
metri. O întindere de tendon 
în regiunea inghinală l-a ținut 
cîteva zile pe loc. Dar, nu-i 
nimic, o să treacă! Se resta
bilește după un accident și 
Vasile Sărucah, obsedat per
manent de cei 8 metri pe care 
îi are acum în cap și trebuie 
doar să-i coboare în picioare. 
Șerban Ciochină trudește pen
tru a se reîntilni cu gloria de 
altădată, care-i zîmbește a- 
demenitor, de undeva de după 
un vîrf de brad. Nicolae Mus
tață și Iile Cioca urcă pieptiș 
poteci de munte ca să poată 
cobori secunde pe cronome- 
trele concursurilor. Adrian Go
gea face concurență 
fililor, stîrnind invidia 
rilor de culturism.

La fel de vrednice 
fetele. Cornelia Popescu, con
sacrată așa, peste noapte, șle-

haltero- 
amato-

fuiește 
cere a 
burg Se pare că l-a 
urmărind joaca delfinilor dre
sați. Soeter afirmă că noua 
stea românească a săriturii în 
înălțime mal are rezerve de 
mulți centimetri. Și cînd spu
ne Soeter I...

Elena Vintilă agonisește cen
timetrii care la toamnă, sau 
în primăvară, sau — poate — 
în toamna viitoare o vor apro
pia de soclul pe care tronează 
Viorica Viscopoleanu. Argen
tina Menis a luat notă de ho- 
tărîrea Liei Manoliu, de a 
face a cincea Olimpiadă șl 
faptul acesta n-o îngrijorează 
ci. mai de grabă, o îndîr- 
iește.

La doi pași de stadion este 
faimosul local „Șura Dacilor". 
Atletii nici

acel stil bizar de tre- 
stachetei, pe care Fos- 

„ furat"

n-au auzit de el... 
ir

se joacă deocam- 
pe.. iarbă, tn Po
se află un lot de

16 tineri care și-au ales pos-
sint și

ochei 
dată 
iană

tul cel mai greu și cel mai 
hulit- într-o echipă, acela de 
portar. In spatele portarilor 
se aruncă, de obicei, înfringe- 
rile, iar cupele victoriilor le 
sorb cu egoism înaintașii.

Antrenorii Ion Tiron, Ni
colae Zografi și Ștefan Peter 
au alcătuit un program minu
țios, afurisit, supunîndu-i pe 
viitorii păzitori de buturi la 
cele mai năstrușnice încercări, 
punindu-i in fața chiar o unor 
situații imposibile. In pregătire 
au fost incluse numeroase ele
mente de gimnastică (șpagatul, 
cu precădere), de acrobatică, 
de concentrare nervoasă, de 
șlefuire a reflexelor, toate a- 
tit de necesare unui portar de 
hochei. Băieții lucrează cu tra
gere de inimă și responsabili
tate, renunță la recreații, așa 
că ne-a fost foarte greu să 
smulgem cîteva evidențieri. 
Totuși, s-au distins pini a- 
cum Valeriu Netedu, Vasile

Moraru, Dinu Ioan, Toma Pop. 
Despre ei, și despre alții, vom 
mai auzi fără îndoială.

★
ȚȚ.n scurt popas în grupul 
I / halterofililor. 12 tineri 

de perspectivă își aș
teaptă rîndul, cu răbdare, pe 
planșă, pentru că și pe ei ii 
așteaptă două competiții de 
anverguri: „Cupa Dunării" și 
„Turneul speranțelor olimpice". 
Antrenorii Ștefan Petrescu și 
Gheorghe Piticaru notează cu 
rigurozitate cît a ridicat fie
care și, mai ales asm a ridi
cat. La urmă coloanele se a- 
dună șl ies vreo 10—12 mii 
de kilograme pe zi, pe cap 
de om! Dar nimeni nu crîc- 
nește, iar halterofilii sint învă- 
țați s<5 7iw 
vacanța pe 
singuri, de 
de nimeni t

In acest timp Poiana ride 
cîntă și dansează!...

facă calcule. Este 
care și-au ales-o 
bună voie, ■nesiliți

abia locul al
In partida cu U.R.S.S. 
utilizată formația: I. 
— Crețu, Pexa, Măn- 

Codrea, Strimbeanu, 
Duțan 

Barbu), Adam,

arbitrat Antonio

Atletismul feminin sovietic 
traversează, in momentul de 
față, o perioadă a schimbului 
de generații, în care noile 
venite fac eforturi remarca
bile pentru a se apropia de 
valoarea și implicit de rezul
tatele predecesoarelor. Pentru 
semifinala de la București a 
„Cupei Europei", Uniunea So
vietică va deplasa cea mai 
redutabilă formație, la ora 
actuală, în frunte cu record
mana mondială la aruncarea 
greutății, Nadejda Cijova, în
registrată, în acest sezon, cu 
un rezultat de 19,50 m. Indis
cutabil, dubla campioană eu
ropeană (Ia Atena și în sală 
la Viena) nu poate avea nici 
un fel de emoție în ceea ce 
privește șansele sale la victo
rie. Pentru Cijova, însă în lup
ta indirectă pe care o duce cu

puternicele adversare din 
R. D. Germană, competiția de 
pe Stadionul Republicii poate 
constitui un bun prilej pen
tru corectarea propriului re
cord al lumii.

