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„23 August 1944 va rămâne veșnic 
in conștiința poporului, amintirea 
sa transmițindu-se din generație în 
generație ca un simbol strălucit al 
eroismului maselor populare, al spirt 
tulul revoluționar al comuniștilor, 
al tuturor militanților progresiști 
din patria noastră".

NICOLAE CEAUȘESCU
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Ce limpede, Patrie, crești 
Acuma, cînd iarna e-nvinsâ, 
Cînd libere lumii dai vești 
De trudă și luptă nestinsă, 
Cînd fiii tăi cearcă noi culmi 
în fabrici și-ntinse ogoare. 
Cînd vara mai freamătă-n ulmi 
Tu pîlpîi de-o nouă dogoare 
Și pacea și munca slăvești 
In cîntece largi și largi schele, 
Cînd liberă, lumii dai vești 
Prin sîngele-nalt din drapele. 
Iar azi, cînd te-avînți spre noi 

praguri 
Slăvite sînt zilele-acele 
Cînd steaguri fi-ai pus în catarguri 
Pornind curajoasă în larguri, 
Sub steaguri, sub steaguri, sub 

steaguri.
Miron Radu PARASCHIVESCU

oporul român aniversează cu nestăvilită însu
flețire, pentru a 26-a oară, istoricul act al eli
berării de sub jugul fascist, Ziua ds 23 August 
— devenită cea mai mare sărbătoare națio
nală.

Răsturnarea dictaturii militaro-fasciste, înfăp
tuită prin insurecția armată de la 23 August 1944, ca o 
încununare a eroicelor lupte revoluționare purtate de oa
menii muncii,_ de forjele progresiste, în frunte cu partidul 
nostru comunist, a dat posibilitate României să se alăture 
cu întregul său potential militar coaliției antihitleriste, în 
care principala forță a constituit-o Uniunea Sovietică, 
schimbînd totodată cursul dezvoltării țării, deschizînd o amplă 
perspectivă de progres și prosperitate pentru societatea 
românească.

Milioanele de oameni ai muncii de la orașe și sate — 
români, maghiari și de alte naționalități — au încredințai 
Partidului Comunist Român — în care au văzut întotdeauna 
exponentul intereselor lor supreme — misiunea istorică de 
a înfăptui idealurile de libertate și dreptate socială pentru 
care au luptat veacuri de-a rîndul forțele cele mai înain- 

' r ale poporului nostru, de a-i conduce în ofensiva de 
..„udare a regimului burghezo-moșieresc și monarhiei, de 
făurire a unei noi orînduiri sociale, corespunzătoare as
pirațiilor lor vitale. încrederea, stima și prețuirea muncitori
lor, țăranilor ți intelectualilor, sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în cuvîntarea rostită la sesiunea jubiliară, din 
anul trecut, a Marii Adunări Naționale, i-au permis parti
dului nostru ca, întemeindu-și întreaga politică pe aplica
rea creatoare a principiilor fundamentale ale marxism-le
ninismului, corespunzător particularităților istorice ale Ro
mâniei, cerințelor ți sarcinilor concrete ale fiecărei noi 
etape de dezvoltare a țării, să-ți îndeplinească în mod 
strălucit misiunea de călăuză a poporului în revoluția pro
letară, în construcția societății socialiste.

Cu fiecare nouă aniversare a lui 23 August — prilej 
de noi bilanțuri mereu mai bogate în victorii și înfăptuiri 
pe toate planurile de activitate — încercăm un sentiment 
cie crescîndă satisfacție pentru drumul pe care l-a stră
bătut șî continuă a-l străbate patria noastră socialistă, 
pentru prestigiul dobîndit de ea în lume, atît ca urmare 
a ascensiunii sale economice și sociale, cît și a politicii 
externe active pe care o duce. într-o perioadă care — în 
pofida anilor ce se succed — rămîne încă scurtă din punct 
de vedere istoric, s-au dobîndit succese deosebit de re
marcabile în dezvoltarea forțelor de producție, ca și pe 
fărîm social și politic. Economia românească, prin. talentul 
și hărnicia celor ce muncesc, a realizat ritmuri și salturi 
care au produs admirație în lumea întreagă. Mari realizări 
s-au obținut în domeniul ocrotirii sănătății, al științei și 
culturii, al construcției de locuințe, au fost, create condiții 
mai bune de muncă și de viață populației de pe întreg 
cuprinsul țării.

în acest climal deosebit de propice înfloririi tuturor ac
tivităților sociale, găsește forțe motrice viguroase și miș
carea de educație fizică și sport, care în anii ce au tre
cut de la Eliberare a cunoscut un avînt fără precedent. 
Beneficiind de îndrumare și de sprijinul permanent din par
tea partidului și guvernului, sportul românesc s-a afirmat 
din ce în ce mai mult în arena internațională, în fondul său 
de aur înscriindu-se numeroase titluri olimpice, mondiale, 
europene si balcanice, performante de recunoscut presti
giu. S-a dezvoltat necontenit pafrimoniul bazelor sportive 
de pe întreg teritoriul țării, iar educația fizică și sportul 
— concepute acum, prin Lege, ca o activitate de interes 
național — a devenit o preocupare pentru mase mereu 
mai largi de oameni, îndeosebi tineri, de la orașe și sate.

Cea ae-a 26-a aniversare a. Eliberării este înscrisă pe 
coordonatele unei noi etape, calitativ superioare, a operei 
de edificare a societății socialiste, definită cu rigoare știin
țifică și clarviziune, într-o concepție unitară, de Congresul al 
X-lea, care a constituit un eveniment de adîncă rezonanță 
în glorioasa existență semicentenară a partidului. Programul, 
deopotrivă cutezător și realist, stabilit de acest istoric Con
gres — manifestare 
acțiune — a deschis 
sferele de activitate

la împlinirea upui 
gramului elaborat și
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Desen de TEODOR BOGOI

COMPETIȚII 
FESTIVE

a CONSTANȚA 21 (prin telefon). 
Turul ciclist al Dobrogel, dotat cu 
„CUPA ELIBERĂRII", s-a desfășurat 
în organizarea Consiliului Județean 
al Sindicatelor și C.J.E.F.S. șl s-a 
bucurat de o largă participare. La 
startul ediției a Il-a au fost prezențl 
alergători din București, Brăila, Cluj, 
Ploiești și Constanta.

Primul loc in clasamentul Indivi
dual â revenit iul cristian CAMER 
(C.S. Brăila), urmat de colegul său 
de club C. HIrJescu și de clujeanul 
E. Imbuzan. Pe echipe locul I a fost 
ocupat de C.S. BRĂILA. Au urmat 
în clasament : Olimpia București șl 
C.S.M. Cluj (E. PETREI
• Peste 200 de pionieri din 

Capitală au fost prezențl pe bloc- 
starturile bazinului de la Palatul 
Pionierilor la concursul organizat 
de clubul sportiv „Cutezătorii" și 
Consiliul municipal București al or
ganizației pionierilor. Pe locul I s-au 
clasat reprezentanții sectorului 7, 
care au primit și „Cupa Cutezătorii".
• O reușită gală de box a avut 

loc la Caracal. Protagoniste, echipele 
Steagul roșu Caracal șl Minerul 
Lupeni. Gazdele au cîștlgat cu 20—15. 
(GH. DONCIU).
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IN 14 JUDEȚE ALE ȚĂRII
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TITLU DE
BALCANIC,

CAMPION 
LA ÎNOT BAZE SPORTIVE CONSTRUITE
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vie a marxism-leninismului creator, în 
noi și însuflețitoare perspective în toate 
ale societății noastre.
an de muncă pentru înfăptuirea pro- 

w_____  _ , adoptat de Congresul al X-lea, con
statăm cu mîndrie că înțeleptele sale directive s-au și în
scris pe planșeta realității, în pofida năpraznicei dezlăn
țuiri distructive a forțelor naturii de acum cîteva luni, ceea 
ce atestă, deopotrivă, virtuțile și potentele creatoare ale 
poporului nostru, ca și capacitatea politică și organizato
rică a Partidului Comunist Român, a conducerii sale, în 
frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Intîmpinînd sărbătorește, cu noi și însemnate succese pe 
frontul construcției socialiste, cea de a 26-a aniversare a 
Eliberării, poporul nostru, strîns unit în jurul iubitului său 
conducător, Partidul Comunist Român, își reafirmă hotărîrea 
nezdruncinată de a continua neabătut drumul 
progresul și înflorirea patriei, pentru triumful 
lui, al păcii și colaborării internaționale.

său pentru 
socialismu-
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SPORTUL I

ATENA 21 (prin telefon). 
Prima probă a concursului de 
înot din ziua a III-a a Bal
caniadei a adus culorilor ro
mânești o nouă victorie. MA
RIAN SLAVIC, FARÂ SA 
FORȚEZE, A CONTROLAT 
CURSA DE 200 M, INCHE- 
IND-O PE PRIMUL LOC ÎN 
2:03,1 — NOU REC. BALCA
NIC. în urma sa s-au clasat : 
Statelov (Bulg.) 2:04,0 (rec.), 
Stoev (Bulg.) 2:05,8, Koski nas 
(Grecia) 2:06,3 (rec.), Miclăuș 
(România) 2:09,8, Karidis 
(Grecia) 2:10,1, Linhard (Iug.) 
2:10,1 și Kovacici (Iug) 2:10,8.

Aceasta este cea de a doua 
medalie de aur cucerită dc 
craulistul român la această 
ediție.

★
Echipa de polo a Iugosla

viei continuă să domine tur
neul balcanic. Campionii o- 
limpici au surclasat formația

Turciei cu scorul de 13—1 
(3—0, 1—0, 4—1, 5—0), acu- 
mulînd patru puncte din tot 
atîtea posibile. O primă vic
torie a înregistrat echipa Bul
gariei : 8—3 (1—1, 3—1, 2—0, 
2—1) cu selecționata Gre
ciei.

Formația României mai are 
de jucat cu echipele Greciei 
și Turciei. După cum ne-a 
declarat telefonic dr. Ad. 
Szogy, JUCĂTORII ROMÂNI 
AU ȘANSE SA SE CLASEZE 
PE LOCUL SECUND. In par
tidele desfășurate pînă în 
prezent ei au evoluat la ni
velul actualelor posibilități 
manifestate și în cadrul ul
timului turneu de la Bucu
rești. Jucătorii care s-au re
marcat au fost Blajec, Szabo, 
Zamfirescu și C. Rusu,

La ora convorbirii telefo
nice întrecerile zilei a treia 
sînt în curs de desfășurare.

«I SPRIJINUL RESURSELOR LOCALE
14 județe: BOTOȘANI, BRAlLA, BUZĂU, Bl HOR, CLUJ, DOLJ, HUNEDOARA, IAȘI, MARA- 

MUREȘ, OLT, SATU MARE, SUCEAVA, TULCEA, V1LCEA au numitor comun al construcțiilor 
lor sportive pe anul ’ 1970: SOLICITAREA RESURSELOR LOCALE, PE LiNGA FONDU
RILE CENTRALIZATE, la un plafon apropiat de cerințele actuale ale mișcării noastre sportive.

Iată, succint, rezultatele unui sondaj efectuat recent prin intermediul consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport.

TULCEA:
baze sportive date în folosință 
in Tulcea :
— 2 baze nautice (pe lingă clu

bul nautic și asociația spor
tivă Pescarul) cuprinzind 
hangare pentru ambarca
țiuni, vestiare, ateliere, pon
toane ;

— completarea complexului
sportiv „DELTA": o tribu
nă, vestiare, dormitoare,
grup sanitar, sală forță, 
club, cabine pentru arbitri, 
antrenori transmisiuni
T,V.;

— baza sportivă a liceului a- 
gricol, cuprinzând terenuri 
de volei, baschet, handbal 
și un hangar pentru ambar
cațiuni ;

- reamenajarea bazei 
a orașului Macin, 
de inundații ;

— terenurile de volei, 
(bituminlzat) 

din Babadag ;
de volei, handbal, 
(împrejmuite) șl

handbal 
liceului

— terenuri 
baschet

CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, LA FOTBAL

RAPID-STEAUA
STEAGUL
...azi. In cuplaj, pe

ROȘU-PROGRESUL
stadionul Republicii. Mline : învingătorii

și învinșii Intre ei. Bujor Hălmăgeanu, din nou In arenă

sportive 
distrusă

baschet, 
ale

sectoare de atletism la baza 
sportivă a orașului Isaccea; 

— in construcție: baza spor
tivi „DUNAREA" din Tul- 
cea (terenuri de fotbal, vo
lei, handbal, baschet).

In cinstea lui 23 August 
a fost instituit un concurs

(Continuare tn pag. a 2-a)

Al 53-lea campionat națio
nal al diviziei A bate la ușă... 
în zilele acestea, echipele din 
plutonul fruntaș al fotbalului 
românesc fac ultimele pregă
tiri, ultimele retușuri în al
cătuirea formațiilor. Patru 
dintre ele i STEAUA, RAPID, 
PROGRESUL și STEAGUL 
ROȘU, echipe cu tradiție în 
fotbalul autohton, vor lua 
parte astăzi și duminică la 
tradiționala competiție „Cupa 
municipiului București'*, orga
nizată în cinstea sărbătorii 
noastre naționale — ziua de 
23 August-

Am put li cat în numărul 
nostru de' ieri aspecte de la

intensele pregătiri efectuate 
în vederea participării la a- 
ceastă interesantă întrecere. 
Vă prezentăm acum formații
le care vor începe partidele 
astăzi. Rapid : Ilăducanu (Ră- 
mureanu) — Pop, Lupescu, 
Dan, Greavu, Dumitru, Dinu, 
Năsturescu, Strat, Neagu și 
Codreanu ; Steaua : Suciu — 
Sătmăreanu, Hălmăgeanu, 
Ciugarin, Vlgu, Dumitriu III. 
Naom, Pan tea, Tătaru, Xordă- 
nescu, Creiniceanu; Progre
sul : Gherghel —_ Stan, 
Marinescu, 
Șt. Marinescu, 
X. Rot.-'.ru, D.
Sandu, Năstase; Steagul ro-

FI.
M. Matei, Ghiță, 

Dinu Iordan, 
Popescu, Tr.

