
fROLETARl DIN TOATE ȚĂRILE, UN1Ț1-VA !

.■i

* •<

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

ANUL XXVI Nr. 1007 (6441) 4 PAGINI 30 BANI Duminică 30 august

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ATLETISM

LIA MANOLIU, PERFORMERA ZILEI: 
59,48 m-N0U RECORD LA DISC!

rezultate
excelent La Craiova

LUPTA PENTRU MEDALIILE
DE CAMPIONI MONDIALI UNIVERSITARI
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CAMPIONATUL 
BALCANIC

xz

0 Patru campioni balcanici întrecuți! • Citeva 
cu rezonanță ® La «tafetă, juniorii au evoluat
• Cinci tineri pentru prima oară campioni

, întrecerile „naționalelor" de 
atletism ale seniorilor, pro
gramate pe atît de familia
rul stadion al Republicii, au 
debutat ieri sub 
auspicii. Abia se 
(formalitatea seriilor

. feminine de 400 m gi 
înainte ca spectatorii 
ocupe lacurile cele mai con
venabile (intr-o tribună to
tuși prea goală pentru un 
asemenea eveniment) și iată... 
prima bombă !

, Discul lansat de LIA 
J MANOLIU, după un zbor 

însoțit de murmurele pri
virilor, a atins gazonul 
dincolo de stegulețul tri
color mareînd cei 59.22 m 
ai recordului republican. 
Arbitrii fixează capătul 
ruletei, întind bine pan
glica de oțel și Lia 
nu-și mai poate reține 
bucuria. IMEDIAT APAR 
PE TABELA DE AFIȘAJ 
CELE PATRU CIFRE A- 
LE UNUI NOU RECORD: 
59,48 M ! BRAVO LIA !

. Aruncarea discului a fost, 
de altfel, cloul reuniunii inau
gurale, nivelul său . calitativ 
fiind cel mai u 
toate concursurile 
caracter național, 
găsiți la fișierul 
taie.
• O altă probă de 
vel a fost si cea 
Cei doi favoriți (Carol Cor
bu și Șerban Ciochină) s-au 
încălzit mai greu, dar aproa
pe cu fiecare săritură ei s-au 
schimbat la conducere. După 
ce Ciochină a sărit 16,40 m 
se credea că el avea să fie 
câștigător și că încă un cam
pion balcanic avea să fie în-

ridicat din 
: noastre cu

Dovada o 
de rezul-

ridicat ni- 
de triplu.

cînd 
tl- 

în- 
j a 

a Campionatului
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Lia Manoliu a mai făcut

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a

Filip căreia i-a lip- 
o singură zecime de 
pînă la recordul de

Excelent s-a comportat 
Mariana 
sit doar 
secundă

CRAIOVA. 29 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru). La ora <' J 
aceste rînduri văd lumina 
parului, pregătirile pentru 
ceperea întrecerilor celei de 
IlI-a ediție 
Balcanic de călărie s-au încheiat. 
La baza hipică amenajată în 
Parcul Poporului din localitate 
nu mal este de făcut nici un re
tuș. Tncepind de duminică. toți 
cei 68 de concurenți, din cele pa
tru țări participante. își vor dis
puta. pe parcursul a 3 zile, titlu
rile balcanice.

In cadrul ședinței tehnice, care 
s-a ținut simbără seara, TOTI 
ȘEFII DE DELEGAȚII S-AU 
ARATAT MULȚUMIȚI DE CON
DIȚIILE DE CONCURS. STAI3I- 
LINDU-SE TOTODATĂ ȘI PRO
GRAMUL ZILNIC AL BALCA
NIADEI.

Un amănunt tehnic demn de 
menționat : pentru prima dată 
la un concurs hipic organiza.t la 
noi In țară va fi folosit crono
metrajul electric, care arc la 
bază un sistem bazat pe celule 
fotoeleeirice, realizat de maiorul 
Gh. Mateescu. de la clubul Steaua.

Paralel cu întrecerile propriu-
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un pas spre 60 de metri
Foto : A. NEAGU
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PROGRAMUL
PRIMII HAPt

A CAMPIONATULUI
DIVIZIEI A
LA FOTBAL

București : PROGRESUL 
— C.F.R. CLUJ (stadionul 
Republicii, de la ora 11 ; 
stadionul Progresul, de la 
ora 13 : meciul dintre e- 
chipele de tineret-rezerve);

București : DINAMO
BUCUREȘTI — DINAMO BA- 
CAU (stadionul Dinamo, 

.de la ora 16; partida din
tre echipele de tineret-re
zerve va începe la ora 
12,30) ;

Petroșani : JIUL —
U. T. ARAD;

Pitești: F. C. ARGEȘ — 
STEA6UL ROȘU ;

Ploiești : PETROLUL — 
POLITEHNICA IAȘI;

Timișoara : C.F.R. —
UNIVERSITATEA CRAIOVA;

Constanta : FARUL —
STEAUA ; '

Cluj : UNIVERSITATEA — 
RAPID.
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Participanții la Universiadă pot fi văzuți, deseori, făcind schimb de insigne. In imaginea de 
mai sus au fost surprinși, într-un astfel de moment, și doi sportivi din delegația țării noas- 

Rusu.tre, pololștii Claudiu fi Corneliu

frînt. Dar Corbu s-a concen
trat îndelung și a pornit ho- 
tărît. Rezultatul : 16,68 m> la 
o săritură măsurată Ia urma 
umărului atletului, CĂZUT 
ÎNAPOI. Altfel, poate că 
acum, am fi vorbit despre un 
nou record al tării.

TORINO, 29 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

în noaptea de vineri spre 
sîmbătă, cerul nordului Ita
liei s-a acoperit cu un strat 
gros de nori, din care a în
ceput să se . cearnă o ploaie 
ca de toamnă. Atmosferă ba- 
coviană. de ușoară tristețe, 
după zilele cu soare incan
descent și veselie nestăvilită. 
Vremea mohorîtă exprimă 
parcă starea sufletească a 
unei bune părți a delegației 
sportivilor noștri. Pentru că, 
speranțele puse în ei — 
cel puțin în cei ce participă 
la turneele pe echipe — au 
fost infirmate pînă acum,

ARBITRI ROMANI DE FOTBAL

IN CUPELE EUROPENE

MARTI ÎNCEPE COMPE
TIȚIA INTERNAȚIONALA 
DE TENIS DE MASA

în turneul de polo, In- 
fringerea din partea Sue
diei, cauzată în bună par
te și de arbitrul olandez 
Bruck, ne-a aruncat în tur-

neul final nr. 3, ccl ce va 
stabili ordinea în subsolul 
clasamentului : locurile
7—10.

Desigur, o comportare bună 
in partida cu Uniunea Sovie
tică, o victorie categorică în 
meciul cu Bulgaria ar fi per
mis poloiștilor noștri să parti
cipe la lupta pentru medalii 
sau măcar la aceea pentru 
onorabilele locuri 4—6. Dar 
așa. ..

In primul turneu (locurile 
1—3) s-au calificat echipele 
Uniunii Sovietice, Italiei și Iu
goslaviei, iar în cel secund

Hristache NAUM

Trei importante tntîlniri din 
cadrul competițiilor europene 
ce urmează să se desfășoare 
în zilele ce vin vor fi condu
se de arbitri români.

Este vorba, în primul rînd, 
de meciul dintre CAGLIARI și 
ST. ETIENNE („Cupa campio
nilor europeni"), care va fi 
condus de Gheorghe Limona. 
Cornel Nițescu va arbitra 

partida dintre formația islan-

dezâ AKUREYRI și echipa el
vețiano f.c. Zurich, jocul 
contînd pentru „Cupa cupe
lor".

în sfîrșit, o brigadd de ar
bitri români, avîndu-t la cen
tru pe Aurel Bentu și la linie 
pe Gr. Bîrsan și N. Cursaru, 
va conduce partida SPARTAK 
TRNAVA — OLYMPIQUE MAR
SEILLE, în cadrul „Cupei eu
ropene a tîrgurilor".

^BArC^OC DK CAIARIE ROMkSt*
’ WHB-.Klsm, -O OBUOTW

zise se vor DESFĂȘURĂ ȘI LU
CRĂRILE CONFERINȚEI T.ARI- 
tOR BALCANICE, Sn cadrul că
reia se vor dezbate probleme cu 
caracter tehnic privind organiza
rea viitoarei ediții a campionatu
lui balcanic, ce va avea loc 
în Iugoslavia.

La ora . 14.30, trompețif vor 
suna semnalul de deschidere a 
celei de a treia ediții a CAM
PIONATULUI BALCANIC DE CĂ
LĂRIE — CRAIOVA 1970.

Iată, de altfel, programul 
primei, zite j ora 14.30 — fes
tivitatea de deschidere ; ora 
15.30 — proba de obstacole
(juniori) — campionatul indi
vidual (proba nr. 1) ; ora 17 
— proba de obstacole (se
niori) — campionatul indivi
dual (proba nr. 1).
Emanuel FANTĂNEANU

I
„CUPA

Poiana Brașov 
marți și miercuri 
de tenis de masă 
petiției internaționale 
Carpați", l-r r
diție. Și-au anunțat partici
parea formațiile iugoslave fe
minine și masculine 
Zrenianin, echipele 
Viena (băieți șt fete), 
ploa.na masculină a 
Sparțakus Budapesta, 
toarea. 
ropenl(t 
Budapesta, 
deză. Alături de oaspeții 
peste hotare vor concura 
formațiile noastre brașovene, 
Rapid (f) și Voința . (m).

CARPAȚI
va găzdui 
întrecerile

ale com- 
,Cupa 

aflată la a IX-a e-

ST.K. 
Polizei 

cam- 
Ungariei. 

, ciștigă- 
,pupei . campionilor eu- 

(feminin)', Siati sti 7c a
și, o echipă sue

de 
și

(Continuare în pag. a 4-a)

care ascunde șl puținA melancolie.Dembrovschi zimbeste. Un zimbet .. r_.f__  ___
A fotb ihs.'ulul care știe că nu va putea juca duminică...

UN SPECTACOL SPORTIV
DE EXCELENTA CALITATE

Proba inaugurală a progra
mului de sîmbătă a fost cea de 
K 1 — 500 m care a reunit în 
start, printre alții, pe experi
mentatul I. Cozlov și pe tînă-

CĂDERE DE CORTINĂ LA SNAGOV

DEBUT PE NOI COORDONATE In start — tondiștii probei de canoe dublu.

I Foto : Theo MACARSCHI

cului nostru feminin. Un titlu 
care onorează, dar și obligă...

MANȘA A II a A FINALELOR5

Demonstrațiile de măiestrie 
și putere de luptă — cu atît 
mai mult demne de elogiat cu 
cit ele se manifestau în cadrul 
oficial al campionatelor națio
nale — au continuat ieri, pe 
lacul Snagov, în manșa a II-a 
a finalelor de viteză și'fond.

ZAFIU
LA PRIMUL SAU TITLU !

Foto : VASILE BAGEAC

FOTBALISTUL EM. DEMBROVSCHI 
ÎN BUCUREȘTI9 LA CONSULT
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A
stăzi, prin jocurile de la Bucu
rești . și din alte șase ora
șe din țară, se inaugurează 
o nouă ediție — a 53-a la 
număr — a celei mai popu
lare întreceri sportive din 

calendarul intern — campionatul național 
de fotbal pentru echipele de divizia A.

Evenimentul — așteptat, ca de fiecare 
dată, cu legitim interes de către marea 
masă a iubitorilor sportului cu balonul 
rotund — se va produce într-o conjunc
tură care îi este deosebit de favorabilă, 
determinată în special de buna repre
zentare a soccerului românesc la — re
lativ — recent încheiatul campionat mon
dial din Mexic. Sporul de prestigiu do- 
bîndit cu acest prilej, acumulările și ex
periența cîștigală pe scena ,EI Mundia- 
lului* sînt de natură a influența direct 
și sensibil desfășurarea principalei noastre 
competiții fotbalistice, aaăugîndu-i un plus 
— dorit și necesar — de calitate sub toa
te raporturile. Aceasta constituie, de alt
fel, potrivit opiniei, unanime, dezideratul 
major a cărui împlinire trebuie să ne-o 
aducă noua ediție de campionat, încă 
din prima sa parte. Deoarece dincolo de 
obiectivul primar pe care îl are (și cel 
mai simplu de îndeplinit) de a stabili pen
tru anul următor o nouă ierarhie a va
lorilor în fotbalul autohton, de a desem
na campioana țării și formațiile ce vor 
retrograda în divizia secundă, întrecerea 
echipelor noastre fruntașe oferă cel mai 
propice cadru în care se poate realiza, 
progresul real și continuu ai soccerului 
românesc.

1n-

Avînd, așadar, in vedere importantul 
stimul creat de participarea (soldată cu 
un bilanț onorabil) la campionatul mon
dial, cit și serioasele obligații survenite 
de pe urma acestei prezențe notabile, 
care trebuie onorate, deopotrivă, în a- 
propiatele partide pentru C.E. și in ace
lea ale echipelor ae club pentru diferi
tele cupe continentale, noul campionat na
țional trebuie cu atît mai mult să devină 
principalul cîmp de acțiune pentru creș
terea calitativă a fotbalului nostru al că
rui etalon valoric să și-l exprime.

Avem, deci, temeiuri să sperăm că
trecerea ce se va inaugura azi șă ne 
aducă în arenă echipe bine pregătite pe 
toate planurile, in concordanță cu cerin
țele fotbalului modern, să se dispute la 
un ridicat nivel tehnic și spectacular, în
tr-un climat de deplină sportivitate, alit 
pe terenurile de joc, cit și în tribune, pe 
care le dorim mereu mai populate și mai 
entuziaste.

Debutînd pe aceste coordonate, noul 
campionat va putea asigura condițiile u- 
nei bune reprezentări, la toate eșaloane
le (echipe naționale și de club), a fotba
lului românesc în confruntările interna
ționale, care să confirme și să consoli
deze remarcabila sa ascensiune din ul
tima vreme.

Adresăm, cu acest prilej, o caldă urare 
de succes competiției ca atare, precum 
și tuturor celor ce vor concura, într-un 
mod sau altul, la buna ei desfășurare I

Constantin FIRANESCU

M. Zafiu. Se sconta un 
direct intre cei doi caia- 
și, intr-adevăr, cursa a

I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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ciști ...
purtat, mai ales în prima par
te, această amprentă. Apoi s-a 
intercalat L. Petcu. în final, 
Zafiu s-a detașat cîștigînd — 
cu o diferență de aproape două 
secunde — primul său titlu de 
campion național.

IN SFÎRȘIT, O SURPRIZA
Pentru foarte mulți, favori- 

ții probei de caiac dublu 500 
m au fost Iacob - Rujan, deși 
principalii adversari (Dragui- 
schi - Pavel) au avut in ace.st 
sezon evoluții remarcabile. Or
dinea primelor două locuri a 
fost insă alta decit cea care 
fusese anticipată, victoria re
venind caiaciștilor de la Stea
ua, mult mai deciși in fini*.