Din echipa sovietică se mai 
detașează ca valoare săritoa- 
rea în înălțime Antonina La
zareva, pe care pasionații a- 
tletismului din România o 
cunosc poate mai bine sub 
numele de 
cest sezon,.
bunătățit 
Sovietice, 
1,86 m.

Iată acum lista completă a 
atletelor
Nadejda
200 m : Ludmila Samotesova 
23 5 ; 400 m : Aniuta Dundure 
54.5; 800 m : Sarma Shtula 
2:05,1 ; 1 500 m : Ludmila
Bragina 4:17,0 ; 100 mg : Lia 
Hitrina 13,5 ; 4X100 m : Bez- 
familnaia, Ludmila Jarkova. 
Ludmila Golomazova, Galina 
Mitrohina ; 4X400 m : Dun- 
dure, Shtula, Samotesova, 
Vera Popkova ; lungime : Ta
tiana Bîcikova 6,24 ; înălțime 
Antonina Lazareva 1,86 m : 
greutate: Nadejda Cijova
19,50 ; disc : Tamara Danilova 
58,80 ; suliță Vera Komissar 
55.50, Rezultatul înscris în 
dreptul numelui fiecărei a- 
tlete este cel mai bun înre
gistrat în acest sezon de con
cursuri.

După cum se. poate vedea, 
formația sovietică se prezin
tă ca o garnitură redutabilă, 
oare aspiră cu încredere la o- 
cuparea primului loc și la ca
lificarea pentru finala compe
tiției europene,

Valeri NIKOLOVSKI
Moscova, iulie 25

Okorokova. In a- 
Antonina a îm- 

recordul Uniunii 
ridicînd ștacheta

sovietice : 100 m :
Bezfatnilnaia 11,6 :

l'n campionat mondial, înconjurat de cvasianonimat, a fost 
cel al „papucilor zburători", rapidele bărci cu motor. Și totuși, 
întrecerea a avut loc pe apele lacului Cajarc, în Franța. în

vingător — Peter Rosenow (în foto)
Foto: A.F.P.

lor la marea dispută de la 
Ljubljana. Dar, nu puține au 
fost emoțiile suporterilor 
echipelor noastre. A fost, 
mai întîi, lovitura de teatru 
pe care ne-a furnizat-o una 
dintre cele mai bune sări
toare ale echipei române, E- 
lisabeta Turcu, pe care nu 
odată am lăudat-o pentru 
comportarea ei remarcabilă 
în această probă. Astăzi însă 
ea ne-a Oferit una din acele 
situații ce se petrec rar în 
concursurile de gimnastică : 
a ratat toate cele trei în
cercări la sărituri, 
orice șansă de a se clasa pe 
locul pe care l-ar fi meri
tat la individual compus, ca 
și la acest aparat, pe care 
în mod normal ar fi trebuit 
să-1 cîștige. Spre satisfacția 
noastră, ea a concurat foar
te bine la bîmă, paralele și 
sol. Ne-a dat emoții la sări
turi și Paula loan, ale că
rei încercări nu s-au mai 
situat la nivelul arătat de 
ea anterior. Nota obținută — 
doar 9. Astfel, primele două 
săritoare ale noastre de la 
impuse au ieșit din cursa 
pentru locurile fruntașe.

în fine, să amintim și de 
relativul insucces al Elenei 
Ceampelea la sol, care era 
cît pe ce s-o coste primul 
loc.

După cum nu puține emo-

pierzînd

ții ne-au dat și alți doi con- 
curenți. Gimnastul iugoslav 
Drago Sostarici 
iat exercițiul la 
tr-un dubiu salt 
ce a determinat 
grijiri medicale încheiate cu 
refacerea imediată a sporti
vului. Iar săritura lui Gheor- 
ghi Todorov, stînd pe mîini 
eu un salt și jumătate înain
te pe capătul depărtat al 
calului, excelent finalizată și 
marcată cu una din cele mai 
bune notări la acest aparat: 
9,55. a îneîntat tribunele.

