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SPLENDIDA ÎNTRECERE DE PE „REPUBLICII44 
S A ÎNCHEIAT CU VICTORIA ATLETISMULUI!
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Schimb de ștafetă în proba de 4x100 m

♦ La băieți, tea mai bună formație - Ungaria • Echipa Angliei a dominat

întrecerea feminină * Dinu Piștalu-5,10 m la prăjină, nou record • Campionul

olimpic G. Zsivotzski învins • Franco Arese — la al doilea succes

DE LA

TRIBUNA

PRESEI

Oricum am tnterpre- 
ta vorbei» lui Don 
Rodripue, valoarea 
nu te raportează la 

vlrstă, nici nu o așteaptă 
șl nici nu se lasă condi
ționată de ea. Encsi Istvan 
e cu șase ani mai tinăr 
decît Zsivotzkp, dar nu t-a 
jenat să-l învingi pe cel 
ce de șase ani n-a mal 
fost învins de vreun com
patriot tn sectorul de a- 
runcare a ciocanului. Ctnd. 
Renato Dlonisi sare din- 
tr-o singură zvtcnltură a 
prăjinel sale, răsucită din 
fibre de sticlă, peste șta
cheta cocoțată la S metri 
șl 30, nimănui nu-l 1 
prin cap să întrebe 
vlrstă. Precum uităm 
punem această delicată în
trebare atunci clnd 
Manollu, iarăși Și 
spre bucuria celor ce cred 
In superba longevitate 
sportivă, clștlgă proba 
care a făcut-o celebră In 
arena olimpică. Tot așa, 
înregistrăm cu admirație 
splendidele sărituri de-a- 
ndoaselea ale tinerei, ne
coaptei încă blondine Cor
nelia Popescu, tn timp ce 
televiziunea colindă tribu
na presei culegtnd impre
sii despre Iolanda Balaș- 
Sdter pentru un film pe 
care-l va îmbogăți aminti
rile colegului nostru Zoltan 
Schubert de la „Năpsport" 
din Budapesta.

Alergarea detașată, eu 
tempoul mereu controlat, 
care ne-a amintit da su
veranitatea Iui Peter Snell, 
a făcut din demlfondlstul 
Italian Franco Arese o ma
re vedetă. Celest trebuie si 
se simtă flecare alergător 
căruia pista ti oferă plă
cerea gratuită a desprin
derii de pămlnt, a zborului 
reînnoit cu fiecare pas.

Nedezmințitele alergă
toare din Anglia, asistate 
mereu de distinsa lor team
chief Marea Hartman, tn 
costumul marinier, au în
cheiat cursele la ultima 
picătură de energie, în
tocmai ca tn ștafeta finală 
de 4x400 m tn care lupta 
pentru victorie, pentru un 
loc mai bun, a depășit ca
litatea însăși a întrecerii, 
satisfăctnd șl acea parte a 
publicului care nu se de
clară mulțumită doar de 
jocul rece, statistic, al ci
frelor. Tocmai tn aceste 
zile, ale festivalului Enes- 
cu, să îndrăznim a spune 
că prin execuția de «o- 
louri succesive, cei patru 
component! ai unei ștafete 
constituie un ce comun, 
superior prin dăruire și 
efort cheltuit, oricăror 
maeștri ai portativelor. Par
titura stadionului se scrie 
pe opt culoare.,• *

Clnd Inserarea ÎȘÎ lăsa umbrele 
peste București, pe Republicii — 
stadionul atltor șl atitor satis
facții atletice — numeroși entu
ziaști ai sportului sporturilor iși 
luau la revedere de la echipele 
Angliei, Elveției, Italiei, Ungariei" 
și României, răspiătindu-le. pen
tru splendida Întrecere oferită 
timp de două zile aici, in Dealul 
Splrii, cu cascade de aplauze. A 
fost un miting minunat, cu stele 
veritabile ale firmamentului at
letic, cu ciștigători neprevăzuți, 
cu performanțe onorabile și dispu
te dlrze. De aceea, ne alăturăm 
celor ce s-au arătat entuziasmați, 
adresindu-Ie concurențlior șl ini
țiatorilor acestei inedite competi
ții un sincer bravo 1

CAMPIONUL OLIMPIC 
ÎNVINS I

DINU PIȘTALU

trece 
de 

i sâ

Lla 
iarăși.
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• București, stadionul 23 August, 
de la ora 14,13 : STEAUA—RAPID ;
de la ora 16 : PROGRESUL—DINAMO BUCUREȘTI ;
• Arad : U.T.A.—PETROLUL ; 

Iași: POLITEHNICA—„U“ CLUJ ;
Bacău: DINAMO BACAU—F. C. ARGEȘ;
Cluj : C.F.R. CLUJ—FARUL ;
Craiova : UNIVERSITATEA—JIUL ;
Brașov : STEAGUL ROȘU—C.F.R. TIMIȘOARA.

CLASAMENTUL

1. „U" CLUJ 3 2 0 1 5—3 4
2—6. U.T.A. 3 2 0 1 4—3 4

STEAGUL ROȘU 3 2 0 1 3-2 v.4
FARUL 3 2 0 1 4—3 4
PROGRESUL 3 2 0 1 3—2 4
POLITEHNICA 3 2 0 1 5—4 4

7—8. UNIV. CRAIOVA 3 2 0 1 2-2 4
DINAMO BUC. 3 2 0 1 4—4 4

9. STEAUA 3 1 1 1 5—4 3
10. RAPID 3 1 1 1 1—1 3
11. PETROLUL 3 1 1 1 3—6 3
12. DINAMO BACAU 3 1 0 2 6-4 2
13. F. C. ARGEȘ 3 1 0 2 4—3 2
14. C.F.R. TIMIȘOARA 3 1 0 2 2—2 2
15. JIUL 3 0 1 2 1—4 1
16. C.F.R. CLUJ 3 0 0 3 1—6 0

„ULTIMA

LOTUL „A'i

LA BUCUREȘTI
Va fi inclus și Răducanu?

Antrenorul Angelo Nicu- 
lescu a convocat — pen
tru luni la București — 
un lot de 20 jucători, din 
care va fi ales „ll“-le pen
tru meciul de miercuri cu 
Admira-Energie Viena.

Iată componența _ lotului^; 
portari 
GHIȚA ; fundași 
MAREANU, 
LUPESCU,

ADAMACHE, 
•_1 - SAT- 
IVANCESCU. 
HALMAGEA- 

NU, DINU, VIGU, MOCA- 
NU ; mijlocași — DUMI
TRU, RADU NUNWEILLER, 
PESCARU ; înaintași — 
NEAGU, DANIEL ENE, TA- 
TARU, DUMITRACHE, DO- 
MIDE, LUCESCU, FL. DU
MITRESCU, DOBRIN.

In cazul în care va a- 
vea o bună comportare în 
meciul de azi, cu Steaua, 
Răducanu va fi și el in
clus în lot.

ORĂ“

A CUPLAJULUI
Steaua văzută, ieri, la..;

Luceafărul
După antrenamentul 

vineri după-amiază, jucătorii 
de la Steaua au plecat în a- 
propierea Capitalei, unde vor 
sta pînă astăzi.

Sîmbătă dimineață, lotul 
s-a numărat printre spectato
rii cinematografului Luceafă
rul, vizionînd filmul ..Păsă
rile".

Antrenorii Covaci și Onisie

de
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DIȘTII și-au mutat cartierul 
pregătirilor, pentru cîteva 
zile, la Predeal. Se pare că 
plecarea din București a avut 
și un scop „tactic". După 
cum bine știm, de cîteva zile 
s-a căsătorit Răducanu. Ca 
nunta să nu se prelungească 
cumva, antrenorii și-au adu
nat elevii, ducindu-i în ră
coarea pădurilor de conifere...

Sîmbătă la prinz, cu auto
buzul, Rapidul a coborit de 
la altitudinea celor 1000 de 
metri ai Predealului, poposind 
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filmul „Patricia și muzica".
Semne de întrebare se men

țin în privința folosirii lui 
Sălceanu. Avînd piciorul stîng 
imobilizat în ghips, Lucescu 
va sta sigur pe tușă.

Program de destindere, 
ieri la Progresul

După
mente
săptămînă, PROGRESUL și-a

cele cinci antrena- 
efectuate în această

':S

Fără discuție, una dintre 
cele mai mari surprize înre
gistrate pe Republicii în ca
drul întrecerilor de sîmbătă 
a fost înfrîngerea campionu
lui olimpic la aruncarea cio
canului, Gyula Zsivotzski! 
Remarcabila performanță de 
a-1 întrece (și numai atît, pen
tru că rezultatul este de ni
vel mediu internațional) a- 
parține colegului său de 
echipă Istvan Encsi. întrece
rea pentru locul III a oferit 
o dispută interesantă între 
Vecchiatto și Amann. Pînă la 
urmă, cîștig de cauză a avut 
italianul.

BUFANU,
O ATLETA MULTILATERALA

Proba de 100 m (fete) a 
avut o desfășurare palpitan
tă. Protagoniste — engle
zoaica Neil și multilaterala 
noastră atletă, excelentă în 
tot ceea ce face, Valeria Bu- 
fanu. Anita Neil a cîștigat 
de justețe (11,6 s), dar Bufanu 
are satisfacția — în afara 
cului II, foarte onorabil 
de a-și fi stabilit un nou 
cord personal — 11,6 s !

CORNELIA — SINGURA 
ÎNĂLȚIMILE I

lo-

re-
,1

CU

Demnă urmașă a Iolandei 
Balaș, Cornelia rămîne a- 
desea singură în concurs. 
Adversarele ei se pierd îna
inte ca ștacheta să se fi 
înălțat la 1,80 m. Așa a fost 
și ieri. Komka — principala 
ei adversară (avînd în pal
mares 1,84 m) și-a încheiat 
evoluția la 1,77 m. Cornelia 
Popescu a continuat. Ea a 
trecut din prima încercare la 
1,80 m, dar nestimulată și,

Singurul dintre atlețil ro
mâni partictpanți la întreceri 
care a reușit să corecteze un 
record național a fost Dinu 
Piștalu. Stimulat de prezen
ța excelentului Renato Dio- 
nisi, campionul României a 
mai urcat ștacheta cu 3 cm 
față de înălțimea (5.07 m) la 
care se oprise în cadrul „na
ționalelor", realizînd o per
formanță meritorie.

A fost descoperit de fostul 
recordman al țării Zoltan Sza
bo, care i-a îndrumat pri
mii pași în cadrul secției de 
la Școala sportivă nr. 2 din 
București, tn prezent, la 25 
de ani, el este membru al 
clubului Dinamo și este an
trenat de Marin Berbecaru.

poate, puțin obosită (de ne
număratele... ascensiuni) a 
doborît la

ascensiuni)
1,83.

?

PROBA HOTARITOARE

soarta întîlnirilorPentru 
pe echipe cursa feminină de 
400 m avea un rol deosebit, 
alergătoarele noastre trebu
ind să le învingă pe cele ma
ghiare. Doina Bădescu a por
nit puternic și cu 50 m îna
intea sosirii avea un avans 
care părea hotărîtor. Dar cu 
exact 10 m ea s-a stins com
plet, s-a împleticit, gata să 
cadă, și abia a terminat 
cursa, pe ultimul loc. Mari
ana Filip a avut și ea o com
portare modestă.

SOSIRE LA FOTOGRAFIE

Recordmanul nostru la 
400 mg, Ion Rățoi a trecut în 
frunte primele cinci garduri, 
dar în turnanta a doua și-a 
încetinit vizibil ritmul aler
gării. La ultimul gard se afla 
al 5-lea, revenirea sa din fi
nalul cursei nemaiputînd

Cronici de :
Romeo VILARA 

Hrisloche NAUM 
Fotografii: A. NEAGU

(Continuare tn pag. a <-«)

FRANCO ARESE

Victor BANCIULESCU

Italianul Franco Arese, fa
voritul galeriei, pentru im
presionantul său stil, pentru 
fuleul și ușurinfa cu care 
aleargă, a cîștigat net curse
le de !00 m și 1500 m, do- 
vedindu-ne cu prisosință că 
victoriile sale din acest an 
la finala „Cupei Europei* 
(Stockholm) șt Universiada 
(Torino) nu au fost întâm
plătoare.

S-a născut la 30 aprilie 
1944 la Centallo (provincia 
Cuneo) și, in ciuda celor 26 
de ani, Arese speră cu mult 
optimism intr-o medalie o- 
limpică la Milnchen.

ECHIPA ROMÂNIEI PARTICIPA
LA TURUL CICLIST AL BULGARIEI

La 28 septembrie va 
pleca la Sofia echipa 
națională de ciclism a 
României. Rutierii no
ștri vor lua parte la 
competiția internațio
nală pe etape „Turul 
Bulgariei", care începe 
la 30 septembrie. în 
fruntea formației con-

dusă de antrenorul Ni- 
colae Voicu se află 
Vasile Teodor și Con
stantin Grigore — cei 
mai buni fondiști ro
mâni ai anului. Acea
sta este ultima între
cere de amploare din 
calendarul cicliștilor 
noștri.

MECIUL FEMININ DE ȘAH 
R0MÂNIA-1UG0SLAVIA

BRAȘOV, 19 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). în sala de 
festivități a hotelului Carpați a în
ceput întîlnirea internațională fe
minină de șah dintre reprezenta
tivele Români'ei și Iugoslaviei. în 
runda inaugurală, Alexandra Ni- 
colau a cîștigat la Milunka Laza- 
revici, iar Elisabeta Polihroniade 
a remizat cu Katia Iovanovici.
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Clipe de odihnă pe malul lacului. Manta și Dudu Georgescu consultă presa de dimineață.

vor prezenta pe stadionul 
„23 August" aceeași formație 
care a evoluat la Lvov, deoa
rece Iordănescu nu este încă 
apt de joc.

Ei (ranidiștii) au coborit
din munți...

După cum se știe, în vede
rea importantei partide pe 
care o susține azi cu învin- 
gătoarea de la Lvov, RAPI-

în Capitală, la căminul fero
viarilor, unde 
pînă la plecarea spre stadion.

„Patricia și muzica' 
i-au deconectat pe dinamoviști

DINAMOVIȘTII care s-au 
pregătit la Săftica, au efectuat 
ieri dimineață un ușor antre
nament. în programul de 
după amiază al zilei de sîm
bătă, după odihna obligatorie, 
elevii lui Nicușor au vizionat

vor rămîne
mutat sediul într-o cabană de 
pe malul lacului Herăstrău.

Sîmbătă dimineața, alb-al- 
baștrii au făcut o plimbare la 
pădurea Băneasa. Apoi, după 
masa și odihna— obligatorie, 
unii au „dat la pește", cu 
sau fără succes. Alții au pre
ferat mingea și paletele de 
tenis de masă, sau programul 
de la televizor. Duminică di
mineața — o plimbare de 
agrement și... gata, vine me- 

marilor speranțe".

în campionatul feminin de handbal:

După eșecul suferit în e- 
tapa precedentă, elevele an
trenorului C. Popescu și-au. 
găsit din nou cadența, obți- 
nînd o victorie pe cit de ca
tegorică pe atît de meritată 
în meciul cu Confecția. Scor: 
23—13 (10—4) pentru Univer
s-a datorat în bună măsură 
și handbalistelor de la Con
fecția, a căror orientare tac
tică, în general, și în spe
cial în apărare a facilitat 
sitatea. Socotită pînă nu de 
mult un derby de mare a-

fracție, partida dintre cele 
două formații bucureștene a 
avut, de .data aceasta, o des
fășurare în „sens unic". A- 
cest lucru, fără a minimali
za meritele învingătoarelor, 
studentelor drumul spre se
ria de puncte înscrise din 
toate unghiurile posibile, ca 
urmare a unor combinații va
riate la semicercul advers. 
Ambele echipe au creat un 
spectacol agreabil.

