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Bilanțul românilor în prima zi a finalelor: 
o medalie de argint (I. Patzaichin-S. Covaliov)

și una de bronz (C. Coșniță-V. Simiocenco) ANUL XXVII — Nr. 6799 4 PAGINI 30 BANI Duminică 29 august 1971

primei zile a finalelor (de la stingă

și V. Simiocenco —

Cei patru performeri români ai
la dreapta): I. Patzaichin și S. Covaliov — medalie de argint, C. Coșniță 

medalie de bronz.
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ZI BUNA PENTRU SPORTIVII NOȘTRI
LA CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE LIBERE

BELGRAD, 28 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Pe lacul Ada — Tiganlija au 
continuat întrecerile campionatelor 
mondiale, programul zilei cuprin- 
zînd semifinalele și finalele probe
lor olimpice. Dimineața, pe o vre
me splendidă, s-au desfășurat dis
putele semifinalelor, care ne-au 
adus o deplină satisfacție, toate e- 
chipajele noastre calificîndu-se pen
tru finale. Rezultatele obținute de 
reprezentanții noștri în reuniunea 
de dimineață : K1 — 1 000 m : 3. 
V. Roșea 3:54,7; Cl — 1000 m : 1. 
L. Varabiev 4:19,8 ; K1 — 500 tn 
(f): 3. Maria Nichiforov 2:06,72; 
K2 — 1000 m : 2. C. Coșniță — V. 
Simiocenco 3:36,0; C2 — 1000 m: 
1. Covaliov — Patzaichin 3:09,40 ; 
K2 — 500 m (f): 2- Nichiforov — 
Evdochimov 1:58,27 ; K4 — 1 000 m: 
1. Zafiu — Ivanov — Vernescu — 
Negraia 3:10,97.

SURPRIZA LA K 1 — 1000 M

Prima finală, cea de K1 — 1 000 m, 
a reunit la start multe nume con
sacrate, anunțînd o dispută extrem 
de echilibrată. Favoriții probei erau 
Matter, Șaporenko și Anderson. 
Polonezul Sledziewski a produs, 
însă, marea surpriză a probei, în- 
vingînd după o cursă extraordina
ră și după un final spectaculos, 
cîștigînd astfel primul titlu de cam
pion mondial. Reprezentantul nos
tru Vasile Roșea a evoluat bine 
pînă la 500 m, menținîndu-se în 
plutonul fruntaș, dar în continuare 
nu a putut rezista ritmului impus 
de protagoniștii cursei și s-a clasat 
pe locul 7 (anul trecut la C.M. — 
locul 8).

LEWE CONFIRMĂ

chiar de la început, Lewe preia 
conducerea cursei, detașîndu-se 
clar în învingător. Eforturile lui 
Tatay, îndeosebi, dar și ale celor
lalți adversari rămîn fără rezul
tat, caiacistul din R. F. a Germa
niei confirmînd astfel succesele din 
acest sezon și reușind o victorie 
meritorie, cu un avans mai mare 
de 3 secunde față de maghiarul 
Tatay. Reprezentantul nostru n-a 
reușit să ocupe decît locul 8, re
zultat pe care trebuie să-l apre
ciem și prin prizma insuficientei 
sale experiențe

PINAEVA DIN
• A

competiționale'

NOU CAMPIOANA 
LUMII

Teodor Vasile a ciștigat 
Turul ciclist al județului Brașov

.ehosiovacia învingătoare pe echipe

Au urmat întrecerile canoiștilor 
calificați pentru proba de simplu, 
fn așteptarea startului ne reamin
team că la ediția trecută a „mon
dialelor" reprezentantul nostru Afa- 
nasie Butelchin a ocupat locul 6. 
Rămînea să vedețn ce performanță 
va realiza talentatul, dar încă tî- 
nărul, Li pat Varabiev. Scontat,

Ca și la C.M. de la Bagsvaerd, 
la. startul probei de K1 — 500 m 
s-au aliniat numeroase deținătoare 
ale medaliilor olimpice, mondiale și 
europene. Printre ele caiacista so
vietică Ludmila Pinaeva — cam
pioana ediției trecute și prima fa
vorită în finala de la Ada — Ti- 
ganlija. Pinaeva a început cursa cu 
multă siguranță, a păstrat tot tim
pul inițiativa și cu 50 m înaintea 
liniei de sosire a dezlănțuit un fi
niș irezistibil. Ea își apără astfel

titlul cucerit la Bagsvaerd și con
tinuă să domine elita caiacului fe
minin. In finala probei a luat star
tul și Maria Nichiforov, anul tre
cut clasată pe locul 9, calificarea ei 
în finală fiind considerată o per
formanță. Ea a încercat și a reușit 
să-și îmbunătățească rezultatul, 
clasîndu-se acum pe locul 5 și în- 
trecînd sportive de valoare. Rezul
tatul realizat de ea exprimă un 
progres meritoriu și ne încredin
țează de existența unor reale posi
bilități. de rapidă afirmare interna
țională.
LA K 2 - 1000 M, PRIMA MEDALIE

Așteptăm cu mare interes proba 
de K2 — 1 000 m la care anul tre
cut sportivii români n-au reușit să

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

SOFIA, 28 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Azi (n.r. sîmbătă), în cea de a 
doua zi a campionatelor mondiale 
de lupte libere, după turul II, nu
mărul concurenților s-a micșorat 
substanțial, o serie de luptători .a- 
jungînd la fatidica cifră a celor 
6 puncte de penalizare care îi eli
mină din competiție. Bunăoară la 
cea mai ușoară categorie — 48 kg
— au părăsit arena mondialelor 5 
concurenți, la 52 kg numărul a- 
cestora a ajuns la 8, iar la 57 kg
— 10 sportivi au trecut pe banca 
eliminaților.

Firește, în sînul echipei noastre 
înfrîngerea din prima zi, la tuș, a 
unuia dintre favoriții formațeh 
Petre Coman, luptător cu o vastă 
experiență internațională, a creat, 
pentru moment, o stare de derută 
care, după succesele băieților din 
turul II s-a risipit. I. Crisnîc, an
trenorul reprezentativei noastre, 
ne-a spus că Petre Coman nu avea 
voie să piardă 
mai ales că el 
repriză cu un 
substanțial (de 
lui se datorește 
pleu care a fost 
zul Abe, după care Coman a fost 
dus în „pod" și de acolo în tuș.

Spre satisfacția noastră,, aproape 
toți luptătorii au rămas în concurs 
după întrecerile de sîmbătă. Iată 
cîteva amănunte despre meciurile 
susținute de unii dintre reprezen
tanții noștri : I. Arapu (48 kg) s-a

reabilitat azi după înfrîngerea din 
prima zi. Intîlnindu-1 pe Stivila 
(Italia), concurentul' nostru a atacat 
de la început și în min. 1 conducea 
deja cu 4—0, în urma unor intrări 
rapide la picioarele adversarului și 
combinate cu fixări. In minutul ur
mător, el a fost pe punctul de a 
repeta greșeala din prima partidă, 
fiind ținut în „pod" aproape 15 se
cunde, reușind să iasă din această 
poziție critică cu mari eforturi. în 
ultima repriză, Arapu a intrat de
cis și în urma unui salt spectacu-

los, în min. 7,55. obține un bine
meritat tuș. Tot prin tuș a încheiat 
partida sa și N. Dumitru (57 kg) 
cu francezul Baleri. Dumitru a fi
nalizat o întreagă suită de treceri 
la spatele adversarului, fiecare 
dintre aceste acțiuni adueîndu-i cîte 
un punct. Intrînd în rundul doi 
cu un avantaj de 5—0, luptătorul 
român nu s-a menajat, ci a conti-

Costin CHIRIAC

(Continuare h. pag. a 4-a)

(la tuș în min. 4), 
a terminat prima 
avantaj destul de
3—1). înfrîngerea 

unui defectuos su- 
contrat de japone-

AZI, IN DIVIZIA A
BKAȘOV, 28 (prin telefon, de la co

respondentul nostru). Cu etapa de 
sîmbătă dimineață, Brașov — Fișer 
— Brașov (146 km) a luat sfîrșit a 
------- ediție a „Turului ciclist al ju- 

Brașov“. In ultima etapă s-a 
destul de precaut în 
cursei, în timp ce la 
la Fișer, s-a produs

XVII-a 
dețulul 
..mers” 
parte a 
rea de . .
importantă evadare, formată 
din nouă alergători. I.'.

prima 
înapoie- 
cea mai 

în final 
___ ____ ___ _ _____ N. Gavrilă a 
reușit a doua victorie pe etapă, trecînd 
primul linia d^ sosire în 3h49:44, ur
mat la 6 secunde de V. Burlacu și V. 
Fagione și la 10 secunde de Martinov, 
Rusei, Zelenka și Sofronie. Cu al doi
lea pluton a sosit și V. Tudor care a 
Izbutit astfel să-1 depășească pe fos
tul purtător al tricoului galben, 
Wolf, sosit cu al treilea pluton, 
de secunde.

Clasament final individual : 1. 
Vasile (Dinamo) llh 15:02, urmat 
sec. de Ăl. Sofronie (Dinamo), 32 
de S. Bedrich (Cehoslovacia), 
de S. Wolf (Cehoslovacia) etc.

Clasament general pe echipe î 
hoslovacia 33h 51:15 ; 2. Dinamo 

. rești 33h 52:13 ; 3. "
03:14 ; 4. Bulgaria 34h 07:11 ; 5. CIBO — 
Brașov 34h 08:29.
terilor : 1. S. Bedrich 13 p, iar în * cel 
al cățărătorilor ; 1. V. Mihailov (Bul- 

Afia) 11 p.

1
Bucu-

Voința București 34h

în clasamentul sprin-

C. GRUIA

JUNIORUL Gh. SCHIOPU

AL DOILEA TITLU

STEAUA SI UNIVERSITATEA TIMISOARA
Debut in campionatul de rugby

DE CAMPION DE VELODROM De la Ciornei — cu spatele la me talurgiști — a pornit un balon cu 
care Steaua inițiază un nou atac. Foto 1 M. FELIX

LA FOTBAL

A doua probă din cadrul campiona
telor naționale de velodrom rezervate 
Juniorilor mici — 500 metri cu start de 
pe loc — a fost un prilej pentru Gh. 
Șchiopu să obțină o nouă victorie, la 
fel de clară ca și prima (cursa cu. adi- 
țiune de puncte) realizată acum “
zile. Sînt, indicii că ne aflăm în

- unei „speranțe", dar... să lăsăm 
bine să vorbească timpul.

Clasamentul î 1. Gh. Șchiopu
1, antrenor C. Baciu) — campion 

Ștefan (Dinamo) 
38,8 ; 
5. V. 

Andrei 
(Dina- 

3)

două 
fața 
mai

<șc.
sp. 
național 37,9 ; 2.
38,4 ; 3. Șt. Popescu (Șc. sp. 3) 
4. P. Cimpoieru (Șc. sp. 3) 38.9 ; 
Roșu (Dinamo) 
(Steaua) 39,5 ;
mo)
39,8.

în 
loc, 
emoție pînă ce a luat 
timul concurent, dinamovistul A. Nea- 
goe. Pînă atunci, M. Ferfelea (Steaua) 
deținuse cel mai bun timp. Dar, iată 
clasamentul: 1. A. Neagoe (Dinamo, an
trenor M. Mihăilescu) — campion național 
1:12,0 ; 2. M. Ferfelea 
3. A. Vulcu (Steaua) 
Miu (Șc. sp. 3) 1:14,9 ;
cu (Steaua) 1:15,0 ; 6.
mo) 1:15,1 ; 7. C. Camer (Brăila) 1:15,6 ; 
8. V. Ilie (Brăila) 1:15,8.