JUNIOARA
MARIA NICHIFOROV — 

PRINTRE CAMPIOANE
După ce s-a menținut în pla

nul secund al finalei de K 4 — 
500 m aproape 400 m, echipa
jul dinamovist condus de Vio
rica Dumitru a lansat irezisti
bil atacul, menținînd un ritm 
ridicat pină după linia de 
sosire. Deci, un nou titlu și 
victorie clară asupra eternului 
echipaj rival, condus de Valen
tina Serghei. De remarcat (ap
tul că printre cele patru caia- 
ciste care au îmbrăcat tricou
rile de campioane s-a numă
rat și junioara Maria Nichi- 
foruv, una din speranțele cala-

FINIȘUL LUI SIDOROV 
A DECIS

La CI — 500 m, S. 
condus pînă aproapea

sire, însă Gh. Sidorov 
— de data aceasta

Maxim 
de so- 

a găsit 
- toate

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 3-a, 
la rubrică)

Hotelul „Cișniigiu”. Camera 
123. Locuința temporară a lui 
Em. Dembrovschi, venit la 
București pentru un consult 
medical. Apreciatul ortopedist, 
dr. Dumitru Tomescu, îi va 
spune, dacă puternica contuzie 
de pe rotula genunchiului 
sting, care acum îl necăjește 
atît de mult, are de gind să 
treacă repede sau nu...

— Altfel — ne spune zîm- 
bind Dembrovschi — sînt... 
intact, un bărbat poate să igno
reze o plagă ușoară Ia cap și 
citeva zgirieturi Ia nas. Deși 
mașina mea nu mai e bună 
acum aproape de nimic, trebuie

să spun că am scăpat destul 
de ieftin din accidentul pe 
care I-am avut, punind o frî- 
nâ în fața unei pisici apărute 
pe neașteptate în drumul meu. 
Sper ca acest concediu forțat 
să nu dureze mai mult de 
2—3 săptâmini. Pînă atunci ? 
Băieții vor face totul — sînt 
convins — pentru a nu se ob
serva lipsa mea. Merg greu, 
dar voi veni duminică sâ-i 
văd in meciul cu Dinamo 
București, să-i încurajez. $i 
ei mă încurajează pe mine, in 
aceste zile, mai grele pentru 
mine decit s-ar părea...

Farul — Tarbes, la Constanța
Evoluția rughyștilor francezi așteptată cu mult interes pe litoral

Duminică rugbyștii de Ia 
Tarbes vor fi oaspeții echipei 
Farul Constanța. După exce
lentul joc practicat de sporti
vii francezi în partida de joi 
cu Dinamo București, acest al 
doilea meci din cadrul turneu
lui suscită un mare interes pe 
litoral. La șugestia unor iubi
tori ai sportului cu balonul 
oval, întîlnirea va avea loc în 
cuplaj, pe stadionul „1 Mai“, 
cu meciul de fotbal Farul — 
Steaua, din prima etapă a di
viziei A. Ora de începere — 18

Antrenorul Michel Mouliet 
s-a declarat foarte mulțumit 
după jocul de joi : „Nu m-am 
așteptat la un rezultat favo
rabil. și încă la o astfel ele di
ferență. Oboseala călătoriei, a- 
comodarea cu Bucureștiui, re-

plica sportivă a prietenilor 
noștri de Ia Dinamo, iată ati- 
lea motive de prudență. Vre
mea foarte bună pentru rugby, 
dar și modul in care gazdele 
au abordat meciul au fost in
vitații pentru un ,joc reușit".

Pentru partida cu Farul, an
trenorul Mouliet intenționează 
să păstreze, in linii generale, 
aceeași formație. In orice caz 
modificări sînt posibile numai 
pe compartimentul înaintării, 
intrucit se consideră că linia 
de treisferturi a dat integral 
satisfacție și in special aripile 
Sillieres și Doulou. Antrenorul 
este, de asemenea, satisfăcut 
după primul meci nu are in 
nici un accidentat.

Meciul Farul — Tarbes 
condus de T. Witing.

cA 
tot

n
va

!n alb — care au datîais o pirlc din roniponențil incisivei linii de 
tnnlf de lucru rughvșltlor de in Dinamo. Asia-i, 
tac* un joc la tel de bun In partida cu Farul...

trelsferturl n echipei Tarbes —
sportivii fiaucexi vor evolua la constan(a, deciși *A 

__ foto ; V, BAGțAC
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O LUCRARE
ȘTIINȚIFICĂ
ROMÂNEASCĂ

PREMIATĂ

ÎN ITALIA

In memorii profesorului 
„Mlchele Mltolo" Federa
ția italiana de medldnâ 
aportlvâ a organizat da 

aurind al doilea concurs inter
național de lucrări ștllnțltlea. 
Juriul a decernat ■FREMIUI. 
MICHELE MITOLO autorilor 
români prof. dr. FLORIN UL- 
MEANU, dr. ALEXANDRU 
PARTHENIU, dr. CONSTAN
TIN NEACȘU Șl iprof. I. MU- 
REȘAN, pentru lucrarea : Stu
diu fiziologic complex al atle- 
țllor (alergători de «emlfond 
șl fond) realizată In labora
torul de fiziologie al I.S.E.F. 
București ți cehoslovacului Jan 
Vlbrlch.

Comisia de atrhiulre a dis
tincției întrunită la Institutul 
de Fiziologie Umană al Uni
versității din Roma a apreciat 
In termenii următori realiza
rea cercetătorilor din țara 
noastră.

„Lucrarea cuprinde un 
studiu destul de amplu, cu 
scopul de a obține o eva
luare fiziologică cît >nal 
cuprinzătoare, a capacită
ții atletice de efort și a 
mecanismelor de recupe
rare consecutive. In acest 
scop, fiecăruia dintre su
biecții studiați 1 s-au fă
cut îu mod sistematic, îna
inte și după efortul metric, 
examene electroencefalo- 
graflce, examene ale reac
tivității cardiovasculare, 
ale excitabilității neuro- 
museulare, ale funcției en
docrine referitoare la cor
texul suprarenal. Au fost 
studiate, dc asemenea, une
le aspecte fundamentale ale 
tabloului sanguin, rcflec- 
ttntl transportul hormonal, 
metabolismul electrolitic 
ți transportul oxigenului.

întregul experiment le-a 
permis autorilor să recol
teze un ansamblu de date 
fiziologice șl 
care In mod 
semnificativ se 
obiectivului de 
cadru cit mai 
capacității de 
un tip de efort ci; carac
ter fundamental, pentru cea 
mal mare parte a practicii 
sportive (alergările de 
fond), precum ți pentru 
capacitatea de refacere.

Pe baza convergenței țl 
divergenței factorilor care 
operează In ansamblul sis
temelor homeostatlce fun
damentale, studiul ajunge 
să ofere criterii utllo pen
tru ghidarea unei pregă
tiri mai raționale a aue- 
ților".

Iată o interesantă realizare 
care OBȚINE O PRESTIGIOA
SA RECUNOAȘTERE INTER
NAȚIONALĂ. Ea a fost apre
ciată deoarece ține cont de 
complexitatea biologică a spor
tivilor de performanță, propa- 
gind ldeea studiului multila
teral al funcțiilor organismului, 
singura în măsură să permită 
stabilirea personalității fizio
logice a individului.

Decernarea premiului va 
avea loc cu ocazia celui 
de al 18-lea Congres mon
dial de medicină sportivă 
care va avea loc la Oxford 
Intre 6 șl 11 septembrie a-c.
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O fotografie de acum 60 de ani: echipa F. C, COLENT IN A
A fost odată...
Nu Începe oare așa orice poveste ? De ce ar începe altfel 

povestea fotbalului românesc ? Și totuși, fiind vorba de istoria 
unui sport, ne trebuie... o datâ I Sâ zicem... 1894, cînd revista 
„GIMNASTICUL ROMAN" (nr. 11—12) își anunța cititorii câ :

„Universitățile din Oxford și Cambridge au ținut la jumătatea 
lui decembrie 1893 în Londra, concursul aruncării mingei cu 
piciorul (football). Asistau la această combatere sportivă peste 
10 000 persoane".

Sâ mai fi trecut oare mult timp pînă la sosirea primei ming^ 
de fotbal pa meleagurile noastre ?

Căutînd prima minge, găsești... mai multe I

vînd cu pasiune acest joc. Pu
țin mai tîrziu, se vor remarca 
și alți tineri : Bărbulescu, Al. 
Enescu, Anton, Roman etc., 
ceea ce va face pe cronicarul 
„REVISTEI AUTOMOBILE" 
(nr. 60 din 1910) să spere „că 
nu va trece mult timp pînă să 
vedem o veritabilă echipă de 
fotbal română, formată din a- 
cești elevi, care vor putea ține 
piept oricăror echipe de talia 
lor".

viran cu. sau mai ales, fără 
iarbă) să se poată Înfrunta 22 
de jucători. Se Întâmpla adesea 
ca și unele meciuri oficiale să 
fie susținute cu numai 9—10 
jucători I La „amicale”, solu
ția era simplă : se împărțea 
la doi numărul jucătorilor pro- 
zenți și „căpitanii" își alegeau 
apoi pe rînd, unul cite unul, 
coechipierii. In felul acesta se 
putea juca și 8 la 8 și 7 la 7 
și 6 la 6 și... Așa s-a nășcut 
„MIUȚA", sau — dacă vreți — 
„fotbalul redus", care a devenit 
curînd adversarul întru atrae- 
tlvitate al celui în 11 !

„MIUȚA" și-a avut chiar 
propriile campionate, la care 
luau parte cei mai buni ju
cători ai echipelor „organiza
te" : „Tricolor" campioană in 
1916—1917, 1917—1918 și ......
Venus" (învingătoare în 
Colțea", „Olimpia" etc.
Pasiunea pentru acest 

era atît de mare, îneît 
ani mai tirziu, în 1927, 
ZETA SPORTURILOR" : 
blicat un fulminant articol in
titulat : „O pacoste a fotbalu
lui : Miuța !" Dar, totul a tre
cut de mult...

„Intîiul stadion, mai-
danul" I

biochimice, 
destul de 

Integrează 
a obține un 
expresiv al 
adaptare la

Lazăr Braier, unul din pio
nierii fotbalului nostru, tși a- 
mintea cu nostalgie de prima 
sa minge. O primise In 1895 
cadou de la fratele său care 
studia la Viena. Nici nu știa 
ce să facă cu ea t era prea 
mare pentru oină I Venit In va
canță la București, fratele său 
i-a arătat insă... modul de în
trebuințare și, în curtea case! 
părintești, au început verita
bile dispute. Se juca „unul 
In poartă, celălalt la tras", 
schimbîndu-se la 5 goluri. Cu
rînd, numărul jucătorilor a 
crescut cu toți copiii din veci
nătate.

Este perioada cînd o serie de 
studenți români întorși de la 
studiile făcute peste graniță, ca 
și unii dintre funcționarii 
străini angajați de întreprinde
rile din București, Ploiești, 
Baia Mare etc., încep să joace 
fotbal, 
verde".

Mario 
pionierii 
a admis 
ța altei 
aduse de — ------- . .
povestind, primele „ieșiri 
teren" :

Era prin

duminica „Ia iarbă
Gebauer, unul dintre 
fotbalului nostru, nu 
însă niciodată prezen- 
mingi înaintea celei 
el din Elveția 1 Iată-1 

pe

vara anului 1899

(...) In dreptul lăptăriel „Flora" 
ne îndreptarăm spre maidanul 
de peste drum, pe care se ză
rea In fund, pe un dos de casă 
văruită cam de mult, scrise cu 
Utere mari șl negre, cuvintele : 
„Bolta rece".

Aici, „pe maidanul de la 
„Bolta rece" s-a născut prima 
poartă de fotbal din Bucu
rești. Indicată prin două bețe 
sau două mantale. Aici s-au 
tras primele șuturi și s-au fă
cut primele goluri (...). Tot aici, 
la „Bolta rece", ceva mal tir- 
ciu, au avut loc primele tntîl- 
nlri Intre echipe regulate (...). 
Din primele conflicte persona
le (de) pe teren, a luat naștere 
ldeea formării cluburilor (...). 
Intr-adevăr, cum se certau doi 
jucători mai de seamă, fiecare 
dintre ei își recruta cîțiva par
tizani și a doua zi auzeai că 
s-a format cutare sau cutare 
club".

Să nu credeți că „recruta
rea" era chiar atîț de simplă.

„Pe atunci, un căpitan de 
echipă ca să-și aleagă echipa 
pe teren, trebuia să promită 
echipierilor cel puțin cite o 
friptură și o halbă cu bere, iar 
în caz do victorie, un butoj de 

bere era pus Ia bătaie".

„Paiațele" de la șosea

Legea provocărilor

înaintea primului război 
mondial, în principalele orașe 
ale țării își fac apariția pri
mele „stadii"; 
distruse în 
refăcute cu 
tîrziu. Dar 
(permanentă

Cam In flecar» cartier se în
ființa... minimum un club. Așa 
a luat naștere „COLȚEA" (evo
cat de curlnd de confratele V. 
Firoiu), „TEIUL" (mai tirziu 
„Tricolor") și cite altele. De 
meciuri nu se ducea lipsă. Era 
suficient să se provoace o for
mație și aceasta, obligată de... 
onoare, trebuia să răspundă pe 
teren „dacă are curaj sau nu". 
Cita o dată acest obicei avea 
urmări... tragice I Așa s-a ln- 
ttmplat — de exemplu — In 1814, 
cînd „Uniunea", o echipă abia 
înființată, „minată de o muză 
fatală", a cutezat să trimită o 
provocare primei formații a 
clubului „Colentina". Legea

în majoritate 
război, ele vor fi 
multă trudă mai 

adevărata gazdă 
_____ am putea spune) 

a fotbalului de altădată, ră- 
mine maidanul, „spaima părin
ților, gloria copiilor". El va fl 
scena de debut a tuturor ma
rilor fotbaliști d« mal tîrziu.

Pe --------- ...
desculțe, Iar ghetele — se In- 
timplă șl de-acesiea — ie 
rod atlt de repede, de parc! 
nici n-au fost altfel. De altmin
teri, pe maidan, tot ce-1 de 
piele, de stofă, tot ce-i fabri
cat, se rupe, se ferfenițește 
•volulnd spre zdreanță, In timp 
oe trapul care • poartă 
se-nzdrfiveneșto ager, tot mai 
lat în umeri, tot mai agresiv 
tn brațe, tot mai sprinten in 
picioarele cu pulpe lungi In

maidan, „picioarele-»

• Mal ales în fotbal, ade
vărul e... gol.

a „Cine n-are un bătrln, 
să-l cumpereu. Dar dacă într-o 
echipă s'ml prea mulți... nu e 
cazul „să mal vîndă" din ei ?

e Barele au menirea de a 
suaține plasa șl de a contura 
spațiul adecvat porții. Orice 
alte „atribuții pe. care și le 
arogă sînt pur {4 simplu 
abuzuri !

9 Nu totdeauna meciurile 
tn cate ambele echipe „sînt 
mulțumite de rezultat", mul
țumesc...

• Nici în răstimpul unui 
singur minut, nu trebuie să 
se Uite că meciul are 90.

Atacanții trebuie să lupte 
cu avintul unor asediatori, 
iar apărătorii cu tăria celor 
țn primejdie.

A O ecftipd trebuie să lupte, 
nu pentru marcarea ’ ‘
ci pentrtl marcarea 
multp goluri (decît 
rul).

Atunci cînd. se 
limbaj meteorologic 
țiile probabile", 
surprize...