Gh. RANGU

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU SPORTUL

Alte comentarii ale ziarelor din Rotterdam —
In Olanda, nici după trei zile 

nu s-au stins ecourile și comen
tariile. după meciul dintre Fei- 
Jenoord și U.T.A. Se fac analize 
privind Jocul de miercuri, dar 
mal ales, se comentează șansele 
pe care le au olandezii in me
ciul de la 30 septembrie, la Arad. 
Ziarele subliniază că o eventuala 
eliminare a campionilor lumii, a- 
cum, după ce prima manșă s-a 
Încheiat cu 1—1, nu este exclusă.

Ziarul „VRIJE VOLK“ scrie în 
numărul său de vineri: „De ce să 
ne mai amărîm pentru ce a fost? 
Dacă am fl cîștigat cu 3 sau 
4 goluri diferență, plecam ca tu
riști Ia Arad. Acum insă meciul 
revanșă trebuie privit cu cea 
mai mare seriozitate. Dacă Werry, 
Kindvall, Romeijn nu vor fi în 
zi de gol (ca și miercuri), califi- 
carea este în mare pericol. A- 
vem de învățat de la meciul de 
miercuri. Happel nu a ales tac
tica cea mai bună. El a Indicat 
o tactică cu atacuri dezlănțuite, 
fără să fl prevăzut că In aseme
nea situații apărarea adversari
lor devine supranumerică și do
minarea este sterilă".

Ziarul „DE TIJD» scrie prin
tre altele : „Feijeuoord poate fi 
bucuroasă că nu s-a înecat In 
primul meci... Ce s-ar fl întîm- 
plat dacă ar fi răi ias 1—0 pentru 
U.T.A. 1 Acum, băieții noștri 
sint in... apă doar piuă Ia git 
și mai pot respira, spertnd ca
lificarea. Niciodată campioana lu
mii nu a avut un start atît de 
slab in Cupele europene. Dacă 
ne vom califica, putem spune 
că performanța este mai mare de
cît cîștigarea Cupei Intercontinen
tale (i !) Dar dacă apărarea arăde
nilor va fi la fel de bună la Arad ca 
și la Rotterdam? Așii noștri, 
Kindvall și Werry au fost real
mente anihilați de excelențU fun
dași români".

„ALGEMEEN DAGBLAD" scrie: 
„Dacă Ia Rotterdam campionii lu
mii nu au trecut de apărarea a- 
rădenilor, ce pretenții putem a- 
vea la Arad ? Singura speranță : 
balonul e rotund! Moulijn are 
mare dreptate clnd spune : „să 
fim bucuroși dacă vom ajunge in 
prelungiri. Iar dacă egalitatea se 
va menține, să sperăm in trans
formarea loviturilor de Ia 11 m“.

JAN WRINGER
Rotterdam, 19 septembrie.
N.R. Dacă la Arad meciul se 

Încheie cu un scor alb (0—0), 
U.T.A. se califică pentru turul 
următor pentru că a marcat un 
gol In deplasare. Dacă scorul

va fi 1—1, se vor Juca prelun
giri (2x15) șl dacă egalitatea per
sistă și după 120 de minute se 
vor executa cite 5 penalt'yuri. La 
2—2, 3—3 etc., se califică Feije- 
noord, tot după principiul va
lorii golurilor marcate in depla
sate.
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Aneta Scliramko — foarte activă ieri — depășește apăra
rea adversă și înscrie un nou punct pentru Universitatea 
București. Fază din meciul Universitatea București — Con
fecția. Foto : V. BAGEAC

Virtuțile trupului omenesc
rumusefea, robustefea, gra
tia tru| 
parte c 
Ele • ...
dus decît bolta frumuseții 
spirituale, dar totuși re- 

iar fără ele acest cer al fru-

upului omenesc fac 
din cerul frumuseții, 

ocupă un loc mai re-

marcabil, 
museții ar fi ciuntit și înnourat la o 
extremitate.

Frumusețea, robustețea, grafia trupu
lui omenesc sînt o parte din frumuse
țea naturii. Fără ele, natura nu ni s-ar 
mai părea tot atît de copleșitoare.

Frumusețea, robustețea, grafia trupu
lui omenesc au fost și rămîn una din 
principalele nervuri ale 
de la originea sa antică pînă la în
truchiparea lui modernă. Fără inclu
derea lor, umanismul nu s-ar fi cris
talizat, probabil, fiindcă i-ar fi lipsit 
nucleul cu proprietăți centripete în ju
rul căruia s-a concentrat noblețea a- 
tîtor idei. Acest nucleu esențial este 
omul plenar, cu emisferele lui, fizico 
și spirituală, învăluite una înlr-alta.

Frumusețea, robustefea, grația trupu
lui omenesc reprezintă una din condi
țiile echilibrului unei personalități.

Frumusețea, robustefea, grația trupu
lui omenesc sînt un amestec de daruri 
ereditare și de achiziții obținute în 
timpul existenței. Drumul spre ele este 
o scară. Absența lor nu este o sen
tință inatacabilă a naturii. Ele sînt 
mai degrabă niște aspirafii și pentru a 
rodi se cere un dram de trudă și 
voință.

Frumusețea, robustefea, grația trupu-

umanismului,

s-ar fi cris-

lui omenesc sînt o latentă a individu
lui și depinde de fiecare dacă ea va 
străbate drumul pînă la evidentă.

Frumusețea, robustefea, graba trupu
lui omenesc sînt elemente de biografie. 
E la îndemîna oricui să observe cum 
orice portret literar confine și dale ex
terioare, de ordin fizic, ale perso
najului. Fără ele, portretul ar fi dezar
ticulat, neclar, iar datele universului 
lăuntric s-ar fnvîrti în gol, lipsite de 
trama aceea care le asigură consis
tentă vitală.

Imaginafi-vă o lume cu străzile pline 
de obezi și de ființe costelive. Imagi- 
nafi-vă o plajă numai cu trupuri revăr
sate peste liniile frumuseții. Ar fi o 
lume de coșmar, desprinsă din viziunile 
terifiante ale lui Goya.

Indiferent de preocupările lui, mai 
mult sau mai puțin terestre, fiecare om 
este, mărturisit ori nu, interesat de es
tetica trupului său. Interesat, sensibil, 
susceptibil. O asemenea reacție cvasi
unanimă nu trebuie și nu poate fi 
suspectată de vreun substrat derizoriu. 
Ar fi excelent dacă ea n-ar rămîne de
cît o frămîntare ferecată tn subsoluri 
intime, dacă ea ar declanșa acfîuni.

Fără frumusețea, robustefea și gra
ția trupului omenesc, pămîntul ar fi 
fost trist, iar iubirile ar fi rămas niș’e 
plante tîrîtoare și pipernicite.

Fără ele, omenirea ar fi avut mai 
puțini poeți și mai puțină poezie.

Romulus BALABAN
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UN PERFORMER NEOBIȘNUIT „COCTAIL ROTTERDAM"
FILMUL DE SPORT

Filmul de spOrt își are vir
tuțile sale tn epoca noastră, 
cînd scurt-metrajul tinde să 
cucerească tot mai mult te
ren — dată fiind criza de 
timp în care se zbate omul 
contemporan.

Născută și promovată dato
rită eforturilor Consiliului 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport, cu sprijinul 
studiourilor „Alexandru Sa
bia" și „București", cinemato
grafia sportivă românească, 
deși foarte tînără, ă repurtat 
o serie de succese prestigioase 
peste hotare, ocupînd un me
ritat loc în elita mondială a 
filmului de sport. În 1968, 
la Oberhusen (R.F.G.), filmul

„Lecția de gimnastică" a pri
mit mențiune. în acest an, 
let Grenoble, „Lupta Ia semi
cerc" a obținut premiul Co
mitetului internațional de

Se conturează
Medalia obținută la •Greno
ble, la al 111-lea Festival al 

filmului sportiv

muzeul
sportiv

al Clujului

mai 
găsit 

ur- 
cel

artă și literatură cinemato
grafică (CIDALC). Tot 
în acest an, la Budapesta, 
scurt-metrajul „Zborul în 
alb" a primit premiul pentru 
cel mai bun film de educație.

Zilele trecute, la Kranj, 
(Iugoslavia) o nouă afirmare 
de prestigiu a consolidat po
ziția României în elita cine
matografiei sportive mondi
ale. La cel de al III-lea Fes
tival internațional al filmu
lui sportiv, desfășurat sub e- 
gida C.I.E.P.S. și U.N.E.S.C.O., 
filmul „Lupta Ia semicerc" 
(regia Erwin Szekler) a pri
mit premiul pentru regie, iar 
filmul de tir „20 de secunde" 
(scenariul Horvath și Narti) 
premiul pentru scenariu. Ca 
o recunoaștere a meritelor 
filmului de sport românesc, 
prof. Virgil Anastasescu a 
fost ales în juriul de decer
nare a premiilor CIDALC.

★
Filmoteca CNEFS 

la această oră de 
de titluri de filme

dispune 
peste 30 
sportive.

Unele informează despre isto
ria mișcării sportive („File 
din istoria sportului în Ro
mânia"), altele sînt documen
tare despre marile competiții 
găzduite de țara noastră 
(„Campionatele mondiale de 
lupte — 1967", „Europenele 
de box — 1969"). O parte din 
scurt-metrajele filmotecii se 
adresează specialiștilor („Vo- - 
lei pentru copii și juniori", 
„Tehnica baschetului" etc). 
Multe se adresează însă ma
selor de cetățeni cu invitația 
expresă de a-i determina să 
facă sport, să practice exer
cițiul fizic ca pe un corectiv 
al vieții tot mai sedentare, 
produs al civilizației moder
ne. Filmele „Pentru ținuta 
dumneavoastră", „Timpul care 
vă aparține" și multe altele 
au fost bine primite de pu
blic.

Pentru anul 1970, filmoteca 
CNEFS se va îmbogăți cu 
zece noi producții. ,,Tri
unghiul performanței" (a- 
vînd ea temă legătura dintre 
sportiv, antrenor și medic), 
„Fața nevăzută a performan
ței" (un film despre efortu
rile sportivului, necunoscute 
marelui public), „Rachete 
de argint" (scurt-metraj de
spre Ion Țiriac și Ilie Năs- 
tase), „Sportul și școala" etc.

Cinematografia sportivă 
românească, deși numără pu
țini ani de existență, și-a do
vedit pe deplin maturitatea, 
scurt-metrajul de sport fiind 
un veritabil performer în ca
drul marilor competiții — 
festivaluri internaționale la 
care a participat. Un perfor
mer neobișnuit, ale cărui 
recorduri — citește premii, 
medalii — pe plan mondial 
vin să dea un plus de strălu
cire activității sportive din 
țara noastră.

Sever NORAN

in-

în cortegiul faptelor care țes viața unei echipe de fotbal 
aflată în deplasare în străinătate, cele 90 de minute de joc 
reprezintă, firește, «materia primă" cea mai importantă, oferită 

ca atare și apoi interpretată eu lux de amănunte și de nuanțări 
de către reporteri.

De cele mai multe ori însă în afara meciului propriu-zis, 
Intîlnești marginalii demne de tot interesul, adiacențe care-ți 
solicită atenția și preocuparea. Iată, în rîndurile de față, cîteva 
din secvențele mai mult sau mei puțin sportive, unele chiar 
extrasportive, care ne-au captat privirea și gîndurile.

La aeroport? In interval

de 72 de ore
Aminteam, în prima cores

pondență de la Rotterdam, că 
„sosirea echipei arădene a pri
lejuit o manifestare cu diver
se numere de artificii", gaz
dele întrecindu-se in atenții. 
Sosiți ca pentru o mare finală, 
zeci de ziariști olandezi au 
făcut o adevărată risipă de 
filme pentru a-i prinde pe ju
cătorii români, în grup și 
pe fiecare în parte, în pozițiile 
și din unghiurile cele mai cu
rioase. A urmat apoi o adevă
rată conferință de presă (i™ 
care, printre altele, lui Nicolae 
Dumitrescu i s-au făcut com
plimente de circumstanță, dar 
i s-au pus și destule întrebări 
cu tile), gazdele arătîndu-șe in 
general atente și prevenitoare 
pînă la cele mai mici amă
nunte.

Nu mică ne-a fost surpriza, 
72 de ore mai tîrziu, la pleca
rea de pe același aeroport, 
cînd jucătorii români au fost 
salutați de numai două per
soane într-un „protocol", ca și 
inexistent, durînd 2—3 minute.

„Scorul e de vină" — spu
neau fotbaliștii arădeni. Ori
cum, între punerea în scenă a 
uverturii și aceea a finalului 
a existat o diferență regizorală 
șocantă

tiar in vederea antrenamentu
lui pe care-l va incepe peste 
o jumătate de oră. In acest 
timp fac un tur al stadionu
lui, oprindu-mă la un teren de 
antrenament, dotat cu instala
ție de nocturnă, pe care vreo 
10 tineri, între 16 și 18 ani, 
fac unele exerciții pe care nu

cu autocarul la Haga șl pe 
coasta Mării Nordului, la sta
țiunea Scheveningen, o „Ma
maia a litoralului olandez".

Cîteva notații dintr-yn car
net plin. Sobrietatea și elegan
ța arhitecturală a Ilagăi este 
dominată de celebrul „castel 
al păcii", un castel ca în po
vești, care oferă ochilor un 
cadru pe care nu-l bănuiai ci
tind doar istoria.

Madurodam, o miniatură a 
Olandei care te duce cu gîn- 
dul la vestita „Disneyland" a 
lui Disney, are ca trăsătură 
distinctivă dominantă... serio
zitatea. Pe un aeroport Schi
phol (vestitul aeroport din 
Amsterdam) miniatural, se 
mișcă mici... coloși ai aerului,

glume pe seama lor. Aflăm c8 
acum vreo lună, la Kralingse 
Ros, o pădure din vecinătatea 
Rotterdamului, a avut loc un 
festival-hippy. S-au adunat 
50 000 de tineri, au dormit 
vreo trei zile pe pămînt, po
liția n-a întreprins nimic, sin
gurul deranjament produeîn- 
du-l mașinile Salvării, care 
transportau pe rtnd pe cei care 
dădeau semne de boală...

La întoarcerea tn Rotter
dam, o imagine tot cu tineri, 
dar cu altfel de tineri t pe 
străzi treceau convoaie de 
manifestanți, docheri din mo

Moment dramatic din meciul Feijenoord — U.T.A. Van. Hanegem a pătruns spre poartă, a 
șutat peste Gornea, dar șl peste bara transversală. Uf...

Discuție cu dl. Van Eck

sub o ploaie torențială
...Seara, în ajunul meciului 

Feijenoord — U.T.A. echipa 
arădeană se echipează în ves-

Două patine din os, șlefuite ru
dimentar șl cu oriflcii pentru cu
rele subțiri din piele (descope
rite în subsolul Casei studenți
lor din Cluj)» avind o vechime 
dc cca. 3 060 de ani, și statueta 
unul gimnast, datînd din timpul 
stăpînirii romane, atestă prezen
ța îndepărtată a educației fizice 
în această zonă a Transilvaniei 
șl totodată ele reprezintă unele 
dintre cele mai prețioase piese ale 
muzeului sportiv al Clujului, pro
iectat să se deschidă la sfîrșltul 
acestei luni.

Iată, deci, că ideea vehiculată 
mai de mult — aceea de a con
serva trecutul sportiv al Româ
niei în muzee deschise în 
multe centre ale țării — a 
teren fertil șl la Cluj, ea 
mind să se transpună, tn 
mal scurt timp, tn realitate.