Campionatele continuă luni, de la 
ora 16.30.

39,7 ; 8.

c.

39.0 ; 6. D.
Gh. Andoniu 

I. Lăzărescu (Șc.
7.

sp.

de 
o 

plecarea și

proba de 1 000 m cu start 
pentru juniori I, a domnit

pe 
vie 
ul-

(Steaua) 1:13,5; 
1:14.1 ; 4. V.
5. Gh. Pîrvules- 
M. Roșu (Dina-

Ca gazde, cele două promovate 
în divizia A de rugby — Gloria și 
Sportul studențesc — au „intrat în 
foc" încă de ieri după-amiază cînd 
în Capitală s-a inaugurat prima e- 
tapă a noului campionat de rugby. 
Cu mai puține șanse, Gloriei i-a 
revenit sarcina să joace cu Steaua. 
Și, așa cum era firesc, învingător a 
ieșit „XV“-le militar cu 34—6 
(18—0). Superioritatea campionilor 
de anul trecut a ieșit pregnant în 
relief: acțiuni mai clare pe linia 
de treisferturi, gabarit superior 
(care dădea cîștig de cauză la gră
mezi și tușă), tehnică ridicată, ex
periență. In plus, o remarcabilă pof
tă de joc. Totuși, se ctivin numai 
cuvinte bune despre evoluția tine
rei Glorii. Metalurgiștii au meritul 
de a fi ieșit de'schis la joc deși, dat 
fiind diferența de valoare, era de 
așteptat ca ei să-1 închidă. S-au 
lansat în șarje curajoase, au com
binat frumos la înaintare și, dacă 
nu ratau patru lovituri de pedeap
să, scorul putea fi mai strîns.

Iată și pe realizatorii punctelor: 
Radu Ionescu — ieri într-o remar
cabilă vervă de joc (patru încercări 
a patru puncte), Durbac 
transformări), Braga și 
(cîte o încercare) pentru 
respectiv Paul Soare de la Gloria 
(două lovituri de pedeapsă).

(cinci 
Giugiuc 
Steaua,

Modesto FERRARINI

Nici cealaltă promovată n-a avut 
o soartă mai bună. Sportul Studen- 
țesc-București, n-a reușit să cîștige, 
deși a jucat acasă cu Universitatea 
Timișoara. Lipsită de experiență, 
echipa bucureșteană n-a fost de 
fapt un pericol pentru timișoreni. 
Mai mult, unele încercări ale Uni
versității s-au realizat prin specu
larea unor greșeli ale gazdelor. Sco
rul de 15—6 (6—3) în favoarea Uni
versității a fost realizat de Crăciu- 
nescu (2 Iov. ped.) — pentru Sp. 
Studențesc, Suciu, Peter '(cîte o 
încer.) Duță (1 Iov. ped. și o transf.), 
Ceaușu (o transf.).

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR

Componentele echipei României (de
Citiji In gag. 9 4-a

la stînga la dreapta): Melania Petrescu, Veronica Stroe ți Ana Goreti, 
fiLonisa silsi de lg sgmgmgtsle syrogMs de tit.

Tn cadrul etapei a doua a diviziei A la fotbal se vor disputa astâzi 
următoarele meciuri :

Craiova : UNIVERSITATEA - C.F.R. CLUJ 

Petroșani : JIUL — A. S. ARMATA TG. MUREȘ 
Ploiești : PETROLUL — CRIȘUL 
Pitești : F. C. ARGEȘ — RAPID
Cluj : „U" — SPORT CLUB BACAU 
Arad : U.T.A. — STEAUA 

Constanța : FARUL — POLITEHNICA 
București : DINAMO — STEAGUL ROȘU

(stadionul Dinamo, de la ora 16,30; în deschidere se vor înrîlni echipele 
de tineret-rezerve).

Poleanu încearcă să depășească un adversar superior ca talie. Fază 
ăin meciul România—Cehoslovacia. Foto I (TH. MACARSCHI

„Cupa Prietenia" la baschet

IERI, TOATE FAVORITELE ÎNVINGĂTOARE
Astăzi, ultimele meciuri

Criteriului tineretului " la box

Șase victorii înainte de limită
GALAȚI, 28 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Arena Dunărea 
din localitate a găzduit sîmbătă 
seara ultima reuniune din cadrul 
turneului rezervat tinerilor pugi- 
liști „Criteriul tineretului". Așa 
cum era de așteptat, gala finală 
s-a ridicat la un 
perior celorlalte 
competitorii fiind 
diseră mai buni 
terioare. Partidele 
mici au fost, 
din punct de vedere tehnic, celor 
de la categoriile mari. Cosma — 
Turei, Condurat — Vladimir. Lazăr 
— Ploieșteanu, Cuțov — Memet, 
au realizat meciuri deosebit de 
spectaculoase, care au fost aplau
date de spectatori. Totuși, învin-

nivel tehnic su- 
două reuniuni, 
cei ce se dove- 

în meciurile an- 
de la categoriile 

evident, superioare

gătorii de la mijlocie și semigrea 
(Vasile Croitoru și Mircea Simion) 
au evoluat cu 
eleganță, făcînd dovada unor cu
noștințe ce nu le ppsedă mulțî 
dintre boxerii seniori.

Rezultate tehnice s R. Cosma b.p. 
Al. Turei, D. Condurat b.p. I. Vla
dimir, M. Lazăr b.p. M. Ploieștea- 
nu, S Cuțov b.ab. 3. I. Nemet, A. 
Guțu b. neprez. C. Dumitrescu, S. 
Mihalcea b. ab. 3 N. Bogdan, M. 
Lupu b ab. 3 G. Nare, St. Florea 

neprez. N. Băbescu, V. Croitoru 
ab. 3 Gh. Ștefan, M. Simion 

ab. 3 M. Culineac, I. Ruicu b.ab. 
Al. Mureșan.

multă precizie și

b.
b.
b.
1

. A 5*a zi a „Cupei Prietenia" la 
baschet juniori a programat mai 
multe partide interesante, care a- 
veau ca scop stabilirea cu 
timp mai de vreme a 
hii. Pentru primul loc 
chetbaliști cubanezi au 
țiune serioasă printr-o 
rie, realizată de data 
fața juniorilor cehoslovaci. Echi
pa U.R.S.S. prin succesul repurtat 
în fața teamului român (de nere
cunoscut în aceste ultime apariții) 
și-a asigurat locul 2. în partea 
următoare a clasamentului este 
greu de precizat ordinea, avînd în 
vedere că în ultimele etape ale în
trecerii se vor întîlni între ele for
mații ce aspiră la o plasare cît 
mai bună în clasamentul final 
al competiției.

Și acum amănunte de 
mele partide.

U.R.S.S.—ROMANIA 
(40—23). Partida vedetă 
vineri a adus față în față două 
formații care arătaseră în apari
țiile anterioare că dispun de cîțiva 
baschetbaliști cu mari posibilități 

Dar, dacă jucătorii

puțin 
unor ierar- 
tinerii bas- 
luat o op- 

nouă victo- 
aceasta în

la ulti-

a
71—52 

zilei de

de progres.
sovietici au confirmat presupune
rile jiu același lucru îl putem 
spune despre tinerii noștri bas-

chetbaliști. Am sperat că în aceia 
stă partidă sportivii români vor 
evolua la adevărata lor valoare* 
dar ne-am înșelat. încă din pri
mele momente ale disputei s-a 
văzut că baschetbaliștii sovietici 
nu se 
învinși 
calități tehnico-tactice au pus stă- 
pînire pe joc. Ei au avut în ÎTikS 
un excelent și clarvăzător con
ducător de joc, iar în Harcenkov 
un realizator de primă mînă. Și 
ceilalți componenți ai 
vietice au arătat că 
multe din subtilitățile 
baschet, lucru ce nu 
stare să-1 dovedească 
formației pregătite de _______
George Chiraleu și Vasile Mure- 
șan. Conducătorii noștri de joa 
nu au corespuns. Ei au serioase 
lacune în ceea ce privește pregă
tirea fizică, iar orientarea în func
ție de situațiile neprevăzute ale 
partidei este deficitară, soluțiile 
de moment nefiind cele mai adec
vate. Acest lucru s-a repercutat

vor împăca cu postura de 
și demonstrînd frumoase

echipei so- 
stăpînesa 

jocului de 
au fost în 

echipierii 
profesorii

Dumitru STANCULESCU 
P. OLTEANU

(Continuare in pag. a 4-a)Mihai TRANCA

DECISIVA

„prin- 
mingii. 
meciul 

Curcani—
Ilfov) — 
Nouă Ol- 

(jud. Tele-

la
ziua a doua

Preliminariile finalei pe 
„Cupei tineretului de 
oină au continuat în 
cu jocuri și mai viu disputate, echi
pele făcînd uz de ' ' 
nai fizic, tehnic 
ocuparea unui loc 
clasamentele celor 
cipalele candidate

întregul lor arse- 
și tactic pentru 
cit mai bun in 

două serii. Prin- 
la pozițiile care 

confereau dreptu] de participre in 
turneul final al competiției au tre
buit să se întrebuințeze la maximum 
în fața unor formații pe cit de ti
nere, pe atît de puternice — Șiretul 
Suroaia (jud. Vrancea). Zorile Voi- 
vodeni (iud. Sălaj), Oltul Turnu 
Roșu (jud. Sibiu) și Recolta Crasna 
(jud. Gorj) constituind revelația, fi
nalei. Iar atunci cînd s-au întîlnit 
direct, echipele favorite _au furnizat 
meciuri pline de neprevăzut : Viața 
Nouă
ruința 
Curcani 
răești 
Viață 
Nou 
Avintul 
Șiretul

' Teleorman)-Bi
ll—6, Avintul

Ilfov)-Biruința Ghe- 
Avintul Curcani- 

Olteni 8—4. Drum
i (iud. Doi ii-

Olteni (jud.
Gherăești
(jud.

10-14.
N ouă 1
Boureni
Frasin (iud. Suceava) 15—2. 

Suroaia-Avintul Curcani 8—3. 
în ansamblu oiniștii din comuna Ol
teni parcă s-au detașat printr-un
joc mai bine armonizat atît la „bă
taia" cît și la „prinderea", mingii 
realizînd cel 
101—28.

în urma
Viață Nouă 
tul Curcani

mai mare punctaveraj :

rezultatelor înregistrate, 
Olteni cu 22 p„ Avîn- 

_____  22 p. Biruința Gheră
ești 20 p. (seria D. Drum Nou Bou
reni 24 p, Avintul Frasin 22 p și 
Energia Rîmnicel (jud. Buzău) 20 p 
(seria a Il-a) s-au calificat in tur
neul final.

Universitatea București, partici- 
pind ca invitată tn afară de concurs, 
a ciștigat toate partidele seriei a

aportul adus de 
sportului 
echipei 

în progres de la un

Cunoscuții jucă
tori din comuna 
Curcani, Gh. Ma
rin și Ionică Gru- 
ianu se apără in 
fata loviturilor 
trase de adversari 
aflați la 
derea” 
Fază din 
Avintul 
(jud.
Viată 
ten 
orman).

Il-a. remareîndu-se 
maestrul 
Iancu la pregătirea 
tești, ‘ . ___
la altul.

După amiază a început 
final. în program au figurat 
ciuri. toate fiind de un nivel spec
tacular ridicat. A plăcut în mod 
deosebit partida 
Curcani — Viață Nouă Olteni, în 
care, după o evoluție dramatică a 
scorului, oiniștii din Olteni și-au 
luat revanșa : 9-8. Iată celelalte
rezultate : Avintul Frasin — Ener
gie Rîmnicel 9-9, Drum Nou Bou
reni — Biruința Gherăești 3-19, E- 
nergia Rîmnicel — Biruința 
răești 5-10, Avintul Frasin — 
ță Nouă Olteni 3-8, Drum Nou 
reni — Avintul Curcani 9-8.