• Cel mal popular „sport1* 
dotat permanent cu „Cupa 
speranțelor" este Prono... 
sportul.

... ILUSTRATA" din 
1922, arăta că prin 

..............  „rarii trecători care 
se preumblau toamna, dumini
cile, Ia șosea, se opreau mirați 
la spectacolul unor oameni Im- 
brăcați în jerseuri viu colo
rate, cu genunchii goi, care fu
geau ca ieșiți din minți, tot 
dînd cu piciorul într-o minge 
mare și strigînd cît îi lua 
gura... Apoi își continuau <fru- 
mul, zicîntl : cc o mai fi și cu 
paiațele acestea ?“

„Paiațele" își continuau însă 
și ele... drumul, iar „oină en
glezilor", așa cum îi spunea 
fotbalului pe atunci maestrul 
gimnastic N. Velescu, cucerea 
oraș după oraș.

Primul meci de cam-

GAZETA 
12 mai 
1900—1902,

tina, care a fost neînvinsă pînă 
acum (n.n. — în meciurile a- 
micale), învingătoare a ieșit 
echipa clubului „Olimpia" cu 
2 puncte contra 1 (...)“. Și 
astfel, debutînd cu o surpriză, 
„OLIMPIA" va reuși să cuce
rească primele două campio
nate naționale (1909/1910 și 
1910/1911), spre surprinderea 
celorlalte formații alcătuite nu
mai din jucători străini, consi
derați ca adevărați „profesori". 
Dar „elevii" îi examinaseră, 
l'ăsîndu-i... corigenți I

Ce a reușit „Olimpia"

Stră-străbunicul lui... Dinamo București, Unirea Obor, ediția 
1914. In picioare (stingă), C. Niculescu, unul din primii ju
cători de fotbal din țara noastră, în ținuta de atunci a arbi

trilor : pantaloni de oraș, vestă, cravată...

de goluri, 
de,., mal 

a'dversa-

pionat

anunță in 
„forma- 

plouă cu

dată memorabilă din 
fotbalului nostru : 6

is- 
tle- 
s-a 
ca

să

O 
toria 
ccnibrie 1909, zi in care 
disputat primul meci din 
drui competiției care avea
devină mai tirziu campionatul 
național.

In duelul cu „echipa Coien-

Marele merit al „Olimpiei" 
a fost acela de a fi reușit să 
„formeze jucători români de o 
valoare apreciabilă. Printre a- 
ceștia, mai ales trei și anume: 
D. Apostolescu, Niculescți (n.n. 
— pe care l-ați văzut probabil 
și dumneavoastră dînd lovitura 
de începere în ediția jubiliară, 
a 50-a, a campionatului ; avea 
atunci 83 de ani !) și Drago- 
mirescu, cîteșitrei elevi in 
liceu (și care) se numără prin
tre elementele cele mai bune 
ale echipei, avînd o fire spor
tivă bine pronunțată și culti-

provocărilor nu a fost călcată 
. și „Colentina" a oferit „Uniu

nii" o zi teribilă, învingînd-o 
cu 18—0. „Un asemenea scor 
însemna lichidarea" și „Uniu
nea" s-a desființat. Ce 
faci, „legea provocărilor" 
și nescrise (dar totdeauna 
pectate) sancțiuni...

Fetele din cartier

să-i 
dicta 
res-

car-

i,Bobby Charlton", cum l-au pore
clit cel din Valea Jiului — poate 
spune că, are 24 <le ani (la 26 
ianuarie va împlini 25 de ani), 
înainte de a veni la Jiul, a fost 
legitimat la Dinamo București. A 
mai jucat, un timp, la Progresul.

ANA HERESCU, BUCUREȘTI. In 
ultimul timp, am primit foarte 
multe scrisori din rîndurile citi
toarelor amatoare de fotbal. Rîn- 
durile dv., înșirate pe 6 (șase) pa
gini au constituit însă pentru noi 
o mare (șl plăcută 1) surpriză. în 
locul obișnuitelor solicitări — foto-

MARIANA SIRBU, PraTROASE- 
l.E. In sfirșit, o tată căreia ii pla
ce voleiul, și nu fotbalul ! Aproa-

învățătura, pr care o voi depune 
în continuare, să devin arbitru de 
fotbal. Mă pasionează această ac
tivitate, pentru care am, cred, în
clinații. De altfel, numeroase per
soane mi-au spus că n-ar strica să 
devin arbitru**. Priețeni sau duș
mani de-ai dv. ? Lăsînd gluma la 
o parte, vă informez că, periodic, 
toate colegiile județene organi
zează cursuri de arbitri. Interesa
ți-vă, deci, la Bacău, la Județeană 
C.N.E.F.S. Condiții ? 1. Vîrsta de 
18 ani împliniți. 2. Curaj !

In 1914 se Înființase în 
fierul Colentina clubul „TRI
COLOR". Cu multă caznă au 
fost strînse ceva fonduri, care 
abia au fost suficiente pentru 
cumpărarea stambei necesare 
tricourilor. Ziua primului 
meci cu echipa „Bukarest F.C.", 
provocată „după o matură 
chibzuință" se apropia, dar 
nici fonduri pentru confecțio
narea echipamentului nu mai 
erau...

Și atunci, povestea Coste) Ră- 
dulescu, „fetele din cartier au 
primit misiunea să ni le con
fecționeze și îmi reamintesc 
rîvna cu care lucrau pînă după 
miezul nopții, pentru ca trico- 
loriștii să fie bine echipați".

Mîini de aur, primiți după 
zeci de ani, omagiul nostru 
pentru anonimul efort pe care 
l-ați închinat zeului numit fot
bal 1

„Miuța" pasiune
și... pacoste !

care mușchii Își destălnuiesc 
relieful.

Cuvintul sport adus din oc
cident, maidanul iiu-1 cunoaș
te fiindcă limbi străine n-a în
vățat ; dar faptele cuprinse în 
acest cuvînt i-alcătuiesc viața 
de toate zilele".

Ar fi ridicol ca citînd aces
te rînduri, apărute cu decenii 
în urmă, cineva să creadă că... 
regretăm maidanul de odini
oară. Dar, încorsetați de zecile 
de blocuri, i-am ruga pe cei 
care le proiectează zvelta înăl
țare. să nu uite nici pământul, 
spațiu de joacă al copiilor. Cit 
despre ..INTÎIUL STADION, 
MAIDANUL", îl vom lăsa pe 
cel care l-a descris cu atîta 
dragoste, să explice 
ce a făcut-o :

„Am scris aceste 
marginea 
sportivii 
că nu-s 
nului de 
porul mașinilor e strănepotul 
corăbiei cu pînze care a călă
torit pe aceleași mări ale stră
vechilor vînturî.

Și așa cum 
tră păstrează 
al Mioriței la 
cinste, deseori 
ze’e uscate pe fragedul 
lemn, snortul românesc să păs
treze amintirea maidanului din 
care azi se duc copii, Jăsînd 
mimai, gunoaiele prezentului a- 
lături de amintirea trecutului".

Cel care semna aceste rîn
duri era Ionel Teodoreanu.

singur

rînduri pe 
ca să afle 
de astăzi

trecutului, 
stadionului 
decît urmașii maida- 
ieri — așa cum va-

iiteratura noas- 
fluicrul populat 
loc de înaltă 

umezindu-și bu- 
lui

Ilustrații > N. CLAUDIU Pe atunci, nu era prea ușor 
ca pe teren (citiți : orice loo Dorin ȘTEFLEA

Pe că nu-mi vine să cred, 
transmis jucătoarelor noastre fe
licitările dv. pentru succesul rea
lizat In turneul internațional des
fășurat la Constanța. Le-am fi 
adăugat și pe ale noastre. Dar 
ne-am gîndit că e mal bine să le 
păstrăm pentru competițiile ofi
ciale. Iată cluburile la care acti
vează Jucătoarele dv. preferate : 
Mariana Baga — Rapid București, 
Mariana Popescu (nu Cornelia, 
v-ați gîndit. probabil, în momentul 
acela, la săritoarea în înălțime) — 
Dlnamo București, Rodica Popa — 
Universitatea Timișoara.

BUCUREȘTI.
* din 1954, 

Germaniei 
prelungiri, 
au învins 

uit de joc, 
2—0.

I. DUMITRESCU, 
Finala C.M. de fotbal 
dintre echipele R. F. a 
șl Ungariei n-a avut 
Fotbaliștii vest-,germani 
cu 3—2, în timpul obișn 
după ce fuseseră conduși cu

VIOREL BUTURUGA, COMUNA 
TOMULEȘTI. 1) Finala campiona
tului mondial de fotbal din 1966, 
dintre Anglia șl R. F. a Germa
niei, a fost arbitrată de elveția
nul Dienst. 2. Ion Constantin —

grafia unui fotbalist, vîrsta aces
tuia, localitatea în care s-a năs
cut — iată-ne primind de la o re
prezentantă a sexului frumos o 
scrisoare în care sînt luate în dis
cuție. în condițiile unei temeinici 
cunoașteri a lucrurilor, o serie de 
probleme derivînd din activitatea 
jucătorilor, antrenorilor si... cro
nicarilor sportivi. Constat că nu 
vă alăturați acelora care cer des
ființarea „notelor** șl a „stelelor", 
cu toate c< ele nu sînt rezultatul 
unor calcule .electronice care nu 
suferă nici un fel de discuție, ci 
sînt pînă la un punct relative. Da
că am renunța la ele, sîntem si
guri că cei mai dezamăgiți ar fi 
chiar cei care le contestă acum, 
în anumite ocazii : jucătorii șl ar
bitrii. Asta, potrivit proverbului î 
„rău cu rău, dar mai rău fărfi 
rău

M. ROTARU, HALCENI-ȘIPOTE. 
Steaua deține o victorie cu 8—0 
asupra lui Dinamo Bacău, chiar 
pe terenul acesteia din urmă, 
dar ea a fost obținută în anul 
1956. în campionatul trecut s-a re
petat acest scor între cele două 
echipe. însă la București, pe Sta
dionul Republicii.

L. PATRU, BRATILA. „Am ter
minat liceul de cultură generală șl 
aș dori concomitent cu munca de

Ori de cite ori un cercetător al 
fenomenului lingvistic își ale
ge ca subiect limbajul sportiv, 

el, de regulă generală, se referă la 
terminologia propriu-zisă ori la acele 
construcții ți la acele forttte lexicale 
pe. care le apreciază ca fiind mal 
puțin corecte.

Ața a procedat ți autorul rîndu- 
rilor de față atunci cînd a scris 
în această materie o suită de ar
ticole publicate de ziarul INFORMA
ȚIA BUCUREȘTIULUI, după cum 
lntr-un sens identic își orientează 
observațiile sale și autoarea comen
tariului apărut recent în revista 
PRESA NOASTRĂ („Aspecte ale 
limbii sportului" de Luiza Sechc).

Este adevărat că limbajul sportiv 
prezintă încă destule lacune din 
punctul de vedere al terminologiei 
folosite țl al aspectului stilistic. O 
expresie, de pildă, cum este aceasta: 
au obținut o victorie confortabilă 
este nerecomandabilă chiar și în lim
ba franceză, de unde ea este cal
chiată. Pe bună dreptate, revista 
VIE ET LANGAGE o combătea, ară- 
tînd că adjectivul confortabil nu-și 
justifică apariția in contexte de fe
lul celui citat, deoarece el înseam
nă : care procură confortul, care 
contribuie la plăcerile, comoditățile 
vieții. De pildă, un fotoliu 
confortabil.

Circulă — așadar — în 
sportiv unele forme lexicale . 
contexte folosite fără discernămînt. 
Asupra lor va trebui cîndva să stă
ruim mai mult.

De astă dată, însă, îmi propun 
să relev altceva — și anume, o la-

poate fi

limbajul 
șl unele

tură pozitivă a limbajului sportiv. 
Este vorba de spiritul ingenios în 
care, nu o dată, cronicarii sportivi 
relatează și comentează competi
țiile.

Cine, de pildă, urmărește presa de 
specialitate poate observa destul de 
lesne cit de colorat sînt uneori re
date anumite faze și cit de plastic, 
de sugestiv, sînt caracterizate mo
mentele decisive ale jocului.

Cînd afirmăm aceasta, avem în ve
dere stilul expresiv al feluritelor dis
cipline sportive și, cu deosebire, al

Opinii pe

Prezentare
S «colul nostru nu tst» numai ««colul minunilor 

«nsrgiei atomice, al televiziunii, al zborurilor cos
mice — ci, deopotrivă, al recordurilor, al dorinței 

omului de a depăși totul ți a se depăși pe sine.
Pină și recordurile biologice sînt in pericol. Desigur, nu 

rezistența la foame și sete, nu statura sau greutatea maximă 
a omului, cît mai ales creșterea indicilor somatici, puterea 
memoriei, vîrsta medie, longevitatea.

De altfel, citeva recorduri par ți greu de depășii I 2,7J m 
înălțime, 484 kg greutate, 69 de copii născuți de O singuri 
femeie, 242 de ani vîrsta cea mai înaintată.

Dar să trecem mai bine la recordurile din lumea ani* 
malelor și recordurile din lumea științei. Fără să fini bio
logi, eterna curiozitate omenească va fi mulțumită sS afle 
viețuttoarea cea mal rapidă sau cea mai mare, pe usaat «au 
tn apă (rîndunica, elefantul, balena), vîrsta de 10 000 de 
ani a chiparosului sau de 300 de ani a crocodilului ți vul
turului.

Celor șapte minuni ale lumii antice, ailminM eu farul 
din Alexandria (140 m) ți Piramida lui Keeps (148 m), 
contemporanii obișnuiesc să le opună minunile lumii mo
derne, construcții masive sau cutezător înalte, ața ca Tur
nul Eiffel (300 m), stadionul Marocana (220 000 de locuri), 
Empire State Building (103 etaje, 449 metri), Fumul da 
televiziune din Moscova (584 m).

Să nu credeți însă că in lumea aceasta a recordurilor 
inteligente, constructive, nu există ți o goană după excen
tricitate și originalitate cu orice preț, recordurile numita 
absurde. Șapte zile șl șapte nopți sub duș, 11 litri de bere

III
înghițiți in aproape șase ore, păr lung de 7 m 90 și mustăți 
de 2.85 m crescute în 23 de ani — iată numai citeva recor
duri extravagante, insipide sau cum veți vrea dv. să le 
numiți.

Cît drum de aici pînă la tentativele aparent numai ab
surde, dar temerare, generoase, progresiste ale alpiniștllor, 
automobiliștilor, aviatorilor (HILLARY, CAMPBELL, VLAI- 
CU). Sau victoria geniului omenesc în cutezătorul său zbor 
spre și in cosmos. (GAGARIN sau APOLLO 12).

Un popas mai îndelung vom face, în suita noastră de 
prezentări, la recordurile sportive. Și credem că acest lucru 
este firesc și interesant. Este lumea căreia îi aparținem și 
In care schimbările, salturile sînt cele mai spectaculoase.

Incepînd cu recordurile pe calități (viteză, forță, rezis
tență, îndemînare), continuînd cu recordurile atletice și de 
înot, recordurile sportive prezintă aspecte inedite legate nu 
numai de principiile fiziologice, biomecanice și psihologice, 
ci și de noutățile bazei materiale : tartan, material plastic, 
fibră de sticlă, pîrtii artificiale.