Trofee sportive, fanioane și 
signe, primite de către sportivii 
clujeni de-a lungul anilor (șl do
nate de către aceștia printr-o su
perbă înțelegere), ștampile de-ale 
cluburilor, legitimații șl carnete 
de membru, fotografii cu valoare 
de document, cărți ce tratează im
portanța educației fizice sau pro
bleme ale diferitelor discipline 
sportive, compun un univers ce 
acoperă o mare perioadă de timp 
și în care, actuala pleiadă de 
sportivi găsește atit Izvoarele, 
cit șl temeiurile de Învățătură.

Dintre exponatele valoroase, me
daliile unui concurs de ciclism 
organizat tn 1890, fotografii din 
activitatea societății sportive Pe
tru Maior (1910—1912) și ale clu
bului Ardeleana (1914), trofeele 
unui mare concurs de tenis (1926), 
placheta de campioană oferită, 
în 1937, echipei Clujului, de că
tre Federația română de popica 
și, cel mai proaspăt exponat, 
drapelul de județ fruntaș în în
trecerea pe țară, acordat tn 1969, 
de către C.N.E.F.S., județului Cluj.

Prin organizarea acestui muzeu, 
cabinetul metodlco-ștllnțlfic (me
todist organizator — prof. Teodor 
Cicoare) șl C.J.E.F.S. Cluj do
vedesc, pe ltngă interes și res
pect față de trecutul sportiv al 
orașului, o multilaterală înțele
gere a fenomenului sportiv și a 
necesității de reflectare a aces
tuia, ln forme multiple.

Se Împlinește, 
de cultură, un 
parte integrantă 
nul popor.

fNiaga ♦

le-am mai văzut. De pildă, pe 
cit de greu, pe atit de intere
sant mi s-a părut un sprint 
de o sută de metri pe o fișie 
a terenului pe care se aflau 
4—5 garduri de 70—80 cm înăl
țime, jucătorul primind și re
transmitted balonul, între 
două garduri, unui coechipier, 
cursa înclieindu-se printr-un 
șut din fuleu la poartă. Repe
tat de 15—20 de ori, exercițiul 
de mai sus era un fel de „tor
tură", dar beneficiile comple
xității lui mi s-au părut evi
dente.

Cum, în pofida ploii, care 
devenise, între timp, torenția
lă, exercițiile continuau fără 
să. se acorde cea mai mică a- 
tenție perdelei de apă, m-am 
adresat omului care conducea 
antrenamentul,
mandat: „Van Eck, antrenor 
la echipa a doua, de rezerve, 
a Feijenoordului". discu
tat despre numărul antrena
mentelor săptămînale (4). des
pre caracterul lor (unul fizic, 
unul cu balonul, unul yițxț, ntf, dar. a scăpat pentru a nu

Știu cita oară. Mai aflăm că 
are multe transmisii pentru 
hippies...

Mi s-a reco-

*

O IMAGINE UNICAT• ••
totodată, un act 
muzeu făclnd 

din civilizația u-

Nușa DEMIAN

p.S. Muzeul aflîndu-se, încă, 
în stadiul acumulărilor, toți cei 
care posedă piese valoroase sînt 
rugați să le doneze. Adresa : se
diul C.J.E.F.S., str. Petru Groza, 
nr. 40, Cluj.

...O putem intitula „bucuria victoriei', „la 
o secundă după memorabila cursă" sau, 
simplu „prima medalie de aur a canotajului 
românesc, cucerită la un campionat mon
dial". De ce, totuși, fotografia reprezintă 
un unicat ? Pentru că, imaginea bărcii noas
tre de 2-f-l a fost singura care a avut o- 
noarea să apară în presa locală canadiană,

evoluția schifiștilor ȘTEFAN TUDOR, PE
TRE CEAPURA și GHEORGHE GHEOR
GHIU, fiind considerată ca epocală 1

Și acum explicația imaginii apărute în 
„Niagara Falls Review' ; CÎND PLUSUL 
DEVINE STROC, Este vorba de Gheorghiu 
care, după splendida performanță, e undeva 
în... cîrca lui Ceapura !

VASILE CONEA, CURTEA DE 
ARGEȘ. Bănuielile dv. sînt în
temeiate : Constantin Dinischiotu, 
directorul teatrului „Al. Davilla" 
din Pitești, este una și aceeași 
persoană cu fostul baschetbalist 
de acum 25 de ani. Singura deo
sebire este că acum nu mai a- 
runcă la... coș decit piesele slabe. 
Și, se spune, are aceeași preci
zie Ca pe vremuri 1 1

CONSTANTIN MUNTEAN», 
IAȘI, tnainte de a veni la Steaua, 
fotbalistul Vigu a activat la Cri- 
șul Oradea.

IULIA PASCARU, ȘTIUBENI. 
Din nou o scrisoare de 6 pa
gini, tot despre fotbal și tot de 
la o cititoare I In curînd, o ur
mașă a Evei va solicita postul 
de consilier F.R.F. Bănuiesc că 
performanța U.T.A.-ei, la Rotter
dam, v-a prilejuit șl dv. o mare 
satisfacție, chiar dacă nu i-ați 
dat nici o șansă și ați cerut... 
înlocuirea el din C.C.E. în fotbal, 
pronosticurile sînt 
Vă spun eu. <in

regulamentar, acordind lo
de la 11 metri, la faultul 
de lanul (Politehnica Iași) 

mo-

foarte riscante, 
experiență I

cedat 
vitură 
comis _____..............
asupra lui Dumitrache, în 
mentul cînd acesta pătrundea în 
careu. Chiar dacă infracțiunea 
s-a petrecut pe linia de 16 me
tri, așa cum spuneți dv., sus- 
ținind că ați „văzut foarte bine", 
sancțiunea regulamentară este 
cea dictată de conducătorul par
tidei, LINIILE FĂC1ND PARTE 
DIN SUPRAFEȚELE PE CARE 
LE DELIMITEAZĂ. Din păcate, 
faptul acesta este ignorat de spec
tatori și, nu de puține ori, chiar 
de către arbitri !

IOSIF HBGYER, LUGOJ. Ați 
intilnit, cu citva timp în urmă, 
ln ziarul nostru, rezultatul de 12,1 
m la săritura ' 
Întrebați dacă

IACOB FILIPAȘ, CORVINEȘTI. 
„Nene Ion Poștașu, te rog să-mi 
dai adresa Iui „Poli" Iași, ca să-l 
Întreb dacă s-au răzbunat pe por
tarul Constantinescu pentru ple
carea Iui de la această echipă". 
Vă informez, tn primul rînd, că 
el a plecat cu conslmțămîntul 
clubului ieșean. In orice caz, dacă 
vor să joace Șl anul viitor In 
a ieșenii trebuie să Învingă cit 
mai mulți adversari ori că o fac 
din., răzbunare sau nu.

OCTAVIAN PUIU, ORADEA. 
Adresele lui Ion Tiriac șl Iile Năs- 
tase. vi le dăm pe cele actuale : 
Ion Tiriac, la clubul Dinamo, șos. 
Stefan cel Mare nr, 9 ; Hie Năs- 
tase, la clubul steaua, calea Plev- 
nei 114. Pentru cele din 
mînile următoare, mal 
ti-ne I

MARIN DOBRESCU, 
REȘTI. Părerea noastră 
arbitrul Octavian Comsa

ln înălțime. Ne 
este vorba de un

este 
După 
fi o-

nou record mondial T Nu, 
un record al... corecturii, 
toate probabilitățile, nu va 
mologat !

Ilustrații: N. CLAUDIU

săptă- 
întreba-

BUCU- 
este că 
a pro-

Boeing-uri, Concorde etc. Pe 
apa a zeci de micro-canale 
trec ca niște săgeți nave-ma- 
chete, deranjate doar de niște 
rațe sălbatice, care nu se spe
rie de vizitatori Clădiri la 
scară, reprezentînd celebre e- 
dificii din toată țara. In fine, 
pajiști „imense" pe care „pasc" 
mii de vaci.,, olandeze, cele
bre șl' ele în viața economică 
a lumii.

De la Madurodam la Șche- 
veningen, p plajă renumită, 
care nu ne produce o impresie 
deosebită — plaja e scurtă, 
marea e furioasă — dar com
parația pe care o facem spon
tan cu frumosul litoral româ
nesc este întreruptă de inter
venția Dorotheei, interpreta- 
ghid. „Priviți în zare, vedeți 
conturul acela alb al unui vas? 
E „Veronica", stația de radio 
fantomă, clandestină".

Aflăm că acest post de ra
dio ilegal a fost la un pas de 
a fi capturat acum o săptămî-

rele port, care se aflau în gre
vă de zece zile, cerînd mărirea 
salariilor,

Marius POPESCU

ALPINISM
în vale
Dispar molizii unii cite 

unii

și un joc-școală), despre tine
rii care acum, se antrenau sin
guri, ca niște școlari care cu
nosc foarte bine lecția.

— Ei sint viitoarele stele ale 
Feijenoordului — mi-a spus 
dl. Van Eck. Iată cîteva nume 
pentru care semnez în alb: 
Wirts, Malypard, Van der 
Vail, Leeuwen, Bosqieter, Van 
der Speck...

— Dar sînt foarte tineri — 
am încercat eu o replică mai 
mult ațițătoare.

— Foarte tineri, dar noi am 
cîștigat ediția trecută a cam
pionatului rezervelor echipelor 
de prima divizie (jocurile se 
dispută sîmbătă), în vreme ce 
marea Feijenoord a fost în
trecută de Ajax

Apropo de hippies...-
Ii vedem din autobuz — nu 

sînt prea mulți, dar sînt des
tui, Fotbaliștii arădeni jac

De la Madurodam
la clandestina Veronica...
Pentru a „omori" timpul di

naintea partidei — numai an
trenorii și jucătorii știu ce 
greu trec acele ceasuri de fră
mântări dinaintea jocului — 
echipa arădeană a făcut o fru
moasă și instructivă călătorie

LONGEVITATE

fost recorduri care au 
mai mult ? Sigur că au 
Cauza ? Cu ani în

Recent, cu prilejul unei 
noi egalări a recordului 
mondial la 110 m garduri 
(13,2), s-a menționat că a- 
cest record este cel mai vechi 
din tabela recordurilor mas
culine (1959). Deci, unsprezece 
ani.

Au 
durat 
fost,
urmă, o mare performanță se 
obținea mai greu, nu atît de 
multe popoare și continente 
făceau atletism, metodele de 
antrenament nu erau atît de 
avansate, alimentația și baza 
materială nu revoluționaseră 
tehnica.

Deși sîntem convinși că, 
măcar în parte, aceste recor
duri rezistente vă sînt cuno
scute, noi le reamintim pen
tru cei tineri: 16 gi la triplu 
japonezul Tajima' (12 ani), 
4.77 la prăjină (bambus) Cor
nelius Warmerdan (18 ani), 
8,13 m lungime (25 de ani). 
Precum și 1:46,6 la 800 m, 
(Harlig), 3:43,0 la 1500 m 
(Hăgg) sau recordurile mon
diale de fond ale omului- 
cronometru, finlandezul Paa
vo Nurmi. La noi, recordul 
lui Ion Moina 10,4 pe suta 
de metri a dăinuit 21 de ani.

Dintre recordurile actuale, 
par să aibă longevitate (dar 
parcă știi vreodată ce se în
tâmplă pe stadion, în fiecare 
an, la fiecare concurs ?) re
cordul la greutate 
Randy Matson (21,78 
de la înălțime al lui 
(2,28) și, bineînțeles, ultimul 
record de la lungime al Iui 
Beamon, realizat la Mexic, la 
ultima Olimpiadă i 8,90 m I 
Este mereu asaltat, cu flop șl 
rostogolire, recordul încă re
zistent al lolandei Balaș (1,91 
în 1963), deși el e realizat 
cu un stil astăzi nemaifolosit, 
foarfecă.

Dar riscăm să vă plictisim, 
cu această lungă introducere 
atletică. In fond, nu numai 
în atletism se poate vorbi de 
longevitatea recordurilor, 
înotul și-a avut și el cîndva 
(nu ca acum cînd la o singură 
ediție a campionatelor națio
nale se stabilesc în America 
14 noi recorduri mondiale), 
recorduri de granit. Ne amin
tim de granițele de un minut 
ale probei clasice de 100 m 
craul, atît Ia bărbați, cît și 
Ia femei, care au așteptat

• ••

al lui 
m), cel 
Brumei

Și-apare
Măreția amăgitoare
A genunii.
Intre pămînt și cer,
Vulturii sfidători
Intîrzie pe cîte-o stincă 
înfiptă în eter;
Și liniștea adincă
Doarme, în tărie, 
Un somn de veșnicie.
Aici, în stinca tare,
In inima urcușului ajuns, 
Trecutul epocelor nu mai 

are
Nimic de-ascuns.
Și-n timp ce muntele, cu 

greu.
Descoperă culisele,
Tu urci mereu mai sus, 

mereu
Cu rucsacul și visele.

Victor HILMU

BOX ÎN PREISTORIA
AFRICANA ?

Sportul Africii Negre, o 
,.necunoscută" pînă mai ieri, 
a intrat în patrimoniul miș
cării sportive mondiale în spe
cial după „explozia" de la J.O. 
din Mexic. Numele unor 
Abebe, Wolde, Keyno sînt as
tăzi cunoscute de iubitorii 
sportului de pe întreg ma
pamondul, reprezentînd, în a- 
celași timp, dovada uriașelor 
resurse ale acestui continent 
în pflnă dezvoltare.

Puțini știu, totuși, că spor
tul sau mai bine spus exer
cițiile fizice, au o istorie mi-

EFEMERA
De ce unele recorduri sînt 

mai ușor de îmbunătățit, iar 
altele încremesc ani de-a 
rîndul, nu este chiar atît de 
greu de explicat, dar fiecare 
sport își are rațiunile și re
sorturile lui intime.

Spre deosebire de sportu
rile mecanice, unde recordu
rile nu au avut longevitate, 
inovațiile tehnice și talentul 
conducătorilor determinînd 
progrese continue (Fangio, 
Clark, Steward, Agostini), în 
tir recordurile au fost mai

destul de mult pînă ce Johny 
Weissmuller și australianca 
Dawn Frasei le-au trecut, 
după o muncă tenace de 
foarte multi ani.

înotătorul suedez Arne 
Borg a fost unul din cei mai 
mari campioni ai lumii, deți
nător a 31 de recorduri mon
diale, între anii 1921—1929, 
dintre care cel pe 1500, redu
tabil, nu a fost ameliorat de- 
cît în 1938. Astăzi, recordu
rile de înot sînt coborîte cu 
mare ușurință, vîrsla record
manilor atinge limite negîn- 
dite ieri, metodele de antre
nament s-au perfecționat, re
zistența omenească a ajuns 
un lucru foarte docil.

Au avut viață lungă, ase
menea vinurilor lui Cocea, 
recordurile de la automobi
lism și aviație. Cei 668 km pe 
oră stabiliți de John Cobb, 
pe o mașină și o pistă spe
cială, în 1947, au fost multă 
vreme zadarnic asaltați și tot 
așa granița supersonică 
zborului cu avionul.

a

sigure, mai puțin mobile, aici 
limitele fiind oarecum abso
lute.

Au avut, dar nu mal au 
acum longevitate, recordurile 
de haltere, mai ales de cînd 
au fost depășite la categoria 
maximă 550 și apoi 600 kg, 
n nărui membrilor „clubu
lui" celor 600 kg crescînd 
mereu.

în general, credem că în 
probele complexe, care soli
cită un efort dublu de inten
sitate și tehnică, așa cum sînt 
pentatlonul, decatlonul, pen
tatlonul modern, recordurile 
sînt mult mai stabile.

Atît timp cît materialele șl 
tehnica nu evoluaseră atît de 
mult, nici în schi recordurile 
nu s-au schimbat peste noap
te. La coborîre nu se depă
șise în cursă 130 km și la 
km lansat 149 km (Zeno Colo 
1951), iar la sărituri mult 
timp recordul celei mai mari 
trambuline nu trecuse de 
120 m (Planiea — Iugoslavia).