Jocurile care vor desemna 
noua campioană a satelor continuă 
azi — de la ora 8 — pe stadionul 
Tineretului din Capitală.

Traian IQANIJESCU

emerit al Costel 
studen- 
concurs

turneul
6 me-

dintre Ăvîntul

Ghe- 
Via- 
Bou-

pe

IN CIUDA ANILOR..
Refnțilmre, ieri dimineața, pe stadionul Tineretului, cu o fostă dragoste din 

tinerețe. Asemenea revederi, după ani și ani, silit de obicei dureroase, 
chipurile înăsprite de vreme neavind parcă nimic comun cu frumoa

sele imagini de altă dată.
Dar, ca intr-o poveste, iubita mea de odinioară nu numai că nu imbătrinise, 

dar imi apărea mai tlnără, mai zimbitoare ca oricind. Pe cinci terenuri, ea, 
oină, dansa cu grație, mă invita s-o admir și să-i spun: „ce frumoasă ești:", 

îmi aminteam de oină romantică a adolescenței mele, scuturindu-se de 
praful terenurilor periferice. O regăseam acum in decorul luminos al sta 
dionului Tineretului. In epoca fotbalului și a altor sporturi cu mare popu 
laritate, ea aducea la oraș flăcăii de la sate și punea să se întreacă cu și mai 
multă ardoare decit o făceau pe vremuri „lăzăriștii" și celelalte faimoase 
echipe școlărești de oină. Și iată că avem prilejul să-l cunoaștem pe Gheorghe 
Copoeru, factor poștal in comuna Olteni, județul Teleorman. Este bucuros că 
oină s-a Întors tn satele de unde a plecat cindva. Pentru a întări spiritul de 
echipă, l-a învățat jocul si pe băiatul lui, Constantin, acum in etate de 17 
ani. Joacă amindoi, la „Viața nouă", virtuala clștigătoare a seriei I. Și unul 
joacă mal bine decit celălalt, de-i greu să-i deosebești, sînt, de altfel, șl la 
fel de tnalți șl, nu șliu cum, tn soarele de vară, și parcă la fel de tineri...

Facem apoi cunoștință cu cea mai tlnără echipă angajată in această mare 
Întrecere. Este echipa din comuna Suroaia, județul Vrancea, cu băieții el de 
15, 16 șl 17 sni. NI se spune că este una din performerele competiției. Dar 
Gherăieștli 7 Dar Avintul Curcani ? Dar Frasinul, marile forțe ale oinel, de 
plnă acum 7 Le-a biruit șl pe ele tinerețea celorlalte.

La oină, ea șl la celelalte sporturi, firescul schimb de ștafetă. Cu lacrimi 
și zlmbete...

Jack BERARIU
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sportul

medicViitorul ADEVĂRURI
Napoleon va fi vrut să facă 

din marș un sport național ?
HENRI POURET

cRo i. M

F A n

„visul său de aur“, 
student la Facultatea de 
din Timișoara.

mă emoționase acest lu- 
în zilele noastre este la 
tuturor tinerilor dori-

ITINERAR TURISTIC

LA TISMANA lNTR-0 GRĂDINĂ

în urmă cu 6 ani, semnatarul 
acestor rînduri consemna cu emo
ție faptul că blondul înaintaș al 
Politehnicii timișorene, descoperit 
de cealaltă divizionară locală, 
C.F.R., într-o comună din Banat, 
își realizase 
devenind 
medicină

De ce 
cru, cind 
îndemîna 
tori să învețe, să se pregătească 
pentru o profesiune ? Poate că mă 
bucurase și faptul că Simion Sur
dan — căci despre el e vorba — 
se pregătea pentru aceeași profe-

cuteză-

OVIDIU

morală

îndrăzneala față de 
tori e primejdioasă.

Cea mai bună metodă de a 
te îmbărbăta este de a îm
bărbăta pe altul.

MARK

Gloria nu-l poate desfăta 
pe cel ce o cîștigă prin furt, 
și nu prin vrednicie.

V. N. GOGOL 
(Culese de Tiberiu Corneșanu)

Sporful e o rețea 
care se aplică fizic.

JEAN GIRAUDOUX

TWAIN

In... acțiune — în cabinetul dentar

vedem...

Surdan, an de an, 
sîrg la antrena-

In acțiune — pe terenul de fotbal 
siune pe care o iubesc și eu, slu- 
țjind-o de ani de zile. Dar, îna
inte de toate, mă impresionase 
VICTORIA acestui fotbalist asupra 
propriului lui destin, căci, în mo
mentul cînd i 
cația fotbalistică, 
lăuda nici 
școlii generale, 
ale începutului, 
pe-atunci.

Și iată-1 pe 
participînd cu 
mente și la meciuri, dar suind în 
același timp noi trepte pe scara 
școlarizării, trecînd și peste cele 
două mari hopuri ale anilor de 
studii i bacalaureatul 
în facultate.

Acum, Surdan se 
examenului de stat: 
minat ți lucrarea de diplomă, pe 
care zilele acestea o predau", mi-a 
spus el.

Cine bănuia că băiețașul din 
Pustiniș, dintr-o familie numeroa
să, cu slabe posibilități de îndru
mare, va realiza această perfor-

se descoperea vo- 
el nu se putea 

măcar cu certificatul 
Nici aceste cursuri 
el nu le terminase,

și admiterea

află în fața 
„Mi-arn ter-

Desen de G. BADEA

UNUL DIN AȘII MARILOR RALIURI: ZASADA

avem

Safari... Monte Carlo... Lyon... 
Iată cîteva dintre raliu rile Ia care 
a participat în acest an renumitul 
automobilist polonez, Sobieslav Za
sada. Și nu se poate spune că a fă-; 
cut un simplu act de prezență, ci 
s-a numărat mereu printre alergă
torii de frunte, printre cei care și-au 
condus cu temeritate dar și cu pre
cizie vijelioasele lor mașini. De 12 
ani, de altfel. Zasada ia startul în 
marile competiții automobilistice, în 
palmaresul său fiind înscrise nu
meroase succese. Neîndoios, avem 
de-a face cu un as al volanului care 
știe cind și cum să apese pe ac
celerator. S-a văzut acest lucru și 
cu prilejul Raliului Dunării... I-am 
solicitat atunci un scurt interviu.

— Care dintre ultimele raliuri 
vi s-a părut mai dificil, deși pentru 
un participant la raliul Safari, ni
mic nu mai poate fi greu 7

— „Acropolis". 3 000 de kilome
tri în două zile, pe drumuri mal 
mult sau mai puțin prietenoase.

— Cu ce mașină ați alergat în 
Africa, și pe ce loc ați terminat?

— Pe Porsche 911 S, finalizînd pe 
locul 5. Safari-ul a fost nu atlt de 
greu, cît... fără de sfirșit. 6 000 de 
kilometri, în 3 zile.
- Ce părere aveți despre Raliul 

Dunării ?
— Vă răspund sincer : greu, dar 

nu foarle greu. Deși nu m-am an
trenat decît două zile, am «făcut 
față. Poate chiar, dacă nu s-ar fi 
anulat, proba specială de la Cheile 
Bicazului. că eu aș fi fost acela 
care i-aș fi mulțumit prietenului 
meu Janger, pentru... felicitări.

— Revin la Safari. Probabil că 
nu \ -au ocolit peripețiile...

— A existat un episod care, acum, 
pare hazliu, dar atunci mi-a dat 
de gindit. La ieșirea dintr-o oază, 
am avut surpriza întîlnirii cu o tur
mă de elefanți. Și alt drum nu era. 
Claxonăm, ambalăm. . Nimic Coe
chipierului meu îi vine o idee. Se 
dă jos din mașină, se urcă pe un 
pui de elefant și. mai din mîini, 
mai din picioare, antrenînd elefan
tul, reușește să se strecoare în capul 
coloanei. In zare, o ramificație, spre 
care o ia coechipierul cu... calul 
său de circumstanță. Din instinct, 

tturma se încolonează dună elefantul 

manță ? Evident, pot fi date sute 
și mii de exemple asemănătoare. 
Ele nu fac decît să confirme faptul 
că tineretul patriei noastre își 
poate făuri cele mai îndrăznețe 

vise, cu certitudinea că le va ve
dea îndeplinite.

Viitorul medic Simion Surdan 
nu știe cum să mulțumească tutu
ror acelora care l-au ajutat să 
ajungă aici. Străduindu-se să fie 
util societății, să aline suferințele 
celor bolnavi, comunistul Simion 
Surdan 
rea lui 
potrivă, 
prezent 
pei sale, cu care speră să promo
veze în divizia A.

nu va renunța nici la ma- 
pasiune, fotbalul, ci dim- 
va face totul pentru a fi 
în 11-le de bază al echi-

Dr. Petre ARCAN

DE LA 3 ECHIPE, LA 60
...și de la primul campionat de rugby,

la cel de-al 54-lea
Astăzi, se inaugurează noul se

zon de rugby, urmind să înceapă 
jocurile celui de-al 54-lea campio
nat al României.

De la cele trei echipe — toate 
din București — care își disputau 

toamna anului primul 

, O c O 
o o e ° a©

condus de coechipierul meu, făcîn- 
du-mi astfel loc să trec.

— La un viitor Safari, s-ar putea 
să întilniți niște Iei.

— La lei sint specialist. Le tai 
coada 1

Zasada rîde. îi mulțumesc pentru 
Interviu și îl redau soției sale. Am 
încă o dată prilejul să-1 admir. Cu 
cîtă eleganță își ascunde cei 45 de 
ani I

Ileana ILIESCU prof. CAMIL MORȚUN

PRIMII POPICARI

Jocul de popice este introdus la 
noi de peste șaptezeci de ani, dar 
primele asociații de specialitate, 
organizate temeinic, au luat ființă 
abia în anul 1905. Și dintre aces
tea, cea mai renumită pe atunci, 
era societatea SECESSION, care 
avea 35 da membri activi si 4

PICATURI

este un 
fiecare 

legea

Cînd se înscrie gol di- 
din corner, portarul dă... 
colț în colț !
Și in fotbal retrogradarea 
tot o sancțiune ! (Unele

echipe s-ar mulțumi și cu... 
mustrare scrisă cu avertis
ment !)

• Toți jucătorii trebuie să 
pună umărul la victorie ! 
Mîna... se sancționează!

e Nu intîmp'lător pe unele 
stadioane goale nu 
goluri !

9 Legea avantajului 
fel de lege pe care 
arbitru o aplică... în 
lui !

• într-adevăr, se comit e- 
rori în aprecierea faulturilor. 
Dar se fac și destule erori în ■ 
aprecierea... erorilor !

D. C. MAZILU

de Triumf — rugbyul 
în Capitală opt terenuri, 
Pe de altă parte, el nu 
ca în trecut, un apanaj

campionat, astăzi federația numără 
peste 60 de echipe, răspîndite în 

■ întreaga’ țară, care participă la di
ferite nivele de campionate.

De la un singur teren — cel de 
la Arcul - — - -
are astăzi 
„ale lui", 
mai este, 
al Capitalei. Provincia a fost și ea 
cîștigată pentru acest joc. Timișoa
ra, Cluj, Petroșani, Sibiu, Pitești, 
Brașov, Iași, Suceava, Oltenița, 
Constanța etc. sînt centre in care 
a pătruns jocul cu balonul oval.