Vor fi, sperăm, interesant de urmărit recordurile aviatice 
— planorism, parașutism, aviație — și, în curînd, cînd va 
veni decembrie, recordurile sporturilor de iarnă (patinaj, 
bob, schi). Vom alătura cu curaj și încredere pentru viitor, 
recordurile românești celor mondiale, tn ultimii ani noi do
vedind mereu dorința și posibilitatea de a fi dt mai 
aproape de recordurile lumii și chiar de a le întrece. Nu 
vom uita nici precocitatea recordmanilor și nici longevita
tea recordurilor.

Neapărat vom prezenta și stărui asupra recordurilor voin
ței omenești, poate cu o scurtă incursiune tn istoria cul
turii, căci nu avem dreptul să ignorăm puterea de luptă 
și sacrificiu a unor mart creatori ca BEETHOVEN, BĂU- 
CESCU, OSTROVSKI. Aproape nu veți crede că orbii pot 
deveni sculptori sau miniștri ai culturii, înotători de mare 
fond sau săritori la înălțimea de 1,81 m.

Tot aid va trebui să scriem puțin și despre acești record
mani ai lumii moderne, care cu prețul vieții lor, experi
mentează și fși confirmă, asemenea lui PASTEUR, cîndva, 
tezele științifice. Ați ghicit, este vorba de THOR HEYER
DAHL, BOMBARD, TAZIEF, COUSTEAU, CASTERET.

Desigur, nu vor fi uitați sportivii: maratoniștii, decatlo- 
niștii, pentatloniștii moderni, înotătorii de mare fond, toți 
cei care prin voința lor, am spune aproape supraomenească, 
ne dovedesc nouă tuturor, că limitele posibilităților ome
nești tn fond nu există, că nimic hu este imposibil.

Tot la recordurile voinței umane vom aminti șl p« poli- 
gloți, căci dincolo de inteligență și memorie, fără doar ți 
poate se cere și o voință excepțională pentru a învăța, mai 
ales în timpurile noastre, zece sau șaptesprezece limbi.

înainte de a anticipa recordurile viitorului — temă ao 
tuală, pasionantă și nu lipsită de surprize — vă vom invita 
sd reflectați și sa alegeți, după preferința dv., cele mai 
valoroase recorduri ale lumii, indiferent de domeniu, indi
ferent de timp, ded cele mai prețioase recorduri umane 
reușite cu trudă și inteligență de-a lungul secolelor.

Aceasta este tot ceea ce vă propunem să prezentăm șt 
să dezbatem împreună, succint sau mai pe larg, mai mult 
sau mai puțin documentat, dar totdeauna- cu dorința de « 
vă interesa și stîrni opinia, în rubrica pe. care o vom inti
tula de acum înainte „LUMEA RECORDURILOR".

VIRGIL LUDU

I SE SxJNE ȘI RING

1929 marchează începutul 
sale. Nu punem 
intre ghilimele, 
motiv că avem

cuvintul 
pentru 

în față,

Nu a boxat niciodată. Părinții
— sînt mulți ani de atunci — 
l-au Interzis categoric copilului, 
ALEXANDRU PETRESCU, să se 
„bată", șl poate tocmai de aceea, 
ca o răzvrătire a sentimentelor 
prea mult strunite, el s-a dedicat 
boxului.

Celor două nume prin care 
este cunoscut tn buletinul de 
Identitate, 1 se adaugă, cu timpul 
un al treilea : RING. Așa îi spun 
prietenii. Pe acest nume îl strigă 
boxerii. Căci Alexandru Petrescu- 
Ring a 'devenit de mult un per
sonaj Interesant al sportului cu 
mănuși.

Anul 
carierei 
carieră 
simplul
intr-adevăr o carieră.

Timp de aproape 50 
fostul vopsitor — azi pensionar
— a fost și este încă montator 
de ringuri. Pe ringurile montate 
de el au urcat boxeri celebri ca 
Valentin Angeiman, fost campion 
al lumii la categoria muscă, ac
tualul campion mondial Nino 
Benvenutl, scoțianul Mc. Taggart, 
triplul campion olimpic Laszlo 
Papp, dublul 
cehoslovacul 
Dante Cane, 
sau Pozniak. 
vește pe boxerii români 
cepind de la generația cea mal 
tlnără șl alungind la un Lucian 
Popescu, Constantin Nour, Tonta 
Aurel, Mitică Teodorescu, Gheor- 
ghe Axlotl, Ion Popa șl ntulțl 
alții — cu toții îl știu șl îl pre
țuiesc pe Alexandru Petrescu- 
Ring. In „careul magic" montat

campion 
Torma. 

sovieticii
In ceea

tată în altă parte a limbajului spor
tiv — și anume în originalitatea de 
expresii cu care cei mal mulți co
mentatori ai competițiilor sportive 
redau șl analizează desfășurarea jo
cului.

Această originalitate constă cu deo
sebire în noutatea și plasticitatea 
imaginilor folosite pentru a oglindi 
fazele * ‘

Voi 
place, 
unele 
(jucătorii bucureșteni)

întrecerii sportive, 
cita, alese aproape 
din diferite cronici 
exemple: „după

la întim- 
sportive, 

dominare 
peste puțin

limbii cronicilor sportive
celei pe care o reprezintă 
și la care, cu titlu ilustrativ, 
referi ceva mai departe.

Spunînd stilul expresiv, 
gîndim la ceea ce constituie ______
lexicale tipizate cum sînt: foarfecă, 
luminare, arbitru «= cavaler al flu
ierului, sportul cu balonul rotund = 
fotbalul și altele la fel. Nu astfel 
de termeni sau de formule verbale 
devenite convenționale reprezintă — 
cum crede autoarea articolului citat 
— „construcții metaforice cu mare 
încărcătură expresivă".

încărcătura expresivi trebuie cău-

fotbalul 
ne vom
nu ne 

formele

timp, au oprit motoarele1'; „pînă 
în momentul 62, cînd Țarălungă a 
încheiat prelungitul asediu la poarta 
lui Matache" ; „Treziți la realitate 
de acest d glacial, dinamoviștii a- 
bandonează... baletul în repriza a 
doua"; „portarul piteștean plonjează 
ca în... lac" ; „Dinamoviștii mai fac 
citeva dantelării..."; „Pînă la sfîrșitul 
partidei, se Iscă niște seîntei la ci
teva intrări tari și asistăm la vreo 
două-trei false alarme la poarta oas
peților" ; „Pavlovici execută citeva 
driblinguri la mijlocul terenului și 
încolțit de adversari pasează lui

de ani,

olimpic, 
Italianul 
Soțlkas 

ce-1 prl- 
!n-

Petrescu-Ring, s-auAiexandrude
întrecut foarte mulți din băieții 
noștri, Gheorghe Negrea, Nicolas 
Linca, Mircea Dobrescu, Gheor
ghe Flat, Vasile Tiță, Dumitru 
Ciobotaru, Eustațlu Mărgărit etc. 
In „careul magic" montat de A- 
lexandru Petrescu-Ring au primit 
medalii de aur proaspeții cam
pioni europeni. Constantin Ciucă. 
Aurel Dumitrescu, Callstrat Cu- 
țov și Ion

La vîrsta 
mai mulți 
pleacă în 
colțuri ale 
ringuri.

Alexandru Petrescu-Ring a 
fost, este șl va rămîne un prie
ten al boxului.

Theo MACARSCHI

Alexe.
de 63 de ani, etnd cei 
se dedică odihnei, el 
cele mai Îndepărtate 
țării, pentru a „clădi*

tr

Dincuță. Acesta nu stă 
pe gînduri și șutează de 
Mingea se duce ca din

Pasajele citate sînt desprinse din 
citeva comentarii apărute anul ’ tre
cut.

Iată și citeva exemple mal recen
te : „...un șut puternic al aceluiași 
Munteanu trece pe lingă colțul por
ții și taie răsuflarea spectatorilor". 
„Tn minutul 40, Tegean șutează in 
bară, parcă sar țăndări, dar n-a fost 
gol" ; „In minutul 60. Pfgulea cen
trează și Roșu „suflă" balonul de 
lingă Mărculcscu..." ; „Numai că ieri 
bucureștenil au avut două, să le zi
cem. ghinioane — o apărare... decor 
din carton și mai important, adver
sarul n-a ingenunchiat"; ,,Se poate 
spune că -noul val» (adică noii ju
cători introduși în echipă, n. n.) de 
la Rapid și-a făcut datoria".

Am putea cita numeroase alte e- 
xemple de același fel — toate me
nite, prin ineditul și sugestivitatea 
lor imagistică, să confere limbajului 
sportiv una din valorile lui esen
țiale : expresivitatea.

Cultivind această expresivitate și 
ferindu-se a folosi atît formulele 
de-a dreptul necorecte, cît și pe cele 
devenite clișee — autorii comentarii
lor și ai reportajelor sportive pot 
astfel conferi stilului acele caracte
ristici menite să-l facă viu, plăcut.

N. MIHÂESCU

prea mult 
la 30 de m. 
tun".
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SURPRIZĂ LA PISTOL LIBER:
G TOTH (U.T.A.) ESTE NOUL CAMPION

pe pista de concurs de laifAspect de la campionatele Statelor Unite, din 1967, desfășurate 
„ ’ Henley, St. Catharines

’ DlnomoTlstll qu dominat proDclc de ilmDAtA

Proba de pistol liber se pare că nu mai constituie apana
jul țintașilor bucureșteni. Ieri, în cea de a treia zi a campio
natelor naționale de tir, s-a Înregistrat o mare surpriză i LO
CUL I LA PISTOL VITEZA A REVENIT UNUI SPORTIV 
MAI PUȚIN CUNOSCUT, ȘI ANUME LUI GAVRIL TOTH 
DE LA U.T. ARAD.

Pag. a 3-a ,

FINALA CUPEI „U.T. C.‘<

Azi, se va decide campioana 
satelor pe anul 1970

• In cursa pentru titlu au mai rimas 4 echipe • Tați ți fio 
in formație protagoniști ♦ Jocuri decisive In eșalonul secund

6
Campionatele europene do canotaj, desfășurate anul tre- 

^BUt la Klagenfurt (Austria), au constituit și un preambul 
al „mondialelor" masculine, care .vor avea loc în orașul ca
nadian St. Catharines, între 3 și 6 septembrie. Atenția iu
bitorilor canotajului se îndreaptă acum spre orașul gazdă al 
celui de al III-lea campionat 
lin. Ia care vor participa și
Bom&nlei.

într-o discuție avută anul 
■Arecut, la Klagenfurt, cu dl. 
’THOMAS KELLER, preșe
dintele F.I.S.A., domnia sa 
declara: „Am vizitat pista 
de concurs Henley, de la St. 
Catharines, care corespunde 
Intru totul cerințelor unui 
campionat mondial. Potrivit 
normelor de omologare ale 
FJJS.A, ea a fost încadrată 
tn clasa A. Sînt sigur că toți 
partlclpanții le vor dovedi 
mulțumiți de modul cum se 
vor prezenta oondlțUlo 
întrecere". Totodată, în 
drul unei conferințe 
presă, primarul orașului 
Catharines, dL Mackenzie 
Chawn, spunea ziariștilor

mondial de canotaj mascu- 
echipajele reprezentative ale

de 
ca
de 
St 
A.

. . «- 
Câți tn gală 1 „Avem un oraș 
frumos șl modern. El cete 
supranumit șl eetatea-grftdi- 
nă a Canadei. Pe timpul 
campionatelor mondiale, cu
lorile șl parfumul parcurilor 
vă vor incinta cu frumuse
țea lor. St Catharines este 
centrul comercial și Indus
trial al Peninsulei Niagara. 
Noi așteptăm cu nerăbdare 
campionatele mondiale de 
canotaj, pentru că, tn ceea 
ce ne privește, vom fl bucu
roși să ne facem, cu această 

. ocazie, noi prieteni."
li Ca amănunte suplimenta- 
|re, se poate adăuga faptul 
|că pista de concurs — Royal 
I Canadian Henley — aflată 
Kia St Catharines, statul On- 
Ș^tario, posedă singura insta-

lațle de clasa A, din America 
de Nord, destinată canotaju
lui. Amenajată în 1967, cu 
ocazia primului campionat 
al Americii de Nord, ea a 
fost în întregime moderni
zată în vederea marii între
ceri ce va avea loc aid.

Pista măsoară 2 500 m pe 
axa lud-nord, fiind proteja
tă contra curențllor de aer 
de pădurile aflate pe ambele 
maluri 
re «Ini 
culoare 
M)0 m 
tale, susținute de 
eu o lățime totală de 100 
m șt • adfnefane minimă de 
8 m. Curentai apel poate fl 
controlat complet printr-un 
baraj hidroelectric, O tabelă 
electronică pentru afișarea 

rezultatelor a fost montată 
deasupra turnului de sosire, 
față în față cu tribuna prin
cipală, unde se află și che
iul pentru ceremoniile pro
tocolare. în partea estică a 
pistei de concurs, un mare 
hangar, construit pe insula 
Henley, asigură adăpostirea 
ambarcațiunilor și odihna 
canotorilor. Conform preve
derilor meteorologice, zilele 
de Început de septembrie 
sînt, in general, Însorite și 
cu o temperatură moderată 
(20 grade Celsius), iar nop
țile dulci și senine.

Tradițiile sportive ale ora
șului St ■ Catharines sînt re-

Instalațiile de pieca- 
oonstrulte pentru 0 
(ballzate din 500 in 
cu panouri numero- 

cabluri),

cunoscute în întreaga Cana- 
dă, aici organizîndu^se ma
joritatea marilor regate de 
canotaj de pe continentul a- 
merican, din 1963 și pină în 
prezent. Situat în inima cul
turilor fructifere din pen
insula Niagara, orașul se află 
la 60 km de Bufallo și la 
90 km de Toronto. Centru 
industrial, ridicat pe malul 
Iacului Ontario, unul din ce
le cinci Mari Lacuri, St. Ca
tharines este, de asemenea, 
și port maritim, datorită ca
nalului Welland, care traver
sează peninsula. Farmecul 
Cascadei Niagara, la 15 km 
de oraș, constituie, bineînțe
les, punctul de atracție 
tuturor turiștilor.★

Așa cum ne asigură orga
nizatorii, printr-un bogat 
material de prezentare pus 
la dispoziție, toți cel 
zenți la St Catharines 
cea de a III-* ediție * C.M. 
de canotaj vor avea la dis
poziție condiții ideale de în
trecere.

Este pentru prima oară în 
cei peste 20 de ani de cînd 
se organizează campionat pe 
țară la acest gen de armă 
că titlul 
Intră în 
tor din 
Toth are

la cooperativa 
Arad șl practică 
anii adolescenței, 
junior a cîștigat 

titluri la armă sport 
de pistol liber o 
doar de patru ani, 
rul său fiind Ion 
Deși rezultatul său 
— nu constituie o 
loroasă, cîștigarea probei re
prezintă totuși o performan
ță, întrucît ea a fost obținută 
într-un concurs la care au 
participat toți specialiștii 
probei, printre care și com- 
ponenții iotului național. In

de campion al țării 
posesia unui trăgă- 
provincla. Gavril 

SO de ani, este «u- 
Precjxia 

tirul 
Cînd 

cîteva 
Proba 

practică 
antreno- 

Popovici. 
— 544 p 
cifră va-

general, lupta a foit foarto 
strfnsă la această probă, e- 
chipele Steaua și Dinamo, 
clasate pe primele locuri, de 
pildă, realizînd același punc
taj — 2145 — lucru extrem 
de rar întllnit în concursuri 
pe echipe. 4

In celelalte probe disputate 
•îmbătă, armă cu aer com
primat și pistol standard, un 
frumos succes au repurtat 
trăgătorii dinamovlști, în 
frunte cu M. Ferecatu, Mari
na Vasiiiu și G. Maghiar. La 
proba de pistol standard, for
mația clubului Dinamo a 
stabilit un nou și valoros re
cord republican.