între timp însă toate ace-

ste recorduri au fost net de
pășite, -cel de la km lansat 
(183 km pe oră) și cel de la 
trambulină (163 m), fiind
parcă din nou de netrecut, 
dar aceasta numai aparent, 
pentru că, în curînd se vor 
face noi tentative, fără îndo
ială reușite.

Recordurile au o existență 
efemeră. Așa cum spunea 
odată Iolanda Balaș, record
mana noastră mondială, ele 
sînt făcute pentru a fi ' ’ 
rîte, căci aceasta este 
progresului.

De aceea longevitatea 
durilor nu este o virtute a 
sportului, un lucru care să 
ne bucure, chiar cînd noi sîn- 
tem posesorii acestor recor
duri. A le reînnoi mereu, a- 
ceasta poate fi, într-adevăr, 
un record. Un record, nu de 
longevitate, ci de tinerețe, 
căci tinerețea este totdeauna 
talentată și Impetuoasă, ne
mulțumită de sine și de ceea 
ce toată lumea crede că este 
foarte bine statornicit.

dobo- 
legea

recor-

Jenară pe meleagurile africana. 
Adevărate competiții sportive ’ 
au avut loc aici cu secole 
înaintea primelor Olimpiade 
antice. Nenumărate desene, 
descoperite în ultimele decenii 
pe pereții diferitelor peșteri, 
constituie o dovadă grăitoare 
a preocupărilor sportive ale 
locuitorilor Africii din acel® 
timpuri. Primele „monumente" 
de acest fel au fost descope
rite cu aproximativ 30 de ani 
în urmă în pustiul Tassili-n- 
Azzer, din sudul Algeriei. Dar 
această galerie de piatră des
coperită în Sahara s-a dovedit 
a nu fi unica în Africa. Cer
cetările arheologice au scos 
Ia iveală noi creații artistice, 
avînd ca temă sportul. In gro
tele din Tanzania, unul 
dintre desenele descoperite 
reprezintă probabil trei boxeri 
în diverse atitudini. Atrag a- 
tenția mănușile uriașe cu care 
erau echipați acești maeștri 
ai ringului. Cît despre faptul 
că evoluează trei boxeri, se 
pot face diferite supoziții, 
printre care și aceea (glumea
ță) că arbitrul însuși nu se 
mulțumea doar să urmăreas
că lupta dintre adversari, ci 
intervenea în mod activ cînd 
regulamentul nu era respec
tat ...

De o mare popularitate s-au 
bucurat, în vechea 
scrima cu bețe 
turile cu sprijin. Desenele 
au fost găsite în pustiul 
Libiei și-ți produc, după zeci 
de secole, emoția estetică pe 
care numai o capodoperă ți-o 
poate insufla. Sportul african 
are tradiții care se pierd în 
negura vremurilor, descoperi
rile făcute în ultimul timp 
demonstrînd faptul că locuito
rii din această parte a lumiî 
cultivau ramuri sportive atit 
de modeme cum sînt boxul 
și scrima.

Africă, 
și sal-

VIRGIL LUDU
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0 INVITAȚIE ADRESATA TINERILOR: PRACTICAT! CULTURISMUL!
UNDE SE POATE FACE CULTURISM?

LA ATENEUL TINERETULUI
DIN ALEEA ALEXANDRU
Ateneul Tineretului din A- 

leea Alexandru are de cît- 
va timp un centru de cultu
rism. L-am vizitat într-o du
pă-amiază. O sală cu toate 
amenajările necesare era o- 
cupată de un grup de 9 ti
neri, care lucrau sub supra
vegherea profesorului VIC
TOR COVALCIUC. Fiecare 
se pregătea după programul 
său, efectuînd independent 
suita' lui de exerciții, rela- 
xîndu-se, alergînd, sărind etc. 
Frapantă era ardoarea su
biecților, continuitatea lucru
lui, meticulozitatea execuții
lor, o conduită mai fermă 
decit obișnuiesc să aibă în 
antrenament numeroși spor- 
tivf de performanță. Mobilul 
acestei atitudini este simplu : 
tinerii aceștia urmăresc un 
scop precis, vor să arate mai 
bine, să dobîndească o ro
bustețe după care tînjeau. 
Rezultatele primelor săptă- 
mîni le-au consolidat opti
mismul. Poate și faptul că 
plătesc o mică taxă lunară 
pentru toate condițiile ma
teriale și pentru asistența ca
lificată, primite aici să fi de
venit (printr-un mecanism 
psihologic ce nu se cuvine 
explicat acum) o sursă a se
riozității. Pe fondul acesta 
de mișcări, care îi uneau in
tr-un fel de balet straniu, am 
discutat cu un grup de res
ponsabili : ADRIAN PETRE, 
șeful secției sport din Comi
tetul U.T.C. al sectorului I, 
ION REDIU, membru în Co
mitetul de conducere a A- 
teneului, și prof. VICTOR 
COVALCIUC. Iată sinteza 
celor spuse de interlocutori: 
„Secția de culturism s-a des
chis la 1 martie 1970. De a- 
tunci, numărul celor Intere
sați a crescut progresiv, a- 
jungînd în prezent la 45 de 
participanți. De perindat s-au 
perindat mult mai mulți, dar 
dispar după scurtă vreme,

fiindcă vor să obțină efecte 
mari, cit ai bate din palme. 
Sîntem bine utilați și oferim 
tot confortul dc la dușuri 
pină la aparat de vibroma- 
saj. Profesori calificați și 
un medic de specialitate se 
ocupă atent de pregătirea și 
evoluția celor înscriși. La in
tervale regulate se fac fo
tografii și măsurători care 
obiectivează acumulările. 
Cind cineva vrea să fie ad
mis în Centrul nostru de 
culturism e supus cîtorva ve
rificări, pentru aprecierea 
capacității și necesităților, iar 
pe baza constatărilor este re
partizat intr-o grupă adec
vată și i se întocmește pro
gramul de lucru corespunză
tor. Taxa pe care o perce
pem e foarte mică: 80 de 
lei pe lună.

Ne vin oameni cu o stare 
fizică 
Precar 
devieri 
lă «te.
deral îi ajutăm mai întii să 
slăbească. Ne îngrijim de 
corectarea deficiențelor de 
coloană. După 3 săplămini 
de lucru, oamenii se simt 
deja alții. Starea de sănătate, 
capacitatea de muncă, dina
mismul lor general, toate de
vin mai bune. Cei aflați în 
perioada de creștere au un 
program de activitate spe
cial.

Desigur, toate aceste ame
liorări nu se obțin decit prin- 
tr-o muncă destul de r grea. 
Spunem aceasta pentru cei 
ce ar putea să-șî închipuie 
că ,e o simplă joacă să faci 
culturism. In trei antrena
mente pe săptămină, a 90 de 
minute fiecare, trebuie lu
crat serios, deși evităm atin
gerea stării de oboseală. Cei 
cuceriți de virtuțile culturis
mului sînt entuziasmați și nu 
li se pare dificil. Sîntem con
vinși că unii dintre cel ve- 
niți Ia noi vor putea, dacă

extrein de diferită, 
dezvoltați, obezi, cu 
de coloană vertebra- 
Pe cei cu exces pon-

Sănătate și armonie fizică, iată efectele binefăcătoare 
culturismului

vor voi, să devină sportivi 
de performanță (halterofili, 
luptători), fiindcă au posibi
lități. Fiecare se poate opri 
unde crede de cuviință și 
poate lucra în continuare nu
mai pentru conservarea e- 
fecleior obținute.

Intenționăm să extindem 
amenajările sportive de la 
Ateneul nostru și în curtea 
alăturată (pistă de popice, 
stand de tir cu arcul etc.), 
astfel incit să putem oferi ti
nerilor care vin aici posibi
lități multiple de practicare 
a sportului".

La sfîrșit, am ascultat pă
rerea cîtorva dintre cei ce 
exersau în după-amiaza a- 
ceea. GH. STOICA (24 de 
ani, desenator tehnic). „Am 
început să practic culturis
mul pentru fortificarea mus
culaturii și pentru relaxare.

Vin aici de trei luni și sînt 
foarte mulțumit. Mi-a crescut 
masa musculară. Picioarele, 
mai ales, sint acum mult 
mai bine dezvoltate decit 
înainte. Profesia mă obligă 
să stau 8 ore în picioare ia 
planșetă. De la serviciu vin

vreo

stu-

în

aici și după ce lucrez 
două ore plec odihnit".

E. LIVIANU (21 ani, 
dent — anul IV Construcții) : 
„Am aflat despre acest cen
tru de culturism, citind un 
anunț la facultate. Am venit, 
in primul rind. fiincă voiam 
să slăbesc. Din martie 
pină acum am scăzut
greutate 5 kg, iar dezvolta
rea musculaturii a fost de-a 
dreptul spectaculoasă. îmi e 
foarte greu să vin aici de 
trei ori pe săptămină, dar 
fac totu] ca să pot fi prezent. 
Nu vreau să ajung ca cei din 
revistele de culturism. Vreau 
numai să obțin o dezvoltare 
fizică satisfăcătoare și, apoi, 
voi face mai puțin culturism, 
doar pentru menținerea stă
rii de sănătate".

IANCU DUMITRU (18 ani 
— vopsitor auto I.T.B.): „Am 
auzit despre culturism că e 
folositor și ne dezvoltă ar
monios. înainte eram slăbuț 
și nedezvoltat. După două 
luni, de cind lucrez, mă uit 
la mine și aproape că uu 
mă recunosc ".

Remus BOGDAN

OBEZITATEA, DEBILITATEA FIZICĂ Șl SURMENAJUL
BAT ÎN RETRAGERE ÎN FATA CULTURISMULUI

— Sinteți unul dintre cel ce 
vor să răspindească culturis
mul in România. Ați ajuns 
Ia convingeri depline despre 

| virtuțile acestei metode 7
—■ Doar cel ce n-o cunosc mal 

pot avea îndoieli. O activitate 
care ameliorează frumusețea cor
pului. sporindu-1 forța și Intă- 
rindu-i sănătatea nu mai are ne
voie de alte argumente.

— Revistele de culturism și 
propagatorii metodei promit 
novicilor multe. Promit fru
musețe fizică. Promit orică
rui individ cu corpul lăbărțat 
să facă din el un om ce va 
fi admirat pe plajă pentru 
robustețea torsului. Promit 
că pot face să dispară un ab
domen revărsat și obez. Pro
mit forță fizică celui plăplnd 
sl ofilit. Sint promisiuni care 
Înflăcărează. Dar, tocmai fiind
că oferă perspective extrem 
de tentante, trezesc și suspi
ciuni. tn acest interviu să nu 
vorbim, deci, decit despre a- 
devăr.

— Culturismul, ea orice activitate 
atrăgătoare care a putut fl comer- 
r illzată, n-a fost ferit de exagerări. 
Ele n-au servit însă adevărului, 
cl l-au adus prejudicii. Culturis
mul poate, intr-adevăr, să in
fluențeze intens datele personale 
ale individului. Numai pentru că 
aceste date par omului fatidice, 
se afirmă de către unii puterea 
culturismului de a face minuni. 
Ele sint Insă, in realitate per
fect influențabile, corectlbile șl 
metoda complexă despre care vor
bim demonstrează tocmai acest 

- ■ ■ ■ : o
pot de- 
Cei cu 
se pot 
ajunge 

__ ________________ ___ ce vor
să se mențină tntr-o formă fizică 
excelentă, să combată efectele 
sedentarismului, ale Încordărilor 
nervoase și ale efortului intelec
tual. pot izbuti de minune. Cei 
marcați de accidente sau de ur
mările anumitor maladii pot ob
ține rezultate corective de mare 
valoare.

Culturismul este, de asemenea, 
o cale de acces spre diferite ra
muri sportive. Este util, deopo
trivă, sportivului începător sau 
consacrat. Fotografiile cu Inten
ții de control obiectiv, făcute îna
inte și după 6 luni de culturism, 
să zicem, sint concludente In fie
care caz. Concomitent, omul de
vine mal puternic și beneficiază 
de o deplină stare de sănătate.

— Unii susțin că hipertro
fierea musculară obținută prin 
culturism este lipsită de va
loare funcțională. Că mușchii 
se măresc, dar forța n-ar de
veni proporțională cu dimen
siunea.

lucru. Prin culturism, cei cu 
dezvoltare fizică precară 
veni oameni bine făcuțl, 
deficiența de atitudine 
îndrepta. Cei grași pot 
la greutatea normală. Cei

Interviu cu LAZAR BAROGA 
secretar general al F.R. de Haltere

— Prejudecăți. Numai dacă se 
lucrează greșit, utilizîndu-se ani 
de zile doar greutăți mici se poate 
ajunge Ia un decalaj îr.tre vo
lumul masei musculare Șl forța 
sa. Antrenamentul corect menți
ne un perfect echilibru între di
mensiunea mușchilor și randa
mentul lor. Cel mai bun argu
ment j Cunosc mulți practicanți 
ai culturismului care au ajuns 
campioni de haltere.

E drept, am văzut in străină
tate și exemplare de culturlști 
care arătau superb, dar nu erau 
în stare să alerge și să sară. 
Se ajunsese la asemenea rezultate 
aberante, deoarece exercițiile nu 
fuseseră concepute decit pentru 
hipertrofierea masei musculare.

— Altă obiecțlune. Se afirmă 
că metoda nu dezvoltă in pa
ralel și inima, mai precis ca
pacitatea aparatului cardiovas
cular, născînd un decalaj în
tre necesitatea de irigare a 
une| mase musculare volu
minoase și posibilitățile reale 
de irigare sanguină. Se crede 
că fenomenul s-ar datora 
fortului static care stă 
precădere la ‘ 
lui.

— Practicarea 
termină această 
ședință de

e-
_ __ cu
baza culturismu-

corectă nu de- 
nesincronizare. O 
culturism bine 

concepută nu cuprinde numai 
efort static. Exercițiile specifice 
sint alternate cu momente de n- 
lergări, de sărituri, și cu alte 
secvențe de efort dinamte, care 
stimulează optim funcția cardio
vasculară. Și această obiecțlune 
are în vedere doar o practică 
eronată.

— Am auzit, de asemenea, 
lamentări din partea unora 
care pretind că după prac
ticarea culturismului n-au mai 
crescut în înălțime.

— Cum să fie așa, cînd___ ___________ ma
joritatea culturiștilor sint oameni 
fnalți 1 Exercițiile de culturism 
realizate în diferite poziții, fa
vorizează, dimpotrivă, creșterea. 
Cind cei ce le fac au dificultăți 
de creștere, faptul se datorește, 
desigur, unor factori ereditari și 
nu practicării culturismului.

— Oamenilor, In genere, Ie 
place să aibă o musculatură 
fină, cu un tonus bun, nu să 
ajungă îmbrăcați în niște 
solzi dc mușchi enormi, gro
tești. Femeile, mal ales, tenta
te șl ele de promisiunile cul
turismului, se tem de eventua
le dezarmonli și de o muscu
latură inestetic reliefată.

START iN CAMPIONATUL JUNIORILOR
Duminică au Ioc primele 

starturi în campionatul de 
rugby al juniorilor, cu par
ticiparea formațiilor bucu- 
reștene, principalele anima
toare ale competiției. în rîn- 
dul lor figurează echipa Clu
bului sportiv școlar, multiplă 
campioană națională, precum 
și cele ale cluburilor Con
structorul, Grivița Roșie, Ra
pid și Școlii sportive hr. 2 a 
căror valoare este îndeobște 
cunoscută.

Interesant de relevat este 
faptul că etapa inaugurală 
programează citeva meciuri 
dintre cele mai atractive. în 
primul rind, cel dintre echi
pele Clubului sportiv școlar 
și Școlii sportive nr. 2, fina
listele campionatului națio
nal din acest an. Un prilej 
de revanșă sportivă dar și o 
ocazie de a realiza primele 
concluzii asupra gradului de 
pregătire a rugbyștiior noștri 
juniori pentru competiția nr 
1 la nivelul speranțelor. Me
ciul, programat pe stadionul 
Tineretului, va începe la ora 
10,30.