La inaugurarea acestui sezon, 
cei mai în vîrstă își aduc aminte 
cu cită greutate ți în ce condiții 
se începea odinioară campionatul. 
Astăzi, fiecare echipă, de la cele 
din divizia A și pînă la juniori, 
are antrenor, echipamentul nu mai 
este o problemă, iar terenurile 
sint gazonate, nu ca altădată 
pline de praf. Din epoca eroică 
a. rugbyului românesc ne-a rămas 
doar amintirea sacrificiilor făcute 
de înaintașii acestui sport, pasiu
nea cu care ei au croit drum jo
cului cu balonul oval.

Progresul realizat de către miș
carea noastră sportivă este ilustrat 
și de evoluția jocului de rugby. 
De la baza materială și pînă la 
nivelul tehnic al jocului, totul 
confirmă ridicarea valorică a rug
byului în țara noastră.

La dezvoltarea pe plan național, 
se adaugă afirmarea rugbyului ro
mânesc pe plan internațional. Ro
mânia a reușit tn acești ani să de
vină una din națiunile fruntașe 
din Europa, aprecierile elogioase 
ale specialiștilor, ca și comenta
riile presei străine, constituind o 
mărturie a prestigiului de care se 
bucură astăzi rugbyul românesc.

membri... corespondenți. Mai toate 
asociațiile de popicari, din primul 
deceniu al secolului nostru, își 
aveau sediul în localul LIEDERTA- 
FEL, din strada Academiei.

în fotografie ! popicarii de 
SECESSION. în 1905.

!a

Traian GEORGESCU Remus CÎMPEANU ONISIE

Jumătatea de secol parcursă de 
cînd Suciu și Tripșa au închegat 
prima echipă studențească de fot
bal a clubului și pînă astăzi, cînd 
culorile alb-negru sînt purtate de 
Pexa et comp., și-a găsit cele mai 
diverse prezentări : de la slova 
cărții („Șepcile roșii*'), pelicula 
cinematografică („Gaudeamus igi- 
tur“) pînă la exponatele reținute 
de Muzeul sportiv al Clujului.

Astăzi însă, echipa cu peste 50 
de ani de existență apare prezen
tată dintr-iin unghi nou : unul ce

ARBITRII Șl • •• FLUIERUL

1877, 
ar- 

căpi- 
jocul

Istoria rugbyului englez, care se 
confundă cu cea a rugbyului mon
dial, oferă amatorilor de documen
te privind trecutul acestui joc, 
numeroase și interesante date.

Astfel, aflăm că, în anul 
au apărut pentru prima oară 
bitrii. Pînă la această dată, 
tanii echipelor conduceau 
(fiecare cîte o repriză !).

în legătură cu apariția arbitri
lor, trebuie să arătăm că din anul 
1883, ei au început 
fluierul (pînă atunci 
șelile cu o., batistă).

Apariția fluierului 
pur și simplu, unei întîmplări.

în cursul unui meci aprig dis
putat, arbitrul, înfuriat că jucă-

să folosească 
semnalau gre-

se datorează,

CAMPIONATUL NATIONAL 
IN CIFRE
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• De-a lungul celor 57 de ani care 
au trecut de la disputarea primului 
campionat național, mult invidiatul 
titlu a fost cucerit de opt echipe, 
după cum urmează :
C.F.R. Locomotiva Grivița de 11 
Tennis club român 
Stadiu român 
Steaua 
Sportul studențesc 
Dinamo 
Viforul Dacia
P.T.T.
Institutul militar ed. fizică

• în anii 1917—1918, campionatul 
nu s-a disputat, în anul 1937, tit
lul nu a fost atribuit

• înainte de 1944, Tennis club 
român — Stadiu român, Viforul 
Dacia și P.T.T. au fost echipele 
care s-au impus; după eliberare i 
Grivița Roșie, Steaua și Dinamo 
au dominat cu autoritate campio
natul. Provincialele încă nu au reu
șit să ajungă in fruntea plutonului, 
dar se pare că nu e prea departe 
timpul, cînd unele 
spune cuvîntul în 
titlu.

din ele își vor 
bătălia pentru

4

ÎNTRE FOTBAL Șl CHEMAREA ÎNTINDERILOR NEMĂRGINITE
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Să tot fie de-atunci vreo trei 
decenii și jumătate... Timid, ca și 
ceilalți de-o șchioapă cu el, venise 
la arenă dornic să joace în echi
pa de pitici a Olimpiei bucureș- 
lene. Mircea Cruțescu îl privi cu 
oarecare neîncredere, deși piciului 
cu păr creț, slab ca un greier 
iarna, nu-i erau chiar necunoscute 
tainele balonului rotund. Primit 
la Olimpia, Mihail Ionescu Ciupi 
începu să iscodească pînă în amă
nunt noutățile din jur. Asta a du
rat cît timp a stat in grupa co
piilor, destul de puțin, de altfel.

„Hai Ciupi — îi spuse într-o zi 
nea Mircea — arată-ne ce știi !“, 
luîndu-l de mină în semn de încu
rajare. Atît a așteptat, zbughind-o 
pe teren dornic să zburde alături 
de cei mari — juniorii — care 
luptau în campionatul oficial. De
venise „jucător", half centru în 
echipa de aur a juniorilor Olim
piei, „împărat" la mijlocul tere
nului, de unde-i dirija pe Ion 
Vasile, pe Catană ți pe Panait, 
pe Traian Dinescu și pe Cică Ni- 
colae, pe Cornel Niculescu și chiar 
pe neastîmpăratul lor portar. Va
lentin Stănescu-Reglement.

Anii junioratului au. trecut, ve
nind timpul aflării unui rost în 
viață. Tinărul stăpînit de doruri 
ascunse bătu la ușa Scolii de avia
ție. rr „a . dracii roșii", il

Ștefan 
zîmbetu) unghiuldeclanșează 

caricaturii.
ldeea aparține unui mare admi

rator al sportului și al clubului 
„U“, clujeanul Virgil Tomuleț, care, 
în 38 de piese — expuse în holul 
Casei de cultură a studenților din 
Cluj — creionează vîrfurile tuturor 
pleiadelor de fotbaliști care s-au 
succedat din 1919 și printre care 
se numără: Guga — Sfera, Gain 
și Ploeșteanu — dr. Luca și Traian 
Georgescu —Petru Emil și Ivansuc 
— Remus Cîmpeanu, Adam, Crețu 
și Anca.

țineau 
bă- 
gă- 
cîi- 
mai

fluie-

torii celor două echipe nu 
seama de semnalizările lui, a 
gat mîna în buzunar, unde a 
sit fluierul cu care își chema 
nele de vînătoare. Fără să 
stea pe gînduri, arbitrul a 
rat prelung și puternic, spre uimi
rea jucătorilor, care, nedumeriți, 
s-au oprit.

De atunci arbitrii nu se mai 
despart de fluier și ei pot fi pe 
drept cuvînt recunoscători blegu
lui, care în urmă cu 88 de ani, a 
avut această fericită inspirație.

^1.

MARIN SISU, BUCUREȘTI. Dragostea 
dv. pentru Rapid, exprimată și în lunga 
poezie pe care ne-ați trimis-o, ne im
presionează, fără indoială. Am reținut 
urarea pe care o faceți echipei din Giu- 
lești: „Și să treci cu brio peste orice 
zid / Zică lumea toată : ăsta, da RA
PID După cum a pornit-o echipa 
dv. favorită, mai de grabă seamănă cu 
un... marfar. Dar, poate că o să ne con
vingă că, totuși, e rapid, scoțîndu-și 
întîrzierea pe drum ! Numai să nu se 
oprească iar la cine știe ce haltă !

PAUL NEDELCU, TURNU MĂGURE
LE. 1) „înainte de a se fi ivit noua stea 
a tenisului românesc, Ilie Năstase, care 
era componența naționalei de tenis a 
României Aproape că am uitat și eu 
de existența altei echipe decit Năstase 
— Țiriac ! înainte de a fi apărut Năs
tase, cel de-al doilea reprezentant al 
României în Cupa Davis, a fost Alexe 
Bardan. 2) Editura „Stadion" ne-a in
format că lucrarea confratelui nostru 
loan Chirilă, închinată vieții și carierei 
sportive a lui Țiriac și Năstase va apare 
la sfîrșitul acestui an. Poate că... întîr
zierea cu care apare va fi compensată 
de faptul că ne va oferi un capitol su-

Bănică Enciulescu, pe 
auzise de Constantin 
plantase tn inimă

admirase pe 
Romanițescu,
Roman și-și 
chemările tainice ale văzduhului. 
Venise aici cu vechiul său prie
ten de la Olimpia, Traian Dinescu, 
iar instructorul lor de zbor, Horia

Iată-ne în județul Gorj...
De la Baia de Aramă la Tis- 

mana sînt doar vrea 16 km. Cu 
trenul forestier sau cu autobuzele 
I.R.T.A., drumul este deopotrivă de 
plăcut. După ce treci de Apa Nea
gră, munții se profilează la ori
zont. Din gara Tismana, drumul 
cotește la stingă, șerpuind apoi mai 
departe, în sus, pe Valea Tismanei. 
Propriu-zis nu-i vorba de-o vale. 
Panorama acestui ținut — Valea 
Tismanei — constituie un adevă
rat defileu de granit.

Am pornit pe drumeagul stră
juit de brazi, am privit îndelung 
cele cîteva case înălțate în mijlo
cul poienițelor. De o parte și de 
alta, două siluete masive de stînci 
string în chingi o apă grăbită, cu
rată și limpede, ca orice apă de 
munte. In mijlocul unei rariști 
rn-am oprit locului. O mireasmă 
bogată de fineață plutea în aerul 
răcoros. De sus, din vîrf de stei, 
se înfățișează, în toată măreția ei 
— mănăstirea Tismana — una din 
cele mai vechi minăstiri. In această 
temerară construcție, cu înfățișare 
de cetate, în zidurile ei de granit, 
îndrăznețe, e o întreagă istorie. 
Documentele îl prezintă pe Radu I 
(1377—1384) drept ctitor al acestei 
construcții, iar drept continuator 
pe fiul său. La. desăvîrșirea mî
năstirii și-a dat mult concursul 
legendarul călugăr Nicodin, ve
nit pe aceste meleaguri de dincolo 
de. Dunăre. In 1406 a poposit aici 
Mircea cel Bătrîn; în 1453, Tis
mana a fost vizitată de Vlad Țepeș, 
aici s-a ascuns Neagoe Basarab, 
care era urmărit de Mihnea cel 
Rău. Tismana l-a găzduit apoi pe 
Constantin Brîncoveanu.

Obiectele de artă de mare im
portanță fac faima Tismanei. An
cadramentele de piatră ale ușilor 
de vest și de nord, datind din 
1541, ori ușile din lemn de stejar 
din secolul al XVIIl-lea (aflate în 
muzeul mînăstirii), unele ansam
bluri de pictură din secolul al 
XVI-lea, te îndeamnă la un dia
log cu timpurile trecute. ~ ' 
la Tismana, afli despre 
biecte cu semnificații: 
Tetraevangheliar al lui 
cădelnița de la Tismana, 
argint care a adăpostit, se spune, 
osemintele ctitorului călugăr. Toa
te acestea pot fi însă văzute în 
Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România.

Tot aici, 
unele o- 

ve stilul 
Nicodim, 
cutia de

pllmentar, cu victoria din finala Cupei 
Davls !