I - Caiac-canoe -

. (Urmare din pag. 1) 
r------------------------------------
; (resursele fizice pentru un finiș 

susținut. Pare să 
un început pe 
continuat.

solicitate de o întrecere de 
fond.

DOAR O 
DE

fie vorba de 
care-1 dorim

ZECIME 
SECUNDA...

cea mal echilibrată 
zilei 1 Patzaichln și 
au condus toată 

apropiau de balizele

A fost 
finală a 
Covaliov 
cursa, se . .
de la sosire siguri de titlu, 
dar echipajul Manea - Calabi- 
ciov, format din doi excelenți 
viteziști, a „urcat" surprinzător 
și a ciștigat cu o diferență de 
numai o zecime da secundă.

FIȘIER

'■
■„

I

K 1 — 500 m 1 1. M. Zaflu 
(Dlnamo) 1:57,8, 2. L. Bei cu
(D.) 1:39,9, 3. I. Cozlov
(Steaua) 2:00,2 : K 2 — 500 m : 
1. i. Dragulschi — E. Pavel 
(Steaua) 1:43,5, 2. I. Iacob —
R. Rujan (Dinamo) 1:44,8, 3. 
M. Nemeș — D. Diâconescu 
(D.) 1:47,4 ; K 4 —i. 500 m (f) : 
1. Dlnamo (V. Dutaitru, M. 
Nlchiforov, I. Calenlc, M. Lo- 
vlnț 1:46,9, 2. Steaua (V. Ser- 
ghel, F. Ditcov, N. Mangea,
H. Evdochimov) 1:48,2, 3.
Steaua (P. Cucluc, P. Ghenu, 
M. Ivanov, D. Anghelescu) 
1:50,0 ; C 1 — 500 m : 1. Gh. 
Sidorov (Dlnamo) 2:10,0, 2.
S. Maxim (D) 2:12,0, 3. I. Se
vastian (S) 2:13,0 ; C 2 — 500 
mi 1. C. Manea — V. Ca- 
labldov (Dlnamo) 1:54,4, I.
I. Patzaichln — S. Covallov 
(D) 1:54,5, 3. E. Nemeș — S. 
Nemeș (D) 1:5«,4 ; K1 — 4x 
60s m : 1. Dlnamo (Vernescu, 
Sciotnic, D. Ivanov, E. Bo
tez) 7:36,5, 2. Steaua (A. Con- 
țolenco, I. Irimla, S. Tlmofan,
H. Ivanov) 7:47,2, 3. D. Pe
treacu, L. Samovschl, O. Ru
jan, E. Zabara) 7:50,5 ;K3 — 
10 000 m i 1. N. nievlcl — N. 
Artimov (Steaua) 44:35,5, 2.
8. Ivanov — R. Bartolomeu 
(S) 49:05,0, 3. B. Cucluc (S) 
— P. Melnlcenco (D) 45:31,4 : 
K 1 — 10 000 m : 1. St Pocora 
(S) 19:05,0, 3. S. Cucluc (S) 
49:13,2, 3. C. Macarenco (D) 
49:25,7 1 K 4 — 10 OOO m : 1.
Steaua (Coșniță. Slmlocenco,
I. Terente, N. Terente) 38:57,2, 
3. Dlnamo 39:03,9, 3. Dlnamo 
31:55,3.

Din nou, cuvinte de laudă pen
tru evoluția fraților E. și S. 
Nemeș, clasați pe locul III.

ȘTAFETA DINAMO 
ÎNVINGĂTOARE... LA PAS !

Finala de ștafetă a confir
mat irftegral pronosticurile în 
ceea ce privește ordinea pri
melor 3 echipe. Doar ’iferența 
— 11 secunde ! — cu care a 
cîștigat ștafeta dinamovistă for
mată din Vemescu, Sciotnic, 
D. Ivanov, E. Botez a surprins.

ZECE
IN

KILOMETRI
FRUNTE I
prin soluțiile tac-A plăcut, 

tice, prin dîrzenia șl buna pre
gătire a echipajului, evoluția, 
caiaciștilor Ilievici și Artimov, 
învingători autoritari în proba 
de K2 — 10 000 m. Ei au con
dus de la start la sosire, cuce
rind meritat un titlu care le 
răsplătește eforturile deosebite

POCORA
ACELAȘI EXEMPLU 
DE TENACITATE

Desfășurarea finalei de caiac 
simplu fond ne-a prilejuit, din 
nou, ocazia de a admira dîr- 
zenia caiacistului Șt. Pocora, 
fără Îndoială un bun specialist 
al probei, dar înainte de toate 
un exemplu de sîrguinciozitate 
și perseverență, în pofida unor 
anterioare insuccese interna
ționale.

CURSA „FAIR-PLAY"~ulul
întotdeauna finală cu „bu

cluc" (abordaje, accidentări, 
descalificări...), de data aceas
ta finala la K 4 — 10 000 m a 
fost de o sportivitate pe care 
o aplaudăm și pe care o do
rim permanentă. De aceea, o 
dată cu felicitările adresate 
campionilor — echipajul clubu
lui Steaua: Coșniță, Simio- 
cenco, I. Terente, N. Terente 
— evidențiem comportarea tu
turor finaliștilor acestei probe.

pre
ia

REZULTATE : pistol liber 60
focuri : 1. G. TOTH (U.T.A.) 544 
p, 2. L. Glușcă (I.E.F.S.) 541 p, 
3. M. Teodor (Steaua) 541 p, 4. 
I. Pleptea (Dinamo) 541 p, 5. G. 
Maghiar (Dinamo) 540 p, 6. D. 
luga (Dlnamo) 538 p. re echipe : 
1. STEAUA 214S p (pe ultimele 
decade 366 p), 2. Dlnamo 2145 p 
(356 p), 3. I.E.F.S. 2121 p. Pistol 
standard (20-f-20-f-20 focuri) : 1. 
G. MAGHIAR (Dinamo) 564 p, 2. 
M. Roșea (Dinamo) 561 p, 3. L. 
Glușcă (I.E.F.S.) 560 p, 4. D. Iug’a 
(Dlnamo) 559 p. 5. A. Gered 
(Steaua) 556 p, 6. V. Atanasiu 
(Steaua) 548 p. Pe echipe : 1. DI
NAMO 222» p (nou record), 3. 
Steaua 3174 p (cu 1 p peste ve
chiul record), 3. I.E.F.S. 2165 p. 
Armă cu aer comprimat 60 f. se
niori : 1. M. FERECATU (Dlnamo) 
567 p, 2. P. Șandor (Steaua) 564 
p. 3. D. Becea (I.E.F.S.) 557 p, 4. 
D. Vldrașcu (Dlnamo) 553 p, 5. 
A. Bellnschl (I.E.F.S.) 553 p, 3. N. 
Rotaru (Metalul) 352 p. Pe echi
pe : 1. DINAMO 2308 p, 3. I.E.F.S. 
J1M p, 3. Steaua 3165 p. Senioare: 
1. MARINA VASILIU (Dlnamo)
M3 p, record egalat, t, Edda Bala 
(I.E.F.S.) 553 p, 3. Mariana Feodot 
(Dlnamo) M4 iț>, 4. Arltlna Blțlcă 
(C.F.M.B.) 554 p, I. Veronica
Stroo (Dlnamo) IM p, 6. Malania 
Petreacu (Dlnamo) UI p. Pe echi
pa I L DINAMO UH p, 3. LE.F.3. 
1M4 p.

Intraoerfla m tnohale azi, pe po
ligonul DomnefU.

T. RABȘAN
I. SECELEANU —coresp.

Căpitanul echipei Viața Noua-Olteni Gh. Copoieru ji 
jiul său Constantin — se apără cu abilitate intr-un careu 
al echipei adverse, aflată la „prindere". Fază din meciul 
Viața Nouă Olteni — Biruința Gherăiești, încheiat cu 
rul de 13—3.

Marin Ferecatu (Dinamo) d*~ 
țipătorul probei de armă a» 

aer comprimat tO focuriEm. F.

AZI, In divizia b
Azi, în campionatul di

viziei B este „ziua a treia". 
Capetele de afiș sînt meciu- 
rile A.S. Armata Tg. Mureș 
— Portul Constanța (seria I) 
și Electroputere Craiova — 
Politehnica Timișoara (seria 
a II-a). In întîlnirea de la 
Tg. Mureș, elevii lui Bone 
vor încerca să-și adjudece 
ambele puncte în fața unei 
echipe care, în ultimul med, 
a arătat o formă bună. Cea
laltă partidă (se va desfășu
ra la Tg. Jiu, în urma 
sancționării clubului craio- 
vean cu ridicarea dreptului 
de organizare a unui joc o- 
ficial), poate confirma star
tul bun al timișorenilor în 
noul campionat, dar Tg. Jiu 
nu este chiar așa de departe 
de Craiova...

Dintre întîlnirile de azi 
mai ies în evidență și cele 
ce vor avea loc la 
rești (Sportul studențesc — 
Oțelul Galați), la Galați (Po
litehnica — Metalul Tîrgo- 
viște) și la Brașov (Metrom 
Progresul Brăila) — din se
ria I. la Oradea (Olimpia — 
Corvinul Hunedoara), la A- 
rad (Vagonul — Crișul O- 
radea) și la Sibiu (C.S.M. — 
Minerul Anina) — din seria 
a II-a.

Bucu-

sco-

OBSERVATORII FEDERALI-IÂ DATORIE!
Ca în flecara an, un grup de observatori, in frunte eu 

membrii Biroului federal, vor urmări meciurile echipelor de 
divizia A, referind apoi asupra tuturor aspectelor pe care 
le-ou avut aceste jocuri: nivelul lor tehnic, comportarea 
jucătorilor, calitatea arbitrajelor, condițiile organizatorice în 
care s-au desfășurat partidele respective etc.

Iată — fiindcă nu e nici un secret! — numele celor 37 
de observatori federali:

Mircea Angelescu, Ion Balaș, Ion ȘIclovan, Ion Dumitrescu, 
Florea 
stantin 
Mihai 
Costea
Gherghe, Anton Ioniță, Octav Luchide, Ion Marinescu, An
gelo Niculescu, Gheorghe Ola, Olarti Petre, Gheorghe Popescu, 
Nlcolae Popescu, Ion Pișcarac, Nicolae Petrescu, Andrei Ră- 
dulescu, Nicolae Roșculeț, Traian Șerbănescu» Marin Stoi- 
cescu, Ștefan Socaciu, Dumitru Tomescu, Mihal Tănăsescu, 
Gheorghe Urih, Emeric Vogi.

Tănăsescu, Ion Alexandrescu, Grigore Arjoca, Con- 
Ardeleanu, Braun Coloman, Gheorghe Brabdabur, 

Botez, Gheorghe Constantinescu, Iancu Ceaureanu, 
Ștefan, Mircea David, Florin Dumitrescu, George N.

ULTIMELE VEȘTI DE LA DINAMO BACĂU
S’ Jucătorului Rugiubei i s-a ridicat suspendarea

în ziua de 28 august a avut 
loc ședința biroului secției de 
fotbal Dinamo Bacău, prezidată 
de tovarășul Aurel Callman- 
dric, președinte de onoare al 
duhului. La această ședință au 
participat tovarășii Victor Enă- 
șoaie, secretar al comitetului 
județean de partid și Dumitru 
Dumitriu, vicepreședinte al 
CJEFS Bacău.

Cu acest prilej a fost ana
lizat stadiul de pregătire al 
echipelor de fotbal (seniori și 
tineret-rezerve) înaintea înce
perii noului campionat. Din 
informarea prezentată de an
trenorii Valeriu Neagu și C.

ZIUA A DOUA
LA „ZBOR LIBER1

SIBIU, 29 (prin telefon, do 
la corespondentul nostru). Cea 
de a doua zi a campionatelor 
naționale de aeromodele — 
zbor liber a debutat cu între
cerile rezervate planoarelor A 2. 
Tn această finală, o comportare 
deosebită a avut medieșanul 
Manfred Silex care, deși parti
cipant pentru prima oară Ia 
categoria respectivă, a obținut 
punctajul maxim, învingînd p« 
favoritul probei. Mihai Lefter 
(Grivița Roșie București).

REZULTATE : CAT. PLA- 
NOARE A 2 : juniori : 1. VIO
REL POPA (Tehnofrig Cluj) 
688 p. 2. I. Sava (Chimia Bu
zău) 683 p, 3. L. Aved (Avîntul 
Gheorghieni) 649 p ; seniori î 
1. MANFRED SILEX (Gaz 
metan Mediaș) 890 p, 2. Mi
hai Lefter (Gr.R. Buc.) 884 p, 
3. Gabriel Sahl (Plastica Ora
dea) 874 p ; PROPULSOARE 
B1 : juniori : 1. I. IOESCU 
(Dacia Pitești) 242 p, 2. V 
Iancu (Rovine Craiova) 210 p, 
3. I. Eftenie (Rovine Cv.) 190 
p; seniori: 1. NICU BEZMAN 
(Oțelul Galați) 404 p, 2. E. 
Nistorescu (Rovine Cv.) 374 p. 
3. I. Szabo (Plastica Oradea) 
366 p.

Ilie IONESCU

Rădulescu, ca și din dezbate
rile ce au urmat-o, a rezultat 
că perioada precompetițională 
a fost bine folosită, cele două 
echipe avind la ora actuală o 
bună pregătire. Luindu-se, tot
odată, in discuție și comporta
rea pozitivă de care a dat do
vadă in ultima vreme jucă
torul Mihal Rugiubei, s-a ho- 
tărît ridicarea suspendării dată 
de biroul secției, in prezent 
acesta încadrîndu-se în viata 
normală * echipei.

în cadrul ședinței au fost, 
de asemenea, discutate și a- 
doptate măsuri corespunzătoare 
menite să asigure o evoluție 
cit mai bună a echipelor in 
noul campionat.

în ceea ce privește situa
ția jucătorului Em. Dem- 
brovschî, s-a stabilit trimi
terea acestuia la București 
pentru a fi consultat de medl- 

j oul -lotului național - de fot
bal, dr. D. Tomescu. în 
acest scop, în cursul zilei 
de Ieri, Detmbrovschi a sl 
sosit In Capitală.

Cu jocurile consumate în 
cursul zilei de ieri, finala 
„CUPEI U.T.C.” la oină a a- 
juns Ia jumătatea drumului. 
Să încercăm, deci, o scurtă 
trecere în revistă a situației 
după preliminarii, care au an
grenat în luptă 20 de echipe, 
din tot atâtea județe, împăr
țite în două grupe.