în deschidere — de ta ora

9 — un alt joc atractiv, cel 
dintre Rapid și Dinamo. Prin 
tradiție, victoria n-ar trebui 
să scape primei echipe. Se 
știe însă că Dinamo este for
mația surprizelor, îneît orice 
rezultat este posibil.

Pe „Ghencea", Ia concu
rență cu partida Rapid — 
Dinamo, Steaua va juca cu 
Grivița Roșie. Un meci este 
amînat (Constructorul — Pro
gresul).

— Revistele de culturism pre
zintă uneori niște exemplare gro
tești, Dar, metoda recomandată 
majorității oamenilor nu condu
ce obligatoriu la asemenea super- 
dimensiuni. Ea poate fi dozată 
extrem de fin șl nu există de 
loc primejdia de a deveni asemenea 
culturiștilor de pe copertele re
vistelor de specialitate La gradul 
de hipertrofiere musculară al a- 
cestora se ajunge numai după 
10—15 ani de antrenament, răs
timp in care se lucrează 7—8 ore 
pe zi. Apoi, imaginile acelea sint 
șl rodul unor trucuri fotografice, 
prin efecte de lumini și alte de
talii de regie. Referitor la te
merile femeilor : multe dintre 
ele întreabă dacă nu există pe
ricolul „masculinizării". Temerile 
lor au ajuns prea departe. E- 
xerclțiile de culturism recoman
date femeilor nu urmăresc nici 
măcar să dezvolte musculatura, cl 
numai s-o tonifice.

— Acum, după ce ați răs
puns rind pe rind la obiecțiu- 
nile aduse de către unii cul
turismului. să discutăm in 
beneficiul celor ce sint În
credințați de marile avantaje 
pc care le oferă numita me
todă. Unii sint nerăbdători, 
lucrează o lună de zile, și dacă 
efectele scontate uu apar iși 
pierd speranța.

— Masa musculară sporește, șl 
efectele faste asupra stării ge
nerale apar chiar și după o lună 
de pregătire. Dar, nu trebuie să 
așteptăm cine știe ce rezultate 
după o perioadă atlt de scurtă. 
Este necesară o etapă de cel 
puțin 6 luni. Voi face, ajunși 
aici, și citeva recomandări ce 
trebuie respectate. Exercițiile de 
culturism se efectuează cu haltere, 
greutăți de mină, gantele, exten- 
soare, helcometri etc. Greutățile 
utilizate trebuie să fie constante, 
să nu crească decit din lună in 
lună. între exerciții să existe o 
pauză rațională do cei puțin 90 
de secunde. Altfel, pot apare de
reglări neurovegetative, insomnii, 
febră musculară și semne reduse 
de supraantrenainent. Pe măsu
ră ce greutățile folosite sporesc, 
numărul repetărilor trebuie să 
scadă Majoritatea practicanțllor 
fac greșeala să lucreze tot pen
tru grupele musculare bine dez
voltate. Bine e dimpotrivă, iar in 
genere se recomandă stimularea 
tuturor grupelor musculare si 
atenție Ia fel de mare pentru 
dezvoltarea trenului inferior. A- 
cum. ceva despre forma exerciții- 
lor. Pentru efecte optime ea trebuie 
păstrată cel puțin 6 luni. Altfel, 
acumulările vor fi minime. Vite
za de execuție să fie lentă, iar 
flecare antrenament să fie pre
cedat de o încălzire de 10 mi
nute.

— O obsesie a celor atașați 
culturismului este alimentația. 
Șe crede că ar fj necesară 
completarea ei cu preparate 
speciale de proteine concen
trate.

— E o falsă problemă. Alimen
tația ajută efectul exerclțiilor și 
dacă este normală, adică echili
brată pe linia celor 3 grupe de 
principii : proteine, glucide, lipi
de.

Dar ar fi la fel de util pen
tru toți 7

— Nu se pot ofetâ prin presă 
decit programe care să conțină 
principiile generale ale metodei. 
Dar. culturismul propriu-zls nu 
poate fi practicat decit după 
programe individuale, alcătuite tn - 

alefuncție de datele biologice 
fiecărui subiect. ..

— Trebuie înțeles de 
că practicarea metodei 
ceva foarte pretențios 7

— Nu. Ea poate fi urmată 
în centre special amenajate, 
și la domiciliu. 10—15 minute de 
gimnastică zilnică făcută cu in- 
greulere, e in speță, o formă de 
culturism. Desigur, nu cea mal icâcc - . - — — — — —
neapărat amenajări speciale 
orice om poate s-o practice 
domiciliu, cunoscind anu 
principii în curlnd. va apare in 
editura „Stadion" un album de 
exerciții care va ajuta mult ini
țierea amatorilor In ultimă .instan
ță, culturismul trebuie Înțeles 
ca parte integrantă a unui stil 
de viafă igienic și sportiv. Mal 
evoluată decit simpla gimnastică 
suedeză pe care mulți oameni o 
fac acasă, recomandabilă tuturor, 
indiferent de virstă, celor care 
n-au încetat să se intereseze de 
păstrarea sănătății, de fortifica
rea capacității lor biologice, de 
starea și dezvoltarea lor fizică.

aici 
este
atlt 
cit

dar e~ Nu pretindeși 
__ Ia 

cunoscind anumite

— Cei Interesați vor să gă
sească in publicațiile noastre 
de specialitate programe de 
antrenament. Ar fi comod ?ă 
se publico astfel de rețete și 
mii de oameni să le urmeze.

Astăzi la Bourg en Bresse
SELECȚIONATA SECUNDA SUSȚINE

PRIMUL MECI DIN CADRUL TURNEULUI IN FRANȚA
Astăzi după-amiază pe sta

dionul municipal din Bourg en 
Bresse, echipa secundă de rug
by a României își inaugurea
ză turneul pe care 11 între
prinde în Franța, jucînd in 
compania unei selecționate re
gionale. Un meci foarte greu, 
în perspectivă, dar pe care 
rugbyștii români sint hotărîți 
să-1 abordeze cu toată aten
ția, cu ambiția de a realiza 
un rezultat cit mai onorabil.

Iată și formațiile probabile: 
BOSNIA B 1 Durbac - Su-

ciu, Budică, Braga, Teleașă — 
Giugiuc, Mateescu — ~ 
răban, Miclescu — 
Veluda — Baciu, 
Mircea, Dinu.

SELECȚIONATA 
EN BRESSE: Girard 
la, Auger, Feriot, Cauqull — 
Bouget, Crâbîer — Viole, Fail- 
lon, Raymond — Savitski, 
Guerin — Repellin, Burgel, 
Magendie.

Meciul va incepe la ora 18 
<ora locală) și va fi condus 
de arbitrul Franjois Grenier.

Pop, Dâ- 
Atanasiu, 
Gheorghe

BOURG
— Sou-

Din toată acea frumoasă zi de miercuri, 
sînt toate șansele ca pe peliculă să rămînă 
în întregime doar meciul de pe Dinamo — 
meci în care am văzut din nou ce înseamnă 
să ataci pe extreme o apărare supraaglo
merată si ce înseamnă un arbitru căruia nu-i e 
teamă de gestul teatral cînd e vorba de a- 
devăr... Sînt mulți arbitri care preferă să fie 
sobri și gurc-cască, decit să cadă în păcatul 
ridicolului renunțînd totodată și la intransi
gență. Uneori intransigența-i ridicolă, prea 
puțini înțeleg că asta nu-i cel mai grav I

Dar dacă nu avem deocamdată înregistră
rile integrale ale celorlalte 
în schimb spectacolul mi
nunat, amuzant la culme, 
desfătător, excitant, capti
vant, senzațional, al scri
sului. De data asta, 
crainicii sînt în „groapa cu 
lei" — care crainici, 
a trebuit să așteptăm 
noaptea, ca-n dramele pa
sionale, pentru a ști ce a 
făcut U.T.A. ? Nu ne pu
tem lega de greșelile gra
maticale de la Lvov și 
Rotterdam... Greșeli de 
montaj și filmare neexis- 
tînd, greșeli de rostire lip
sind „așișderement" — 
zice un amic voios) 
cine să ne 
Coco ? De 
Lereter ? De 
De Nicușor ? 
rămîne tot.,, 
n-a avuf treabă 
Ar trebui să ne luăm de noi înșine, —■ o 
dată pe an să n-avem nimic cu băieții, cu

meciuri — avem

sîntem prea deștepți ca să mai fim curioși 
în ceea ce ne privește. Noi știm totul despre 
noi, aceștia etc. etc. și sîntem mîndri de 
noi înșine.

Ce am spus noi despre U.l.A. î Toți în cor 
cm spus câ U.T.A. merge la tâiere. Cu nuan
țe diferite, noi am bocit-o și, după bocet, 
am rîs de U.T.A. — câ așc-i la noi, bocetul 
devine repede hohot de rîs, semn de vitali
tate, ce-i drept... Acum U.T.A. or trebui sa 
rîdâ de noi — dar n-o face, dupâ cîte _văd, 
că asta-i școala ‘ ~
și ai lui nu rîd 
noi ? Tot noi I

nu

că
12

(cum
, - de

legâm ? De 
Domide ? De 
Sătmăreanu ? 
De treflă ? De 
Angelo 1 Dor Angelo, miercuri, 
_'.j — spre durerea mu'tora !

calul maro ? Ar

antrenorii, cu raportorii, cu magazinerii și 
să ne uitâm puțin la noi. Noi — cei care 
dăm lecții de fotbal, noi aceștia, care facem 
moarte de om dacâ nu ni se dă dreptate 
cînd cerem capete, noi aceștia irefutabilii, 
incoruptibilii, supercompetenfii, pesimiștii din- 
totdeauna, scepticii permanenți, noi ăștia care 
mergem ia fotbal pentru a face pamflet stră
lucit, noi aceștia care ne uitâm fa jucătorul 
român de fotbal pentru a descoperi noi cu
vinte purulente în limba română... Hai că 
sîntem mulți, și toți cu vocabular frumos, —• 
cei care ar trebui să ne uităm „cu ochiul 
spre sine", cum zice poetul Nichita Stănescu. 
Dar noi, nu ! Noi nu ne uităm la noi. Noi

UI II ivivs,,

ardeleană. Dar dacă Coco 
de noi — cine va ride de 
Și iată spectacolul-minune: 

fiecare se ia de fiecare, 
fiecare se ia de celălalt, 
că de ce a rîs de U.T.A. ? 
Că de ce a fost X prea 
sceptic ? Că de ce Y n-a 
crezut în lereter ? Că de 
ce Z, după ce a luat U.T.A. 
campionatul, a făcut-o de 
mediocră? Că de ce toate 
literele alfabetului, după 
0—3 la Cluj, chiar duminico 
trecută, s-au rugat Celui 
de Sus ca la Rotterdam 
numărătoare să nu treacă 
de 5 ? Ar trebui să tăcem 
și noi două clipe și să ne 
gîndim la cum scriem și 
ce scriem despre fotbalu-’ 
ăsta românesc care cum o 
fi, cum n-o fi, nu e doar 
capabil de „surprize con 

dar e și opera noastră. Or noi, 
fiind formidabili, nici opera noastră nu poa 
te fi chiar de aruncat... Dar nu I După ce 
X s-a luat de Z — deși ies și zet au spus 
același lucru pîr.ă miercuri 1 — hohotul de 
rîs se transformă iar în jelanie, și pînă la 
30 ale lunii ne vom pregăti sufletește pen
tru înfrîngerea U.T.A.-ei și Stelei pe teren 
proprie. De pe acum se pregătesc pamfletele 
pentru Nicușor, eliminat la Salonic... Prea 
puțini înțeleg că nu poți fi cu adevărat scep
tic — dacă nu sări, din cind în cînd, cînd 
e cazul, cu toată sinceritatea — pînă în cer, de 
bucurie I Ca să nu fii impostor in ale scep
ticismului — trebuie să accepți cu plăcere 
că viața e de atîtea ori frumoasă, și fotbalul 
românesc o dată cu ea, și să nu regreți asta 
și să nu cătrănești această bucurie.

I ■■ 7,1

■ M

tinentale'

BELPHEGOR

P. CÎRNEANU (Steaua)
DIN NOU CAMPION

LA VITEZĂ
Suita finalelor campionatelor 

naționale de ciclism — pistă a 
fost deschisă ieri după-amiază, 
pe velodromul Dinamo, cu_ des
fășurarea probei de viteză ju
niori mari. Din păcate, la reu
niunea inaugurală au luat star
tul un număr redus de pistarzi, 
doar 11 juniori mari. După dis
putarea a 5 serii de contra
timp, a seriilor de recalificare 
și a sferturilor de finală au a- 
vut loc semifinalele. în prima, 
Anton Neagoe (13,2) a întrecut 
pe Petre Dolofan, iar în cea de 
a doua Petre Cirneanu (13,4) 
l-a Învins pe Ion Gavrilă. în 
finala pentru locurile 3—4, 
Gavrilă rtștigă ambele mar.șb 
(15,8, respectiv 13,5) tn fața tui ■ 
P. Dolofan, „Finala inarp", 
pentru desemnarea titlului de 
campion, revine, în aceeași ma
niera* clară, deținătorului titlu-' 
lui Petre Cirneanu, care îl de
pășește de două ori consecutiv 
(14,2, respectiv 13,8) pe Neagoe. 
Clasament final : 1. PETRE
CIRNEANU (Steaua), 2. Anton 
Neagoe (Dinamo), 3. Ion Ga
vrilă (Steaua).

Pe programul reuniunii a 
mai figurat și adițiunea de 
puncte seniori, din cadrul cam
pionatului Municipiului Bucu
rești, probă în care s-au impus 
net alergătoi ii steliști : 1. N. 
Gavrilă (de subliniat succesul 
categoric al acestui junior 
mare într-o cursă cu mai mulți 
seniori) 43 p, 2. C. Gonțea 32 p. 
3. St. Ene 19 p.

Astăzi, tot pe velodromul 
Dinamo, de la ora 10 sînt pro
gramate finalele la viteză se
niori Și adițiunea de puncte ju
niori mici.

SUCCESE REPURTATE IN IRAN
Cel 5 înotători români care au 

participat la un concurs amical 
în compania celor mai buni spor
tivi din Iran și Kuweit au clș- 
tigat toate probele la care au luat 
startul, lată citeva din rezultatele 
tehnice Înregistrate in piscina 
olimpică din Teheran : I. Mlclăuș 
58,s — 160 m șl 2:11,6 — Z00 m 
liber ; E. Aimer 4:39,0 — 400 m 
liber șl 2:23,7 — 200 m mixt ; Anca 
Georgescu 1:22,3, Liliana Burlacu

1:23,4 — 100 m bras ; L. Burlacu 
3:01,8 — 200 in bras ; A. Petelel 
63,1 — 100 m delfin, 2:77,3 — 200 
tn delfin și 2:40,1 — 200 tn spate. 
Selecționata alcătuita din Mlclăuș, 
Firoiu (actualmente antrenor ol 
naționalei de polo a Iranului), 
Petelel șl Aimer 4:01,5 la 4x100 
m liber și 4:34,0 la 4x100 m mixt.

Wei-gemECHIPA FEMININĂ
EMPOR ROSTOCK IN TURNEU

IH TARA NOASTRĂ
Intorclnd vizita pe care anul 

trecui echipa feminina de hand
bal Coufecfla București a făcut-o 
tn R.D Germană, luni va sosi 
tn țara noastră pentru a efectua 
un turneu de mal multe jocuri, 
puternica formație EMPOR din 
Rosfock (R.D. Germană). Hand
balistele oaspete vor evolua tn pri
mul meet la București, marți 
pe terenul Dinamo (ora 16.30) in 
compania divizionarei A Confec
ția In continuare, Empor Rostock 
va juca miercuri 23 septembrie ia 
Sibiu cu C.S.M. și vineri 25 sep
tembrie la Odorhel cu Voința.