LUDOVIC BINDER, SANATORIU!» 
MARILA. Este greșită Impresia dv. că 
n-am scrie destul despre U.T.A. Dar nu 
ne miră. Suporterii ar dori să se scrie 
In fiecare zi (și bineînțeles numai de 
bine !) despre echipa pe care o îndră
gesc. In încheierea scrisorii, dv. spuneți: 
„Dacă, din intlmplare, nu aș fl internat 
In Sanatoriul Marila, aș aduna mii de 
semnături din toată țara. Așa, însă, sem
nez singur". Vă asigur că nu este ne
voie de o campanie de semnături In 
favoarea U.T.A.-el. Ii urăm tot succesul 
echipei arădene, iar dv. însănătoșire 
grabnică. In primul rînd, pentru a fi 
prezent la meciurile U.T.A.-el 1

IOSIF SUTH, CLUJ. Crișul, actuala re
prezentantă a Oradiei în divizia A, la 
fotbal, nu se... trage direct din fostul 
I.C.O., care s-a dezintegrat după cea de 
a doua retrogradare, survenită la sflrșltul 
ediției 1957—58. In informația la care vă 
referiți, ar fi trebuit să se spună că 
titlul de campioană a țârii, cucerit de 
I.C.O. In ediția 1948—1949 reprezintă cea 
mai mare performanță a fotbalului oră- 
dean. Nici înainte, și nici după aceea, 
Oradea mai ciștigat campionatul

Paul Tesanu, încropise o echipă 
de fotbal, ii spuseseră „Vulturii" 
Buzău și, în vacanțele „marelui fot
bal", veneau aici să joace fotba
liști de marcă, precum Ion Siclo- 
van. Tudor Paraschiva, Silviu Plo- 
eșteanu, ba chiar și marele vrăji
tor al balonului rotund, blondul 
Baratki. Ciupi se acomodase repe
de cu noile condiții. Juca fotbal și 
zbura, zbura și juca fotbal. în 
scurtă vreme devenise idolul bu- 
zoienilor. Mai tîrziu, la cea de a 
doua tinerețe, avea să joace din 
nou în Capitală, la S T.B., alături 
de Lulu Mihăilescu, sfîrleaza Obo
rului de altădată

Ajuns la virsta marilor tristeți, 
s-a despărțit de gazonul pe care 
a zburdat ani de-a rîndul modest 
și anonim așa cum i-a plăcut în
totdeauna. N-a abandonat însă a 
doua pasiune, zborul, luînd drumul 
Școlii de instructori de zbor.

A zburat luni tn șir, perfecțio- 
nîndu-se sub oblăduirea unor per-

Aici, tn împărăția codrilor, St 
află și vestitul turn al lui Tudor, 
care la 22 ianuarie 1821, a ocupat 
mînăstirea, iar la 23 ale aceleiași 
luni, coborînd în cîmpia Podețu
lui și-a rostit răspicat țelurile, prin 
vestita Proclamație.

...După ce faci deci cunoștință ca 
picturile murale, cu inscripțiile și 
înfloriturile săpate în ziduri, pe 
bolta și-n cupola mînăstirii, pe 
ușile de stejar seculare, depărtîn- 
du-te de turnurile înalte, vei în- 
tîlni jos la poalele mînăstirii to
rentul Gurniei. Apa țîșnește de 
sub temelia mînăstirii ca o eșarfă 
de cristal, coboară apoi, urlînd și 
vrăjind, de la înălțimi amețitoare, 
spărgîndu-se în brațele rîului 
Tismana.

Sus, deasupra mînăstirii se înal
ță un pisa masiv de cremene, pis
cul Stîrmina. De pe coama piscu
lui, cerul îți pare aproape. La 
picioarele omului, își poartă lin 
apele pirate liniștite, adormite sub 
cupola umbroasă a frunzișului. In 
stingă, se înfățișează pereți de pia
tră, o linie forestieră și masivii 
păduroși. Dantelăria pădurilor se
culare, a stîncilor din care por
nește la vale Tismana, însetată 
de lumină și depărtări, se îmbină 
în gingășii și sălbăticii.

Totul pare o lume de vis, din 
verticale, din stîncă, din apa în 
care lumina și întunericul se întîl- 
nesc, dansează și-și dezvăluie fru
musețea.

Vlahuță s-a oprit în aceste locuri 
și le-a descris în deplina lor mă
reție. Timpul a lucrat insă și aici 
în favoarea omului. Satul a ieșit 
de mult din anonimat. Veșnică 
a rămas doar natura.

înainte de a părăsi frumusețile 
pe care le oferă din plin Valea 
Tismanei, se poate face un scurt 
popas și la crescătoria de păs
trăvi, care se află la numai cîțiva 
pași de mînăstire. Mai jos, în sat 
la Tismana, călătorul poate să se 
oprească o clipă la „fabrica de 
covoare". Aici va face cunoștință 
cu harnicele făuritoare ale renu
mitelor covoare oltenești. Coope
rativa meșteșugărească din Tis
mana este vestită în toată țara și 
dincolo de hotarele ei, peste tot 
acolo unde poposesc costumele și 
covoarele izvodite de mîini pri
cepute.

CAROL BORA

țării Ia fotbal. Să vedem ce vor face 
noile generații de fotbaliști de pe aceste 
meleaguri I

I

DUMITRU TEPELE, BRATCA. La Jocu
rile Olimpice de la Roma, din 1960, Cas
sius Clay a evoluat In cadrul categoriei 
semigrea. în drumul sâu spre titlu, el 
nu s-a întîlnlt cu nici un boxer rom’n.

MARIN SEGARCEA, BRĂILA. . oe 
Louii a Împlinit la 13 mal virsta de 57 
de ani. Cassius Clay va avea a 30-a ani
versare la 17 Ianuarie.

MIRCEA DELESCU, IAȘI. Este greij 
să convingi pe cineva că nu știe șah 
Ca atare, nu cred că voi reuși acest > 
lucru nici cu... Belphegor. Dar, de ce 
sintețl supărat pe semnatarul telecronicil 
noastre ? Se pare că nu sîntețl de acord 
cu aprecierea pe care a făcut-o Înain
tea începerii semifinalelor campionatului 
mondial de șah, că „o finală Fischer — 
Petrosian ar fl Brazilia — Italia, In timp 
ce o întîinlre Fischer — Korcino! ar fi 
Însemnat Brazilia — R.F.G.". Dv. sînteți 
de părere, dimpotrivă, că tenacitatea, 
dîrzenia șl jocul pozițional, neaventuros, 
de mare strateg, al lui Petrosian poate 
fi mai de grabă asemuit cu stilul adoptat 
de echipa R.F. a Germaniei, in timp 
ce Korcinoi, cu Jocul său spectaculos, 
combinatlv, se apropie mai mult de 
stitlul de Joc al fotbaliștilor peninsulari. 
Iată-ne, în orice caz, în fața unei con
troverse la șah. Șl eu care credeam că 
acest lucru este un specific al fotba
lului 1 Dar, să vă răspund și la între
barea 
scher 
tide.

pe care mi-ati pus-o : meciul Fl- 
— Petrosian va cuprinde 12 par*

Ilustrații : N. CLAUDIU

□□□□□□□□□□
sona'ltăți aviatice ca Bănică En
ciulescu, Traian Sîmbotin, Teodor 
Negulici. Aici a instruit apoi, și 
el, generații întregi de piloți. a re
morcat planoare, a lansat parașu- 
tiști, a zburat la mitinguri, adu- 
nind unul după altul 30 de ani 
de aerodrom, cu peste 12 500 de 
ore petrecute în văzduh.

Timpul s-a scurs. „Bălrlnul" 
Ciupi — acum comandant al aero
clubului Clinceni — se pregătește 
să se despartă ți de cea de a doua 
pasiune. Curînd, omul cu fața as
pră, bătută de vînt ți arsă de 
soare, va părăsi aerodromul.

Un voluminos carnet de zbor și 
o diplomă! „PAUL TISSANDIER" 
vor rămîne mărturie unei vieți de 
muncă stăruitoare. Mîine, instruc
torii le vor povesti bobocilor des
pre cel care, modest, ani de-a rîn- 
dul, ți-a închinat tot ce a avut mai 
bun zborului.

Geo RAȘCANU
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JIUL, UN SIMPLU PRETEXT

BE CE ACKT CONTRAST IZBITOR?
Nu încape vorbă, echipa petro- 

șeneană a luat un start bun în noua 
ediție a diviziei A. Obținînd, în 
condiții de deplasare, un meci nul 
(0—0, cu Crișul), Jiul, formație de 
ultim pluton în campionatul tre
cut, și-a creat suportul moral atît 
de necesar în dîrza dispută care 
urmează și atît de dorit de noul 
ei antrenor, Eugen Iordache, cu 
care am discutat, mai bine de un 
ceas, înainte de joc. „N-aveți idee, 
ne mărturisea el, cît de mult ar 
valora pentru noi măcar un punct 
cucerit, azi, la Oradea. Echipa ar 
ciștiga încredere in posibilitățile ei, 
în timp ce eu aș putea să-mi con
tinui, în liniște, așa cum cred de 
cuviință, activitatea începută cu 
puțin timp în urmă".

Deși mult dorit, punctul Jiului 
a fost... pregătit din mai multe 
puncte de vedere. Intr-adevăr, du
pă modul în care au acționat oas
peții s-a văzut că Eugen Iordache 
și băieții lui au gîndit, cît de cît, 
dinainte partida. Intuind marea 
dorință de a învinge a gazdelor, 
revenite după un an în prima di
vizie a țării, responsabilul tehnic 
al echipei din Petroșani a luat 
măsuri de stopare a elanului, dînd 
indicații elevilor lui să-i țină pe 
orădeni cît mai departe de poarta 
lui Suciu. In acest scop, Urmeș, 
Dodu și Libardi au avut sarcina să 
micșoreze, pe cît e posibil — PRIN 
EFECTUAREA PRESINGULUI — 
raza de acțiune, la mijlocul terenu
lui, a omologilor de vizavi, Moldo
van, Daraban și Șchiopa (ultimul 
— vîrf 2 în formația Crișului), 
trio-ul — rampă de lansare în for
mația lui Ștefan Coidum.

A fost plăcut pentru noi să ur
mărim cu cît randament aplică cei 
din linia mediană a Jiului lecția 
predată duminică dimineața într-o 
cameră a hotelului „Dacia", moda
litate tactică care — în măsura în 
care a incomodat partenerul dd în
trecere — a fost, se îbțelege, de un 
real sprijin pentru apărarea ime
diată a Jiului, în aceste condiții 
mai puțin hărțuită, ca de obicei, 
într-un joc desfășurat pe terenuri 
străine.

Relevînd și aportul celor din 
nia întîi, Peronescu, Mulțescu 
Naidin 
za de 
vedem, 
înțeles 
ideii" ■ 
gescu, Georgevici, Stocker și Matei 
Popescu — ajutorului primit de la 
coechipieri, adică cum au acționat 
ei în momentele de posesie a min 
gii Ei bine, fie că au avut de 
zolvat situații in extremis, fie că 
le-a stat în putință să acționeze 
jer, cei patru de la fund, dar, 
deosebi, Al. Georgescu și Stocker 
au „bubuit", literalmente, baloane 
după baloane, distrugînd în loc să 
inițieze din zona lor atacul lucid, 
cursiv, spre poarta adversă. Degea
ba au așteptat Libardi și Urmeș, 
Peronescu și Naidin mingi bune 
de prelucrat sau de finalizat, că 
ele zburau pe deasupra capetelor 
lor precum avioanele supersonice 
în zile de defilare. Și dacă modul 
de a acționa în situație de atac ad-

vers a situat pe Jiul, cum spuneam, 
în rindul formațiilor care se res
pectă, maniera de rezolvare a fot
balului in momentul de posesie a 
mingii a apropiat aceeași echipă de 
profilul unor divizionare C. In a- 
cest sens, cifrele (doar 4 șuturi pe 
spațiul porții lui Bologan în 90 de 
minute) sînt cît se poate de eloc
vente.