șu: Adamache — Ivăncescu, 
Jenei, Olteanu, Rusu, Pesca
rii, Kadar, Necula, Dumitriu 
II, Ghergheli, Gyotfi.

Edițiile precedente ale „Cu
pei municipiului București* 
au fost cîștigate de Dinamo, 
in 1967, Steaua — 1968, Ra
pid — 1969. A IV-a ediție...?

REAMINTIM PROGRA
MUL! STADIONUL RE
PUBLICII, astăzi, ora 181 
RAPID-STEAUA ; ora 20 I 
STEAGUL ROȘU—PRO
GRESUL; mîine, ora 181 
învinsele între ele, pentru 
locurile 3—4 ; ora 20 ; învin
gătoarele între ele, pentru 
locurile 1—2.

Slavic (la a doua victorie) cel mai bun craulist al Balcaniadei

UN BAZIN OLIMPIC Șl 0 POPICĂRIE 
MODERNĂ

Cu o deosebită satisfac
ție consemnăm că angaja
mentul constructorilor de 
la I.C.M. Galați (director 
general ing. Silviu Cazan) 
privind predarea de noi 
baze sportive a fost rea
lizat.

Astăzi se dă in folosință 
la Galați un bazin olim
pic și o modernă popică- 
rie acoperită.

Bazinul olimpic are di
mensiunea de 50x22 me
tri, cu 8 culoare și este

LA GALATI
construit din beton, plăci 
mozaicate și de gresie.

Construită din beton și 
sticlă, intr-un stil arhitec
tonic 
are 4 
circa 
tiare, 
exterior, 
mentală impune prin ori
ginalitatea soluției con
structive. De pe platfor
ma ei panorama orașului 
este impresionantă.

atrăgător, popicăria 
piste, o tribună cu 

300 de locuri, ves- 
grupuri sociale. La 

o scară monu-

T. SIRIOPOL

ENIL RUSU Gitiți tn pag. a IV-a

ÎNVINGĂTOR SPORTUL ROMÂNESC
IN „CUPa VOINȚA- SUB SOARELE LUI 23 AUGUST

IA CICLISM ■ Dezvoltarea și diversificarea activității de masă
■ Performante —- 1970

(Cronica ultimei eta
pe in pag. a 2-a)

■ Marea inițiativă a celor mici — „Paradisul sporiurilor"

DINAMO
BUCUREȘTI 

JOACA MlINE
IN ITALIA. LA VERONA
(Amănunte în pag. 
a 3-a)
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Aria atletismului se lărgește continuu
așina gonește spre Pău- 
lești, comună situată 
ceva mai încolo de Plo

iești. Părăsind șoseaua de as
falt, pătrundem pe ulițele 
largi și îngrijite, încadrate cu 
multe case noi. frumos vărui
te. Ajungem, destul de repe
de la complexul sportiv în
tins pe o suprafață de aproa
pe 2 hectare. Dreptunghiurile 
de volei, handbal și fotbal, 
sectoarele de atletism oferă un 
tablou încîntător, reconfor
tant.

Cît de scurt, ori cît de lung 
este drumul de la acel teren 
simplu, încropit cu ani în ur
mă aici, pînă ia amenajarea 
actualei baze sportive, știe cel 
mai bine învățătorul Toma L. 
Toma. El a adus prima minge 
în sat, el a trasat primul 
teren...

★

Asociația sportivă RAPID 
PÂULEȘTI nu e prea mare, 
dar poate fi considerată un

ȘTAFETA PASIUNII
model de organizare și con
ducere. Președintele, Toma L. 
Toma, e în fruntea ei de mai 
bine de 10 ani. Prin mina lui 
au trecut elemente ’ talentate 
pentru sportul de performan
ță, cum ar fi frații Constantin 
și Gheorghe Gheorghe, ajunși 
acum în secția de lupte a clu
bului Petrolul. AJți tineri, ca 
Enache Panait, Hie Pavel și 
Ion Ioniță, fac parte din echi
pele de fotbal, volei, handbal 
ale comunei. De asemenea, 
atleții, șahiștii și jucătorii de 
tenis de masă reprezintă cu 
cinste culorile comunei în în- 
tîlnirile duminicale cu tineri 
din Blejoi, Tîrgușorul Vechi, 
Bucov, Brazi, Berceni și alte 
sate învecinate. Dornici de a- 
firmare și avînd la dispoziție 
condiții din ce în ce mai bune 
de pregătire, sportivii din

Păulești s-au calificat la pa
tru din cele șase discipline 
care au figurat în programul 
finalei pe județ a „CUPEI TI
NERETULUI DE LA SATE".

— Calificarea echipelor 
noastre la finala pe județ este 
meritul cadrelor mai tinere. 
Notați — ne roagă învățăto
rul — numele profesorului 
Vasile Manolescu și ale in
structorilor voluntari Ion D>- 
nescu, Florian Nicolcscu, Ni- 
colae Străulescu, Gheorghe Ci- 
boată și Constantin Toboș. 
Sint băieți de ispravă. Pun 
umărul unde este mai greu, 
atunci cină începem cite o 
treabă mai serioasă. Am să 
ies liniștit la pensie, pentru 
că știu că las asociația pe 
mîîni bune.

Despre el. vechi președinte 
al unei asociații cotată de ani

de zile ca fruntașă în jude
țul Prahova, nu a scos nicii 
un cuvînt. Din alte părți a- 
veam să aflăm, însă, că Toma 
L. Toma îndeplinește și mun
ca de magaziner (tricourile, 
tenișii, întregul echipament 
păstrîndu-1 acasă și îngrijin- 
du-1 ca pe bunurile proprii),, 
că e instructorul echipelor fe-' 
minine și masculine de volei: 
calificate în finala pe județ.- 
Aflînd toate acestea, am îiițe-, 
ies că în fața inimoșilor in-: 
structori voluntari amintiți- 
mai sus stă exemplul flască-, 
lului Toma L. Toma. care1 
i-a crescut și îndrumat, pre- 
dindu-le de pe acum ștafeta- 
pasiunii pentru munca spor
tivă.

Tr. IOANIȚESCU

Provincia: 23 de titluri
la campionatele juniorilor!

Reprezentanți a 14 orașe au obținut victorii

FINIȘ IN 
CAMPIONATELE 

JUNIORILOR

IN FAȚA „RUNDEI1 A DOUA
• Capete de afiș: la Tg. Mureș (A.S. Armata—Metrom Brașov) și la Timi

șoara (Politehnica—Vagonul) • C.S.M. Si biu are o misiune dificilă în meciul cu 
Minerul Baia Mare
întrecerea echipelor din 

campionatul diviziei secunde 
va continua luni, cînd sînt 
programate jocurile etapei a 
doua.

ÎN SERIA I, amatorii fot
balului așteaptă cu deosebit 
interes meciurile de luni. Oare 
și de astă dată avantajul te
renului va fi hotăritor în sta
bilirea rezultatelor ?

Dar să vedem ce întîlniri 
cuprinde programul etapei a 
doua.

La București, Metalul, în 
întîlnirea cu C.F.R. Pașcani, 
este favorit, deși „U“-le me
talurgist cuprinde mulți ju
niori. în urma acordului in
tervenit intre cele două echi
pe, jocul se va desfășura azi 
(stadionul Metalul — Pante- 
limon, de la ora 16,30).

In mod deosebit reține a- 
tenția partida de la Tg. Mu
reș, dintre A.S. Armata și 
Metrom Brașov. Ambele for
mații au întreout duminica 
trecută ne cele două divizio
nare gălățene — Oțelul și 
Politehnica, în urma unor 
jocuri viu disputate. Una din
tre pretendentele la șefia se

riei, Metalul Tîrgoviște, va 
evolua pe teren propriu, în 
compania Oțelului Galați. Tîr- 
goViștenii vor arunca în luptă 
toate forțele de care dispun 
spre a termina învingători- 
pentru ca suporterii să uite 
eșecul suferit duminica tre
cută, la Pașcani. Iată și cele
lalte jocuri ale etapei : Pro
gresul Brăila—Știința Bacău, 
Flacăra Moreni—Sportul stu
dențesc București, Portul 
Constanța—Dunărea Giurgiu, 
Poiana Cîmpina—S.N. Olteni
ța și Politehnica Galați— 
Ceahlăul P. Neamț.

ÎN SERIA A DOUA, meciul 
vedetă va avea loc la Timi
șoara, între Politehnica și 
Vagonul Arad. După startul 
bun luat de studenți — in 
deplasare, în fața metalurgis
tului Cugir — simpatizanții 
lor așteaptă cu nerăbdare să-i 
vadă evoluînd acasă, cu spe
ranța unui nou rezultat fa
vorabil. în acest fel, ar prinde 
viață speranțele amatorilor de 
fotbal din orașul de pe Bega. 
ca „Poli" să-și consolideze 
poziția în fruntea clasamen
tului.

La Sibiu, formația locală, 
C.S.M., are o misiune difici
lă în fața Minerului Baia 
Mare. Atit sibienii cît și băi- 
mărenii țintesc la primul loc. 
Nu este exclus ca meciul să 
se termine cu un „egal". Una 
dintre performerele etapei 
trecute. Minerul Anina (care 
a întrecut la Arad pe Vago
nul), va' avea ca adversar pe 
Metalurgistul Cugir. Firesc, 
cele mal mari șanse le au lo
calnicii. Formația din Mediaș, 
Gaz metan, nu va juca nici 
în această etapă acasă, ci la 
Copșa Mică, deoarece repara
țiile de la teren n-au fost 
terminate. Așa că suporterii 
echipei Gaz metan vor fi ne- 
voiți să se deplaseze la Copșa 
Mică, pentru a-și încuraja 
fsivoritii în întîlnirea cu 
proaspăta promovată în divi
zia B — Gloria Bistrița. Tn 
rest, programul de luni mai 
cuprinde meciurile : Crișul 
Oradea — V.M. Timișoara, 
C.F.R. Arad—Olimpia Ora
dea, Corvinul Hunedoara — 
Electroputere Craiova și O- 
limpia Satu Mare—C.S.M. Re
șița. (p.v.).

in sala C.P.M.B. din Capitala, 
au luat sfirșit finalele camoiona- 
telor republicane de șah pentru 
juniori și junioare.

Iată cele două clasamente : 
FETE : 1. Eia Bogdan 10'/. puncte 
(din 11 posibile) ; 2. Mariana Ba- 
loianu 8'A p; 3. Anca Gheorghe 
8 p; 4. Marcela Florea 8 p; 5. 
Gabriela Olteanu 7*/a P> 6. Rodiea 
Neofit 8'A p: 7. Mihaela Tuță 
5 p: 3. Luminița cirmaclu 5 p; 
9. Mariana Duminică 21/- p; 10. 
Ileana Toth 2 p; 11. Ecaterina 
Biro 1V. p: 12. Elena Gaidoș 1 p. 
BĂIEȚI : I. Tulius Armaș 10 
puncte (din 13 posibile): 2. V. 
Vladone 9 p; 3. E. Nagy 3 P: 4. 
II. Astman 8 p; 5. C. Spulber 
7'A p: 6. H. Prundeanu 71/2 p; 7. 
O. Carzon 7 p; 8. A. Borcan 
7 p; 9. I. Berghianu 6'/j p, 10. T. 
Rozenblau 5*,'„ p: 11. P. ștefanov 
41-. p; 12. Fr. Deak 4'ț p: 13. Al. 
Elian 3'., d: 14. P. Artemia 2'/- p.

ergem

128 DE ECHIPE LA STARTUL DIVIZIEI C
Cele 128 de echipe partici

pante la întrecerile din cadrul 
diviziei C sint — se poate 
spune — aliniate la start, aș- 
teptind numai semnalul de por
nire, care va fi dat luni, 24 
august a.c.

Echipele s-au pregătit temei
nic în ultimele săptămini. ți- 
nind să nu fie mai prejos de- 
cit formațiile din diviziile A 
Și B.

„Drumul" pe care urmează 
a porni e lung și greu. In cele 
8 serii geografice ale întrece
rii, puține sînt colectivele ee 
nu se gindesc la viitoarele ba
raje pentru promovarea in di
vizia secundă a țării. Dar, nu
mai opt dintre ele vor avea 
această cinste. Care vor fi ’ 
Nimeni nu se poate încumeta 
să dea un pronostic.

Desigur că rolul diviziei C 
trebuie să fie, cu precădere, 
acela al descoperirii și creșterii 
de noi și valoroase elemente, 
pe care fotbalul nostru să se 
poată sprijini în viitor. Este 
vorba despre faimoasa „pira
midă", a cărei bază o repre
zintă fotbalul <le masă, cam
pionatele categoriilor inferioa
re — vîrful fiind format, de
sigur, din prima divizie și e- 
ciiipa națională. Dar, dacă 
„baza" este construită numai 
din echipe cu medii de virstă 
. . .matusalemice, în goană după 
rezultate (!) nu voi- putea fi 
obținute rezultatele urmărite. 
Să sperăm, însă, că antrenorii 
vor înțelege rolul pe care di-

LUM —PRIMA ETAPĂ

vizia. C trebuie să-l joace în 
fotbalul nostru.