CĂLĂRIE : Baza 
din calea Plevnei, 
campionatele 
dresaj (cat. 
cole (echipe).

hipică 
ora 8 : 

naționale — 
grea), obsta-

ie
• Selecționatele feminine și 

mascullre ale UCECOM vor sus
ține in localitatea Geiseltal 
(B.D.G.) trei întllnirl cu echipele 
B.S.G.

• Fosta campioană a tării 
popice, echipa feminină * 
București, va efectua un 
pe arenele din Zagreb.

laLaromet 
turneu

Flacăra

R. B.

• Formația masculină ______
Cîmpina este invitata popicarilor 
de la Lokomotiv» Sumperk (Ce
hoslovacia), cu care va disputa 
două meciuri, programate între 
19—25 noiembrie.

Velodromul 
campiona- 
de viteză 

de

CICLISM : 
Dinamo, ora 
tele naționale 
(seniori) și adițiune 
puncte (Juniori mici). Șos. 
Buftea, cu plecarea de la 
km 7 (start la ora 9) — 
cursa de fond 
jurul orei 12, 
mul Dinamo).

9 :

(sosirea in 
pe velodro-

Teren Glu-
Șc. sp. 

— Șc. sp. 
ora 11,45 :

HANDBAL: 
Iești, ora 10.30 : 
nr. 1 București 
Ploiești (M.j.) ; 
Rapid București — Univer
sitatea Iași (B.f.) ; teren 
Voința, ora 9: Voința Bucu
rești — Pedagogic Bacău 
(B.f.) j ora 10 : Voința
București — Politehnica Ga
lați (A.m.) ; teren Tinere
tului, ora 15.45 : Pogresifl 
București — Șc. sp. Craiova 
(M.j.) ; ora 16,45 : Progre
sul București — Voința 
Rădăuți (B.f.).

FOTBAL: Stadionul „23 
August", ora 14,15 : Steaua — 
Rapid (Divizia A) ; ora 16: 
Progresul — Dinamo Bucu
rești (Divizia A).

Stadionul Progresul, ora 
11 : Progresul — Dinamo 
București (tineret), ora 13: 
Progresul — Lotrul Brezoi 
(juniori).

Teren Ghencea. ora 13 : 
Steaua — Comerțul Brăila 
(juniori).

Stadionul Metalul, ora 11: 
Metalul București — Ști
ința. Bacău (Divizia B). 
ora 13 : Metalul București 
— Metalul Plopeni (ju
niori).

Teren Laromet, ora 11 : 
Tehnometal București — FL 
roșie București (Divizia C).

Teren Electronica, orali: 
Electronica București — 
Laromet București (Divi
zia C).

Teren Autobuzul, ora 11 : 
Autobuzul București — Si
rena București (Divizia C), 
ora 13 : 
rești — 
niori).

Teren 
resc, ora 
rcsc — 
(juniori).

Teren Gloria : ora 9 : Ma
șini Unelte București — 
Steaua centrul 
(juniori).

Dumitru Velicu (Steaua) cu Peleș, campion republican la 
dresaj (categoria mijlocie) și locul III ieri la obstacole.

Foto: THEO MACARSCHI

AU FOST DESEMNAȚI PRIMII CAMPIONI LA OBSTACOLE
Ziua a 3-a a campionatului na

țional de călărie a avut înscrise 
în pogram proba de dresaj cate
gorie semigrea șl proba de obsta
cole nr. 3, in ambele decernln- 
du-se titlurile de campioni.

Proaspătul campion balcanic 
Iosif Molnar (Steaua) cu Argint 
și-a mai adăugat Încă un titlu la 
bogatul său palmares, Invingin- 
du-1 ieri pe nu mai puțin re
putatul NIcolae Mihalcea (Steaua) 
cu Domino. De fapt, proba de 
dresaj s-a desfășurat oarecum în 
familie, deoarece toți cei cinci că
lăreți prezenți la start au repre
zentat clubul steaua. Clasament 
final : 1, IOSIF MOLNAR cu Ar
gint — 767 p, campion republican, 
2. Nicoiae Mihalcea cu 
772 p, 3. Dumitru Velicu 
Jeș 671 p.

Urmărite de un public 
de numeros, probele de obsta
cole au solicitat călăreților ma
ximum de cunoștințe și un elort 
deosebit, instalat, după două zile, 
în fruntea clasamentului. Andrei 
Kadar (C.S. Petrolul) cu Bicu a 
evoluat bute șl fn a treia zi, ter- 
minind învingător. Campionul 
balcanic Aurelian Stoica (C.S. 
Petrolul) cu Spumos a trecut cu 
mal mult succes peste dificul
tățile obstacolelor, reușind să 
iacă un salt de două locuri In 
clasament, in timp ce Cornel Illn 
(Steaua) cu Șiret a retrogradat cu 
două, clasindu-se pe locul 4, la 
egalitate cu Dumitru Velea 
(Steaua), care ocupa, insă, pozi
ția a treia datorită unei evoluții 
mai bune in ultima zi. Clasament 
final : 1. A. KADAR cu Bicaz 7 p, 
campion republican. 2. A. Stoica 
cu Spumos 14 p, 3. D. Velea cu 
Vinovat 16 p.

Nici Dan Miliăilescu (C.S. Pe
trolul) cu Aprod nu a mai cedat 
conducerea in cadrul categoriei 
ușoare, in urma disputării probei 
nr. 3. De notat aici doar ascen
siunea lui Angliei Donescu (Stea
ua) cu Năsturaș, care a reușit să 
vină de pe locul 4 pe 2. Clasa
ment final : 1. D. MIHAILESCU 
cu Aprod 6 p — campion repu
blican, 2. A. Donescu cu Năsturaș 
9 p, 3. Ion Popa (Steaua) cu 
Pipăruș 11 p.

In cadrul categoriei mijlocii, ul
tima probă a zilei, consemnăm, 
din nou, foarte buna prezență a 
Iul Eugen Ionescu (Dlnamo) cu 
Gama, care a condus autoritar în 
toate cele trei zile de concurs. 
De altfel, el s-a prezentat șl cu 
un al doilea cal. Greier, cu care, 
deși s-a aflat pînă ieri pe locul 
2, în urma evoluțiilor lui Constan
tin Vlad (Dlnamo) cu Jack și a 
lui Oscar Becer cu Sondor a 
terminat pe locul al patrulea. 
Este o performanță demnă de 
toată lauda. Clasament final : 1. 
EUGEN IONESCU cu Gama 7 p 
— campion republican, 2. Con
stantin Vlad cu Jack 10 p, 
Oscar Reccr cu Sondor 11 ,p.

Emanuel FANTANEANU

Domino 
cu Pe-

destul

3.

Autobuzul Bucu- 
Dacia Pitești (ju-

Sportul Munc.ito-
9 : Sp. Muncilo- 
Dinamo București

„23 August'

LOTO PRONOSPORT
Astăzi, 

meci al 
reștean, 
sport va 
tigate în 
va dintre participanți. 
mierea va fi televizată in di
rect. Dăm mai jos câștigătorii 
care vor primi premiile dumi
nică, pe stadiom „23 Au
gust" :

Popovici Vasile — Petroșani 
100.000 lei la Loto.

Linte Gheorghe — Berislă- 
vești-Vîlcea 100.000 lei Ia Loto.

Radu Toma — București 
67.022 lei la Pronoexpres.

Vișan Petre — București 
67.022 lei la Pronoexpres.

Predescu Manole — Cluj 
67.022 lei Ia Pronoexpres.

Hofman Emeric — București 
1300 la Pronoexpres. 
Tudor — București 
1100 la Loz in Plic. 
Petre — Sălătrucu

Dacia
M anole

Dacia 
Iliescu

în pauza primului 
cuplajului interbucu-

A. S. Loto-Prono- 
atribui premiile cîș- 
ultimul timp de ciți- 

Pre-

C. de Argeș Skoda 1000 MB 
Loz în Plic.

Oprea Ion — Călărași — Tra
bant 601 Loz în Plic

Tănăsescu Gabriela — Bucu
rești Fiat_850 — Pronoexpres.

Bogos 
Moskvici

Tîrlea 
1100 Loz

Pîslaru
Muscel, Trabant 601 
Plic.

Ionaș Petru — Hunedoara, 
Trabant 601 Loz în Plic ș.a.

în pauza celui de al doilea 
meci va avea loc tragerea la 
sorți pentru atribuirea pre
miilor acordate de Loto-Pro- 
nosport particlpanților care 
vor păstra locurile indicate pe 
bilet. Se vor trage la sorți 
numerele sectoarelor, biletele 
câștigătoare și apoi premiile 
care vor reveni fiecărui ciști- 
gător.

BASCHET:
cina, ora 10 :
Voința Constanța (f.B.) ; te
ren Voința, ora 10 : Vo
ința — Politehnica Iași 
(m.B.) ; teren Floreasca, de 
Ia ora 9 ;
Pedagogic
IEFS II —
șov (f.B.),
tară — A.S.A, Bacău (m.B.),

Teren Medi- 
Medicina —

Arhitectura —
Galați (f.B.), 

Politehnica Bra- 
Academia Mill-

Boris — București 
412 Pronoexpres.

Ion — Mureș, Dacia 
in Plic.
Maria — C. Lung- 

Loz în

PENTATLON MODERN: 
Sala Floreasca II, de la 
8,30 : proba de scrimă.

POLO : Ștrandul Tinere
tului, ora 11: Steaua — 
Empor Halle (R.D.G.).

RUGBY : Stad. 
tului, ora 9 : 
Dinamo ; ora 10,30 : 
laruj . 
dionul 
Steaua 
(meciuri in cadrul 
naiului de juniori).

Șc. Sp.
Ghencea,
- Grivița

Tlnere-
Rapid — 

: Șco-
2 ; eta- 
ora 9 :

Roșie 
campio-



CAMPIONATELE MONDIALE DE VOLEI

Start în competiția masculină
Reprezentativa României intilnește azi pe cea a Franței 
SOFIA, 19 (prin telefon,_ de 

la trimisul nostru special).
în sfîrșit, mult așteptatul 

start al campionatului mon
dial de volei masculin se dă 
astăzi în patru orașe din 
Bulgaria — Sofia, Haskovo, 
Iambol, Kîrdjali — fiind pre
zente la start 24 de echipe.

Printre ultimele sosite, a 
figurat și formația României, 
care a ajuns vineri seara, 
pe calea aerului, la Sofia, de 
unde și-a continuat drumul 
cu autocarul spre Haskovo. 
Coincidența a făcut ca la a- 
ceeași oră să aterizeze și a- 
vionul cu care au venit vo
leibaliștii francezi, adversa
rii din prima zi ai sportivi
lor noștri. Ambelor echipe li 
s-a făcut o primire căldu
roasă, printre cei prezenți la 
aeroport numărîndu-se și 
conducătorii delegației femi
nine, veniți special să le u- 
reze în numele fetelor — 
care la acea oră disputau 
meciul din preliminarii cu 
echipa Republicii Federale a 
Germaniei — mult succes la 
apropiatele întîlniri.

După cum am mai spus,

voleibaliștii noștri vor juca 
Ia Haskovo, un frumos oraș 
aflat la aproape 200 km de 
Sofia, unde vor avea ca ad
versare echipele Venezuelei, 
Olandei, Franței, Japoniei și 
ll.P.D. Coreene. Tragerea la 
sorți a stabilit ca în prima 
zi ei să întîlnească formația

Franței. Iată acum 
componența celorlalte 
serii. La SOFIA, în sala Fes- 
tivalna se vor întîlni : Bel
gia, Iran, Israel, Italia, Iugo
slavia, Bulgaria, la IAMBOL: 
Cehoslovacia, Polonia, Unga
ria S.U.A., Brazilia, 
iar la KÎRDJALI : 
R.D.G., Mongolia, 
Cuba și Guineea.

Olanda, 
U.R.S.S., 
Tunisia,

Echipa feminină in seria de la Burgas
După victoria României a- 

supra R.F. a Germaniei și a 
Cubei asupra Italiei (3—1), 
echipele calificate se cunoș
teau de vineri seara, ele fi
ind ROMÂNIA — cîștigătoa- 
rea preliminariilor — și CU
BA. Așa că, în ultima eta
pă, formațiile participante au 
făcut o simplă prezență pro
tocolară.

Evoluția în preliminarii ne 
face și pe noi să fim destul 
de încrezători în șansele lor 
de a se număra printre cele 
opt participante la turneul 
final de la Varna.

De aceea, în ultima parti
dă susținută în compania 
Italiei, pe care a întrecut-o 
cu 3—1 (4, —12, 0, 9), antre
norii Gh. Bodescu și N. Hu-

ZI DE PAUZĂ LA C. M. DE SCRIMĂ

mă și-au permis să încerce 
diferite scheme tactice. Iată 
formația utilizată : Helga 
Bogdan (Florentina Itu), Eu
genia Reba." (Gabriela Popa), 
Aurelia Căunei, Mariana Po
pescu (Luxa Ghiță), Mariana 
Baga, Kodica Popa.

Clasamentul final al cali
ficărilor este următorul: 1. 
ROMANIA, 2. CUBA. 3. R.F. 
A GERMANIEI, 4. Italia, 5. 
Belgia. S-au calificat pentru 
cele două locuri vacante ră
mase în serii echipele Ro
mâniei și Cubei.

în urma tragerilor la sorți, 
formația noastră a fost re
partizată în seria de la Bur
gas unde va primi replica 
echipelor Poloniei, R.P.D. 
Coreene și S.U.A., în timp 
ce Cuba va juca în grupa de 
la Sevlievo.

Aurelian BREBEANU

C. M. DE HALTERE

KOLOTUV (U.R.S.S.) 
CAMPION

LA „SEMIGREA"
NEW YORK, 19 (Agerpres). 

Campionatele mondiale de 
haltere au continuat la Colum
bus (S.U.A.) cu întrecerile pen
tru categoria semigrea. Me
dalia de aur a fost cîștigată 
de sportivul sovietic Vasili 
Kolotov cu performanța de 
537,500 kg (175 kg plus 160 
kg plus 202,500 kg). Kolotov 
a stabilit trei 
mondiale, la 
trei stiluri, la 
smuls (161,500 
suplimentară).
argint a revenit lui Grippaldi 
(S.U.A.) cu 490 kg., iar cea 
de bronz — lui Toth (Unga
ria) de asemenea cu 490 kg. 
în continuare s-au 
4. Van Lerbegue 
487,5 kg; 5. Golab 
485 kg. ; 6. Dorzarf m. 
Germaniei) 470 kg. etc.

noi recorduri 
totalul celor 

aruncat și la 
kg încercare 
Medalia de

clasat: 
(Belgia) 

(Polonia) 
(R. F. a

CORESPONDENȚĂ DIN AUSTRIA

KARL SCHRANZ SE PREGĂTEȘTI SA ATACE
TITLUL OLIMPIC
EA SAPPORO!

Implicațiile unei singure tușe!...
care 
final 

de

telefon, 
special), 
s-a în- 
al pro- 
floretă

ANKARA, 19 (prin 
de la trimisul nostru

Ora tîrzie la 
cheiat turneul 
bei individuale
femei nu mi-a îngăduit să 
descriu în toată complexita
tea ei această ultimă parte 
a întrecerii din sala de sport 
„Kemal Atatiirk". A fost cea 
mai dramatică încleștare de 
pînă acum, cu suspensuri a- 
proape după fiecare asalt, 
cu răsturnări de situații, în- 
cît nimeni, absolut nimeni, 
n-a fost în măsură să anti
cipeze cine va cuceri titlul.