Este o plăcere să consem
năm că atft în prima, cît și 
în a doua seria, datorită va
lorii echipelor, nu a fost con
firmat calculul hîrtiei. Bi
ruința Gherăiești (județul 
Neamț), cîștigătoarea ediției 
trecute, ca și fosta campioană 
a țării — Avintul Curcani 
(Ilfov) porneau cu mari șan
sa în seriile respective. Ele 
au fost, însă, stopate de Viața 
Nouă Olteni (Teleorman) șl 
Drum nou Boureni (Dolj), 
care prin victoriile înregistra
te au făcut mai pasionantă 
lupta pentru calificarea în 
turneul final. Abordînd par
tidele următoare cu toată se
riozitatea și făcînd 
tregul lor arsenal 
fizic, oinarii din 
n-au mai pierdut 
punct. Tn schimb, 
din Curcani nu și-a putut re
găsi ritmul, ratînd calificarea.

Performerele celor două se
rii sînt Viața Nouă Olteni șl 
Avintul Frasin (Suceava), care 
s-au prezentat bine pregăti
te fizic și tehnic, cîștigînd toa-

EUGEN
PE

însă, 
echi-

te întâlnirile. Hotărîtor, 
a fost faptul că ambele 
pe s-au prezentat cu elemen
te tinere și talentate. La Via
ța Nouă Olteni s-a produs 
chiar o apariție puțin obiș
nuită : căpitanul echipei, Gh. 
Copoieru, joacă acum alături 
de fiul său — Constantin. 
care s-a dovedit un element 
de nădejde.

clasamentel*

uz de în- 
tehnic și 

Gherăiești 
nici un 

formația

Iată, acum, 
preliminariilor :

SERIA I — 
NOUA OLTENI 
ruința Gherăiești 25 p., 3. E- 
nergia Rîmnicel (Buzău) 23 
p., 4. Avintul Chiulești (Cluj) 
21 p., 5. Drum Nou Radu Ne
gru (Ialomița) 16 p. ; SERIA 
A II-A — 1. AVINTUL FRA
SIN 27 p.. 
Boureni 23 p.. 
Curcani 
mai slab),
(Argeș) 18 p., 5. Victoria In
dependența (Galați) 18 p.

Primele două echipe din 
fiecare serie își vor disputa 
întâietatea astăzi pe terenul 
central al stadionului Tinere
tului, pentru desemnarea 
campioanei satelor pe anul 
1970. Formațiile clasate pe 
locurile 3 se vor întîlni între 
ele, ca și cele de pe locurile 
4, 5, 6 ș.a.m.d. pentru stabi
li irea clasamentului final.

1. VIAȚĂ
27 p, 2. Bl-

1 Drum Nou
S. Avîntul

23 p. (punctaveraj
4. Pacea Țiț*ști

Tn IOANITESCU

Trofeul pentru (el mai tehnic jucător

COCUȚ NOTA 10
TOATA LINIA

OrganizatorU competiției vor 
acorda celui mal tehnic ju
cător al finalei o frumoasă 
cupă. După două zile de în
treceri. am rugat o serie de 
specialiști, prezențl 
dionul Tineretului 
reuniunile de pină acum să-l 
indice pe cel mal < '
jucători, acordindu-le 
după valoarea arătată.

Iată rezultatul :
CONSTANTIN OPRIȚESCU. 

secretarul F.R.O. : 1. Eugen 
Cocuț (Biruința Gherăiești) — 
10, 2. Ion Muntcanu (Avintul 
Frasin) — 9, 3. Mito, Venus 
(Drum Nou Boureni) — 9.

ING. COSTEL IANCU, maes
tru emerit al sportului, com
ponent al echipei campioane 
C.P. București: 1. Eugen Cocuț
— 10. 2. Marin Georgescu
(Viața Nouă Olteni) — 9, 3.
Ion Munteanu (Avintul Frasin)
— 9.

POMPILIU ISTRATE. arbi
tru din Sibiu : 1. Eugen Co
cuț — 10. 2. Marin Georgescu
— 9, 3. Ion Munteanu — 9.

Subscriem pentru calificati
vul acordat tnijlocașului cen-r 
tru Eugen Cocuț, care de ani 
de zile are o comportare 
constant-bună, fiind și

pe sta- 
la toate

complețl
• note

excelent realizator. Sperătp c'ă 
și în reuniunea de ast|zi 
el va confirma aceste bune 
aprecieri.

Surpriză in primul meci al div. B de handbal feminin:
Voința București —

Constructorul București 10-10 (5-5)
Iert după amiază, terenul Con- 

Btructorul din Capitală a fost 
gazda primului meci din cea de-a 
XHI-a ediție a campionatului re
publican de handbal feminin, di
vizia B, opunlnd echipei gazdă 
— Constructorul, debutantă în a- 
ceastă categorie, formația Voin
ța-

încă din minutul 10 cînd sco
rul era 3—1 pentru handbalistele 
de la Constructorul, meciul se a- 
nunța deosebit de dlrz. Fazele 
spectaculoase create, spre sur
prinderea generală tn majoritate 
de tinerele debutante ale Con
structorului, au smuls publicului 
numeroase exclamații de admi
rație. Cu un Joc In viteză, con
dus excelent de Georgeta Pă- 
trașcu, Constructorul Încheie pri
ma repriză cu un scor egal: 5—5. 
Repriza secundă debutează cu o

puternică revenire a Jucătoarelor 
de la Voința, în fruntea cărora 
a excelat Maria Popa, aduclnd 
pe tabela de marcaj de două 
ori cite două goluri avantaj a- 
cestej echipe, dar Constructorul 
reface sistematic și spectaculos 1 
In ultimul minut de Joc, la sco
rul de 10—9 pentru Voința, gaz
dele circulă rapid balonul la se
micercul advers șl Înscriu un gol 
meritat, obțintnd pe lingă un 
surprinzător med nul și o se
rioasă încurajare pentru meciuri
le următoare. Cele mai multe go
luri le-au marcat : ștefani» 
strole (5) șl Elena Clrjalln (î) 
pentru Constructorul. respectiv 
Maria Popa (4) Șl Elena Hargbel 
(4) pentru Voința. Bun arbitra
jul Iul Petre Țlrcu (București).

Horia ALEXANDRESCU

ANUNȚ
întreprinderea de Transporturi Aeriene TAROM anunță că a prelungit 

termenul de înscriere la concursul de admitere pentru cursul de însoțitori de 
bord pe avioanele TAROM pină la data de 15.09.1970.

Candidați! trebuie să îndeplinească următoarele condiții :
— sănătate perfectă X
— prezentare fizică plăcută
— domiciliul stabil în București
— studii medii (cu diploma de bacalaureat)
— stagiul militar satisfăcut (bărbați)
— cunoașterea a două limbi străine (engleza, franceza, germana, rusa, italiana)
— virsta, femei 22—25 ani
— virsta, bărbați pină Ia 30 ani
— se preferă candidați! care au stagiu a cîmpul muncii și cunosc limba engleză

La înscriere se va prezenta actul de naștere în copie legalizată și actul de 
studii în original însoțit de o copie.

înscrierile se fac la serviciul personal TAROM Aeroportul Băneasa zilnic 
între orele 13,00—15,30, pină la data de 15 septembrie 1970.

Concursul se va ține în perioada 16—30 septembrie 1970.
Informații la telefon : 33.00.30, interior 33.



(Urman din peg. 1)
(4—6) formațiile R.F. a Ger
maniei, Suediei și Olandei.

Reprezentativa studențească 
a României va evolua în com
pania teamurilor Angliei, Bul
gariei și Belgiei.

învinși categoric de Iugo
slavi, tinerii noștri baschetba
list! au ocupat locui secund 
în seria a doua, înaintea Is
raelului și Albaniei. Pentru 
cele două turnee semifinale, 
care vor stabili ordinea prime
lor 8 locuri s-au calificat for
mațiile Italiei, Iugoslaviei, 
Braziliei, U.R.S.S., S.U.A.,
Bulgariei, Kuweitului și Co
reei de Sud. Echipa Româ
niei joacă acum în grupa D, 
alături de Turcia, Cehoslova
cia ți Canada. Grupa O este 
alcătuită din R. F. a Germa
niei, Ungaria, Franța și Polo
nia. Primele dotiă clasate din 
grupele C și D vor forma o 
nouă grupă, în care se va juca 
pentru locurile 9—12, iar ul
timele două clasate vor evo
lua în turneul pentru locurile 
13—16.

La baschet feminin se află 
în întrecere Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba. Polonia, Ro
mânia și U.R.S.S. In prima 
partidă, studentele noastre au 
fost Învinse categoric de 
cătoarele sovietice.

Voleiul feminin, ccl 
«are specialiștii și-au 
cele mai multe speranțe, a 
deziluzionat. Ocupi nd ultimul 
loc în serie, voleibalistele ro
mânce vor continua disputa 
doar pentru foarte puțin o- 
norabilele focuri 9—13. La 
băieți, meciul de astă-seară, 
cu Coreea de Sud, este deci-

siv (din păcate, el începe la 
ora 21,30, așa că ne va fi 
imposibil să putem comunica 
rezultatul pînă la închiderea 
ediției). După ce au cîștigat 
un meci prin neprezentare 
(cu Libanul) și altul cu o for
mație de valoarea unei re
prezentative de liceu (Ku
weit), acum ei au de înfrun-

în

r DE CAMPIONI MONDIALI
poate face abstrac- 
faptul că între re-

nu se 
ți® de 
zultatele obținute de îno
tătorii noștri (și nu numai 
de către ei) și cele ale a- 
mericanilor, îndeosebi, sau 
ale sovieticilor există un 
mare decalaj valoric. Ra
reori un concurent din 
R.F. a Germaniei, Anglia, 
Canada sau Japonia a

reușit să urce pe o treap
tă a podiumului.

în sfîrșit, speranțele noas
tre sînt încă legate acum, 
la ora prînzului, cînd te
lefonez, da evoluția „muț- 
che tarelor", de cea » 
ambelor celțipe — masculină 
și feminină — de floretă, de 
atleți și — mal cn seamă — 
de atlete. '

BUCURII, DAR ȘI AMĂRĂCIUNI!

1 if 1 lume

ju

în 
pus

tat — pentru a se califica 
turneul care acordă medalii 
— o echipă ce poate produ
ce surprize

Nici 
concurs în sferturi de 
n-au dat satisfacție, 
mânui Sever Mureșan 
minat în primul său joc de 
cehoslovacul Hurska — a a- 
vut și el o apariție simbo
lică.

Desigur, au mai fost și 
alte speranțe. Unele oare
cum confirmate. Vasil e 
Costa, Agneta Sterner și 
Cristina Baiaban au reu
șit să se califice in finale 
la aproape toate probele 
la care au concurat și să 
ocupe locuri meritorii, în
tre 4—6. Fără îndoială,

floretiștii, scoși din. 
finale, 
Tenis- 
— eli-

După amiaza de sîmbătă (Franța). Ea a * cîștigat, însă 
ne-a adus bucurii,: dar și u- ' ""
nele amărăciuni. In piscina 
Municipale; la 100 m bras, 
VASILE COSTA a reușit să 
se infiltreze spre vîrful ie
rarhiei, ocupînd un merito
riu loc 4 într-o companie 
foarte selectă, fapt pentru 
care merită toate felicitările. 
Iată, de altfel, ordinea primi- : 
lor clasați ' ~ 
1:07,1, 
1:07,5, 
1:08,6, 
1:09,9, 
1:10,1, 
1:10,2.

Tn Palazzo Vela, urmărind 
întrecerile floretisteior, am 
fost impresionați de siguran
ța ECATERINEI IENCIC- 
STAHL care, la ora actuală, 
se numără printre finalistele 
turneului individual. In sfer
turi, ea a obținut 4 victorii, 
iar în prima semifinală a 
realizat tot atîtea, intrecînd 
pe sovieticele Belova și Kif- 
kova, maghiara Kollanyi și 
poloneza Sklananowska. O 
singură înfrîngere la Ceretti

: 1. Pankin (IJRSS) 
Taguki (Japonia) 

Dirksen (ȘUA) 
Costa (România) 
Schilling (SUA)

2.
3.

4.
5.

6. Morciukov (URSȘ)

'semifinala. Iată și celelalte 
5 finâliste câre-și dispută 
.duminică titlul de campioană 
mondială universitară : Kir- 
kova, Ceretti, Simonffy (Un
garia), Sakolina (URSS) și 
Balon (Polonia). Suzana Ar- 
deleanu și Marina Filip au 
evoluat mulțumitor pină în 
sferturi.

Vinerj. noapte, în Palazzo 
dello Sport, voleibalistele 
noastre au pierdut meciul cu 
reprezentativa Bulgariei : 3-1 
(13, *^13, • 4. 13). O . singură 
dată, în setul doi, cînd au 

10 ('•). ele au 
dat satisfacție. După cîteva 
ore, un nou meci în compa
nia 
nou 
ceasta după o partidă mult 
mai echilibrată : 3—2 (7,
—10, —13, 5, 13).

Nici baschetbalistele n-au 
strălucit: Cehoslovacia—Ro
mânia 46—44 <24—21). Sin
gura care a corespuns a fost 
Taflan (14 p).

I.a polo, victorie tîrzie... 
România—Belgia 13—0.

satisfacție. După cîteva

formației sovietice. Din 
înfrîngere, de data a-

LIA MANOLIU PERFORMERA ZILEI
(Urmare din pag. 1)

senioare al Ilenei Silai, dar 
a îmbunătățit, în schimb, cu 
0,6 s propriul său record de 
.junioare ,pe 400 m. în cursa 
băieților pe un tur de sta
dion, Tudor Puiu a obținut 
47,0 s, o performanță care 
.vine să confirme recentul 
său record de la Balcaniadă. 
Cuvinte de laudă se cuvin și 
celor doi premiați, la fete și 
la băieți, din cursa de 1500 m, 
Natalia Andrei și, respectiv. 
Petre Lupan, care îmbracă 
.pentru prima oară tricourile 
de campioni naționali. De 
altfel, la 5 din cele 14 .probe 
individuale de ieri, cîștigăto- 
rii titlurilor sînt la prima lor 
ispravă de acest fel. Este 
vorba de Darvaș, Puiu, Lu
pan, Mariana Filip și Nata
lia Andrei. Ii vor imita, de
sigur, astăzi alți tineri ca ei. 
• Prima zi a competiției a 
prilejuit, în general, cîteva 
rezultate bune, care onorează .
un campionat republican: Vio

rica Viscopoleanu la lun
gime, Nicolae Perța la 110 
mg, .Șerban loan la înălțime, 
completîndu-i pe performerii 
amintiți mai înainte. Și to
tuși, în afara acestora au 
existat și unele probe în care 
cifrele sînt mult, mult de
parte de ceea ce se
astăzi în mod curent pe sta
dioanele străinătății 
late. suliță, 10000 m). Sjprin-

După ce săptămâna trecută a cîștigat 400 m la junioare Maria
na Filip (in primul plan) a terminat 

învingătoare

m. 4. G. Luchian (Farul
14,32 m, 5. Gh. Dumbravă

15.26 
C-ța) 
(Progresul) 14,65 m. 6. Cr. Mitrea 
(CAU) 13.78 m: Suliță : 1. MAR
CEL PETRA (Steaua) 70.18 m, 2. 
D. Silaghi (CAU) 69,96 ra, 3. St. 
Naghi (CAU) 69.84 m. 4. G. Pi- 
culslti (Politehnica Timiș.) 64.35 
m, 5. W. Socol (Steaua) 63.62 m, 
6. C. Szekely (Steaua) 63,Oo m : 
4x100 m : RAPID 41,1, 2. C.A.U. 
41,2, 3. Steaua 41,3. In atară de 
concurs echipa reprezentativă Ce 
juniori a țării care se pregătește 
pentru C.E. de la Paris (Stan, 
Păsulă. Mitrofan, Szabo) a reali
zat 40,S — nou record de Juniori 
și record de seniori egalat (a 
doua performanță europeană a 
anului).
FEMEI : 100 m : 1. VALERIA BU
FANU (Rapid) 11,8, 2. .Mariana 
Goth (Metalul) 11.9. 3. Sanda An- 
gelescu (CAU) 11.9. 4. Aura Pe
trescu (Steaua) 12,0, 5. Eleonora 
Monoranu (CA Roman) 12.0. 6. Ve- . 
ronica Anghel (Șe. sp. Ploiești) 
12.2 : 400 m : 1. mariana filip 
(CA Roman) 53,7 — record de ju
nioare, 2. Doina Bădescu (Rapid) 
54,6. 3. Leontina Sălăjean (CSO 
B. Mare) 56,5, 4. Georgeta Zahana 
(Rapid) 57.1, 5. Ana Iacob (CSM 
Cluj) 57,4. 6. Maria Băditoiu (Poli
tehnica Brașov) 57.8; 1500 m : 1. 
NATALIA ANDREI (Rovine Cra- 

Elisabeta Baciu 
Maria Lincă (Me- 
Maria Luca (CSM 

Elisabeta Bucur 
4:35.1, 6. Ioana

obține

sosire 
mulțî 

bunul

(lucru 
concu- 
motiv 

are re-

și la senioare

99 LA TALERE

(greu-

rea liniei de 
făcut de mai 
ren ți), pentru 
că un asemenea gest 
percusiuni directe asupra vi
tezei, asupra rezultatelor !...