Știm, că „exemplul" oferit de 
apărarea imediată a Jiului nu e de 
loc singular printre formațiile de 
primă divizie a țării. In goana du
pă „punctul de aur" și alți „vaj
nici fundași" procedează întocmai 
în partidele pe care echipele lor 
le dispută in deplasare, omițînd, 
cu bună știință, că ei activează în
tr-o categorie superioară : cea mai 
înaltă! Lăsînd, deocamdată, la o 
parte faptul că jocul distructiv din 
linia de fund e și o armă cu două 
tăișuri, de mare uzură psihică pen
tru cei care o folosesc, întoreîndu- 
se, nu o dată, împotriva lor, ca un 
bumerang, trebuie spus că în pri
ma divizie a țării (cartea de vizită 
a oricărui soccer) interesează, fi
rește, în primul rînd, REZULTA
TUL, dar și ȚINUTA, modalitatea 
în care-1 realizezi.

Jiul, cu al său joc în contrast 
izbitor în cele două faze fundamen
tale, de apărare și de atac, trebuie 
luat ca un simplu pretext. Aluzia 
noastră cuprinde, cum am spus, o 
arie largă...

G. NICOLAESCU

li- 
ți 

fa
șă 
au 

„beneficiarii

(și ei destul de activi în 
apărare a echipei lor), 

, in cele ce urmează, cum 
să răspundă

— recte fundașii Al. Geor-

re-

le- 
în-

SAPTAMINA INTERNA
I

Inaugurăm astăzi această rubri
că unde vom consemna — din șapte 
în șapte zile — evenimentele mai 
importante ale fotbalului intern 
din acest interval de timp. Uneori, 
această perioadă va cuprinde doar 
cele două etape de campionat, 
alteori, programul competițional 
va fi mai încărcat, miercurea găz
duind alte întîlniri oficiale (sau 
amicale) ale echipelor românești, 
de club sau reprezentative.

Coincidența face ca săptămîna 
de care ne ocupăm la debutul ru
bricii de față să constituie, prin 
plinătatea ei, un bun aperitiv pen
tru sezonul de toamnă, pe care-1 
dorim (sperăm că și jucătorii...) 
cît mai încărcat. Avem în vedere, 
bineînțeles, o participare mult mai 
consistentă decît pînă acum a e- 
chipelor de club chemate să repre
zinte fotbalul românesc în compe
tițiile europene.

Pînă atunci, însă, să consemnăm 
debutul celei de a 54-a ediții a 
campionatului diviziei naționale A, 
în duminica cînd divizia B își 
disputa cea de a doua etapă. Pri
vind în ansamblu principalul • eșa
lon al fotbalului nostru de perfor
manță, se impune — prin antiteză

— o constatare : în timp ce echi
pele primei divizii au abordat, pa- 
re-se, noul campionat cu intenția 
de a se bate chiar din start pen
tru victorie, indiferent dacă evolu
ează pe teren propriu sau în de
plasare, competitoarele diviziei se
cunde păstrează, in bună măsură, 
aceeași circumspecție exagerată la 
meciurile din deplasare, încercind 
să Ie înghesuie în spațiul speranței 
unui punct obținut cu chin.

Nu vrem să reluăm amănuntele 
consemnate la momentul potrivit 
de către cronicile respective, dar 
ni se pare meritată o subliniere 
în plus pentru spiritul ofensiv și 
curajul (mai exact spus, luciditate 
tactică șl încredere în propria pre
gătire) cu care au abordat parti
dele de duminică divizionarele A 
„U“ Cluj, U.T.A., Universitatea Cra
iova, Dinamo, chiar dacă șansele 
hîrtiei nu le erau primelor trei 
favorabile. Nu încadrăm în ace
eași .categorie punctele obținute de 
Jiul (un singur șut Ia poarta Cri- 
șului în repriza secundă) și Farul 
(care a făcut la Tg. Mureș un joc 
de așteptare) pentru că ele, deși 
prețioase, au fost obținute fără 
vreo virtute spectaculară.

în

unilaterală a multor 
.,B“ atunci cînd nu 
indiferent cum, un 

ț

preo- 
echi- 
joacă 
punct

I

CUPA CRAVATELOR ROȘIIit

TN LOJA PRESEI, 
PE MARACANA

Loja presei de pe faimosul stadion 
Maraeana din Rio de Janeiro este un 
spațiu păzit cu strășnicie și, pînă nu de 
mult, interzis cu desăvirșire femeilor și 
copiilor. Iată, Insă, că a apărut o excep
ție: In incinta „sacră" a fost primită 
o femeie ! Este vorba despre Marylene 
Debew, câștigătoarea unui mare concurs- 
organizat de rețeaua de televiziune „Glo
bus" în întreaga Brazilie, și avînd ca 
temă fotbalul. Desfășurat în fiecare du
minică, timp de un an, concursul a 
adus mii de participanți in fața camere
lor T.V. și s-a încheiat cu victoria 
Marylenel care s-a dovedit o adevărată 
enciclopedie în materie de fotbal. Ulte
rior, ea a devenit primul 
minin de fotbal al unui 
de Janeiro.

GOLURI MULTE 
DAR SPECTATORI PUȚINI

S-a încercat adeseori să se explice 
fenomenul scăderii spectatorilor la me
ciurile de fotbal prin penuria de go
luri marcate, ca urmare a tacticilor ob
strucționiste adoptate de foarte multe 
echipe. Datele statistice din campionatul 
elvețian infirmă însă această explicație. 
Ia țara care a inventat tactica „lacătu
lui", media golurilor marcate în de
cursul campionatului trecut a fost de 
3,26. Totuși numărul spectatorilor a scă
zut cu 60 000 față de ediția anterioară 
a campionatului. Explicația ? Spectatorii 
nu țin să vadă neapărat goluri ci jocuri 
de bună calitate. . .

DE ICI, DE COLO...
• Două federații naționale și-au săr

bătorit jubileul de 30 de ani. Este vorba 
despre cele din Antilele olandeze și 
Costa Rica. Ambele foruri fotbalistice 
au primit cadou din partea F.I.F.A. 
cîte... un ceas elvețian.

• Nici campionatul de fotbal al R.D. 
Germane nu a fost scutit, în anul aces
ta, de perturbările produse de unele re
zultate ,,trucate". Echipa Chemie Wol- 
fen, din divizia .secundă, a fost retrogra
dată în campionatul regional, dovedin- 
du-se a nu-și fi apărat corect șansele. 
Măsuri drastice au fost luate și împo
triva a trei membri din conducerea clu
bului.
• Federația din Filipine a angajat 6 

jucători profesioniști spanioli, cu. scopul 
formării unei selecționate care va sus
ține meciuri în compania echipelor 
străine, contribuind la popularitatea 
sportului cu balonul rotund în această 
țară.

• Unul din cei mai buni atacanți me
xicani, Basaguren, va trebui să răspun
dă în fața unui tribunal pentru delic- 
telie de „injurii și calomnii” proferate 
la adresa cunoscutului arbitru Peruvian 
Yamasaki ,care de cîțiva ani oficiază pe 
terenurile mexicane.

Poate fi o opinie subiectivă 
raport cu necesitățile clasamentu
lui, dar nu vom agrea niciodată 
lupta oarbă pentru puncte. Prin 
această prismă trebuie să trecem 
la pasiv — cu citeva excepții feri
cite : Metalul București, Politeh
nica Galați, Progresul Brăila, Me
talul Tîrgoviște, Poli Timișoara, 
Olimpia Satu Mare — trista 
cupare 
pe din 
acasă : 
să iasă

Și pentru a ne obișnui cu vîr- 
ful de sezon, cînd mijlocul săptă- 
mînii va avea aceeași tensiune ca 
etapele duminicale, miercurea ce a 
trecut a prilejuit primul rendez
vous cu Ioturile reprezentative, a- 
dunate ca niciodată 
chet. 
țiilor 
acest 
caută 
„olimpicii' 
Ierna 
„tineretul" a demonstrat practic, 
într-o replică foarte voluntară, că 
o selecție atentă, un calendar co
respunzător și un țel precis, pot 
constitui o bună bază de plecare 
și tot atîtea argumente împotriva 
celor care se tot lamentează că 
n-avem jucători.

într-un bu- 
Cc-i drept, buchetul satisfac- 
n-a fost prea consistent la 

început de sezon. Lotul A își 
noile puncte de sprijin, 

1“ sînt frămintați de di- 
„a fi, sau a nu fi", doar 

1“ a demonstrat

S. PAUL

cronicar fe- 
ziar din Rio

„OFSAID"...

Acesta este numele celui -----
modern hotel din orașul iugoslav Split. 
Cum echipa locală Hajduk, se bucură de 
multe simpatii — In calitatea ei de de
ținătoare a titlului ce campioană a 
Iugoslaviei — și cum orașul este veșnic 
asaltat de vizitatori, hotelul și restau
rantul acestuia nu prea dispun de locuri 
libere. Spre amărăciunea acelor vizita-» 
tori care nu ajung să fie ... în „Ofsaid"!

mai nou și

„SOCCERUL ENGLEZ
Sub acest titlu, foarte sugestiv, ziarul 

londonez „DAILY EXPRESS" comentea
ză valul de violențe și acte de huliga
nism înregistrat într-una din prime1 e
etape ale campionatului britanic. Cu 
acest prilej 3 jucători au fost eliminați, 
38 au primit severe avertismente, iar 
34 de suporteri fanatici au făcut cunoș
tință cu arestul poliției. — • —
ham Hotspur riscă 
terenul suspendat din 
spectatori care erau 
la spital pe portarul 
verse. Celebrul George Best, de la Man
chester United, a fost eliminat de pe 
teren pentru injurii aduse arbitrului. 
Dacă se ține seama că Best a suferit 
în ultimul sezon eliminări, tnsumind 
șase săptftmini, fiind apoi Iertat pe cu- 
vint, el riscă acum o suspendare pe trei 
luni. Alt internațional, Peter Osgood de 
la Chelsea a fost îndepărtat de pe te
ren de către propriul antrenor pentru 
că 1-a atacat violent pe adversari. 
Newcastle United, după ce-a egalat in 
meciul cu Tottenham, a adoptat o tac
tică de temporizare, iar unii spectatori 
au ripostat supunind echipa unui intens 
bombardament cu bucăți de metal, lan
sate din catapulte improvizate. Portarul 
Ian McFaul, lovit la cap de un frag
ment de țeavă a crezut că a fost îm
pușcat și a leșinat de spaimă,

La Leicester, două mii de spectatori 
au invadat terenul, dînd o aprigă bă
tălie cu poliția care a arestat zece per
soane. Evenimentele au luat o întorsă
tură gravă la Exeter, unde echipa loca
lă învinsă net de Bristol (0—3) a de
clanșat o bătălie continuată pe străzile 
orașului de sute de combatanți. în țața 
cărora poliția a fost nevoită să se re

ȘI-A PIERDUT CAPUL!!

Clubul Totten- 
să-și vadă 
cauza unor 

să-1 trimită 
echipei ' ad-

tragă, cerînd conciirsul jeturilor de apă 
ale pompierilor.

Derek Douglas, președintele asociației 
jucătorilor profesioniști britanici, a de
clarat că este îngrijorat de valul de 
violențe abătut asupra fotbalului insu
lar dar că totodată este necesară o in
tervenție a federației pentru a tempera 
severitatea excesivă a arbitrilor.