In cele din urmă sorții 
i-au fost favorabili experi
mentatei fioretiste sovietice 
Galina Gorohova, o specia
listă remarcabilă a turneelor 
finale din competiții de an
vergură, una și aceeași cu 
campioana mondială din 
1965 de la Paris, medaliată, 
un an mai tîrziu, cu argint 
la C. M. de la Moscova, și 
finalistă la ultimele două e- 
diții ale J. O. Avem deci 
de-a face cu o sportivă cu 

' ‘ o
aproape desăvîr- 

_ un excelent simț 
tactic și care, în fine, deși 
nu mai este chiar atît de tî- 
nără, posedă arta de a-și 
distribui bine efortul, energia.

Și totuși, ea n-a trecut cu 
prea multă ușurință emoțiile 
turneului final de Ia Ankara. 
A avut drept principale ad
versare pe reprezentantele 
țării noastre, in fața cărora 
a ciștigat greu, de fiecare 
dată la limită : 4—3 cu Ilea-

virtuți reale în scrimă, 
tehniciană 
șită, cu

(Urmare din pag. 1)

să-i asigure decît un progres 
de' un loc. Remarcabilă evo
luția cîștigătorului cursei, 
elvețianul Hansjurg Wirz.

DUBLU SUCCES LA DISC
Ca și băieții de la triplu, 

aruncătoarele noastre de la 
disc (Lia Manoliu și Olimpia 
Cataramă) au avut o compor
tare frumoasă, încheind

Trimisul nostru special, C. COMARNISCHI, transmite:
•

na Drimbă și Olga Sza'ep. 
Asaltul-cheie, care a decis 
soarta campionatului, a fost 
cel cu Ileana Drîmbă. Repre
zentanta României a debutat 
foarte bine, reușind să con
ducă la un moment dat cu 
3—1. Cum s-ar spune, avea 
victoria ca și asigurată Dar, 
relaxîndu-se prea repede. 
Ileana Drîmbă i-a îngăduit 
adversarei sale să preia i- 
nițiativa și să egaleze. La 

Ileana Drîmbă a avut 
o veritabilă cădere psihig^ 
n-a mai putut să se concen
treze, pierzînd asaltul.

Ce implicații ar fi avut 
' i Drîmbă în a-

AZI

• Prima 
culcat) •

3—3,

victoria Ilenei 
cest asalt ?

Pînă atunci, 
două victorii. 
4—3 și la Belova, cu __
lași scor. Gorohova avea deja 
3 victorii. Și la fel Belova. 
Așadar, perspectiva unui ba
raj în trei. Oricum, o meda
lie. Așa, pierzînd asaltul de
cisiv, cu Gorohova, Ileana 
Drîmbă n-a mai avut resurse 
pentru a continua lupta, ter- 
niinînd turneul pe ultimul 
loc...

Olga Szabo cu două victo
rii (4—2 la Drîmbă și 4—0 
la Ceretti) a cîștigat meda
lia la coeficient: 1,023. Toate 
floretistele care au urmat-o 
au avut tot cîte două victorii, 
dar un coeficient mai slab 
— Ceretti 0,866, Gapais 0,833, 
Drîmbă 0,800.

Iată, așadar, implicațiile 
unei singure tușe...

ea acumulase 
la Ceretti cu 

ace*

Sebastian BONIFACIU

a băieților — 100 m — numai 
fotografia sosirii i-a putut 
departaja pe primii trei cla
sați : 1. Hans 
ția), 2. Gh.
Tibor Farkăș 
toți 10,6 s. 
vîntul care a 
rie de 1,44 m din față, 
diminuat 
manțelor. Evoluția de astăzi 
a campionului României a 
constituit o reabilitare a sa

Brunner (Elve- 
Zamfirescu, 3. 

(Ungaria) — 
Fără îndoială, 
suflat cu o tă- 

a 
valoarea perfor-

Semifondistele engleze Carey și Ridley conduc plutonul 
alergătoarelor la 1500 m.

atlet 
patru- 
Arun-

trecerea pe primele locuri. 
De subliniat faptul că ambele 
au obținut performanțe bune, 
Olimpia Cataramă înscriin- 
du-și cu acest prilej cel mai 
bun rezultat din cariera sa.

VARJU N-A AVUT...
PROBLEME

Pentru renumitul 
Varju locul I în acest 
later ă fost... un drept,
cările sale — a IV-a, a V-a, 
a Vl-a — au fost de peste 
19 m, rezultate inaccesibile 
adversarilor. Cu 19,46 m, se 
poate spune, Varju a fost 
decanul greilor. Holub și 
Hubacher s-au mulțumit cu 
medaliile de argint și bronz, 
recunoscîndu-i Cezarului va- 
valoarea incontestabilă. La 
nivelul modest al aruncători
lor noștri, locul IV (17,02 m) 
ocupat de Adrian Gagea în
seamnă o satisfacție.

DE TREI ORI 10,6 S
în cea mai scurtă alergare

în fața spectatorilor, după 
deziluzia de vineri din proba 
de 200 m. ,

1500 M — O PROBA A 
ENGLEZOAICELOR

Indiscutabil, oricare dintre 
numeroșii ziariști prezenți la 
masa presei de pe stadionul 
Republicii ar fi fost întrebați, 
înaintea startului la 1500 m, 
cine va fi cîștigătoarea ar fi 
răspuns: o englezoaică — 
sigur, probabil — Carey. Așa 
a fost. Cele două concurente 
din Anglia au dominat net 
această dificilă probă, „însu
șind u-și“ meritat primele
două locuri: 1. Sheila Carey, 
2. Rita Ridley. Slabă evolu
ția reprezentantelor noastre, 
care 
s-au 
cere.

— pur și simplu — nu 
văzut în această între-

DIN NOU ARESE
Franco Arese a izbutit să-și 

încheie victorios cele două 
probe la care a participat.

ÎNCEP LA MANISA ÎNTRECERILE
A

BALCANIADEI TIR
probă : armă liberă calibru redus (60 focuri, poziția 
Modificare în program : la pistol viteză se va trage 

într-o singură zi

propriu-zise, vom sublinia că 
la Manisa — unde se mani
festă mult interes pentru 
Balcaniadă — au sosit toți 
concurenții, adică reprezenta
tivele BULGARIEI, IUGO
SLAVIEI, GRECIEI. ROMÂ
NIEI și, firește, TURCIEI. 
Duminică (n.r. astăzi), după 
festivitatea de deschidere, se 
va da startul în proba de 
armă liberă calibru redus 60 
focuri poziția culcat (bărbați, 
ambele serii). în programul 
inițial a survenit o schimba
re, în sensul că proba de 
pistol viteză se va consuma 
într-o singură zi (luni) și nu 
în două (duminică și luni). 
Modificarea provine din fap
tul că organizatorilor nu 
le-au sosit instalațiile auto
mate comandate în Elveția. 
De aceea, se va trage la 
siluete fixe, iar determinarea 
timpului va fi efectuată de 
cronometre.

în ziua inaugurală, ROMÂ
NIA va fi reprezentată de 
ȘTEFAN TAMAȘ, GH. VA- 
ȘJ,VESJC.U„, M. FEREC ATU și 
GH. SICORSCHI la echi- 
pe. La individual vor mai 
concura Petre Sândor și Șt. 
Caban.

într-o

telefon), 
au tra- 
aproape

MANISA 19 (prin 
La 12 ore după ce 
versat Bosforul (era 
ora 2 noaptea), echipele re
prezentative ale României au 
sosit, vineri la amiază, în 
localitatea Manisa, orașul 
gazdă a celei de a 4-a edi
ții a Balcaniadei de tir. Ple
cați joi seara de la București, 
trăgătorii români au parcurs 
această distanță cu avionul 
(2 ore pînă la Istanbul), cu 
vaporul (trecerea Bosforului) 
și cu un autocar (700 km pî
nă la Izmir, primul oraș in
dustrial al Turciei, situat la 
Marea, Egee). Călătoria în 
ansamblul ei a fost obositoa
re. Să sperăm însă că spor
tivii noștri se vor reface pî
nă la ora startului în aceas
tă confruntare internațională.

Mai puțin îmbucurător este 
faptul că și pe parcursul 
competiției ei vor fi supuși 
la eforturi suplimentare. De
legația este găzduită la un 
cămin studențesc din Izmir, 
iar distanța pînă la Manisa 
rii.'Jpe' care'; o vor parcunțe 
zilnic, — însumează (țur-re- 
tur)’ 16() km. pe un drum 
ațfidșntat. w 38 de virne 
și numeroase pante.

Referitor la concursurile

Ca și în ajun la 1500 m, și 
la 800 m semifondistul ita
lian a controlat cursa și 
sprintînd irezistibil, în final, 
s-a detașat de adversarii săi. 
Cei doi alergători români, 
Ungureanu și Damaschin au 
făcut o cursă tactică bună 
dar lipsiți de rezistență n-au 
putut obține mai mult.

au

CLASAMENTELE FINALE

FINIȘ CA LA SUTA I

Alergătorii pe 5000 m, ne 
referim la cei doi italieni, 
încheiat cele 12 ture și ju
mătate cu un finiș ca la 
100 m trecînd linia de sosire 
aproape simultan, mai-mai 
să facă necesară intervenția 
telesidului pentru stabilirea 
ordinii. A cîștigat totuși, cu 
un piept, Ardizzone care ob
ține astfel, ca și Arese, o a 
doua victorie.

FEMEI :
— Anglia
— Ungaria

— Anglia
BĂRBAȚI :
— Elveția
— Italia
— Ungaria

— Elveția 
'L'h 

Elveția
GENERAU:

România — Ungaria

România 
România 
Ungaria

65— 70
67— 68
66— 69

România 
România 
România 
Ungaria 
Ungaria — Italia 
Italia

134— 88
95—117 

104—119 
133— 79 
113— 99 
130— 82

171—187

CENTIMETRII DECISIVI
Foarte echilibrata între

cere a săritorilor în lungime 
a fost decisă de... centime
tri. Henryk Kalocsay a obți
nut victoria la o diferență 
de un singur centimetru, în 
timp ce al treilea clasat a 
avut cu 3 cm mai puțin.

ZBORURI SPRE TARII
Disputa săritorilor cu pră

jina a constituit și de data 
aceasta un spectacol sportiv 
de toată frumusețea. Victo
ria a revenit atletului italian 
Renato Dionisi care a trecut 
din prima încercare la 5,30 
m. Remarcabilă comportarea 
campionului român Dinu 
Piștalu și felicitări pentru 
noul său record republican de 
5,10 m.

„SUSPENSE" LA ȘTAFETA
Ștafeta feminină de 4x400 

m a îneîntat pur și simplu 
asistența prin dinamismul_ei. 
La schimbul trei 
mâniei a luat 
prin Ileana Silai. în ultimul, 
maghiara Balogh 
cei peste 10 metri de handi
cap (a primit

echipa Ro- 
conducerea

a refăcut

ștafeta ultima)

REZULTATELE
BARBAȚI: 100 m : 1. H. BRUN

NER (E) 10,6, 2. Gh. Zamfires- 
cu (R) 10,6, 3. T. Farkas (U)
10,6, 4. P. Abetti (I) 10.7, 5. L. 

Mihayfi (U) 10,7, 6. C. Cialdi
(I) 10,9, 7. AI. Munteanu (R) 
10,9, 8. I. Calvetti (E) 11.0 ; 400 
m : 1. J. FUGEDY (U) 47,1, 2.
C. Trachelio (I) 47,2, 3. T. Puit> 
(R) 47,3, 4. I. Rozsa (U) 47.6, 5. 
Fr. Gedeon (R) 47,8, 6. * “
lerlno (I) 47,9, 7. H. Beiner 

48,0, 8. A. "Rotehenbuhler
48 0 ; 800 mi 1. F. ARESE 
1:48,7, 2. S. Fekete (U)

L. Ce- 
(E) 

(E) 
(I) 

1:49,0. 
3. G. ’Buono (I) 1:49,1, 4. A. Zslnka 
(U) 1:49,1, - --------------
(R) 1:49,3, 
1:49,5, 7.

S.
5. Gh. Ungureanu
6. I. Damaschin (R) 
G. Pelli (E) 1:51,0,

8. H. Hengeler (E) 1:56,2 ; 5000 m-
1. G. ARTIZZONE (I) 14:07,8,
2. G. Cindolo (I) 14:07,8. 3. N.
Mustață (R) 14:10,2, 4. J. Se-
renyi (U) 14:18,8, 5. D. Simon
(U) 14:22,2, 6. I. Rusnae (R)
14:26,6 7. T. Zimmermann (E)
14:28,6,
Lungime : 1. H. KALOCSAY (U)
7,74, ----- — ---- ~
V, Sărucan 
gltics (U)
(I) 7,37, 6.

Arrighl ... .. .
hard (E) 7,07 ; Prăjină : 1.
R. DIONISI (I) 5,30, 2. D. Piștalu 
(R) 5,10 — nou recod, 3. P.
Astafei (R) 4,90, 4. P. Wittner
(E) 4,80, 5. M. Kalmar (U) 4,70, 
6. A. Schulek (U) 4,70, 7. H.
Wijss (E) 4,60, 8. V. Pontonutti
(I) 4,40 ; Greutate : 1. V. VARJU 
(U) 19.46. .2. S. Holub (U) 18,11.
3. E. Hubacher (E) 17,87, 4. Ad
Gagea (R) 17,02, 5. R. Bergon- 
zoni (I) 16,94, 6. M. Sorenti (I)
16,93 7. J. Egger (E) 15,99, 8.
Gh. Suha (R) 15.16; Disc: 1. F 
TEGLA (U) 59,92, 2. G. Fejer

G. 
G.

C.

5. D.
6. I. Rusnac 

T. Zimmermann
8. J. Wirln (E) 14:55,4 i

. - -■-- — ■■■ 

Zaharia (R) 7,73, 3. 
(R) 7.71, 4. B. Mar- 

7,41, 5. E. Lazarott)
E. Ziillig (E) 7,35, 7. 
(I) 7,07, 8. R. Bem- 

Prăjină :

2. M.

Dacă vorbești de marii ași 
ai schiului, nu poți să-1 omiți 
pe austriacul Karl Schranz, 
care în ciuda celor 32 de ani 
ai săi, domină 
mondial alpin, 
tiv model, din 
de vedere. De 
mele acestui 
pion figurează 
lor performeri. Ultimele suc
cese de 
Schranz 
cînd a 
dial la
C. M. de la Val Gardena, ca 
apoi să ajungă pentru a doua 
oară în posesia mult, invidia
tului trofeu al „Cupei Mon
diale".

Din vitrina cu trofee lip
sește doar o medalie olimpică 
de aur... Poate acesta este 
și motivul pentru care impe
tuosul schior austriac este a- 
nimat de dorința de a parti
cipa și la viitoarea ediție a 
J.O. de la Sapporo. într-u.n re
cent interviu acordat televi
ziunii austriece, Schranz a 
declarat că va răm'îne ama
tor și că ar fi foarte fericit 
să cucerească un titlu olim
pic, după care va abandona 
schiul de performanță.