★
Din partidele primei etape, 

rețin atenția în mod special 
cele dintre Penicilina Iași și 
Textila Botoșani — două frun
tașe ale întrecerilor din anii 
trecuți, ale primei serii, și Tex
tila Buhuși — Chimia Suceava. 
In care echipa suceveana, re
trogradată în campionatul tre
cut, își începe greul drum de 
întoarcere spre div. B. Un alt 
meci interesant al primei serii: 
Petrolul Moinești — Nicolim 
lași. în seria a Il-a, atrag 
atenția meciurile Metalul Bu
zău — Rulmentul Bîrlad si 
Unirea Tricolor Brăila (o re
cent promovată) — Metalul 
Plopeni. iar în seria a III-a. 
Electronica Obor — Marina 
Mangalia și Cimentul Medgi
dia — Electrica Constanța. Se
nile a TV-a și a V-a au „ca
pete de afiș" meciurile Auto
buzul Buc. — Comerțul Ale
xandria. Sirena Buc. — Chi
mia Rm. Vîlcea (fostă partici
pantă în ,,B“), Vulturii Textila 
Lugoj — Minerul Lupeni și 
Minerul Moldova Nouă (o altă 
debutantă) — Metalul Tr. Se
verin (de asemenea partici
pantă, pină în campionatul tre
cut, în dlv. B). La fel de in
teresante și, sperăm, de bună 
calitate, se anunță intilnirile 
seriei a IV-a: Ind. sirmei C. 
Turzii — Minerul Teliuc ; si 
a Vlî-a : C.I.L. Gherla — Fo- 
resta Năsăud și Arieșul Turda

— Metalul Salonta. în ultima 
serie (a VllI-a) sint programa
te în prima etapă meciurile 
C.F.R. Sighișoara — Chimia 
Făgăraș și Unirea Cr. Secuiesc-
— Tractorul Brașov, în care, 
fără îndoială, cele două mari 
rivale ale acestei serii vor în
cerca, deși ambele joacă în 
deplasare, să cîștige din start 
un avantaj cit de mic.

Dar, să vedem. Oricum, noi 
urăm echipelor diviziei C suc
ces pe... noul drum.

Dumitru GRAUR

SIMBATA
FOTBAL : Stadionul Meta

lul (Pantellmon), ora 16.30 
Metalul București — C.F.R. 
Pașcani (divizia B) ; Stadio
nul Republicii, ora 18 : Rapid
— Steaua și Steagul roșu 
Brașov — Progresul (meciuri 
în cadrul „Cupei Municipiului

București “ ;
TIR : Poligonul Tunari, de. 

la ora 9 : campionatul na-; 
țional de skeet.

DUMINICA
FOTBAL : Stadionul Repu

blicii, ora 18 : meciul pentru' 
locurile 3—4 ; ora 20 : finala; 
„Cupei Municipiului Bucu-; 
rești“.

LUNI
FOTBAL : Terenul Laromet, 

ora 11 : Tehnometal Bucu
rești — Celuloza Călărași (di
vizia C) : terenul Electronica, 
ora 11 : Electronica București
— Marina Mangalia (divizia 
C) ; terenul Autobuzul, ora 
11 : Autobuzul București — 
Comerțul Alexandria (divizia 
C) ; terenul Sirena, ora 11 : 
Sirena București — Chimia 
Rni. Vî-lcea (divizia C);

RUGBY : Stadionul Con
structorul, de la ora 8.30 : 
Constructorul — Universitatea 
Timișoara $1 Dinamo — C.S.M. 
Sibiu ; stadionul Giulești. ora 
16.15 : Rapid — Știința Petro
șani (meciuri ce se dispută în 
cadrul primei etape a divi
ziei A).

HANDBAL : Stadionul Tine
retului, ora 16 : Universitatea* 
București — Rulmentul Bra
șov ; ora 17 : Confecția Bucu
rești — Constructorul Timi
șoara ; ora 18 : I.E.F.S. — Vo
ința Odorhei (meciurile se 
dispută în cadrul primei eta
pe a campionatului feminin, 
divizia A).

LUPTĂ STRÎNSÂ
NATIONAL

Cu toată căldura de ieri, 
specialiștii țintași cu arma de 
vînătoare și-au ținut întreceri
le, contînd pentru desemnarea 
campionilor republicani (indi
vidual și echipe) la talere a- 
runcate din turn. După prima 
zi (100 t) pe primul loc se afiă 
Sergiu Diaconu, talonat de 
Sencovici și Pintilie. Datorită 
valorii și punctajelor apropia
te, astăzi se anunță un con
curs deosebit de interesant pen
tru stabilirea ierarhiei autoh
tone a skeetiștilor noștri.

La capitolul organizare sini 
de menționat două mari ne
ajunsuri. Se sparg încă multe 
talere din momentul lansării,

ÎN CAMPIONATUL
DE SKEET

iar din cauza lipsei unor pa
nouri de protecție, alicele tra
se de pe standul nr. 2 ate
rizează pe standul nr. 3, pe 
spectatori și concurenți. Făp
tui poate produce și acciden
te regretabile, ca să nu mai

BAZE SPORTIVE CONSTRUITE
■Urmare lin via 11

pentru amenajarea celei 
mai frumoase haze sportive

VILCEA:
>— Ia Rm. Vilcea : un teren 

pentru jocuri sportive (bi- 
tuminizat) în cadrul școlii 
generale nr. 2, avînd o su
prafață de 1600 mp ;

— un patinoar natural, beto
nat, Ia complexul I Mai, 
avind o suprafață de 1 300 
mp ;

— o arenă de popice, acoperi
tă, cu două piste bituniini- 
zate, la colonia Combinatu
lui chimic ;

— un teren de fotbal la gru
pul școlar silvic ;

— La Unirea Drăgășani — o 
arenă dc popice acoperită, 
eu două piste ;

— la Bălcești și Horezu, pe 
lingă liceele din localitate, 
cu contribuția cetățenilor 
s-au realizat terenuri bi- 
tuniinizate ;

— la Vaideeni, în curs de fi
nisare sala de gimnastică 
a școlii generale ;

— la Voineasa, Roiești, Mal- 
dorești, Fărtățești, Goulești 
și Sălătrucel, terenuri de 
volei, fotbal, handbal.

OLT:

— pină la sfirșitul anului se 
va amenaja un complex 
sportiv pentru volei, hand 
bal. baschet și minifotbal 
in cartierul Progresul din 
orașul Slatina ;

— noi baze sportive simple în 
comunele Bărăști, Coteana, 
Bucinișu, Rotunda. Cilienl. 
in total realizindu-se, in 
mediul sătesc, 39 de noi 
terenuri si 27 fiind reame- 
naJate.

BOTOȘANI:

— sală de sport la școala ge
nerală din Drăgănești Olt :

— Ia Corabia, în parcul ora
șului : terenuri bituminizate 
de handbal, baschet și vo
lei, cu tribune de 400 de 
locuri ;

— in cadrul complexului spor 
tiv din orașul Caracal s-a 
amenajat o sală pentru lup
te și box ;

— terenul de fotbal din cadrul 
complexului sportiv din 
Slatina este dotat cu o nouă 
t.rihnnă de 600 de locuri ;

— pe ltngă Sala sporturilor 
din localitate s-au amena
jat : un teren de handbal 
bituminizat și terenuri do 
volei și baschet (cu zgură), 
avind o tribună de 500 de 
locuri :

— asociația sportivă Confecția 
este dotată cu o popicărie 
Si un teren de volei (o tri
bună de 200 de loeuri) ;

— Ș.S.E. Botoșani va beneficia 
de două noi terenuri de 
handbal și baschet, ambele 
bituminizate ;

— Ia Botoșani se lucrează la 
popicăria din oraș, la te
renurile de handbal și bas
chet, dotate cu o tribună 
de 500 de locuri : s-a re- 
amenajat poligonul de tir

Spicuim din construcțiile 
sportive ale celorlalte județe •

• SATU MARE (sală de lup
te la Școala de mecanizatori 
agricoli Cărei, reamenajarea 
stadionului municipal din Sătu 
Mare, a terenurilor de fotbal 
Rapid și Someșul din același 
oraș, a popicăriei din Rătcști. 
distruse de inundații).

• SUCEAVA (muncă volun
tară echivalentă a 700 000 lei ; 
complex sportiv cu terenuri 
bituminizate la Liceul nr. 1 
Rădăuți : 3 terenuri de volei, 
2 terenuri de handbal, un te
ren de hochei la Vatra Dornei: 
terenuri de handbal și volei.

dotate cu instalație dc noc
turnă, la Suceava).

• DOLJ (amenajarea hipo
dromului din „Parcul poporu
lui" din Craiova ; un teren de 
antrenament la stadionul cen
tral din Craiova).

• BIHOR (complexul spor
tiv de la „Sala armatei" va 
însuma 2 terenuri de volei, un 
teren de baschet, un teren de 
tenis de ciinp, un teren de 
handbal ; amenajarea terenu
rilor de sport la Institutul pe
dagogic — 2 de volei, unul de 
baschet și de handbal).

• HUNEDOARA (terenuri
simple : 10 de volei. 10 de
handbal, 2 de fotbal, 2 de bas
chet ; un teren de tenis de 
cîmp ; 2 piste dc atletism, sec
toare de aruncări și gropi de 
sărituri in 15 școli ; o nouă 
popicărie cu 6 piste Ia Hune
doara).

• IAȘI (la Pașcani, o nouă 
bază sportivă cu terenuri de 
handbal, baschet și volei ; in 
curs de finisare, sălile de po
pice de la C.S. Nicolina și 
asociația Voința).

• MARAMUREȘ (amenajări 
Ia stadionul „23 August" din 
Baia Mare — fonduri 250 000 
lei, la stadionul ..Minerul" din 
Baia Sprie — fonduri 200 000 
lei, la complexul sportiv al 
Liceului cu program de edu
cație fizică din Baia Marc — 
fonduri 100 000 lei).

• BUZĂU (la Rm. Sărat, 
un teren de handbal bitumini
zat și cu instalație de noctur
nă ; săli de popice la Nehoiu 
și Buzău ; in total 18 terenuri 
de handbal, volei, fotbal).

• CLUJ (platforma patinoa
rului natural Ia Institutul agro
nomic — a cărui construcție 
se va încheia la sfirșitul anu 
lui ; popicărie cu 1 piste și un 
teren de handbal la Fabrica de 
tricotaje „Someșul" : terenuri 
de baschet, volei, handbal ta 
Liceul nr. 15).

Oricum, pină azi la prînz. 
GLEB pintilie este campionul 
țării la skeet. Dar apoi 1 El are 
încă șanse bune să-șl păstreze 
tulul.

Foto : T. MACARSCHI
vorbim de starea de inhibiție 
pe care o creează sportivilor, 
nevoiți să concureze mereu 
cu teama de a nu fi atinși 
de vreo alică.

REZULTATE : 1. DIACONU
(Olimpia) 96 t, 2. Sencovici 
(Steaua) 95 t. 3. Pintilie (CSO 
Baia Mare) 94 t. 4. Danciu (Olim
pia) 83 t, 5. Florescu (Steaua) j 
91 t, 6. Cojocaru (Steaua) 90 t, ' 
7. Buduru (Steaua) 90 t, 8. Vlă- 
doiu (Steaua) 89 t, 9. Dumitrescu > 
(Olimpia) 89 I. 10. Mareș (Șc. sp. , 
1) 86 t, 11. Sălceanu (Olimpia) 
85 t, 12. Gligor (CSO Baia Mare) j 
85 t. 13. lordache (C.S.S.) 82 t, 
14. Logheade (Steaua) 82 t, 15. 
L. Stoica (CSO Baia Mare) 81 t, 
16. Iurcenco (Șc. sp. 1) 80 t, 17. 
Puiu (Steaua) 78 t, 18. Szekely 
(CSO Baia Mare) 11 t, 19. M. 
Stoica (Steaua) 70 t, 20. Avramov 
(Șc. sp. 1) 66 t.

ECHIPE : 1. STEAUA I 365 t, 
2. Olimpia 363 t. 3. CSO Bata 
Mare 354 t, 4. Steaua II 330 t, 5. 
Șc. sp. 1 306 t.

Competiția continuă azi de 
la ora 9. tot pe poligonul Tu
nari. Se va trage la ultima 
manșă de 100 de talere. Deci, 
azi vor fi cunoscutl campio
nii țării de skeet. atît la indi- I 
v'dual (după 200 t) cît și la 
echipe (după 1 500 a.
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| Numărul următor al f 
| ziarului „Sportul" va 11 
| apărea marți 25 au-1 

gust, la orele obișnuite. | 
Corespondenții noștri din 

țară sin) rugați să ne ? 
transmită relatări de la în- $ . 
trecerile sportive de dumi- 
nico, luni 24 august, cu in- 
cepere de la ora 9,00.

Cornel Anton (C.S.Ș. București) trece peste ștacheta la 4.50 m
Foto : V. BAGEAC

Dincolo de rezultatele tehnice, care au desigur o sem
nificație cu totul deosebită fiind, de fapt, sarea și piperul 
unei competiții de atletism, ceea ce dorim să subliniem, in 
primul rind, pe marginea recent încheiatelor campionate 
ale juniorilor este aria largă de reprezentare a cîștigătorilor 
de medalii de aur, a premianților diferitelor probe.

Dacă nu cu prea mulți ani 
în urmă reprezentanții clubu
rilor și asociațiilor sportive 
din Capitală ‘dominau, de re
gulă, această competiție a ju
niorilor mari, cucerind un 
mare număr de titluri de 
campioni, în ultimă vreme — 
și îndeosebi acum — provin
cia și-a tăiat partea leului 
ciștigînd 23 din totalul de 33 
de titluri puse în joc! Este, 
după părerea noastră, un fapt 
deosebit de semnificativ care 
exprimă, cum nu se poate ma' 
bine, lărgirea bazei de masă 
a atletismului nostru de per
formanță, un fapt care oglin
dește preocupările antrenori
lor și ale profesorilor de edu
cație fizică din tot mai multe 
localități de pe întinsul țării, 
de a descoperi tinere talente, 
de a le pregăti în mod cores
punzător pentru performanță.