★
Președintele Federației internaționale 

de fotbal, Stanley Rous a acordat, zilele 
acestea, un interviu presei londoneze 
în care ia atitudine împotriva jocului 
dur, făcînd totodată cunoscut că toate 
țările membre ale Uniunii europene de 
fotbal au primit instrucțiuni în scopul 
luării unor măsuri imediate care să du
că la eliminarea aspectelor nesportive 
și a încălcării regulamentului. .,Cu un 
an în urmă — a declarat președintele 
F.I.F.A., noi am atras atenția asupra 
necesității de a se practica pe toate te
renurile din lume un fotbal corect șl 
sportiv. Am constatat un progres impor
tant la campionatul mondial din Mexic, 
dar după aceea, și din nefericire chiar 
pe stadioanele din Anglia, s-a consta
tat o recrudescență a jocului dur. Este 
necesar să trecem la măsuri radicale 
pentru ca fotbalul să-și păstreze calită
țile de spectacol și sportivitate care l-au 
făcut cel mai popular sport de pe glob".

Federația cehoslovacă de fot
bal dorind ..să 
diu familial 
selecționați, a 
lotului și pe 
lor căsătoriți. J 
ce eficiență a i 
de pregătire a 
ambianță oarecum

în fotografie: soția 
șuiul Pollak, Jaroslava, dă lo
vitura de începere a unul 
meci-test.

păstreze un me- 
pentru "
invitat 
soțiile

Rămîne
avut în procesul 

t lotului această 
acasă". 

mijloca-

jucătorii 
in tabăra 
fotbaliștl- 
de văzut

„ca

unul

Odiseea patinoarului „23 August"
In două acte și un epilog incert

Actul I:

Acțiunea se petrece la 26 aprilie 
pe patinoarul ,,23 August". Deși 
incinta patinoarului acoperit mai 

. păstrează ceva din răceala glacia- 
lă a sezonului abia încheiat, razele 
soarelui pătrund pe ici, pe colo, 
încercînd să suplinească absența 
luminii artificiale, atît de familia
ră zilelor de competiții. Este, totuși, 
suficientă pentru a înfățișa ochilor 
celor prezenți, gospodari investiți 
cu răspunderi — ca de pildă tova
rășii Emil Pamfil, director adjunct 
al I.E.A.B.S., Constantin Enoiu, di
rectorul complexului’ sportiv „23 
August", Anghel Banciu, adminis
tratorul patinoarului, Vasile Mili
tam, secretar general al federației 
de hochei — punctele nevralgice ale 
patinoarului.

Drept pentru care s-a încheiat o 
notă ce prevedea, printre altele, în 
vederea noului sezon, schimbarea 
gradenelor cu scaune pliante, lu
crări pentru o mai bună aerisire și

pentru prevenirea pătrunderii ploii, 
finisajul interior al sălii (inclusiv 
îmbrăcarea stîlpilor), și, în special, 
o listă întreagă de materiale abso
lut necesare uzinei adiacente pati
noarului prin care se urmărea, de 
fapt transplantul unej noi inimi 
de gheață — condensatorul, ce aș
teaptă, obosit, peste poate, această 
operație, de trei ani.

Actul II:

Sfîrșit de august. Acțiunea se pe
trece în același loc, cu aceleași per
sonaje, minus directorul adjunct al 
I.E.A-B.S. Decorul are o singură 
schimbare : gradenele tribunelor — 
tot... ondulate — se aflau în plin 
proces de vopsire. Revizuire deci, 
dar nici o schimbare prin părțile 
esențiale. Scaunele pliante ? N-au 
putut fi procurate... Schimbarea 
sistemului de aerisire 7 Proiectul 
propus este foarte economicos : ne
cesita doar vreo 2 milioane de lei... 
îmbrăcarea stîlpilor ? Nu se poate

ora 11 : 
Victoria

ora 11 :

al

BASCHET : Sala Floreasca, 
de la ora 15 : Bulgaria — 
R.D.G., Cehoslovacia — Un
garia, România — Cuba, Po
lonia — U.R.S.S. — meciuri 
în cadrul „Cupei Prietenia".

FOTBAL:
Stadionul Dinaipo,

Dinamo — I 
(tineret-rezerve), 
Dinamo — f

, ora 
Steagul 
\ ora 
Steagul

14.30 ;
roșu
16.30 : 
roșu (divizia A) ;

Stadionul Metalul, ora 11 : 
Metalul — Dunărea Giurgiu 
(divizia B) ;

Terenul Sirena, ora 11 : Si
rena — Laromet (divizia C) ;

Terenul F.R.B., 
Mașini Unelte — 
Lehliu (divizia C) ;

Terenul Laromet,
Tehnometal — Dinamo Obor 
(divizia C) ;

Terenul Autobuzul, ora 11 : 
Autobuzul — 
(divizia C).

HANDBAL: 
neretului. 
București 
Cluj, ora 
București 
șov ora 11 : I.E.F.S. — Ra
pid București (meciuri în ca
drul div. feminine A).

RUGBY : Teren Parcul co
pilului, ora 9 : Grivița Roșie 
— Politehnica Iași, ora 10,30: 
Dinamo — C.S.M. Sibiu.

Flacăra roșie

ora
Stadionul Ti-
9 : Confecția 
Universitatea 
Universitatea10 :

— Rulmentul Bra- 
I.E.F.S.

patina și fără un aspect estetic 
sălii ?

Și totuși o noutate — mai puțin 
vizibilă, ce-i drept, — există la pa
tinoar : condensatorul (existent din 
anul 1958) a devenit și el, recent, 
obiect de decor, demontîndu-i-se 
țevile, uzate. Și cînd țevile de di
mensiunile necesare vor poposi la 
patinoar (s-au făcut diligentele ne
cesare pe lingă uzinele „Republi
ca"), montarea lor va necesita o 
perioadă de peste o lună 
Și termenul scontat pentru 
țâre" era 1 septembrie...

Prima replică : — Acest
sator trebuia înlocuit de trei ani.-.

A doua replică (să sperăm, însă, 
că nu ultima.!) i — Păi, dacă tot 
durează treaba asta de trei ani, ce 
mai contează acolo, o lună-două! 
Materialele 
cit ai bate

Subtext: ___
derația de specialitate) : cunoscind 
că pregătirea specifică la cluburi a 
fost începută de la 20 iulie a.c„ lip
sa patinoarului bucureștean „23 Au
gust" în acest sezon — în pofida 
termenului scontat: 1 septembrie — 
va afecta pregătirea hocheiștilor 
(copii, juniori, seniori) la cluburi 
și cca a loturilor reprezentative de 
seniori (în vederea C.M. — grupa 
B, de la București) și juniori (în 
vederea C.M. din Elveția), progra
mul competițional intern (turul I 
al campionatului divizionar A: 
23—26 septembrie), calendarul in
ternațional ai acestei perioade (trei 
partide cu o echipă finlandeză, în
tre 13 și 17 septembrie), cursul in
ternațional do arbitri (10—20 sep
tembrie).

Epilog (nu se știe cînd va fi șl 
dacă va constitui, în cele din ur
mă, un happy-end. Răspunsul con
cret în această privință trebuie să-1 
dea întreprinderea economică de 
administrare a bazelor sportive. 
Hocheiștii așteaptă să știe cînd vor 
intra pe gheață).

Paul SLAVESCU

de zile, 
„înghe-

conden-

necesare nu se procură 
din palme 1
(comunicat de către fe-

CONSTANȚA, 28 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru).

In cursul dimineții, competiția 
„Cravatele roșii" a continuat cu 
desfășurarea etapei a doua. Din nou. 
s-au remarcat micuții jucători din 
Galați, care au cîștigat întîlnirea 
cu echipa Doljului. Un joc deosebit 
de atractiv, prin dîrzenia cu care 
s-a jucat și prin răsturnările de 
scor, a fost meciul dintre Timișoara

și Buzău, care s-a terminat cu un 
scor de egalitate t 6—6.

Iată rezultatele înregistrate în e- 
tapa a doua : Argeș—Prahova 3—8, 
Petroșani—Cluj 2—4, Vatra Dornei 
— Mediaș 7—3, Constanța — Mu
reș 3—0, București — Alba 4—4, 
P. Neamț — Iași 2—2, Galați — 
Dolj 9—6. j

D. TEODORESCU

SE APROPIE JUBILEUL LUI LERETER
probabilitățile, Iosif 
la 293 prezențe în 
țării, va stabili, în

După toate 
Lereter, ajuns 
prima scenă a 
curînd, un record unic în soccerul 
nostru : va fi primul jucător din 
istoria fotbalului românesc care va 
trece granița celor 300 de meciuri 
în divizia A. Performanța excelen
tului jucător textilist,® trecut de 38 
de ani, preocupă pe iubitorii spor
tului rege și tot mai mulți amatori 
de fotbal așteaptă cu emoție, interes 
și nerăbdare data evenimentului 
care, după calculul hîrtiei, se va 
semna la 24 octombrie, la Brașov, 
în etapa a VIII-a. Semn al intere
sului declanșat de apropierea cifrei 
record este și scrisoarea trimisă re
dacției de un grup de salariați ai 
fabricii de încălțăminte „Progresul" 
din Capitală, care a propus ca „im
portantul eveniment să fie marcat 
prin acordarea lui Lereter a titlului 
de maestru emerit al sportului și 
a unei cupe memoriale".

Este o propunere ce merită aten
ția federației și a clubului U.T.A.

Cele 300 de meciuri care vor fi 
sărbătorite într-un 
(vrem să credem) la 
octombrie reprezintă, 
aspectul statistic, un 
sportivului demn de respectul tutu
ror.

cadru festiv 
sfîrșitul lui 

dincolo de 
omagiu adus

FELICITĂRI ARBITRILOR!
Secția de fotbal Politehnica Ti

mișoara ne-a solicitat să inserăm 
în coloanele ziarului următoarele 
rînduri :

„Considerăm util pentru bunul 
mers al fotbalului a se transmite 
mulțumirile și aprecierile noas
tre brigăzilor de arbitri, in frunte 
cu Z Szilaghi — Oradea și, res
pectiv S Drăgul'ci — Tr. Severin, 
care au condus irepr. șahii prime
le două meciuri r’e echipei noas-^ 
tre in actualul campionat"

DEFICIENTE CE SE CER GRABNIC ÎNLĂTURATE
Startul luat în campionatul divizionar, întrecerile 

internaționale din cadrul „Cupei 23 August" la junio
ri, ca și trialurile loturilor naționale ne-au pus, dintr-o 
dară, în fața unor ample verificări ale potențialului do- 
bîndit la toți factorii pregătirii de fotbaliștii noștri, 
pe timpul vacanței de vară. Am fi nedrepți dacă 
n-am recunoaște un fapt îmbucurător: chiar din 
pornire, mulle echipe de club, ca și numeroși com
ponent ai loturilor ne-au dovedit că nu este nevoie 
să se mai invoce eierna scuză a „primei etape", 
cu dificultățile „intrării în ritmul competițional", 
alte argumente mai mult sau mai 
puțin subtile...

Dar, tocmai acest început promi
țător ne determină să fim mai exi
geați, să nu mai facem concesii ce 
s-au dovedit nocive jucătorilor din 
fotbalul nostru de performanță, 
ajunși, după cum îi considerăm, pe treaptâ sli... . , o treaptă su
perioară de maturizare pe planul tehnico-tactic și 
pe acela al pregătirii psihologice și teoretice, dar 
mai ales pe latura consolidării rezistenței fizice, 
atît de importantă în condițiile fotbalului de astăzi. 
Tuturor acestor elemente li s-a adăugat cu nece
sitate, în ultimul timp, și trăsătura de mare pon
dere a factorului educativ-disciplinar, chemat să 
dăltuiască noul tip de sportiv-cetățean al erei noas
tre socialiste.