Despre activitatea lui, cei 
mai mari specialiști ai, schiu
lui au 
laudă, 
francez, 
clara : 
Schranz 
este pe 
longevitatea și performanțele

și astăzi schiul 
Este un spor- 
toate punctele
15 ani(!) nu- 
autentic cana
pe lista mari-

t
răsunet ale lui Karl 
datează din acest an, 
cucerit titlul mon- 
slalomul uriaș, la

numai cuvinte de 
Antrenorul lotului 
Hon nare Bonet, de- 

„...Titlul cucerit de 
în Cupa Mondială 
deplin meritat. Prin

Popularul „Karli" 
Schranz, schiorul 
nr. 1 al Austriei 
și al întregului 

mapamond

sale, Schranz poate 
derat printre cei mai 
schiori ai lumii, din 
timpurile.
face Karli la 32 de ani! Să 
nu fie nimeni surprins dacă 
și în această iarnă, iar apoi 
și in 1972, va obține noi suc
cese de răsunet. Pentru că 
Schranz este un fenomen !...“
Franz Hoppichler, antreno

rul său,, și totodată coachul 
naționalei austriece, este mîn- 
dru de „bătrînul" său elev : 
„Aș fi fericit să am cit mai 
mulți schiori atit de conștiin
cioși și de talentați ca 
Schranz, care este un model 
de disciplină, de muncă și 
voință. Pentru acest motiv 
l-am chemat din nou in lotul 
care s-a pregătit în timpul 
verii".

Iată și cuvintele lui Schranz,

fi consi- 
mari 
toate 

Este uimitor ce

care înseamnă totodată un 
îndemn pentru o muncă cit 
mai conștiincioasă, adresat 
noilor generații. „Ar fi bine 
ca tinerii schiori să fie mai 
modești, mai receptivi la 
metodele de pregătire. Pe vre
mea cînd am făcut primii 
pași pe schiuri, pentru mine 
un Toni Sailer, Anderl Mol- 
terer sau Ernst Hinterseer, au 
fost adevărate modele de ur
mat. De la ei am învățat 
multe, așa cum și tinerii de 
azi ar trebui să ia pildă de 
la cei mai experimentați". 
Cuvinte care fac cinste „vete
ranului" Karl Schranz, me
reu în fruntea eșalonului ce
lor mai 
austriece

buni elevi ai școlii 
de schi.

Viena,
KURT CASTKA

septembrie.

C. E. FEMININ DE BASCHET

CLASAT PE LOCUL 8
ROTTERDAM, 19 (prin tele

fon, de la secretarul general 
al F.R. Baschet, prof. O. Di- 
mitriu). t ,

Reprezentativa țării noastre 
ne-a dezamăgit ți în ultima ■ în» 
tilnire susținută în cadrul cam
pionatului european feminin, 
de baschet. Evoluînd din nou 
sub posibilități (de astă dată a

și se arăta capabilă să aducă 
victoria culorilor formației 
sale. Dar pe ultimii metri a 
fost întrecută de alergătoa- 
rea engleză și, de asemenea, 
pe linia de sosire, și de Filip. 
FEJER ÎNTRECUT LA LIMITA

Discobolul maghiar Fejer, 
campion al Internaționalelor 
de săptămîna trecută, a fost 
ieri învins la limită. Discul 
catapultat de Tegla a zburat 
la 59,92 m, cu 38 cm mai 
mult decît cea mai bună în
cercare a lui Fejer. Cu 56,66 
m — Iosif Nagy s-a clasat pe 
locul IV.
ITALIA — CEA MAI RAPIDA 

ȘTAFETA
Preatoni, Abeti, Zandano și 

Lai au format cea mai rapidă 
ștafetă în proba de 4x100 m. 
La cîte o zecime de secundă 
în urmă, echipele Ungariei și 
României.
FUGEDY — UN ÎNVINGĂ

TOR SURPRIZA
Cursa masculină a turului 

de stadion a prilejuit o luptă 
destul de strînsă care a dat 
cîștig de cauză, în mod sur
prinzător, alergătorului ma
ghiar Jozsef Fugedy, după ce 
recordmanul nostru 
Puiu dominase întrecerea 
bună parte a distanței.

corespuns unul dintre pivoți, 
Bițu, dar aruncările la coș au 
fost exasperant de ineficace), 
echip.a României a fost învinsă 
de formația Olandei cu scorul 
de 59 —69 (29—29). De menționat 
c$, 'la intrarea în. „3 minute", 
diferența era de numai 3 
puncte, dar trecerea de la apă
rarea în zonă la presing s-a 
dovedit nefastă (ca și în par
tida cu Polonia) sportivelor 
noastre. Deci, România se 
clasează pe locul 8 (Olanda pe 
locul 7), ca în 1968, in Sicilia, 
dar, spre deosebire de ediția 
precedentă a europenelor, e- 
chipa a evoluat acum necores
punzător, cu mult sub valoarea 
arătată, de pildă, la București, 
cu prilejul „Cupei Federației".

Alte rezultate : locurile 9—10: 
Italia — Ungaria 60—59 
locurile 11—12 : Austria 
gia 60—59 (30--31).

Ora tîrzie la care se 
jocurile pentru locurile 1—2 
(U.R.S.S. — Franța), 3—4 (Iugo
slavia — Bulgaria) și 5—6 (Ce
hoslovacia — Polonia) nu mai 
permite să transmit rezultatele 
lor. V®i remarca, însă, excelen
ta performanță a formației 
franceze care, în semifinale, a 
realizat o mare surpriză, dispu- 
nînd de reprezentativa Bulga
riei cu 69—64. Chazalon a fost 
excepțională, făcînd o adevă
rată demonstrație de tehnică 
și eficacitate (a marcat 34 de 
puncte). U.R.S.S. s-a calificat 
în finală învingînd Iugoslavia 
cu 116—49.

(22—29),
— Bel-

dispută

OLIMPIADA DE ȘAH:

Tudor
o

ZILEI A ll-a A CONCURSURILOR
(U) 59,54, 3. W. Fillipponi 
56,76, 4. I. Naghi *
Simeon (I) 54.30, 
(R) 53,92,
(E) 51,22. 8.
50.60 ; -------
67,94, 
3. '
E.

(I)
S(R) 56.66, 5.

6. V. Sălăgean 
E. Hubacher 
Franchiger (E) 

Ciocan: 1. I. ENCSI (U) 
2. G. Zsivotzki (U) 66,90, 

M. Veccihiatto (I) 62,78, 4.
_. Ammann (E) 62,52, 5. Fr. 
Schneider (R) 60.80, 6. W. Ber
nardini (I) " ” -
buhler (E) 
(R) 57,16 ;
(E) 50,9 2.
3. H. 1 
țoi (R) 51,3, 
51,6. 6. I. .
i z —'
(U) 52,1 ; 4X100 m : 1. 
40,3, I. " 
40.5, 4.
1. J. ______ ...
Nicolau (R) 6946 p, 3. V. Mure- 
șan (R) 6625 p, 4. J. Fenkei (U) 
5958 p ;

FEMEI : 100 m : 1. A. NEIL
(A) 11,6. 2. V. Bufanu (R) 11,6, 
3. J. Szabo (U) 11,8.
Lynch (A) 11,8. 5. G.
(U) 11,9, 6. S.
12,3 ;
(A) 54,3, 
r. r •

(U)

7. 
p.

H. Rothen- 
Popescu

60,38, 7.
58,02, 8. V.
400 mg : 1. H. WIRZ 

G. Ballatl (I) 50,9
Hofer (E) 51,3, 4. I. Ră- 

', 5. R. Frinolll (I) 
Burcă (R) 51,8, 7.

Ârva (U) 52,0, 8. J. Koppany 
52,1 ; 4X100 m : 1. ITALIA
2. Ungaria 40,4, 3. România 

.. Elveția 41,0 ; Decatlon : 
BARAI (U) 7516 p, 2. M.

4. I.

ITALIA

A.
4. A. 

Balogh 
Angelescu (R) 

400 m : 1. A. BOWARING 
3, 2. B. Lyall (A) 54,5 3.

R.' Sefer (U) 54,6, 4. M. Filip
(R) 55,0, 5. D. Bădescu (R) 55,4, 
6. E. Pusztai (U) 55,5 : 1500 m : 
1. S. CAREY (A) 4:20,8, 2. R.
Ridley (A) 4:22,1, 3. A. Lige-
kLti (U) 4:22,1, 4. M. Budavan
(U) 4:26.8, 5. N. Andrei (R)
4:31 3, 6. El. Baciu (R) 4:33,2 ;
înălțime : 1. C. POPESCU (R)
1,80, 2. M. Romka (U) 1.77, 3. 
B. Inkpen (A) 1,74, 4. T. Zink 
(U) 1,67. 5. V. Bonei (R) 1.67, 
6. M. Walls (A) 1,67 ; Disc : 1.
L. MANOLIU (R) 58,42, 2. Ol
Cataramă (R) 38,26,

4.

3. J. Klei-

Telex
La Budapesta a avut loc me
ciul internațional de box din
tre echipele Ungariei și Fran
ței. Pugiliștii maghiari au 
repurtat victoria cu 7—3. La 
cat, muscă, maghiarul Gedo 
a dispus la puncte de Khalouti, 
iar la cat. cocoș Badari (Un
garia) s-a impus la puncte în 
fața francezului 
finalist al C.E. de la Bucu
rești. în cadrul cat. grea, Vic
tor (Franța) a obținut verdic
tul la puncte în fața maghia
rului Juhasz.

Cosentino,

Intr-un meci internațional de 
handbal (masculin) disputat 
la Paris, echipa vest-germană 
UFL Gummersbach a învins 
cu scorul de 36—11 formația 
locală AS PTT.
Turul ciclist al Cataloniei a 
luat sfîrșit cu victoria italia
nului Franco Bitossi, urmat 
la 1:05 de spaniolul Galdos. 
Ultima etapă, Calafell — Bar
celona (124 km), a revenit spa
niolului Jose Maria Fuente în 
2h 54:09.■
Campionul european de box 
la cat. muscă, italianul Fer
nando Atzori, își va pune titlir. 
în joc în fața spaniolului An
dres Saiz Romero. Meciul 
urmează să aibă loc pînă la 17 
noiembrie la Madrid.

internațional de 
modern, desfășurat 

cîștigat 
cu

Concursul 
pentatlon 
la Budapesta, a fost 
de maghiarul Kelemen 
4 984 puncte. Pe echipe, prima 
6-a clasat formația Csepel 
(Budapesta), urmată de Dozsa 
Ujpest și selecționata Finlan
dei.

UN NOU MECI EGAL
AL ECHIPEI ROMÂNE: 2-2 CU SPANIA

ber (U) 55,46. 4. I. Abahazi
53,28, 5. R. Payne (A) 53,04, 6. 
B. Betford (A) 46,12 : 4X400 m : 
1. ANGLIA 3:38,2, 2. România
(Fița. Bădescu, Silai, Filip) 3:39,1, 
3. Ungaria 3:39,2.

SIEGEN 19. — întrecerile finale 
ale celei de-a XlX-a Olimpiade 
de șah au continuat cu Intîlni- 
rile programate în runda a 4-a. 
Reprezentativa României a avut 
ca adversară formația Spaniei, 
meci deosebit de important ca
re le-ar fi putut permite șahiști
lor români ascensunea spre mij
locul clasamentului. In echipă 
au fost introduși insă jucătorii 
de rezervă, Gh. Mititelu și Em. 
Relcher, ceea ce s-a dovedit 
un risc prea mare. Deși Mititelu 
a reușit să-și cîștlge partida (la 
masa a treia), învingînd pe spa
niolul Clavo, acest avantaj a fost 
anihilat la ultima masă, unde 
Reieher pierdea în fața lui Be
llon. La primele două mese s-au 
înregistrat rezultate de egalitate : 
Pomar-Gheorghiu 1/2—1/2. Ciocîl- 
tea-Del Corral 1/2—1/2. Scorul ge
neral al întîlnirli a rămas deci 
egal, 2-2.

Continuînd evoluția lor bună, 
șahiștii reprezentativei Ungariei

mențin poziția de lideri și după 
intîlnirea cu Bulgaria, de care au 
dispus cu 2 1/2—1 1/2. Cu același 
scor, deținătoarea titlului, echipa 
U.R.S.S., a învins formația Ce
hoslovaciei : 2 1/2—1 1/2. Iată și 
celelalte rezultate ale rundei : 
Argentina—R.D.G. 2 1/2—1 1/2, Ca
nada—S.U.A. 1 1/2-1 1/2 (1),
R. F.G.—Iugoslavia 1 1/2—2 1/2.
După a doua întrerupere, s-a în
cheiat șl Intîlnirea Bulgaria—Ce
hoslovacia, din runda precedentă, 
șahiștii bulgari cîștlgînd cu scorul 
de 3-1.

Iată clasamentul înaintea celei 
de a 5-a runde : UNGARIA 10 1/2, 
U.R.S.S. 10, IUGOSLAVIA 9 1/2,
S. U.A. 8 1/2 (1), BULGARIA și CE
HOSLOVACIA 8, R.D.G. șl R.F.G. 
7 1/2, ROMANIA, ARGENTINA șl 
SPANIA 7, CANADA 4 1/2 (1), In 
a doua grupă (pentru locurile 
13—24) conduce Israel cu 9 1/2 p, 
urmată de Austria, Australia și 
Olanda 9.

-ultimele știri-ultimele rezultate ^ultimele știri-

STEAUA —EMPOR HALLE
în primul joc al turneului 

pe care îl întreprinde în tara 
noastră echipa de polo Em- 
por Halle (R. D. Germană) 
a întilnit formația bucu- 
reșteană Steaua. Jocul a 
fost, în general, la dis
creția poloiștilor români care 
au obținut o victorie catego
rică. Scor : 12—2 (5—0, 1—1,

MECI ATLETIC 
CEHOSLOVACIA—FINLANDA

La Praga se desfășoară dubla 
întîlnlre atletică dintre selecțio
natele Finlandei șl Cehoslovaciei. 
După prima zi, la masculin con
duc oaspeții cu 60—46, iar la fe
minin gazdele cu 42—31. Iată cîte- 
va rezultate : masculin : 110 mg.
— Nadenlczek (C) 13,7 ; greutate
— Yrjola (F) 18,98 m ; ciocan —
Koarki (F) 65,66 rri ; 1 500 m — 
Penkava (C) 3:40,3 ; feminin :
înălțime — Hubnerova (C) 1,80 m; 
4Oo m — Strandvall (F) 53,9 ;• 
greutate Fibingerova (C)
16,4» m.

.D.G.] 12-2 LA POLO
3—1, 3—0. Autorii golurilor:
D. Popescu (4), M. Popescu 
(2), Frîncu (2), Culineac (2), 
Szabo și Teodor pentru Steaua, 
respectiv Steinbach și Holan 
pentru Empor Halle.

URTAIN BOXEAZÂ 
DIN NOU

Campionul european de box la 
categoria grea, spaniolul Jose Ibar 
Urtain, a. mal contractat un meci, 
înainte de a-șl pune centura în 
joc în fața britanicului Henry 
Cooper. El va boxa, în întîlnire 
amicală, pe ringul din Frank
furt pe Main, cu pugilistul ame
rican Art Miller. Meciul urmează 
să aibă loc Ia data de 2 octombrie.

„Intrepid" și „Grefei II
Din Newport (S.U.A.) se a- 

nunțâ că a doua regată a fi
nalei „Cupei Ameficii" la 
yachting, opunind ambarcațiu
nile „Intrepid" (S.U.A.) și

Spania organizează tur* 
neul preolimpic de 

handbal
Cel de al XlII-lea Congres al 

Federațit# internaționale de hand
bal, întrunit la Madrid, a hotărît 
ca Spania să organizeze turneul 
preolimpic de handbal. întreceri
le urmează să aibă loc în februa
rie 1972, cu participarea reprezen
tativelor din 25 de țări. După cum 
se știe, opt țări sînt admise di
rect în turneul final al Jocurilor 
Olimpice de vară de la Miinchen 
și anume : ROMANIA, R.F.G., 
Iugoslavia, Danemarca, R.D.G., 
Suedia, Cehoslovacia și Ungaria.
• în finala turneului de tenis 

de la Evanstone (Illinois, S.U.A.): 
Newcombe — Gonzales 6—1, 4—6, 
6—4, 4—6, 6—2.

n-au putut ridica ancora
„Gretel 11“ (Australia), nu s-a 
putut disputa din cauza unei 
puternice furtuni pe Oceanul 
Atlantic
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