Anul acesta, la campiona
tele juniorilor au obținut vic
torii reprezentanții a 14 ora
șe. dintre care unele cu pu
țină... tradiție atletică : Bucu
rești — 10 titluri, Cluj și Ro
man — cite 4, Galați — 3,
Tg. Mureș și Timișoara — cite 
2, Cimpulung Muscel, Cons
tanța, Brașov, Pitești, Ploiești, 
Reșița, Satu Mare și Suceava 
— cite 1.

Numărul localităților ai că
ror reprezentanți au urcat pe 
podium este cu mult mai 
mare, între acestea fiind Sf. 
Gheorghe, Tg. Secuiesc, Bu
zău, Rm. Vîlcea, Iași, Giur
giu, Baia Mare, Craiova, Ba
cău, Sibiu etc. Reiese clar 
deci că „geografia** atletismu
lui s-a extins, că elemente ta
lentate pentru acest sport ră
sar și înfloresc în diferite o- 
ra.șe, mici sau mari. Pentru a 
putea culege însă roade și 
mai bogate (ne gîndim acum 
la performanță, care este e- 
talonul muncii) va trebui ca 
acești pași să fie continuați 
de alții și mai viguroși, pen
tru a face din atletism în-

tr-adevăr sportul nr. 1 în rîn- 
durile tineretului nostru. 
Precum se vede condiții e- 
xistă. Restul depinde de mă
iestria antrenorilor, a profe
sorilor de educație fizică, a 
fiecărui activist înregimentat 
în marea familie atletică. A- 
vem convingerea că, așa cum 
progresează faptele, în scurtă 
vreme în atletismul nostru se 
va produce saltul de valoare 
pe care-1 așteptăm de atîția 
ani. Va trebui însă ca selec
ția să fie și mai riguroasă, iar 
formarea unui tînăr ca atlet 
de performanță să se facă în 
strînsă legătură cu cerințele 
antrenamentului contemporan.

Judecind valoarea unei 
competiții sîntem de multe 
ori tentați să o apreciem doar 
prin numărul recordurilor în
registrate. Din acest punct de 
vedere, desigur, recentele în
treceri poate că nu s-au ridi

cat la nivelul altor ediții ale 
campionatelor de juniori. Dar, 
consemnăm cu satisfacție că 
la multe probe au fost înre
gistrate pe stadionul Republi
cii o seamă de cifre care spun 
mult, în special ca perspec
tivă.

Dispunem, la ora actuală, 
de un mănunchi de atleți cu 
certe posibilități, care prin- 
tr-o pregătire atentă vor pu
tea obține în viitorul apropiat 
performanțe cu rezonanță in
ternațională. Primul prilej îl 
oferă campionatele naționale 
ale seniorilor, de la sfirșitul 
săptămînii viitoare, și apoi e- 
diția inaugurală a „europene
lor" pentru juniori de la Pa
ris.

Szabo, Păsulă, Mitrofan, 
Stan, Gedeon, Dima, Suha, 
Dosa, Natalia Andrei, Marti 
Szatmari, Lucia Jinga, Florien 
Boca și încă alții vor fi, cre
dem, apți să marcheze o 
creștere valorică a perfor
manțelor lor și să se impună 
printre cei mai buni tineri de 
seama lor. Le dorim suCces !

Romeo V1LARA

Pe urcușul greu al ultimei etape, plutonul forțează.

EMIL RUSU (DINAMO), ÎNVINGĂTOR ÎN CEA DE A XV-a 1

EDIȚIE A
BRAȘOV 21 (prin telefon). 

Ultima etapă a celei de a XV-a 
ediții a competiției internațio
nale de ciclism datată cu „Cu
pa Voința", disputată vineri 
dimineață pe ruta Brașov—Ru- 
căr—Brașov, a fost de departe 
cea mai spectaculoasă, cea mal 
disputată și mai dificilă dintre 
toate, 118 km de traseu, din 
care aproape jumătate numai 
urcuș — marcat cu 5 puncte 
de cățărare premiate — au dat 
prilejul Iul Emil Rusu să-și 
afirme din plin excelenta for
mă sportivă îh care se află, 
dominînd autoritar cursa, in
tr-o manieră de mare campion. 
Forța sa de cățărare impresio
nantă a părut ieri tuturor ire
zistibilă. La întoarcerea de la 
Rucăr, adică pe porțiunea cea 
mai anevoioasă, Emil a fost 
fermentul unui grup de 12 ci
cliști care, literalmente, se a- 
gățau de el spre a rezista pe 
asprele drumuri de munte ce 
urcau spre Valea Urdei și Fun
data. Printre ei, eîștigătorul e- 
tapei, italianul Vittorio Scre- 
mino, apoi Suciu, Mariani, 
Burlacu, Sofronie, Tudoran, 
Grigore, Zerbini și proaspe
tele revelații Andronacne,

„CUPEI VOINȚA* LA CICLISM
Drăgan și Rățoi. Dintre pro
tagoniști, Nleolae Ciumeti, su
focat, înota undeva departe 
în urmă. Ajunși aproape de 
vîrful pantei Fundata, la 2 
km, se desprinde Scremino, 
care, scăpat singur, plonjea
ză amețitor, cu peste 70 km 
pe oră, spre Bran și de acolo 
mai departe, la Brașov. Plu
tonul, intr-un vîrtej indescrip
tibil, recuperează metru cu 
metru din avansul fugarului 
care, epuizat dar fericit, trece, 
totuși, linia de sosire cu a- 
vans, cu brațele în aer, savu- 
rindu-și o grea și meritată 
victorie. în urma sa, plutonul 
se mai agită pentru ultima 
oară la sprintul final.

Așadar, ediția pe acest ân 
a „Cupei Voința" s-a încheiat 
cu succesul net al maestrului 
sportului Emil Rusu. După 
două sezoane marcate de ne
reușite, el obține o victorie 
reconfortantă, pentru care a 
muncit mult, locul I într-o 
competiție internațională de 
amploare pe care a dominat-o 
categoric. învingător în pri
ma etapă, dinamovistul și-a 
consolidat apoi poziția la con
tratimp. Sperăm că acest suc
ces va constitui punctul <3e

plecare, startul lansat Intr-o 
carieră sportivă ce poate de
veni prodigioasă dacă avem in 
vedere talentul remarcabil al 
acestui rutier.
Rezultate tehnice :

CLASAMENTUL ETAPEI A 
V-a : 1. Vittorio Scremino (Ita
lia) a parcurs 118 km in 3 Ii. 
14:30 ; 2. Constantin Grigore (Di
namo) 3h. 14:56 ; 3. Cr. Tudoran 
(Steaua) ; 4. Nicolae David
(Steaua) ; 5. Martani (Italia) ;
6. P. Drăgan (Voința) ; 7. V.
Burlacu (Steaua) ; 8. Al. Sofro
nie (Dinamo) ; 9. Zerbini (Ra
lia) ; 10. V. Rățoi (Voința) ) 11. 
A. Suciu (Steaua) ; 18. Emil
Rusu (Dinamo) — același limp.

CLASAMENT GENERAL INDI
VIDUAL : 1. EMIL RUSU (DI
NAMO) 12h. 07:08 ; 2. Alex. So- 
frente (Dinamo) la 1:50 ; 3. Cris
tian Tudoran (Steaua) la 2:01 ; 
4. Vasile Burlacu (Steaua) la 
2:05 ; 5. Martani (Italia) la 2:55; 
6. Vasile Teodor (Dinamo) la 
2:58 ; 7. Constantin Grigore (Di
namo) la 3:15 ; 8. Victor Rățoi 
(Voința) ta 3:33 ; 9. Mircea Rtn- 
dașu (Metalul Plopeni) ia 3:48; 
10. Teodor Puterity (Steaua) la 
4:io.

Clasament general al cățără
torilor : i. Vasile Selejan (Di
namo) 26 P ; 2. Vasile Burlacu 
(Steaua) 16 p; 3. Emil Rusu 
(Dinamo) 14 p.

Mihai 8IRA

„CRITERIUL TINERETULUI * LA BOX- 
J'S o COMPETIȚIE DE MARE ATRACȚIE

între S« șl 29 august va 
avea ioc la Galați prima edi
ție a „CRKTERIULUI TINE
RETULUI" la box. Noua com
petiție, organizată de ziarul 
Munca în colaborare cu F.K. 
Box, își propune populariza
rea șl dezvoltarea nobilei arte, 
stimularea activității boxerilor, 
din întreaga țară.

La întrecere pot participa 
numai sportivi născuți tn anii 
1959—53 oare posedă legitimații 
tip F.R.B. cu toate vizete le 
Zi. VOR PARTICIPA CITE 4 
SPORTIVI LA FIECARE CA
TEGORIE DE GREUTATE. 
Reuniunile se vor desfășura 
astfel : jn zilele de 26 și 27 — 
galele eliminatorii, în 20 — zi 
de odihnă, iar în 29 — iinala. 

Competiția de la Galați are un 
pronunțat caracter de verificare 
șl selecție, deoarece nu peste 
mult timp reprezentativa Româ
niei va participa la primul cam
pionat european de box. rezer
vat tineretului.

Din finallștii „Criteriului tinere
tului" se vor alcătui două repre

zentative. Una va pleca In Iran 
unde între 5 și 15 septembrie va 
susține două sau trei întîlniri 
cu echipa țării gazdă, iar alta va 
primi replică reprezentativei si
milare a R.D. Germane care ne 
va vizita țara între 24 și 27 sep
tembrie. După aceste partide an
trenorii vor forma echipa națio
nală de tineret care va reprezen
ta România la C.E. de tineret 
din Ungaria.

La federația de specialitate s-a 
definitivat lista partlclpanților. 
Iată boxerii ce vor evolua îa 
fiecare categorie de greutate : 
>cat. 51 kg Șt. Băiatu (C.P.M. 
Buc.), Stalin Tudor (P.A.L. Brăi
la). B. Cosma (C.S.M. Cluj), șt. 
Boboc (Dinamo Buc.); cat. Si kg: 
N. Cordoș (Voința Cluj), șt. 
Vltalios (Trotușul Gh. Gheorghiu- 
Dej), I. Cicea (Chimia Craiova), 
M. Gheorghe (P.A.I». Brăila) ; 
cat. 54 kg : Miroea Toni (Steaua), 
I. Ciocoi (A.S.A. Cluj), C. Agri- 
goroaîe (Nicolina iași), D. Live- 
reanu (U.R.A. Craiova): cat. 5" ka: 
Gh. Ciochină (P.A.L. Brăila), E. 
Gorea (Dinamo Buc.), Gh. Hie

(Metalul Buc.), I. Adam (Pro
gresul Buc.); cat. 60 kg: C. Ho- 
duț (Olimpia Buc.), I. Crețu 
(A.S.A. Cluj), M. Păuniță (Blec- 
troputere Craiova), N. Păun (Pe
trolul Ploiești): cat. 63,500 kg : 
S. Mihalcea (Dinamo Buc.), A. la- 
cob (Voința Buc.), I. FUlcu 
(C.S.M. Reșița), Z. Stroie (Pro
gresul Brăila); cat. 67 kg : D. 
Moraru (Steaua). D. Mihalcea (Di
namo Buc.), I. Vlad (P.A.L. Brăi
la), C. Lică (Voința Buc.): cat. 
îl kg : I. Ilie (Dinamo Buc.) t. 
Mihoc (C.S. Baia Mare), D. Șere 
ban (P.A.L. Brăila), șt. Pîrvu 
(Ș.N. Oltenița); cat. 75 kg : S. 
Țîrîlă (Oțelul Galați). A. Corolanu 
(Voința Satu Mare), Fr. SaigO 
(Voința Cluj), Al. Gheorghiu (Se
mănătoarea Buc.); cat. 81 kg : 
I. Siliște (Steaua), M. Văcari: 
(Dinamo Buc.), N. Mltric fFârul 
Constanța), V. Zamfir (Steaua) ; 
cat. 4. 81 kg : D. Zelinca (Steaua), 
I. Ruicu (Electroputere Craiova), 
Ion Sănătescu (Oțelul Galați), Va- | 
sile Lehăduș (Electroputere Cra-' 
iova).
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ATLETE DIN 6 TARI 
ASALTEAZĂ „CUPA EUROPEI"
• Azi, la Budapesta — finala • Echipa sovietică incearcă 
obținerea celei de-a treia victorii • R.D.G. favorită după 

calculul hîrtiei • Numeroase rezultate de valoare in perspectivă

Atleta sovietică Antonina Lazareva este favorita probei de săritură în înălțime, la Budapesta. Ea deține cea 
mal bună performantă mondială a anului — 1,87 m.

IUGOSLAVIA 
PREZINTĂ 
0 PUTERNICA 

ECHIPA 
DE BASCHET 
LA UNIVERSIADA

Una dintre favoritele 
turneului de baschet mas
culin din cadrul Univer
siadei de la Torino este se
lecționata Iugoslaviei. /An
trenorul Ranko Zeravica a 
anunțat, la Belgrad, că 
din lotul celor 12 jucători 
vor face parte Jelovac, 
Kapicici, Solman, Cermak, 
Simonovici și Plecas, care 
au evoluat și în formația 
ciștigătoare a campionatu
lui mondial din acest an 
de Ia Ljubljana. Alături 
de aceștia, cunoscutul teh
nician iugoslav a mai se
lecționat 6 baschetbaliști 
din echipele naționale de 
juniori și tineret: Kne 
zevici, Bocevski, Kotarac, 
Karati, Rukavina și Ziv- 
kovici. Singura absență de 
rezonanță ai‘ fi cea a Iui 
Tvrdici. conducătorul de 
joc al naționalei iugoslave.