Clasamente finale : femi
nin : 1. Elena Ceampelea
74.90 — campioană balcani
că, 2. Rodica Apăteanu 74,40, 
3. Anastasia Mitova 74,30.4. 
Paula loan 73,90, 5. Alina 
Goreac 73,50, 6. Vesela Pa- 
șeva 73,15 ; echipe: 1. Ro
mânia 371,80 — campioană 
balcanică, 2. Bulgaria 365.30, 
3. Iugoslavia 349,95 ;. mas
culin, individual compus : 1. 
Petre Mihaiuc 112,20 —
campion balcanic, 2. Gheor
ghe Păunescu 110,60, 3. Ște
fan Zoiev 110,55, 4. Ivan
Kondev 109,70, 5. Dan Gre- 
cu 109,60, 6. Nicolae Achim
108.90 ; echipe : 1. România 
551,95 — campioană balca
nică, 2. Bulgaria 544,20, 3. Iu
goslavia 534,40,

și-a înche- 
inele prin- 
ratat, fapt 
ușoare în-

Turneul de tenis

de la Budapesta
BUDAPESTA, 25. — în<

sferturile de finală ale cam
pionatelor internaționale de te
nis ale Ungariei, campionul ma
ghiar Gulyas l-a eliminat cu
6— 2, 6—0. 6—3 pe compatriotul 
său Csoknay, vest-germanul 
Elschenbroich a dispus cu 3—7,
7— 5, 6—2, 6—1 de maghiarul 
Szoke, iar polonezul Gasidrek 
l-a învins cu 6—0. 6—0, 6—1 pe 
Feher (Ungaria).

Conduce
Boris Spasski

AMSTERDAM, 25, — După 
9 runde, în turneul interna
țional de șah de la Amster
dam conduce campionul mon
dial Baris Spasski (U.R.S.S.) 
cu 7 puncte, urmat de Lev 
Polugaevski (U.R.S.S.) — 6*.a 
puncte și o partidă între
ruptă. Rezultate din runda a 
9-a ; Spasski — Ree 1—0 ; 
Langeweg — Donner 0—1; 
Hort — Cirici 1—0. In par
tida întreruptă din runda a 
8-a, Polugaevski (cu piesele 
albe) a cîștigat la Gligorici.

ATLEȚII AMERICANI 
EVOLUEAZĂ LA MOSCOVA

După meciul de la Leningrad, 
lotul american de atletism Vă sus
ține duminică 26 iulie p nouă in- 
tilnire în U.R.S.S,, de data a- 
ceasta la Moscova, pe stadionul 
„Lokomotiv'1. Acest meci redus, 
(va cuprinde 20 de probe) va o~ 
pune pe atleții americani 
selecționate sovietice.

Sulițașul
Shirmer, învingător ia Lenin

grad

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Criteriul ciclist internațional 
desfășurat Ia Cannes a fost 
cîștigat de francezul Lucieri 
Ai mar. urmat de vest-germa- 
nul Rudi Altig și spaniolul 
Ocana. învingătorul . 3 par
curs 95 km în 2h 24,0.■
Cea de a treia etapă a turu
lui ciclist al Poloniei, dispu
tată pe traseul Tarnobieg— 
Gorlice (154 km), a fost cîști- 
gată de Karl Mersz în 3h 
43:29,0. Liderul clăsămentulUi 
general este polonezul Pole- 
wiak-

în turneul internațional de 
tenis de la Aix en Provence 
(Franța) s-au disputat sfer-

turtle de finală 
de simplu. Iată 
tate : Contet —• 
7—5 ; » Jauffret 
6—2, 6—2 ; Barclay 
lerc 6—2, 6—0.

ale probelor 
cîteva rezul- 
Pierson 6—2, 
— Alvarez

Lee

R.S.F.S. Ruse a . învins cu 
scorul de 9—3 reprezentativa 
Poloniei, 
gariei a 
4—4 cu 
ciei.

iar selecționata Riil- 
terminat la egalitate: 
formația Cehoslova-

La Cecina (Italia) s-a dispu
tat întilnirea internațională 
de volei dintre selecționatele 
masculine ale Italiei și Bul
gariei. Voleibaliștii bulgari au 
obtinut victoria cu scorul de 
3—1.■
Au început întrecerile turneu
lui internațional dc polo pe 
apă de la Varna. In primele 
două jocuri disputate, echipa

Proba de floretă femei din 
concursul internațional de 
scrimă de la Vittel (Franța) 
a revenit scrimerei veșt-ger- 
mane Hike Mohr, care a îp- 
vins-o cu 8—1 în finală pe 
franțuzoaica ~■
La Szczecin, 
a Poloniei a
Irakului cu 
golurile marcate de Szoltysik 
și Banas.

Eeatrice Pfâu.

echipa de fotbal, 
dispus de cea a 

2-—0 (0—0), prin

40368