După ziua de ieri, aștep
tăm cu încredere întrecerile 
de astăzi.

4. C. Nemeș 
Gh. Petronius 

(Steaua) *48,6: 1 500 m : 1. PETRE 
LUPAN (Steaua) 3:43,8. 2. Nicolae 
Ioan (CAU) 3:44,0, 3. O. Scheible 
(Rapid) 3:45.6, ----------------- -------
(CAU) 3:46,8. 5. 
roșu Brașov) 3:51.0. 
(Metalul) 3:52.0 ; 10 000 
COLAE ---------------
29:46.6, 
30:12.0. 
30:43,2. 
31:42,6.

lae (Dinamo) 48,0, 
(Dinamo) 48,2, 
(CAU) 43,5, 6.

5.
Gh.

PRINTRE CULOARE

LEIPZIG, 29 (prin telefon).— 
Azi s-au încheiat întrecerile 
pe echipe în competiția inter
națională de talere aruncate 
din șonl, „Marele premiu Leip
zig", la care participă trăgă
tori cu arma de vînătoare din 
Austria, Belgia, R.D. Germană, 
Elveția, Olanda, România și 
U.R.S.S. Trofeul a revenit e-

chipei româna, care a totali
zat 561 t — nou racord re
publican, v. r. 551 t. Compo
nență echipei României au 
realizat următoarele rezultate: 
Șt. Popovici 144 t, I. Dumi
trescu 142 t, Gh. Florescul28 
t și A. lonescu 138 t. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
R.D. Germană 558 t și Aus-

tria 553 t. In concursul indi
vidual (200 talere) conduce, 
după 150 de talere, românul 
Șt. Popovici cu 144 t, la ega
litate cu Hoppe (R.D.G.) și 
Hufenhăuser (R.D.G.), iar pe 
locul 4 se află I. Dumitrescu 
cu 142 t. Concursul individual 
se încheie duminică.

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
O „LUNA A CAMPIONATELOR MONDIALE", așa ne 

apare septembrie în calendarul marilor competiții sportive. 
Nu mai puțin de nouă sporturi sînt reprezentate prin în
treceri supreme, programate atît pe bătrînul continent, cit și 
dincolo de ocean.

începe enumerarea 
acelea de care sînt 

românești

Vom 
lor, du 
legate participări 
și, firește, speranțe. Mai întîi 
ST. CATHARINES, pitorescul 
oraș canadian vecin cu în
spumată Niagară, va primi 
pe cei mai buni vislași. în 
întrecere pentru al treilea 
campionat mondial de cano
taj academic. Echipajul no
stru de schif 2 + 1 se află 
acum în drum spre pista al
bastră care acordă laurii în 
cel mai frumos sport al ape
lor liniștite. întrecerile încep 
în joia aceasta. Mai către 
mijlocul lunii <13—24.IX) vor 
călători spre sud alți spor
tivi români. ANKARA găz
duiește campionatele mondi
ale de scrimă, în care flore
tistele noastre din „vechea 
gardă" — Olga Szabo, Maria 
Vicol, Ileana Drimbă — >}e 
pot aduce din nou bucuria 
succesului. In fine, la sfîrși- 
tul lui septembrie (2d,IX — 
2.X), este rîndul voleiului să 
intre în prim-planul actuali
tății, prin programarea para
lelă a campionatelor mondi
ale masculine (la SOFIA) și 
feminine (VARNA). Vor 
reuși reprezentanții țării noa
stre să șteargă amărăciunile 
din ultima vreme, în acest 
sport în care contam cînd- 
va ? Să sperăm că da.

Mai sînt și alte confruntări 
supreme, la care însă vom 
fi doar spectatori de la dis
tanță,. preț al unor valori

încă scăzute. Ne gîndim, în 
special, la „mondialele" de 
haltere (COLUMBUS, S.U.A., 
19—27. IX), cele de parașu
tism (BLED, 6—21. IX) sau 
cele de orientare turistică

• Septembrie 
lună a campiona
telor mondiale 
® Floretistele

O

noastre din nou pe 
planșa întrecerii 
supreme • Va re
zista Rindt în Srun>
tea escadrilei de 
bolizi? • Feije- 
noord la un pas de 
„Cupa interconti- 

nentală“

camoionatul lumii I MONZA 
(6. IX) și MOSPORT — Ca
nada (20. IX). Deocamdată 
în fruntea escadrilei bolizilor 
pe 4 roți se află jntrepidul 
pilot 
care 
dacă

Lo actuala ediție « 
- campionatelor seniorilor par

ticipă 443 de atleți și atle
te (317 băieți și 126 de 
fete). Dintre 
(206-)- 83) sînt bucureșteni.

• Sînt reprezentate 
concurs 49 de cluburi 
asociații sportive (12

... București) din 19 județe 
țării.

• Viorica Viscopoleanu a 
ciștlgat ieri cel de-al 10-lea 
titlu de campioană republi
cană la săritura in ■ lungi
me. Un frumos jubileu 
pentru recordmana lumii!

• Cei 
seriilor 
dioșanu, 
realizat 
14,5 s!

• Sigur de succes in fi-

aceștia . 289

în 
și 

din 
ale

trei ciștigători al 
de la HO mg. Hi- 
Suciu și Perța. an 
același rezultat '■

nală la 100 m, cu cițiva 
pași , înaintea sosirii, Gh. 
Zamfirescu a ridicat brațele, 
in maniera lui Tommie 
Smith la Mexico. Numai ci 
de această chestiune a pro
fitat clujeanul Ad. Darvaș 
care a atacat corect firul 
de sosire și a.. . cîștigat I

• Patru dintre recenții 
campioni balcanici au fost 
intrecuți ieri : Goth ia 100 
m (Bufanu). Bădescu la 400 
m (Filip), Cataramă la 
(Manoliu) și Silaghi la 
liță (Petra).

• Două junioare — 
riana Filip (antrenor 
Constantinescu - Nehoi) 
Natalia Andrei 
Ionel Ghiță) au 
campioane ale țării la se
nioare. Bravo lor !

disc 
su-

Ma- 
Ol.

Și(antrenor 
devenit

4. M. Neamțu 
Gh. Cefan (St.

6. C. Dim a 
m : 1. NI- 

(Dinamo) 
(Steaua) 

(Dinamo) 
(Dinamo) 

------ ... .. T. Marcw,,CGasțștru#o- 
nil) 32:05.2, G. D, Trlcâ (Ca'nș.tr.) 
32:11,8 ; 110 mr: 1. NiqfttAE 
PERȚA (Steaua) 14,1, 2. .»y., S-uciu 
(Steaua) 14,3, 3. D. rlidioșanu (Di- 
namo) 14,4. 4. St. Szatmari (U 
Cluj) 14,5, 5. H. Cernescu (CAU) 
14,7. 6. E. Sebestien (Steaua) 14.7; 
Triplu : 1. CAROL CORBU (Stea
ua) 16,68 m, 2. S. Ciochină (Me
talul) 16 40 m, 3. " 
(Dinamo) 15.96 m, . _ 
(CAU) 15,64 n-l, 5. E. Rotaru (Po
litehnica Brașov) 15,50 m, 6. D. 
Iordache .. ..................... .
înălțime ;
(CAU) 2.14 m, 2. M. Mitilecis (CAU) 
2,00 m, 3. M Purice (CAU) 1,95, 
4. Al. Spiridon (Dinamo), 5. R. 
Moise (CAU), 6. G. Kicsic (Trac
torul Tg. Secuiesc) și C. Scafeș 
(CAU) toți l,9o m. Greutate : 1.
ADRIAN GAGEA (Dinamo) 16.23 
m, 2. C. Crețu (Metalul) 15.35 m, 
3. V. Sălăgeah (St. roșu Brașov)

32:11.8

2.
3.
4.
5.

MUSTAȚA
Marcu
Hatoș
Vlșan

St. 
M. 
D.

4.

țj.AE

v. Dumitrescu
4. Cr. Corbu

(Farul C-ța)
1. ȘERBAN

Turneele internaționale de 
volei

terii au oarecare circumstan
țe datorită faptului că au 
avut de suportat vîntul din 
față, cu valori în jur de 2 
metri pe secundă. Dar a- 
propo, de sprinteri : n-am 
înțeles utilitatea practică a 
ridicării brațelor în apropie-

REZULTATELE ZILEI I î BĂR
BAȚI : 100 m : 1. Adalbert Dar
vaș (CSM Cluj) 10,6. 2. Gh. Zam
firescu (Steaua) 10,6. 3. A. Muri- 
teanu (CAU) 10.7, 4. V. Porojan 
(Rapid) 10.7. 5. C. Nlchtfor (Ra
pid) 10,8 î. T. lordache (Con
structorul) 11,0: 400 m: 1. TUDOR 
PUIU (Rapid) 47.0. 2. Al. Sălcu- 
deanu (Dlnamo) 47,8, 3. N. Nlco-

LA SUCEAVA
la

„CRITERIUL TINERETULUI” LA BOX

DISPUTE DE BUN NIVEL TEHNIC
ÎN REUNIUNEA FINALĂ

Turneul de juniori de 
Suceava, la care au partici
pat echipele naționale ale 
României și Bulgariei, ‘for
mația Taberei F.R.V. și . di
vizionara B Constructorul din 
localitate, a luat sfîrșit cu 
victoria tinerilor 
leibaiiști. Ei au
meciul decisiv echipa Bulga
riei cu 3—2 (14, —5. 7, —11, 
13). In afară de concurs, 
Constructorul Suceava a cîș
tigat toate partidele. (A. DI- 
NICU).

noștri vo- 
înyins în

GALAȚI, 29 (prin telefon) 
Sîmbătă seara, arena Dună
rea din localitate a fost luată 
cu asalt de un numeros pu
blic dornic de a asista la ul
timul act al „Criteriului tine
retului" la box. Viitorii per
formeri au oferit dispute de 
un bun nivel

Reuniunea 
deschisă de 
semimuștelor, 
(Dinamo Buc.) și R. Cosma 
(C.S.M. Cluj). După o repriză 
de tatonare, în celelalte 
Boboc a acumulat un avantaj 
substanțial pentru victoria la 
puncte. La cat. 
Cordoț (Voința ( 
ca adversar pe 
lios (Trotușul

tehnic.
finală a 

reprezentanții
Ștefan Boboc

fost

. muscă, N. 
Cluj) a avut 
Ștefan Vita- 

. _ .. _ , orașul Gh.
Gheorghiu-Dej). Deși primul 
a primit un avertisment pen
tru box neregulamentar, to
tuși el a obținut decizia ar
bitrilor. Toni Mircea (Steaua) 
și Ionel Ciocoi (A.S.A. Cluj) 
au oferit — în limitele cat. 
cocoș — o întîlnire electri
zantă, care a revenit stelis- 
tului, la puncte. Cat. pană a 
adus în ring pe Gh,. Ciochină 
(P.A.L. Brăila) și pe Eugen 
Gornea (Dinamo Buc.). Dina- 
movistul a fost — în rundul 
III abandonat de către an
trenorul său.

Tn limitele cat. semiușoară

I. Crețu (A.S.A. Cluj) a tn- 
fîlnit pe Ion Hoduț (Olimpia 
Buc.). Mai combativ și cu un 
plus de tehnică, bucureștea- 
nul a obținut o clară victorie 
la puncte. La cat. 
Sandu Mihalcea I 
Buc.) și A. Iacob 
Buc.) s-au angrenat 
partidă dură, la capătul că
reia arbitrii l-au preferat pe 
dinamovist. Au urmat în ring 
boxerii de categorie semimij- 
locie D. Moraru (Steaua) și 
D. Mihalcea (Dinamo Buc.). 
Mai lucid, Moraru a obținut 
victoria la puncte. I. Ilii 
(Dinamo Buc.) a încheiat, 
la cat mijlocie mică, 
foarte rapid meciul cu I. Mi- 
hoc (C.S.O. Baia Mare), ob- 
țlnînd victoria prin abandon 
în prima repriză. La cat. mij
locie, S. Tîrîlă (Oțelul Ga
lați) b p. Gh. Coroianu (Voin
ța Satu Mare). Semigreul 
I. Siliște (Steaua), foarte ex
peditiv, a obținut victoria prin 
abandon în repriza întîi în 
fața lui I. Mitric (Farul Con
stanța). Tn ultima întîlnire 
desfășurată în limitele cate
goriei grea, D. Zelinca 
(Steaua) îl învinge la puncte 
pe I. Sănătescu (Oțelul Ga
lați).

Redacta fi adiulnl»lia|ia ; »lr.

ușoară, 
(Dinamo 
(Voința 

într-o

Paul IOVAN
State CONSTANTINESCU

TURNEUL DE LA TOPLIȚA
SE ÎNCHEIE AZI

TOPL1ȚA, 29 (prin telefon, 
de la colaboratorul nostru N. 
MATEESCU). în etapa de azi 
(n.r. Ieri) a turneului de volei, 
prima noastră echipă de juni
oare nu a reușit să treacă de 
formația Bulgariei, deși a avut 
un Început foarte bun. A con
dus în primul set cu 11—3, 
13—5, dar In continuare a ju- > 
cat fără convingere. Oaspetele 
au recuperat diferența și au 
cîștigat. După ce a egalat si
tuația la seturi, echipa română 
a evoluat din nou sub posibi
lități, avînd o primire defec
tuoasă, 
o bună 
cîștigat seturile următoare și 
meciul “ '
11. 5). Partida dintre echipele • 
Poloniei și Slovaciei a revenit 
polonezelor cu același soor ■: 
3-1 (11, — 1, 6, 15), după un 
joc în care învingătoarele au 
luptat mai mult în partea fi
nală. Turneul se încheie du
minică cu partidele : România 
B—Slovacia și Polonia—Româ
nia A.