4 RECORDURI 
MONDIALE

Pag. a 3-a

S-AR PUTEA SĂ FIE ULTIAAUL CHALLENGE-ROUND...

„CUPA DAVIS" PUSĂ IN JOC
PENTRU A 59-a OARĂ

Mai grăbită parcă decît în alți ani, „Cupa Davis" își pro
gramează finala in zile de august. Tradițional, challenge- 
roundul se disputa spre sfîrșitul anului, în vara australiană, 
atunci cînd tenismanii de la antipozi erau in posesia „Sala- 
tierei de argint". Dar memorabilele finale cu Hoad, Emerson 
sau Laver, apărindu-și trofeul, au apus de mult. Australia 
a ieșit din primul tur, în actuală ediție, preț al masivei 
treceri spre profesionism a marilor sale vedete. Iar „Cupa 
Davis" este, o competiție amatoare. Mai este încă...

Sfîrșitul săptămînii mar
chează consumarea ulti
mului act al celei de-a treia 
ediții a „Cupei Europei" 
la atletism, pentru echi-

pele feminine. Gazda asal
turilor decisive va fi ma
rele „Nepstadion" din 
Budapesta.

Luptă pentru cucerirea tro
feului atlete din Anglia, R.D. 
Germană, R-F. a Germaniei, 
Polonia, U.R.S.S. și Ungaria, 
calificate în urma întrecerilor 
din cele trei grupe semifinale. 
O singură echipă lipsește, pen
tru a putea spune că se întîl- 
nesc, într-adevăr, cele mai 
puternice reprezentative femi
nine ale continentului și a- 
ceasta este, din păcate, toc
mai echipa țării noastre. Ab
sentă este România. DEFA
VORIZATA DE ALCĂTUI
REA SEMIFINALELOR, Di 
care a trebuit să întâlnească

Șl KESTUTIS ȘAPKA
(NOUA SPERANȚA
A ATLETISMULUI
SOVIETIC) SARE

fațaînălțimile insolite, din 
groapel de sărituri, revin în dis
cuțiile purtate de specialiștii atle
tismului.

Se știe, după J.O. din Mexic, 
campionul olimpic la înălțime, 
Dick Fosbury, a dispărut din aten
ția opiniei publice, el nereușind 
In doi ani să obțină mal mult 
<Io 2,10 m. în schimb, maniera 
sa originală de a. sări a atras nu
meroși alțl atleți, tn toate col
țurile lumii. O mare parte din 
aceștia au obținut rezultate foar
te bune cu stilul „flop“, după 
o perioadă de timp 
scurtă.

Ultima și cea. mal 
toare revelație este o

destul de

U.R.SS. și Polonia, în timp 
ce, la Herford, Ungaria — 
mult distanțată de echipa 
vest-germană — învingea des
tul de dificil pe modestele 
atlete ale Suediei și Bulgariei. 
Cadoul făcut de organizatori 
sportivelor maghiare este mo
tivat, desigur, de faptul că 
ele urmau să fie gazdele fina
lei competiției.

întrecerile se anunță —-
mai e nevoie s-o spunem ? — 
foarte atractive și echilibra
te, trei echipe avînd după 
părerea noastră șanse aproa
pe egale la obținerea victo
riei : U.R.S.S., ciștigătoare a
primelor două ediții (1965 și 
1967) R.D.G. și R.F.G. Alcă
tuind un clasament pe punc
te, după cele mai bune per
formanțe obținute în actualul 
sezon, favorită _apare totuși 
reprezentativa 
tr-o întrecere 
petitorii dețin 
ximativ egale 
poate fi dezis 
factori. Ratarea unei 
probe compromite total rezul
tatul final. Și e atît de ome
nească greșeala !

Deși pista stadionului din 
Budapesta nu este din tartan, 
ea va permite totuși obține
rea unor bune rezultate la a- 
lergări, fiind recunoscută pen
tru calitatea sa. Froaspăta re
cordmană mondială la 100 m, 
Renate Meissner (R.DG), va 
aduce probabil echipei 
18 puncte (100, 200 și 
m) dar așteptăm mai 
confirmarea acelui 11,0 rea
lizat acum două săptămîni. 
Deosebit de tare va fi cursa 
de 800 m. unde toate concu
rentele dețin mari performan
țe — Wieck (R.D.G.) 2:02.7,
Janze (R.F.G.) 2:02,8, Shtula

(U-R.S.S) 2:04,0, Wierzbovska 
(Polonia) 2:03,7, Voeleki (Un
garia) 2:03,3 și Carey (Anglia) 
2:03,0. Dueluri interesante vor 
avea loc, fără îndoială, la 100 
mg între Balzer (R.D.G.) — 
actuala recordmană a lumii cu
12.7 — Sukniewicz (Polonia)
12.8 și RosendahI (R.F.G.)
13,1 ; apoi, la lungime — 
Sherwood (Anglia) 6,73 m, 
RosendahI 6,72 m, Herbst 
(R.D G.) 6,61 m ; la înălțime 
— Lazareva (U.R.S.S.) 1,87 m, 
Schmid (R.D.G.) 1,86 m, Kom- 
ka (Ungaria) 1,84 m, și mai 
ales la disc, unde recordmana 
mondială Liesel Westermann 
(R.F.G.) 63,96 m va suporta 
asaltul lui Illgen (R.D.G.) 63,66 
m, Danilova (U.R.S.S.) 62,51
m și Kleiber (Ungaria) 60,00 
m. Nici ștafetele nu vor fi mai 
prejos căci, mai mult ca si
gur, cîștigătoarea nu va fi cu
noscută înaintea disputării ul
timei probe-

într-un cuvînt, o întrecere 
atletică de mare atracție.

DE ÎNOT
LOS ANGELES 21 (Ager- 

pres). — în prima zi a cam
pionatelor de natație 
S.U.A., care au loc la __
Angeles, au fost înregistrate 
cîteva noi recorduri mondia
le. în proba masculină 
400 m '
a fost cronometrat 
8 — nou record 
era de 4:04,0 
vest-germanului ________
In proba de 200 m spate, 
Mike Stamm a 
dul mondial, parcurgînd această 
distanță în 2:06,0 (v.r. — Matt
hes (R.D.G.) 2:06,4). Tinăra spor
tivă Alice Jones, în etate de 
18 ani, a bătut recordul mon
dial în proba de 100 m flu
ture. , Ea a realizat timpul de 
1:04,l. Pînă în prezent, acest 
record era deținut de olande
za Ada Kok, ' cu 1:04,5. Cu
noscuta campioană Debbie 
Meyer șî-a corectat propriul 
record mondial în proba ds 
400 m liber. Tripla campioană 
olimpică a obținut timpul de 
424,3.

ale 
Las

de 
liber, John Kinsella 

t în 4:02, 
lumii (v.r. 

aparținea 
Fassnacht).

al 
Și

corectat recor-

R.D.G. Dar în- 
în care com- 
rezultate apro- 
calculul hîrtiei 
de numeroși 

singure

sale
4x100 

întîi

Iață-1 pe Andrei Șuba finalizînd o spectaculoasă intrare ia coapsă, 
in primul meci susținut ieri ia „europene* Șuba a obținut victoria prin 
tuș (min. 5), în fața francezului Gerard Dimier.

„EUROPENELE14 DE LUPTE GRECO-ROMANE (JUNIORI)

în preajma celui de al 
59-lea Challenge-round, discu
țiile asupra restructurării ve
nerabilei competiții se înte
țesc. Dwight „Peet" Davis jr., 
fiul aceluia care în 1900 a 
scos din argintăria familiei 
sale faimoasa cupă, pentru a 
o pune pe masa cu premii a 
unui teren de tenis, anunță 
sentențios că nu va admite 
intrarea profesioniștilor în 
competiție. Open-ul nu va 
trece... Așa cum n-a putut 
trece în hotărîrile ultimei re
uniuni a comitetului organi
zator, în martie, la Paris, 
unde a fost prelungit cu încă 
un an statutul amator al în* 
trecerii tenisiste supreme.

A venit și răspunsul. Ar
thur Ashe, cunoscutul tenis- 
man american de culoare, a 
declarat că va fi ultima sa 
participare în „Cupa Davis", 
dacă aceasta nu va deveni, la 
ediția următoare, o întrecere 
deschisă tuturor tenismanilor, 
deci și celor mai buni, actual
mente profesioniști sub con
tract. „Eu nu voi semna nici
odată un contract cu promo
torii — a spus Ashe. Dar tn» 
pot accepta să particip la O 
victorie într-un concurs, de 
la care sint excluși alți spor
tivi cu drepturi justificate". 
Deocamdată, însă, Ashe ia 
loc, disciplinat, alături de 
Cliff Richey, Stan Smith și 
Bob Lutz în selecționata 
S.U.A. care-și va apăra Sala- 
tiera, în fața echipei R. F. a 
Germaniei, peste cinci zile la 
Cleveland.

Pentru iubitorii noștri de 
sport, cele de mai sus re

cheamă aduceri aminte emo
ționante. Acum un an, pe a- 
celași teren betonat, dădeau 
luptă grea, cu adversari pu
ternici și condiții neobișnuite 
de joc pentru ei, tenacii noș
tri Ion Țiriac și Ilie Năstase.

învinși la scor net (0—5), 
sportivii români primeau to
tuși o apreciere unanimă, 
pentru modul exemplar în 
care și-au apărat șansele. E- 
rau așteptați și în acest au 
la Cleveland, după toate cal
culele hîrtiei. Dar speranțele 
în reeditarea performanței lor 
s-au irosit pe parcursul unei 
întreceri totdeauna dificile.

Acum este rîndul tenisma
nilor vest-germani de a-și 
face debutul în Challenge
round. Ar putea să fie și ul
timul...

Rd. V.

Pe acest aoclu, Impresionant ca dimensiuni, al faimosului trofeu, 
sint Înscriși participanții — Învingători și învinși — la cele 59 de finale 
disputate in „Cupa Davis*, de la fondare (1900) șl pînă azi. PC a 58-a 
placă de argint stau gravate și numele sportivilor României, finaliștii 
ediției de anul trecut.

TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX

Etapa a 3-a a Turului 
ciclist al Slovaciei, dis
putată intre Roznava șl 
Bardeiov (150 km), a fost 
ciștigată de cehoslovacul 
Haitman, cronometrat In 
3h 34:58. Ștefan Suciu (Ro
mânia) a sosit pe locul 12 
cu timpul de 3h 36:26. In 
clasamentul general indi
vidual, pe primul loc se 
află Moraveo (Cehoslova
cia) cu 13h 02:50, urmat de 
coechipierul său Gladik — 
13h 04:10.

gliei cu 25 p, urmată de S.U.A. 
— 24 Șl RF.G. - 23’/a.■
La Tokio, a sosit cunoscuta e- 
chlpâ portugheză de fotbal 
Benfica. Fotbaliștii portughezi 

vor susține mai multe Intîlnirl 
in ^principalele orașe Japoneze. 

Cu prilejul unui concurs de at
letism desfășurat la Lahti, cu
noscutul recordman finlandez 
Pauli Nevala a realizat Ia a- 
runcarea suliței excelenta per
formanță de 91,44 m. El a ega
lat astfel cei mal bun rezultat 
mondial din acest sezon (in 
luna martie americanul Murro 
obținuse același rezultat). Re
cordul mondial al probei este 
de 92,70 tn și aparține finlan
dezului Kinnunen.

Pe velodromul din Amsterdam 
a nvut loc o reuniune clcllstă 
internațională. Proba de viteză, 
disputată in trei „manșe", a 
fost cîștlgată de campionul 
mondial, australianul Johnson, 
care )-a învins tn Anală pe 
olandezul Loevesfjn. Campio
nul mondial a fost cronometrat 
în 12.4 șl respectiv 12 sec pe 
ultimele 200 m. Belgtanul Leo 
Proost a ocupat primul ioc tn 
proba de semifond cu antrena
ment mecanic.

iiiiiiniiimintiir

Al doilea meci
al Progresului in U.R.S.S.

surprtnză- 
nouă spe

ranță a atletismului sovietic — 
Kestutis Șaptea. După cum am 
mai anunțat în numerele ante
rioare ale ziarului, duminică la 
Kiev, în cadrul campionatelor 
unionale ale asociației Dinamo, 
tînărul Șaptea a sărit 2,20 m de
venind al patrulea „fosburlst" 
care trece această înălțime, după: 
Dick Fosbury "
(S.U.A.) 2,21 și 
garia) 2,20.

Anul trecut, 
deținea o performanță de 2,10 m 
și ocupa un loc destul de mo
dest in clasamentul celor mal 
buni săritori din tara sa, iar în 
arena Internațională era practic 
necunoscut. Ascensiunea vertigi
noasă a tul Kestutis Șaptea, ti
nerețea Sa — are doar 21 de ani 
— îndreptățesc pe specialiștii so
vietici să creadă că el va fi a- 
devăratul urmaș al Iul Valeri 
Brumei. După ultimele rezultate 
Șapkă pare capabil să ducă lă 
împlinire speranțele puse dndva 
în Skvorțov șl Gavrilov, dar care 
n-au fost confirmate in prea 
mare măsură.

După toate probabilitățile, Șap
tea va avea prilejul si detfton- 
s treze că rezultatul său n-a fost 
o simplă tnttmplare, destul de 
curtnd, la Stockholm, la finala 
masculină a „Cupei Europei" 
(29—30 august).

Oricum, se pare câ acum re
cordul gigantic al lui Valerl Bru
mei este mal bine apărat de com- 
patrloțll „săritorului cosmic*.

2,24, Bill Elliott 
Istvan Major (Vn-

atletul sovietic

LA

UN FRUMOS SUCCES ROMÂNESC
• Au început fi confruntările la lupte libere

HUSKVARNA, 21 (prin te
lefon). Prima ediție a cam
pionatelor europene de lupte 
greco-romane s-a încheiat, joi 
noaptea, cu un nou succes de 
prestigiu pentru sportul ro
mânesc. Din cei 6 juniori ro
mâni prezenți la această e- 
diție, 4 au urcat pe podiu
mul de onoare I MIHAI RO
TILĂ (cat. 56 kg) — meda
lie de aur, ROMAN CO
DREAN (cat. + 87 kg) — 
medalie de argint, ALEXAN
DRU SZABO (cat. 60 kg) și 
ADRIAN POPA (cat. 70 kg) 
— medalii de bronz. Se cu
vine să amintim aici și stră
daniile tînărului antrenor Ion 
Lefter, cel care de cîțiva ani 

eo ocupă, împreună cu alți 
tehnicieni, de pregătirea ti
nerilor luptători.

După cum se vede din ta
belul laureaților, la ediția din 
Suedia doar juniorii sovie
tici și iugoslavi au reușit să 
cucerească 3 și, respectiv, 2 
medalii. Și trebuie avut în 
vedere că Bulgaria, Polonia, 
Suedia și Turcia au prezen
tat echipe complete. Cu toa
te acestea, juniorii din țările 
amintite au cucerit numai 
cite un titlu de campion.

Iată, de altfel, clasamentul 
primelor națiuni : 1. U.R.S.S. 
38 p, 2. Iugoslavia 28 p, 3. 
Bulgaria 20 p, 4. România 22 
p, 5. Suedia 19 p, 6. Polonia 
18 p, 7. R. D. Germană 17 p, 
8. Turcia 15 p.

Vineri a început, în aceeași 
sală, competiția europeană de 
lupte libere. Federația noas
tră de specialitate i-a înscris 
în concurs pe următorii ju
niori : Gheorghe Dobrănel

CAMPIONII EUROPENI
DE JUNIORI PE ANUL I9Î0

IA „GDECO-DOMANE
Cat. 48 kg : Oleg Davldian 

(U.R.S.S.)
Cat. 52 kg : Marlnko Mata- 

ruga (Iugoslavia)
Cat. 56 kg : ALEXANDRU 

SZABO (România)
Cat. 60 kg : Erik Skifild (Sue

dia)
Cat. 65 kg : 

fPolonlaj
Cat 70 kg: 

(U.R.S.S.)
Cat. 75 kg : 

(Bulgaria)
Cat. 81 kg : Leonid Liberman 

(U.R.S.S.)
Cat 87 kg : Darko Mihalld 

(Iugoslavia)
Cat. +87 kg : Mehmet Giiclu 

(Turda)

După 10 runde, ta campionatul 
mondial studențesc de șah, care 
are loc la Haifa, în fruntea cla
samentului se află echipa An

AndreJ
Valerl

Stoicio

Supron
Mertlcev

Petkov

AU FOST DESEMNATE PRIMELE FINALISTE 
ALE „EUROPENELOR" DE CANOTAJ FEMININ

TATA, 31 (prin telefon). Vineri 
dimineață — după ce în ajun 
avusese loc deschiderea oficială 
— s-au desfășurat primele între
ceri (calificările) ale campionatu
lui european feminin de canotaj 
academic, ediția 1970. Iată re
zultatele calificărilor : 4+1
RAME S I : 1. B.D.G. 3:36,54. 
2. R.F.G. 3:42,52, 3. Bulgaria 
3:43,56, 4. Ungaria 3:45,40; S II : 
1. U.R.S.S. 3:35,0, 2. Cehoslovacia 
3:41,02. 3. Polonia 3:44,09. (U.R.S.S. 
și R.D.G. s-au calificat direct în 
finala de duminică, restul echi
pajelor urmînd să mal tragă 
sîmbătă în recalificări pentsu 
ocuparea tuturor celor 6 culoare 
ale finalei). SCH1F SIMPLU S 1:
1. Renate Sika (Austria) 3:43,13,
2. Ingrid Dusseldorp (Olanda)
3:46,12, 3. Margaretli Gladden
(Anglia) 3:48,16. 4. Jana Franov 
(Iugoslavia) 3:48,84, 5. Karen
Constant (S.U.A.) 3:58,46; S II : 
1. Gena Shidagite (U.R.S.S.) 
3:42.06, 2. Crista Kloos (România) 
3:48.44, 3. Mărie Bartakova (Ceho
slovacia) 3:50,80. 4. Agnes Reisin
ger (Ungaria) 3:51,15; S III : 1. 
Anita Kuhlke (R.D.G.) 3:46,11, 2. 
Kristina Sezorska (Polonia) 
3:57,17, 3. Iudlt Andersen (Dane
marca) 3:59.21, 4. Brigit Anders
son (Suedia) 4:07,45 (Primele trei 
din flecare serie în semifinale, 
celelalte în recalificări pentru 
determinarea altor trei ambarca
țiuni în semifinale); 4+1 vISLE:

S I: U.R.S.S. 3:10,95, 2. Ungaria
3:17,48, 3. România 3:18,65, 4. Bul
garia 3:19,21, 5. Franța 3:25,11. 
(vtslașeie noastre au fost egale 
cu cele sovietice pînă la 500 m» 
apoi au cedat pasul, nemaiin- 
slstînd, deoarece doar cîștigătoa- 
rele de serie intrau direct în fi
nală. restul trebuind să susțină 
recalificări); S II : 1. R.D.G. 
3:17,19, 2. Cehoslovacia 3:20,98. 3. 
R.F.G. 3:23,02, 4. Polonia 3:26.14, 
5. Danemarca 3:36,50; 2 vîsle S I:
1. Franța (R. Canra, M. Barnier)
3:26.03, 2. Bulgaria 3:29,21, 3.
R.D.G. 3:29,99. 4. R.F.G. 3:36,99,
5. Iugoslavia 3:37.73; S It: 1. Po
lonia (M. Franksik. M. Sorys) 
3:30,62, 2. Belgia 3:33,74, 3. Unga
ria 3:40,08, 4. Austria 3:47.14, 5. 
România 3:57,55: S III: 1. U.R.S.S. 
(G. Suslin. E. Kondratkina) 
3:22,66. 2. Olanda 3:25.13. 3. Ce

hoslovacia 3:26.21. 4. Danemarca 
3:29,01, 5. Anglia 3:36,60. Același 
sistem de calificare ca la sim
plu ; 8+1 S I : I. U.R.S.S. 3:00,53,
2. România 3:11,89, 3. Olanda 
3:13,13. 4. Cehoslovacia 3:14,39 ; 
S II : 1. R.D.G. 3:02,00, 2. Ungaria 
3:11,20, 3. Polonia 3:13,41 (Direct 
în finală U.R.S.S. și R.D.G.; pen
tru ocuparea celorlalte 4 locuri 
urmează o recalificare): Semifi
nalele c.E. sînt programate sim- 
băiă, iar finalele (t—6 șl 7—12) 
duminică dimineața.

MONSERE
ACUZĂ...

rnîunea cicliștilor pro- 
__ fesioniști din Italia 
urmează să deschidă 

o anchetă în „cazul Fe
lice Gimondi*. Ciclistul 
italian a fost acuzat de 
campionul mondial, bel
gianul Jean Pierre Mon
sere, că i-ar fi propus o 
sumă de bani (6 milioane 
lire italiene) ca să se lase 
învins în campionatul mon
dial de la Leicester... Gi
mondi a declarat ziariști
lor că n-a avut niciodală 
această intenție și ca 
Monsâre, pur și simplu, îl 
calomniază. Grupul sportiv 
„Salvarani", din care face 
parte Gimondi, a cerut ur
gent lui Monsâre să-și 
dezmintă afirmația. în ace
lași timp, Adriano Rodoni, 
președintele forului inter
național, a anunțat că va 
deschide o anchetă.

(cat. 56 kg), Andrei Șuba 
(cat. 60 kg). Marin Pircălabu 
(cat. 70 kg), Stelian Popescu 
(cat. 75 kg) și Viorel Enache 
(cat. +87 kg).

AUSTRALIENII 

CAMPIONI 

LA YACHTING 
TEL AVIV, 21. — Cam

pionatul mondial de yach
ting — clasa r(420" a re
venit australienilor John 
Gilder — Douglas Giles. 
Ultima regată, cea de-a 
6-a, a fost cîștigatâ de 
francezii Bruno Cnoquet — 
Gaspard Arbona.

Echipa de hochei pe gheață Di
namo Moscova, care se află în 
turneu în R.D. Germană, a Ju
cat la Berlin în compania echi
pei Dynamo Weisswasser. Ho- 
chelștil sovietici au obținut vic
toria cu 5—1 (0—0, 3—1, 2—0).

Campionul european de box la 
cat. grea, spaniolul Jose Urtain 
Ibar, a declarat că acceptă să-1 
întîlnească oficial pe englezul 
Henry Cooper, fostul deținător 
ai centurii, însă meciul să albă 
loc în decembrie Ia Madrid. 
După cum se știe, forul euro
pean a hotărft ca această par
tidă să se dispute la Londra.

In prima zi a campionatelor de 
atletism ale orașului Moscova 
au fost înregistrate două perfor
manțe de valoare. Sprinterul 
Vladislav Sapela a parcurs 100 
m plat în 10,2, iar Antonina 
Ivanova a aruncat greutatea la 
18,54 m.

PAULI NEVALA

în continuarea turneului pe 
care îl întreprinde în U.R.S.S. 
formația Progresul București 
a jucat la Rostov pe Don cu 
echipa locală F.K.A., din pri
ma divizie. Fotbaliștii Bucu- 
reșten.1 au fost învinși cu 
5—0 (5—0).

Jiiînnniiifiiiiit

Criteriul ciclist desfășurat la 
Hyon, de-a lungul unul traseu 
de 93 km, a revenit belgianu
lui Joseph Bruyere. cronome
trat în 2h 06. După 40 sec a 
sosit van Schll (Belgia). Cană- 
pionul mondial lean Pierre 
Monsere șl Eddy Merckx au a- 
bandonat.

A început turneul international 
masculin de baschet de la Ros- 
setto, la care participă o serie 
de echipe studențești ce vor 
evolua în apropiata ediție a 
Universiadei de la Torino. lată 
rezultatele înregistrate : Brazi
lia—Franța 77—44 ; Bulgaria- 
Israel 87—83.

PUNCT FINAL ÎN „CUPA 
PRIETENIEI44 LA VOLEI
ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL V

La Voroșilovgrad (U.R.S.S.), 
în ultimul meci susținut în 
cadrul competiției internațio
nale de volei dotată cu „Cupa 
prieteniei", selecționata fe
minină de tineret a Româ
niei a fost învinsă cu 3—1 
de echipa U.R.S.S., cîștigă
toarea întrecerii. într-un 30c 
decisiv pentru locul trei,

Bulgaria a învins R. D. Ger
mană cu 3—0, Iată cum a- 
rată clasamentul final: 1.
Uniunea Sovietică 0 victorii; 
2. Bulgaria 4 v ; 3. Polonia 
4 v ; 4. R. D. Germană 3 v ; 
5. ROMANIA 3 v (setaveraj 
inferior) ; 6. Cehoslovacia 1 
v ; 7. Ungaria 0 v.

-ultimele știri-ultimele rezultate-ultimele stiri-ultimele rezultate-
IRIMESCU, JOC EXCELENT LA CAPETOWN „CUPA DUNĂRII44 LA ATLETISM
Formația franceză de rugby 

P-U.C. Paris, în care joacă și 
cunoscutul nostru internatio
nal Valeriu Irimeecu, a sus
ținut un meci la Capetown, 
unde a avui drept adversară 
o selecționată universitară.

Deși au pierdut cu scorul 
de 16—ll.rugbyștii francezi au 
lăsat o impresie foarte bună.

UNUL DINTRE CEI MAI 
ACTIVI JUCĂTORI din XV- 
le PU.G.-ului A FOST IRI- 
MESCV. CARE A Șl ÎN
SCRIS 5 PUNCTE — o lovi
tură de pedeapsă și o trans
formare.

In capitala Austriei sînt pro
gramate astăzi întrecerile de 
atletism din cadrul ediției a 
ll-a a „CUPEI DUNĂRII". Iau 
parte atleți din Austria, Româ
nia și Slovacia. Din țara noas

tră participă o selecționată a 
județului Ilfov din rîndurile că
reia fac parte și cele două 
campioane naționale de ju
nioare Rafira Fifa și Mar
ghiolita Matei.

DINAMO BUCUREȘTI EVOLUEAZĂ MÎINE LA VERONA
14 ANI — 1,77 m 
LA ÎNĂLȚIME
Cornel Bobancu, 14 ani, de 

la Școala sportivă de atle
tism București, trecind peste 
ștacheta înălțată la 1,17 m a 
stabilit un nou record repu
blican pentru copii.

BOLOGNA, 21 (prin telex). După 
meciul pe care l-au susținut in 
compania Selecționatei de ama
tori a districtului Bologna, dina- 
movlștli bucureșteni vor conti
nua turneul evolulnd duminică 
la Verona. In nocturnă. In com
pania echipei locale din prima 
ligă Jucătorii bucureșteni vor 
primi, Insă, o cu totul altă re
plică. de data aceasta din partea 
unui adversar cu mai multă ex
periență și forță de joc (care a 
terminat campionatul trecut pe 
locul 12. cu 26 de puncte) Vo
ronezh sint nerăbdători să vadă

Ia lucru fcUnsprezecele- dinamo- 
vist. în care se află șl cîțiva in
ternaționali de valoare ce au 
evoluat recent în echipa Româ
niei la C M. din Mexic.