Astfel, adversarele, cu 
mișcare in teren, au
cu 3—1 <13, — 11,

iova) 4:27.1. 2. 
(CAU) 4:27,6, 3 
talul) 4:28.1, 4. 
Iași) 4:34.1, 5.
(Constructorul) _____ .. _____
Arășanu (Steaua) 4;39.0 : Lungime: 
1. VIORICA VISCOPOLEANU 
(Steaua) 6.38 m. 2. Elena Vir.tilă 
(Dinamo) 6,07 m. 3. 
mon (Steaua) 5,79 m. 
Ene (Rapid) 5,58 m, 
Cățineanu (Metalul) 
Constantina Popa 
5,57 m: Disc : 1. LIA 
(Metalul) 59,48 — nou
Olimpia Cataramă _________

. C-lung) 56.42. 3. Argentina Menis 
(Dinamo) 54,58 m 4. Stefania Le- 
sen ciuc (Dinamo) 50,58 m, 5. Ma
rla Illy (Lie. 4 Timiș.) 46,36 m. 
6. Elvira Cataramă (Muscelul 
C-lung) 45.62 m. 4x100 m : i, CLUr 
BUL ATLETIC UNIVERSITAR 
47,2. 2. Rapid 47,5, 3. Steaua 48.1, 
4. ,CMS Cluj 50.3.

★
Campionatele continui «stăzl, 

pe Stadionul Republicii, de la 
ora 15.

(ERFURT, 25—27. TX). Lupta 
„coloșilor" care înfruntăgreu- 
tăți de peste <300 kg va fi 
desigur pasionantă, dar nu 
mai puțin și cursa vijelioasă 
a automobilelor de formula 
1. care au programate două 
Mari Premii contînd pentru

Jocheu Rindt, 
totuși senzație 

coroana cu la
uri pe continent, ceea ce nu 
s-a mai întîmplat de pe vre
mea lui Alberto Ascari.

Seria de mari competiții 
ne oferă în această lună și 
patru campionate europene, 
înotătorii se vor întrece pen
tru titlurile continentale în 
bazinul din BARCELONA 
(5—12. IX), apoi atleții juni
ori iau startul pe stadionul 
COLOMBES DIN PARIS 
(11—13. IX), iar baschetba
listele vor da lupta între pa-, 
nouri în ..țara morilor de 
vînt“, la LEUWEERDEN și 
ROTTERDAM (12—19. IX). De 
fiecare dată, vor fi prezenți în 
întreceri și emisari ai spor
tului din România. Mai figu
rează pe program și campio
nate europene la hochei pe 
iarbă, la Bruxelles (19 — 
27. IX).

Și fiindcă n-am vorbit încă 
nimic despre „sportul-rege", 
să rupem tăcerea măcar la 
urmă, reamintind că la 9 
septembrie fotbaliștii de la 
Feijenoord vor încerca să 
cucerească pentru prima oară 
marele trofeu al echipelor 
de club, în returul cu Estu- 
diantes. Final grandios, dar 
și- preludiu la celelalte com
petiții fotbalistice . internațio
nale, care-și iau startul în 
acest început de toamnă.

Radu VOIA

austriac 
ar crea 
readuce

Maria Sala-
4. Carmen
5. Dorina 
5,57 m, 6.

(Dlnamol
MANOLIU 
record, 2. 
(Muscelul

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CLEVELAND. — Ieri Iq ora 13 (ora locală) a început în loca

litate finala Cupei Davis care opune selecționatele de tenis ale 
S.U.A. și R.F. a Germaniei. IN PRIMA PARTIDA AMERICANUL 
ASHE A DISPUS CATEGORIC — 3—0 — DE BUNGERT. Din 
cauza diferenței de fus orar, rezultatul meciului Chey (S.U.A.)— 
Kuhnke (R.F.G.) va apărea in

Cu prilejul unul concurs interna
tional de atletism desfășurat la 
Olsztvn (Polonia), elvețianul Eddy 
aș,ubac.hM,.a Cîștigat proba de a- 
raHcârtftt grfcfSțri cu un rezul
tat de 19,34 m.

Fostul campion european la 400 
m garduri, italianul Roberto Ffi-

ATLEȚII DIN R. D. GERMANA CONDUC
IN FINALA „CUPEI EUROPEIU

numărul nostru de luni.

nolll, și-a făcut reintrarea după 
o îndelungată absență. El a evo
luat în cadrul unul concurs in
ternațional care a avut loc 
Roma, cîștigind proba de " 
garduri în 51,7,

la
400 m

Inter- 
South 

cu 
Car- 
6—8,

listele cehoslovace au obținut vic
toria eu scorul de 66—50 (20—24).

Selecționatele feminine de bas
chet ale Ungariei ți Bulgariei 
s-au înltlnit din nou la Buda
pesta. Viotoria a revenit, ca șl 
In primul Joc, oaspetelor, Cu sco
rul de 61—55 (32—30).

■
în turneul de hochei pe gheață 
de la Moscova, echipa Ț.S.K.A. 
(Moscova) a* întîln'jt formația 
Z.K.L. Brno (Cehoslovacia). Ho- 
cheiștll sovietici au obținut vic
toria cu scorul de 9—1 (1—0, 4—0, 
4-1).

In semifinalele turneului 
național rte tenis de la 
Orange, Rosewall l-a învins 
6—4, 6—2 pe Glmeno. iar 
michael a dispus cu 6—1, 
6—1 de Fairlie (Noua Zeelandâ). 
tn semifinale. Rosewall se 
tîlni cu Carmichael, iar 
îl Va întîlni pe sovieticul 
veii. '

■
La Olomouc s-a disputat 
nirea feminin* de baschet

va în- 
Laver 

Metre-

tntll- 
dintre

Antrenorul Antonin Rygr a se
lecționat 16 jucători din care va 
alcătui echipa Cehoslovaciei la 
fotbal pentru meciul amical pro
gramat la 5 șepte'mbrie cu Fran
ța la Nisa. Din lot fac parte, 
printre alții, Viktor, Dobias, Mi- 
gas, Hagara, Novak, Geleta, Ku
na. Petras eta

Ieri au început la Stock
holm întrecerile celei de a 
3-a finale a „Cupei Europei" 
la atletism, în care se întrec 
sportivi . din Franța, R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei. 
Italia, Polonia, U.R.S.S. și 
Suedia (echipă admisă ca a- 
parținînd țării organizatoare).

Spre surprinderea generală, 
echipa R. D. Germane concu
rează excelent, astfel că după 
primele 10 probe ea se află 
în fruntea clasamentului (50 p 
și 3 victorii). Cea mai mare 
surpriză a zilei a constituit-o 
însă înfrîngerea francezului 
Nallet (46,3) la 400 m de că
tre alergătorul polonez Wer
ner (45,9). Neașteptat este și 
succesul lui Lundmark (2.15 
m) la înălțime, ca și primul 
loc ocupat de cvartetul R.D.G. 
la 4x100 m. Tn rest, victorii 
scontate, dintre care a lui 
Brisenick (20.55 m—greutate) 
reprezintă cea mai bună per
formanță a sezonului.

REZULTATE TEHNICE. 
100 m: NOWOSZ (P) 10.4,
Schenke (R.D.G.) 10,5, Wii-
cherer (R.F.G.) 10,5. Sarteur 
(F) 10.6; 400 m : WERNER. 
(P) 45.9, Nallet (F) 46,3, Sav- 
ciuk (U.R.S.S.) 46.7. Fredriks- 
son (S) 47,0, Mueller (R.D.G.) 
47,2 ; 1500 m : ARESE (I)

3:42,3, Szordykowski. -. (P); 
3:42,5, Wadoux (F) 3:42,6, Ze- 
lobowski (P) 3:42,9, Norpolh 
(R.F.G.) 3:43,1; 10 000 m:
HAASE (R.D.G.) 28:26,8, Svi
ridov (U.R.S.S.) 28:29,2, Let- 
zerich (R.F.G.) 28:40,0 ;
100 m g : DRUT (F) 13.7. For- 
sander (S) 14,0, Nickel (R.F.G.) 
14,0, Siebeck (R.D.G.) -14,0,
Liani (I) 14,0 ;
R.D.G. ' 
R.F.G. 
U.R.S.S. 
PANI 
(R.D.G.) 
(R.F.G.) 
zian (U.R.S.S.) 7,74 m ; înăl
țime : LUNDMARK (S) 2,15 
m ; Lamy (F) și Gavrilov 
(U.R.S.S.) 2,13 m, Diihrkop
(R.D.G.) 2,13 m, Azzaro (ț) 
2,11 m; greutate: BR1ESE- 
NICK (R.D.G.) 20.55 m, Bir- 
lenbach (R.F.G.) 19,54 m, Col- 

19.44 m, Karasec 
19,17 m ; ciocan : 

(U.R.S.S.)

4x100 m ■
59,4, Polonia

39,6, Franța
40,1 ; lungime : 

(F) . 8,09 m, Beer 
8,07 m, Schwarz 

7,99 m. Ter-Ovane-

39.5,
39,8,

Ultimele întreceri ale 
campionatelor naționale 
de înot din Ungaria au 
oferit cîteva rezultate de 
deosebită valoare: An
drea Gyarmaty 60.6—100 m 
liber (a doua performanță 
europeană a anului), An
dras Hargitay 4:48.2 — 
400 m mixt și 4:13.8 — 
400 m liber (noi recor
duri). Istvan Szentirniav 
58.8 — 100 ni delfin (re
cord) și 54,6 — 100 m
liber și Agnes Kaczander 
5:27.8 — 400 m

VIITOARELE 
„MONDIALE" 
DE CICLISM

mixt

echlpa Cehoslovaciei 
sovietică TTT Riga.

șl, formația
Baschetba-

GENEVA 29 (Agerpres). — 
Federația elvețiană de ciclism 
a anunțat oficial că întrece
rile campionatului mondial 
de șosea, programate în anul 
1971, se vor desfășura între . 
2 șj 5 septembrie la Tessin, 
în ceea ce privește probele 
de pistă, un purtător de cu- 
vînt al Federației elvețiene 
a arătat că concursurile vor 
fi organizate în colaborare cu 
forul italian, la Milano și 
Varese. Probele se vor 
disputa între 25 și 31 august.

nard (F) 
(U.R.S.S.) 
BONDARCIUK
70,46 m, Beyer (R.F.G.) 69,46 
m, Theimer (R.D.G.) 69,32 m, 
Lubiejewski (P) 65,50 m.

Clasamentul după prima zi:
1. R. D. Germană 50 p,
2. Franța 48,5 p, 3. R. F. a 
Germaniei 44 p, 4. U.R.S.S. 
42,5 p, 5. Polonia 38 p, 6. Sue
dia 33 p, 7. Italia 22 p.

STEAUA EVOLUEAZĂ MIERCURI 
LA SOFIA

pregătirilor pentru meciurile din cadrul „Cupei 
:nlpa Steaua București va iustine miercuri, la So-

Tn cadrul
cupelor", echipa _____ ____
fia, o întîlnire cu binecunoscuta 

MECIUL REVANȘA, IN ZIUA I 
REȘTI,

i formație bulgara Ț.S.K.A. 
DE 23 SEPTEMBRIE, LA BUCU-

RAPID -BACKA TOPOLO In derbyul local timișorean

67-56 LA BASCHET
de handbal

Cassius Clay din nou in ring
NEW YORK, 29 (Agerpres). — 

Fostul campion mondial de box 
la cat. grea. Cassius Clay, va 
susține două meciuri demonstra
tive la 1 septembrie la Atlanta 
(Georgia). El va încrucișa mă
nușile în 4 reprize cu Rufus Bra- 
sell și apoi cu Johnny Hudgins. 
Sala care va găzdui aceste de
monstrații poate adăposti 3 000 de 
spectatori. Cassius Clay, care 
este suspendat de forurile spor
tive deoarece se află în conflict

rltată ■ campioanelor. După ce 
primele minute au aparținut clar 
studentelor, partida s-a echilibrat, 
«corul mențlntndu-se la diferen
ță mlnltnă o perioadă 
îndelungați. în final,
Joacă mai clar, au acțiuni 
concepute |t ciștlgă partida, 
marcat : Popa 4, Metzenrad 3, 
Neghină. Pl«eu șl Rlgo pentru U- 
nlveraltatea, reipeetlv Sauer S. 
Brade * fi Evonlu. A arbitrat 
cuplul reșlțean A. Munteanu 
(slab) șl șt. Mlculaș (bine).

destul de 
studentele 

bine 
Au

gr

cu 
mai 
la 22 martie 1967, cînd a dispus 
prin k.o. de șalangerul său Zora 
Folley.

După cum sc știe, Cassius Clay 
a fost condamnat la 5 ani în
chisoare și 10 000 dolari amendă 
pentru că a refuzat să 
viciul militar. Cassiuș 
făcut ape] care se va 
la curtea supremă.

autoritățile americane, n-a 
evoluat oficial în public de

facă ser- 
Clay a 

jude ta

RECORD MONDIAL 
DE ÎNOT LA TOKIO

Ieri, la Tokio, In cadrul cam
pionatelor de înot ale Japoniei, 
la care particip* șl cîțlva dintre 
cel mal buni sportivi americani, 
echipa de ștafetă 4x200 m liber 
a S.U.A. a stabilit un nou reeord 
mondial cu timpul 7:48.0 (vechiul 
reeord era deținut de echipa 
Australiei cu 7:50,7).

în meci amical, echipa fe
minină de baschet Rapid 
București a dispus de Backa 
Topolo (Iugoslavia), aflată 
în turneu în țara noastră, cu 
scorul de 67—56 (29—26). De 
miercuri, începe în sala Giu- 
lești un turneu la care vor 
participa Rapid (senioare), 
Rapid (junioare), Constructo
rul și Backa Topolo.

UNIVERSITATEA
CONSTRUCTORUL

10-8 (5-4)
TIMIȘOARA, 29 (de la cores

pondentul nostru, P. Arcan). Der
byul local, desfășurat pe terenul 
Constructorul, a oferit și de 
aceasta o dispută sportivă 
cută. încheiată cu victoria

data 
plă- 
me-

Va sile Conta ar, 18, | telefoane i centrala 11 10 00, »ec|la corespondenți 11 51 șy, interurban Ti »i • I***• * •*,orlroon bue

Cupa „Vasco Valeriok‘

UNIRII IENISMAM ROMÂNI IA PRIMA VICTORII
_ VERONA 29 (Agerpres). — La Verona, în cadrul competiției 
internaționale de tenii pentru juniori, care este dotată 
cupa „Vasco Valerio', echipa Italiei a învins cu scorul de 
4—1 selecționata R. F. a Germaniei. In turneul de consolare 
selecționata României a întrecut eu 4—1 echipa Iugoslavie^ 
iar Spania a dispui cu 5—0 de Italia (B).
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