.Antrenamentul* susținut la 
Minerbio în fata amatorilor bo- 
lognezi a arătat că dinamoviștli 
alcătuiesc un team sudat, ce 
manifestă multă poftă de joc șl 
de... goluri, deși, din centrul liniei 
de atac lipsește golgeterui echi
pei, Dumitrache. II înlocuiesc, 
însă, cu succes D. Popescu sau 
Both. Remarcabil, de asemenea, 
jocul lui R. Nunweiller, un co
ordonator de joc cu multă fan

tezie. Nu putem să nu îl remar
căm și pe fundașul lateral 
Cheran, o apariție mai mult de- 
cît promițătoare, posesorul unui 
joc foarte atletic, dar totodată și 
bine .armat* tehnic.

După meciul cu Verona, 
miercuri 26 august, dinatnovișlii 
bucureșteni vor trebui să facă 
față unei partide șl mai grele. în 
fața echipei F.C. Bologna, dor
nică. în mod sigur, de a-șî lua 
revanșa după mlringetea de la 
București.



SPORTUL ROMÂNESC SUB SOARELE LUI 23 AUGUST
BILANȚUL - MÎNDRIA SPORTIVILOR, SPORTIVII - MÎNDRIA ȚÂRII

PERFORMANȚE —1970Q ârbâtorescului bilanț pe care, tradițional, țara 
îl întocmește în fiecare august — de mai bine 

de două decenii și jumătate — mișcarea sportivă îi 
adaugă, cu legitimă mindrie, buchetul succeselor 
realizate în dezvoltarea pe baze de masă a sportu
lui, în activitatea de performanță.

Filele calendarului sînt încă departe de a con
semna hotarul acestui an, dar de pe-acum, stimulați 
de entuziasmul cu care întregul popor a cinstit apro
pierea zilei de 23 August, sportivii patriei pot ra
porta realizări remarcabile obținute sub seninul lui

23 August. Tabloul este vast și nu poate fi redat în 
dimensiunile unei pagini. Vom puncta, așadar, prin
cipalele victorii pe care sportul românesc le rapor
tează partidului și statului în ziua marii aniversări 
și ne vom face ecoul cuvintelor de mulțumire și re
cunoștință pe care le rostesc cu profundă sinceritate 
toți slujitorii sportului, al hotărîrii lor unanime de a 
munci în viitor cu și mai multă pasiune și competen
ță pentru ca sportul românesc să primească, în 
toate domeniile sale, noi valențe de vigoare și stră
lucire.

SPORTUL DE MASĂ, BUN AL TUTUROR,

Uliimii ani au confirmat 
în peisajul sportiv ro
mânesc, ca și în altele, 

de altfel, dreptul la existen
ța socială o sportului, tratat 
deopotrivă prin prisma per
formanței propriu-zise, cit — 
maț ales — prin aceea a 
sportului „pentru toți*, a miș
cării și exercițiului fizic, me
nite să prepare sau să forti
fice trupuri armonioase, să 
augmenteze capacitatea de 
muncă o practicantilor.

Este tot mai recunoscut — 
și mai legalizat — spațiul pe 
care sportul îl ocupă în aria 
de timp a omului modern, 
faptul că acesta — tot mai 
invadat de mașini și auloma- 
tisme — trebuie să fie antre
nat într-un program cît mai 
complet de exerciții fizice, da
tor să călească și să destindă 
deopotrivă.

Dotat cu un asemenea crez, 
forul diriguitor al sportului 
românesc a organizat — în 
decembrie trecut — o cons
fătuire la înalt nivel, inviîînd 
în jurul mesei de discuții spe
cialiștii cei mai diverși, pro- 
punîndu-și totodată ca obiec
tiv principal — realizabil în 
colaborare cu Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor, U.T.C 
sî Consiliul național al pio
nierilor — răspîndirea spor
tului în fabrici și uzine, pe 
ogocre, în școli, în facultăți.

S-o acordat astfel o deo
sebită atenție „CROSULUI TI
NERETULUI", competiție cu 
larg caracter de masă, pro
gramată în toate comparti
mentele vieții sociale (între

Cu entuziasmul și dirzenla caracteristice virstel, concurentele iți 
eroiesc drum spre victorie și, cine Știe, poate spre gloria sportivă. 

Foto S V. BAGEAC

prinderi, școli, unități milita
re, facultăți etc), care a reu
șit să angreneze la start un 
număr nebănuit de mare de 

participan!i : 1 200000 I Este 
vorba, desigur, nu de tineri 
care vor pași, deciși, pe ca
lea performanței, botinei re
corduri naționale sau europe
ne, ci de adolescenți chemați

» 1 200 OOO de participant! 
Ia „Crosul tineretului"!

> Peste ioo ooo copii 
în întrecere, în cadrul 
acțiunii „DELFIN ’70"

• „Tractoriada", „Cupa 
o minerului", „Cupa 

metalurgistului", „Cupa 
satelor", întreceri sportive 
reprezentative pe ramuri 
de producție

...
de frumusețea mișcării în aer 
liber, conștienți de necesita
tea și rolul exercițiului fizic.

Lăsînd de o parte întrece
rile găzduite de diferitele 
campionate de calificare și 
de diviziile școlare — unități 
organizatorice aflate nu de
parte de perimetrul sportului 
de masă — și multitudinea 

acțiunilor cu caracter turistic 
să amintim citeva inițiative 
menite să atragă pe stadion, 
spre pîrtii sau spre bazine cît 

mai multi elevi și copii, com
petiții care urmăresc să ofere 
celei mai tinere generații a 
României socialiste garanția 
sănătății și a voiei bune : ne 
gîndim — înainte de țoate ■

- la „SAMIUTA MAWSINF, 
începută la nivel de școală 
și terminată printr-o mult dis
putată finală națională, și la 
„DELFIN 70", acțiune care a 
populat bazinele de înot cu 
peste 100 000 din copiii țării, 
dintre care aproximativ27 0C9 
(12 000 la București și 15 000 
in. restul țării) au devenit mîn- 
dri purtători ai brevetului de 
înotător.

Rămînînd In sfera activității 
sportive școlare, trebuie a- 
minlite campionatul republi-

Semnificații numeroase 
și copleșitoare

E foarte greu să 
vorbești despre 
semnificațiile zilei 
de 23 August •pen
tru poporul nostru 
șl pentru fiecare 
dintre noi. tocmai 
pentru că ele sînt 
attt de numeroase 
și de copleșitoare. 
Dacă ar fi si mal 
gtndesc numai la 
mine, la cariera 
mea sportivi, la 
existența mea tn 
general, toate da
tele se leagă direct 
șl indirect de trans
formările survenite 
In patria noastră tn 
ultimele decenii, 
de noua el istorie 
născută și dezvol
tată din evenimen
tele schimbătoare 
de destin petrecute 
acum 28 de ani.

Cină calitățile 
mele înnăscute
m-au îndreptat spre 
box am găsii o 
mișcare sportivă 
tiniră, viguroasă, 
gata să sprijine ta
lentele. si le lan
seze. să le asigure 
o dezvoltare multi
laterală și demni
tate socială. acest 
profil si aceste 

preocupări ale spor
tului nostru sînt, 
desigur, consecința 
actului de la 23 
August șt a celor 
ce l-au urmat. For
ța mișcării noastre 
sportive, exprimată 
in atitea mari rea
lizări ale sportivi
lor români, este 
organic legată de 
sprijinul fi îndru
marea multilaterală 
a partidului fi sta
tului. de capacita
tea economică a 
țării, de ridicarea 
întregului edificiu 
al României socia
liste. Mă gîndesc la 
reușitele mele, la 
cele 10 titluri de 
campion national, 
la cele două meda
lii de bronz și trei 
de argint cîștigate 
in Jocurile Olim
pice șl la campio
natele europene. 
Mă gtndesc la clu
bul Dinamo Bucu
rești pe care nu 
l-am părăsit nici

odată, Mult m-au a- 
jutat instituția șl 
oamenii aceștia t In 
box e nevoie de 
multă muncă și de 
multe renunțări ca

can de tetratlon și — ca o 
măsuță de ultimă vreme — 
generalizarea gimnasticii în 
școli și internate, operație ce 
va deveni, începînd cu anul 
școlar al acestei toamne, pa
ralelă cu exerciții de mișcare 
programate înaintea orelor de 
curs.

în ceea ce privește sportul 
de masă în întreprinderi, a- 
cesta a început să pătrundă 
— prin strădania și sub di
recționarea sindicatelor — 
pînă la cele mai mici unități 
organizatorice, cunoscînd ne
numărate „campionate de 
casă", întreceri programate 
între diversele profiluri de pro
ducție („TRACTORIADA", 
„CUPA MINERULUI", „CUPA 
METALURGISTULUI" etc.) sau 
dedicate unor zile festive.

Sportul la sate a cunoscut 
și el o dezvoltare deosebită, 
mii și mii de săteni fiind an
grenați în competiții sportive 
cu caracter comunal, județean 
si chiar national. A intrat în 
tradiție „CUPA TINERETULUI 
DE LA SATE", întrecere de 
mare amploare care adună ia 
start, an de an, zeci de mii 
de tineri săteni.

Este, neîndoios, un marc 
succes al mișcării sportive ro
mânești contemporane acela 
de a fi martorul pătrunderii 
sportului — in accepțiunea lui 
de masă — pînă în cele mai 
izolate comune ale țării.

Evident, rîndurile de mai 
sus reprezintă doar o succin
tă trecere în revistă a preo
cupărilor — și izbînzilor — 
sporlului „pentru toți", o cro
nică, care nu se află decît la 
primele file.

Drumul spre noi satisfacții 
rămîne deschis...

Ovidiu IOANIȚOAIA

să obții așa ceva, 
dar pe lingă toate 
acestea mai este 
necesar un cadru 
social eficace, cu 
toate preocupările 
sale . orientate de 
către grija față de 
om. Și eu am sim
țit tn jurul meu 
acest cadru șl co
legii mei de pugi
lat l-au simttt și 
toți sportivii ro
mâni pot să vor
bească despre el, 
fiindcă au crescut 
și cresc tn mijlo
cul său. Și mai 
cred că orice tînăr 
din această țară 
care se gîndește la 
existența sa și vrea 
să-i dea un sens, 
o împlinire, va ob
serva, va înțelege 
că aspirațiile sale 
sînt ajutate, susți
nute de niște su
porți sociali, care 
încep în timp in
tr-o zi din vara lui 
ÎDU și cresc mereu 
devenind tot mal 
tnalți și mai puter
nici.

ION MONEA 
maestru emerit 

al sportului

An de cumpănă tn calenda
rul olimpic, acest „1970* 
reprezintă pentru mișcarea 

sportivă românească un moment 
important, un etalon, un început 
de bilanț și o schiță de program, 
decupată dintr-un plan vast, care 
vizează perspective.

Perlormanța sportivă a trebuit 
să se supună rigorilor progresu
lui tehnic. Asistăm la o cursă 
fabuloasă a măiestriei și per
fecțiunii. la demonstrația spec
taculoasă a potentelor inepuiza
bile ale speciei .umane, tn a- 
cest context rezultatul sportiv a 
ajuns să fie evaluat la alte 
scări, iar aurul medaliilor de 
campioni depășește aliajul ce
lor 24 de carate. Este mai scump, 
mâi prețios, mai greu !...

între două Olimpiade, reflec- 
tind la cea care a trecut și pre
gătind-o pe aceea care vine, Ro
mânia sportivă tși menține și iși 
consolidează pozițiile în această 
ambiantă de mare concurență : 

AL TREILEA TITLU DE 
• CAMPIOANĂ A LUMII LA 

HANDBAL, cucerit în mar
tie, la Paris, devine șl mai stră
lucitor dacă ținem seama de ca
racterul universal al acestui joc, 
care- i-a și deschis ferecatele porți 
olimpice

CAIACUL ȘI CANOEA — a- 
9 pariție pitorească la Olim

piada de la Melbourne din 
1956 — reprezintă astăzi un sport 
care reunește în marile regale 
europene și mondiale sute de 
concurenți, trecuți prin sita de

PE PODIUMUL DE
PILDA UNUI „ANONIM" MEZINA CAMPIONILOR

Sînt atlet! despre care se 
vorbește cu prilejul fie
cărui concurs. Aproape 
săptămînal. Sînt însă șl 

unii care apar în discuții doar 
de citeva ori într-un an întreg. 
Este cazul decatloniștîlor. Ei par
ticipă, ce e drept, fără rezultate 
spectaculoase, în diverse probe 
favorite, dar la decatlon abia de 
iau startul de 3—4 ori într-un 
sezon de concursuri.

Clujeanul Curt Socol este unul 
dintre eroii — prea puțin știuți 
ai probei celor 10 probe. Ea re
centele Jocuri Balcanice el a ob
ținut medalia de aur. A patra 
sa medalie de aur ’n competiția 
balcanică, după București ’64 
(7282 p), Atena ’65 (7183 p), Istan
bul ’67 (6913 p). Acum el a to
talizat 7771 p, performantă care 
reprezintă un nou record repu
blican și balcanic șl se înscrie 
printre cele mal bune din Europa.

Curt Socol este un adevărat 
exemplu de modestie, de seriozi
tate, un luptător remarcabil. Fără 
aceste calități, cu siguranță, nici 
n-ar fi putut ajunge printre frun
tașii acestei probe atit de grele și 
atit de aspre. Ni-J amintim pe So
col la Balcaniada ’68 de Ia A- 
tena. Tn timpul unei sărituri cu 
prăjina el s-a accidentat grav. 
A fost dus de urgență la spital. 
Un altul in locul lui poate că 
ar fi abandonat concursul dar, 
după amiază, Socol a fost din 
nou pe stadion și a continuat 
întrecerea, aruneînd sulița și a- 
lergînd 1 5Oo m. în final s-a cla
sat al doilea dar, după părerea 
noastră. Socol a fost primul în 
ceea ce privește sportivitatea și 
dragostea față de culorile pa
triei.

laborator a pregătirii, înarmați 
cu studii științifice și biblioteci 
de specialitate. Tocmai de aceea, 
cele 2 MEDALII DE AUR (Ser- 
ghei Covallov 4- Ivan Patzaichin, 
la canoe dublu 1000 m șl Petre 
Maxim -ț- Aurel Slmlonov la 
canoe dublu-fond), 2 DE ARGINT 
(Afanasie Scloile 4- Aurel Ver- 
nescu la caiac dublu 500 m și 
Ivan Butelchln — canoe fond) șl 
UNA DE BRONZ (ștafeta 4x500 
m k), obținute la campionatele 
mondiale din Danemarca,, repre
zintă o permanență mai mult de
cît notabilă.

LUPTĂTORII Iși păstrează
• intacte pozițiile pe scara 

valorilor mondiale, adaptîn-
du-se revoluției de regulament 
care a dărîmat temeliile conser
vatoare ale unul sport ce părea 
sortit unei dispariții lente dar 
sigure. Liderul incontestabil al 
„gladiatorilor saltelei” rămîne, în 
continuare, minusculul GHEOR- 
GHE BERCEANU, dublu campion 
mondial și campion al Europei. 
Dar, orieînd, căpitanul echipei 
poate deveni SIMTON POPESCU, 
NICOLĂE MARTINESCU, ION 
BACIU, NICOLAE NEGUȚ și încă 
mulțl alții, care — mlxtlnd ge
nerațiile — asfaltează noi metri 
din autostrada fermă a succese
lor românești.

ATLETISMUL, REGELE
• SPORTULUI, trăiește în con

tinuare prin reginele sale :
VIORICA, LIA, ILEANA, COR
NELIA... Și dacă numai prenu
mele este de ajuns pentru a ști

Zilele trecute, dintr-un o- 
rășel prea puțin cunoscut, 
Thornaby, situat în nor
dul Angliei, ne parvenea 

știrea că, 1® campionatele euro
pene de tenis de masă ale ju
niorilor, românca Eîdia Hîe a 
cucerit titlul Ia categoria copii.

Cu patru ani în urmă, mai e- 
xact în aprilie cu ocazia
unui concurs de selecție cu ele
vii Școlii generale nr. 33 din str. 
Turturele (Vitan), antrenoarea 
laici Slăvescu se oprește asupra 
unei tinere șatene, suplă șî care 
se vădea extrem de ambițioasă. 
Era Lidia Hie. Numai după cite
va luni ea a șl fost legitimată 
la asociația sportivă Spartac. De 
atunci, se pregătește sub îndru
marea fostei campioane a lumii, 
Luci Slăvescu.

Lîdia Iile (născută la 20 Iulie 
1955, 1,64 m înălțime și 52 kg) 
a absolvit școala generală nr. 
205 din Drumul Taberei $1 se 
pregătește intens pentru exame
nul de admitere din septembrie 
de la liceul teoretic.

Dotată cu calități fizice deo

sebite, proaspăta performeră folo
sește o paletă acoperită cu cau
ciuc obișnuit cu zimți (In locul 
ceJej cu soft, înlocuită cu doi 
ani în urmă Ia indicația antre- 
n oarei). Ea are o apărare ex
celentă, cu mingi bine dirijate, 
combinate cu unele atacuri sur
prinzătoare de pe ambele părți.

Jucătoarea noastră nu este 
numai o campioană a Europei, 
ea este șl o originală recordma
nă : cea mai tinără româncă de
ținătoare (la ora actuală) a unui 
titlu continental. Și chiar... cel 
maj tînăr campion european. 

despre cine e vorba, înseamnă 
că avem de-a face cu campioane 
în adevăratul sens al cuvîntului. 
Dar lată că șl bărbații par să 
nu se mal împace cu Ipostaza 
de „prinți consorți”. Recenta 
Balcaniadă de la București ni l-a 
dezvăluit capabili de performanțe 
și speranțe.

SPORTUL POPICELOR răs-
• punde ironiilor făcute pe 

seama lui cu un număr de 
adepți care — pe plan mondial 
— îl întrece pe acela al practi- 
canțllor fotbalului. A fi cel mai 
bun dintr-o masă atit de uriașă 
nu este ușor. Cu atit mai demne 
de respect sînt performanțele ob
ținute de popicarii români la C.M. 
de la Bolzano :

3 MEDALII DE AUR LA 
ECHIPE, PERECHI ȘI INDI
VIDUAL, (femei), DOUĂ ME
DALII DE ARGINT LA IN
DIVIDUAL (femei) șl ECHIPE 
(bărbați), O MEDALIE DE 
BRONZ LA INDIVIDUAL 
(bărbați). Să ni-l reamintim 
pe laureați : ELENA CER- 
NAT, ELENA TRANDAFIR. 
CRISTA SZOCS, ANA MAR
CH, FLORICA NEGUȚOIU, 
MARGARETA S Z E M A N I.- 
CORNELTA PETRUSCA. ILIE 
BAIES ș! IOSIF TISMANARU.

Pe panoul de onoare al spor
tului românesc, anul 1970 are 
dreptul să completeze multe ru
brici. altădată goale.

NE-A DESCREȚIT FRUNȚILE 
SI FOTBALUL, prezent — după 
32 de ani, și mai mult decît ono
rabil — în turneul final al cam
pionatului mondial.

NE DAU SPERANȚE certe in
tr-un reviriment mult așteptat vo
leiul și gimnastica feminină, cu 
prestigioasele lor victorii la tur
neul de la Constanța șl Balca
niada de la Timișoara.

BOXUL STUDIAZĂ SUCCESUL 
său european de anul trecut, pre
gătind — probabil — o nouă re
priză ofensivă.

șAhiSTELE. conduse de neo
bositele maestre ALEXANDRA 
NTCOLAU ș! ELISABETA POLT- 
HRONIADE. cîștigă mari turnee, 
vlzînd. fără s-o spună, un meci 
cu ■ campioana lumii.

ȚIN TREĂZĂ ATENȚIA IU
BITORILOR SPORTULUI mi
raculosul cuplu TIRIAC — 
NăSTASE. trăgătorii, aeromo- 
deliștii, coborîți în lumea tă
cută a peșterilor, și încă mult! 
alții.

Fără îndoială, n-am putut spu
ne tot. si nici n-ar fi locui aici, 
pentru că universul sportului 
românesc este din ce în ce mai 
mare.

Valerîu CHIOSE

ONOARE
PE SCARA MARILOR SUCCESE

Clnd persoana unui sportiv 
devine element de inspi
rație ți generează meta
fore, înseamnă că avem

de-a face cu un mare campiou, 
cu un campion autentic.

Cronicarii de lupte și-au pus 
la încercare grea imaginația, pen
tru a-I găsi Iui GHEORGHE BER
CEANU o poreclă potrivită. I s-a 
spus „Păianjenul de fier”. „Her
cules de buzunar”, ..Marele Li
liput-, toate născute din înge
mănarea paradoxală a unei for
te teribile cu un gabarit ne
însemnat. într-adevăr, Gică Ber- 
ceanu concurează, de la primele 
sale evoluții pe saltea, la o ca
tegorie minusculă : 4s kg.

Este însă indiscutabtl meritul 
Iui de a fi reușit să fie scoasă 
din teritoriul ironiilor ți să 
transforme într-un punct de a- 
tracție, intr-un element de sen
zațional, in clou-ul oricărui mi
ting de lupte la care participă 
ți Gheorghe Berceanu, această 
categorie.

Palmaresul ^micului oltean” se 
întinde pe o scară logică și na
turală De la debutul său, de 
acum cițiva ani, la clubul Elec- 
troputere Craiova, el a cucerit — 
fără să sară vreo treaptă — 
toată satisfacția gloriei sportive : 
campion de juniori, de seniori, 
învingător la turneu! speranțelor 
olimpice, campion al Europei, 
campion al lumii, de două ori 
consecutiv, la Mar del Plata. în 
Argentina, și Edmonton, In Ca
nada.

Formatul tradițional al unei 
cârti de vizită ar trebuj schimbat 
pentru ca Glieorghe Berceanu 
să-și poată Înscrie pe ea. la cei 
21 de ani ai săi, toate titlurile.

MAREA INIȚIATIVA A CELOR MICI
Aproape de necrezut 7 

Pe un spațiu altădată nă
pădit de ciulini și presă
rat de gropi — o fostă că- 
rămidărie a Constanței — 
cei mai mici sportivi ai 
Litoralului au fixat ampla
samentul viitorului lor 
parc. O inițiativă generoa
să, de mari proporții, un 
vis frumos la vremea în
ceputului, în acea vară 
fierbinte a anului 1966 ; 
acum, o realitate, după pa
tru ani de muncă, de stră
danii, de entuziasm

Pe o suprafață de aproape 
15 ha., pionierii și școlarii 
constănțeni și-au construit un 
stadion cu pistă olimpică, te
renuri de baschet (2), hand
bal (2) și volei (2), un teren 
de minifotbal — singurul din 
țară de dimensiuni absolut 
regulamentare, terenuri de 
tenis (4), o arenă de popice 
(cu două culoare), un mîcro- 
club de tenis de masă în 
aer liber, un rachetodrom, o 
pistă circulară pentru carting. 
Tar în imediata vecinătate o 
parcului, pe malul Iacului Tă- 

< băcăriei — o bază nautică,
K

------------------------------------------------------------------------------------------------------

cu debarcader și un hangar 
care adăpostește mai bine de 
40 de ambarcațiuni de toate 
tipurile. Totul, la cel mai 
înalt grad de tehnicitate, fără 
a economisi gazon și bitum, 
cu grija ca în 
de amenajări 
lipsească alei 
luze cu flori și verdeață, li
ziere cu pomi decorativi, în- 
tr-o concepție îndrăzneață (pe 
măsura beneficiarilor) și ori
ginală. Va trebui să mai a- 
dăugăm la aceste obiective fi
nite, altele pe cale de împli
nire : o sală de sport (42x18) 
a cărei fundație a și fost tur
nată, încă un teren de fot
bal (cu zgură), un bazin de 
înot. Vom avea astfel o ima
gine completă a ceea ce este 
și mai ales a ceea ce va fi, 
numai peste un an, parcul 
sportiv al pionierilor din Con
stanța. Dacă lucrarea în an
samblul ei s-ar fi făcut prin 
investiții ea ar fi necesitat 
cel puțin 6 milioane! Dar 
totul s-a realizat fără con
tribuția bănească a oficialită
ților, fără nici o subvenție.

Cum a fost posibil ?
Totul a pornit de la iniția-

această osatură 
sportive să nu 
asfaltate, pe-

nieri a făcut începutul; poate 
a fost o acțiune spontană, si
multană. Interesează însă re
zultatul : aproape 250 000 de 
lei a reprezentat — pe între-

tiva valorificării de către pio
nieri și școlari a sticlelor, ful
gilor, fructelor de pădure. Ni
meni nu știe 
tașament sau

exact care de- 
unitate

întreceri oficiale,Chiar șl alunei cind nu sînt programate ......................
cauza vacantei, copiii se simt atrași de frumusețea stadionului.

5 f

gul județ — contravaloarea 
obiectelor amintite. Un meci 
internațional de fotbal între 
pionierii județului Constanța 
și reprezentanții unui județ 
limitrof din Bulgaria a com
pletat cu încă 150 000 lei fon
dul de start al acțiunii, în
ceputul o dată făcut, copiii 
s-au avintat cu și mai multă 
cutezanță la strîngerea de 
fonduri pentru parcul lor, lăr
gind continuu sfera perspec
tivelor bănești, prin organiza
rea unor spectacole de eștra-' 
dă, vara, în vacanță (ei înșiși 
fiind actori!), prin crearea 
de cercuri ale mîinilor înde- 
mînatice și confecționarea 
unor obiecte de artizanat. O 
mică crescătorie de porum
bei și iepuri de casă, un cam
ping cu 100 de locuri, un tea
tru în aer liber, iată 
mijloace destinate 
noi venituri.

Un fapt trebuie, 
deosebit, sublimat: 
permanent acordat 
lăudabile acțiuni de 
ganele de partid, ca 
rul dat de consiliile

să
alte 

aducă

mod

—............ .............. ............................................. ■— — ni JSiiMiWHMWM

în 
sprijinul 

acestei 
către ar
și ajuto- 
populare.

La riadul lor, 
părinții copiilor, 
directorii de școli, 
profesorii șî co
mandanții unită
ților de pionieri 
și-au adus nemij
locit contribuția 
la realizarea 
cestui 
complex

...In ...____
sportiv al pionie
rilor din 
tanța s-au 
iat, zilele trecute, 
întrecerile a sute 
de echipe, care 
au participat la 
„Cupa Estival 
1970“, organizate 
în cinstea zilei de 
23 August. Așa au 
înțeles copiii Lito
ralului să răs
plătească încrede
rea ce le-a fost 
acordată, pentru 
a-și construi, cu forțe proprii, 
un mic paradis terestru. Semn 
al recunoștinței sincere, pe fun
dalul parcului sportiv, cuvinte 
izvorîte din căldura inimilor 
au adunat gîndul tuturor pio-

a- 
splendid 
sportiv. 
parcul

Cons- 
înche-

I
Parcul .Cravatelor roții' 

de recreare - • - din Constanța, loc 
fizică și educație artistică. 

Fotografii : A. NEAGU
nierilort „MULȚUMIM DIN 
INIMA PARTIDULUI PEN
TRU COPILĂRIA NOASTRĂ 
FERICITA !“

Tiberiu STAMA

Redaoti» administrația« »tr. VaiiJe Conta nr. 18,j leleloane i centrală 11 io 05, «ccția corespondenți 116109, interurban 12 |i 286 ; telex: «portrom buc 180. Tiparul 1 I.P. .Informația", București. 40368