în lumina tuturor acestor caracteristici de bază 
trebuie analizată comportarea jucătorilor din prima 
etapă a campionatului, ca și a celor ce-au evoluat 
în dublul trial de miercurea trecută. întrecerile dintre 
echipe n-au fost lipsite nici de dîrzenie, nici de 
apriga dorință de a obține de la început puncte 
prețioase, ceea ce a dus la numeroase partide 
care au impresionat prin lupta sportivă, dar și prin 
echilibrul realizat din ciocnirea ambițiilor. Dar aceste 
ambiții n-au fost transpuse totdeauna in teren prin- 
tr-o inspirată aplicare a principiilor fotbalului mo
dern, care, în ultimă analiză, sînt chemate să rea
lizeze ritmul accelerat de joc, singurul capabil să 
disloce apărările aglomerate, atît de caracteristice

astăzi sportului cu balonul rotund. Or, acest ritm 
este frînat de foarte multe ori chiar de la lovitura 
de începere, care, în loc de a genera o acțiune 
fulgerătoare din primul minut al jocului, marchează 
cu predilecție începerea „perioadei de studiu", 
bună, poate, în box, dar nicidecum în fotbal... Astăzi, 
mai mult ca oricînd, se impune ca de la prima atin
gere a mingii să se dezlănțuie în atac întreaga 
echipă, spre a putea prinde pe picior greșit apăra
rea adversarului. (Cine va întrece, oare, performanța 
lui Hidegkuti de a fi marcat un gol în primele 30 

de secunde, reprezentativei Angliei, 
chiar pe Wembley, în anul 1957?) 

Realizarea ritmului superior de joc 
nu este servită de jucătorii noștri nici 
prin „un-doi"-urile care trebuie con
duse nu numai în viteză, dar și cu 
pase tari, care să justifice numele 

ricoșeu dintre doi pereți) dat acestui 
către brazilieni.

de „tabela" 
procedeu de

Cel mai deficitar capitol in jocul echipelor noas
tre rămîne, însă, tot executarea loviturilor fixe, ca
pitol la care n-am învățat nimic din Mexico '70. Nu 
mai pot fi păstrate vechile tipare ale șutului direct 
în „zidul" alcătuit <' .
Tostao și Rivelino ne-au demonstrat la Guadalajara 
o gamă infinită a execuțiilor de acest fel.

Felul cum sînt abordate alte multe acțiuni nu 
poate contribui la obținerea acelui ritm alegru, de
finitoriu pentru fotbalul zilelor noastre : lipsa jocului 
de anticipație, imprecizia aruncării mingii cu mina 
de către portari, timiditatea presingului din partea 
atacanților, marcajul defectuos ce revine apărăto
rilor, pasele efectuate cu încetinitorul, excesul de 
dribling al unor atacanți, șuturile nu prea bine 
reglate pe spațiul porții, — toate acestea cer o 
rapidă acțiune de îmbunătățire, la pregătirea de 
la club. La trialul tricolorilor este prea tîrziu...

de apărătorii adverși, cînd Pe'e,

VIRGIL ECONOMU

15 SEPTEMBRIE
EXTEMPORAL VESTIMENTAR

Interviu cu tov. loan MAZILU, director ajunct al Direcției

comerciale pentru mărfuri textile-încălțăminte din

Ministerul Comerțului Interior

De asemenea,

către cei care
desfac uniformele șco-

a fost trecut acest „exa- 
partea adulților ?

Indiscutabil că numărul elevilor 
care vor păși, la 15 septembrie, 
pentru prima dată pragul școlii, 
va fi foarte mare.
un număr impresionant de elevi
vor intra într-un nou an școlar.

Ținuta vestimentară a elevilor 
din ambele cicluri va depinde în 
mare măsură, de felul cum le-a 
fost pregătită de 
produc și 
lare.

— Cum 
men" din

— Pentru asigurarea cantităților 
necesare de uniforme școlare — 
peste 4.500.000 piese — și mai ales 
pentru a face față vîrfului de ce
rere din preajma deschiderii nou
lui an școlar — deoarece în peri
oada 15 august — 15 septembrie 
se realizează peste 60 la sută 
volumul anual al desfacerilor 
s-au luat o serie de măsuri de 
tură să asigure aprovizionarea 
respunzătoare a magazinelor 
toate sortimentele solicitate 
elevi.

S-au sporit resursele, în special 
la costume: pantaloni, sarafane, 
rochițe, halate, șorțulețe etc., ur- 
mărindu-se realizarea unei struc
turi complete de mărimi și talii 
la toate articolele șl s-au angajat 
din timp cantitățile necesare sa- 
tifacerii tuturor

— Uniformele 
deosebesc mult 
anii precedenți 7

— Uniformele 
cunoscute ! Nu 
nimic de cele din anii precedenți, 
în ceea ce privește modelul de 
confecție și țesătura din care sînt 
executate. S-a urmărit, însă, îmbu
nătățirea tiparelor execuției, fini
sajului și nivelului de prezentare 
și lărgirea gamei de mărimi.

— Modalitatea de aprovizionare 
a magazinelor din sistemul M.C.I. 
reprezintă un fenomen pe care 
trebuie să-l simtă, în primul rînd, 
cumpărătorul. Considerați că Ia 
ora actuală toate magazinele din 
rețea dispun de cantități suficiente 
pentru a satisface cererile, în orice 
moment ?

— In colaborare cu direcțiile co
merciale județene, IJECOOP-urile 
și întreprinderile comerțului cu 
ridicata pentru articole textile-în-

din

na- 
co- 
cu 
de

cerințelor.
din acest an se 

față de cele din

școlare sînt 
se deosebesc

cele 
cu

călțăminte au fost stabilite măsu
rile necesare organizării desface
rii uniformelor școlare încă de la 
data de 
magazin 
în mod

Circa 
marfă necesar se găsește la dispo
ziția cumpărătorilor. Se poate re
marca că pe acest fond și popu
lația a început să-și facă cumpă
răturile mai devreme decît în 
anii anteriori astfel că în prezent 
în depozite și în magazinele de 
desfacere, aprovizionarea și desfa
cerea uniformelor școlare se des
fășoară în toată plenitudinea.

De remarcat că s-a asigurat un 
fond de marfă corespunzător și la 
alte articole de îmbrăcăminte, trico
taje, lenjerie, încălțăminte, care să 
determine o aprovizionare cores
punzătoare a tineretului școlar.

— Interesant de știut, în ce mă
sură sînt corelate interesele produ
cătorilor cu cele ale comercianți- 
Ior, pentru ca atît eticheta fabri
cii producătoare cît și „marca" co
merțului să fie puse în slujba 
clientului, să servească din plin 
cerințele sale ?

— A fost lărgită gama de mă
rimi în care se realizează unifor
mele școlare, introducîndu-se și 
grosimile 47—49. Concomitent, fur
nizorii de uniforme au sarcina de 
a executa și livra pe bază de co
menzi individuale confecții unifor
mă solicitată de elevii care pre
zintă conformații deosebite sau 
măsuri ce depășesc prevederile ac
tualelor norme tehnice.

în Capitală, prin cooperativa 
„Sporul" centrele nr. 27, 28 șt 30 
se pot comanda, pe măsură, dife
rite articole de uniformă școlară. 
Materia primă asigurată de M.I.U. 
și execuția prin centrul de co
mandă creează condiții de satis
facere în mai bune condiții a ce
rerii unor elevi care nu-și găsesc 
în magazine măsura potrivită.

Totodată s-a asigurat îmbunătă
țirea prezentării și ambalării tutu
ror articolelor de uniformă școlară, 
fiecare piesă preambalîndu-se în 
pungă de polietilenă, măsură care 
c mduce la îmbunătățirea aspectu
lui comercial al acestor produse.

15 iulie, de cînd fiecare 
a început a se aproviziona 
substanțial.

95 la sută din fondul de

i C. EMIL
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a) confecții pentru conformația slabă, 
etichetă galbenă ;

b) confecții pentru conformația normală, 
etichetă verde ;

c) confecții pentru conformația plină, 
etichetă albastră ;

d) confecții pentru conformația corpolentă, măsura 50-60, 
etichetă roșie.

măsura 42—54,

măsură

măsură

42—58,

46-58,



Presa braziliană comentează victoria tenismenilor români CAMPIONATELE DE

Campionatele europene de tir

Incontestabilă superioritate a lui Năstase și Tiriac ALE S. 0. A.
co
zi,

SUHL, 28 (prin telefon, 
misul nostru special).

Zi plină, aici, la locul

de ta tri

Românii au șanse de a cîștiga „Cupa Davis"!
Ziarele braziliene, apărute In aceste 

zile, sa ocupă pe larg de finala inter- 
zone a „Cupei Davis“, încheiată la 
Sao Paulo cu strălucită victorie a tenis
menilor României. Cotidianul ,,GLOBO" 
își începe astfel comentariul : „Incon
testabila superioritate a celor doi ju
cători români, llie Năstase șl Ion Țl- 
riac, face ca brazilienii să fie elimi
nați din Cupa Davis, cu toate că vic
toria noastră din partida de dublu, de 
duminică, ne dăduse iluzii. Adevărul 
este că au cîștigat cel mal buni...". 
Iar In cronica sa, publicată pe o pa
gină întreagă. „ESTADO DE SAO 
PAULO" subliniază aceeași Idee :

local, „DIARIO DE SAO PAULO', CO- 
mentînd ultimele faze ale întîlnirii, re
marcă clipele de bucurie în rîndurile 
delegației române, atunci cînd Ion 
Tiriac a înscris punctul decisiv. 
„BUCURIA ROMANILOR — scrie zia
rul brazilian — ERA MARE ȘI FIIND
CĂ ACEEAȘI ZI COINCIDEA CU SAR- 
BATOAREA LOR NAȚIONALA. EI 
DORISERĂ CU ARDOARE SA ADUCA, 
PRIN ACEASTA, UN PRINOS PA
TRIEI LOB".

Pasaje largi din cronicile meciului 
sînt dedicate lui llie Năstase, auto
rul principal al

a jucat de o manieră extraordinară. 
Apoi, speranțele noastre s-au termi
nat cu Edson Mandarino, autorul 
fabuloasei victorii asupra cehoslova
cului Jan Kodes, de data aceasta 
insă aflat în derută, în fa(a lui Ion 
Tiriac". Sub titlul „Brazilia și-a pier
dut marea șansă..." ziarul de seară 
„FOLHA DA TARDE” scrie despre 
primul nostru jucător : „llie Năsta
se este un mare tenisman, poate 
încă nu un campion mondial, dar în 
orice caz un jucător care poate să-l 
învingă pe Koch cu 6—0. în timpul 
partidei, acesta a încercat prea tîr- 
ziu să reacționeze în fala unui po
sesor de calități extraordinare cum 
este Năstase”, Victoria lui Năstase 
asupra lui Koch este considerată de 
cronicarul aceluiași ziar drept o ade
vărată ....exhibiție, un joc de tenis
perfect".

Preza braziliană nu neglijează șt as
pectele de atmosferă, ale întîlnirii de 
la arena „Pinheiros". Se amintește de 
desele apeluri ale arbitrilor la tăcere 
în tribune, Iar pe una din fotografiile 
publicate se poate citi Inscripția grăi
toare : „Tenisul reclamă liniște !« A- 
semenea subiecte sînt prezente tn co
mentariul lut „JORNAL DA TARDE" 
care scrie, printre altele : „Arbitrul 
principal Derek Hardwick nu șl-a 
pierdut calmul său britanic, cind, după 
ultima partidă, ctțlva fanatici spec
tatori l-au Înconjurat Ia ieșirea de pe 
stadion...» De fapt, arbitrul a Ieșit sub 
protecția poliției. Este posibil ca inci
dentele semnalate să facă obiectul unul 
raport adresat federației Internaționale 
de tenis, iar Brazilia tșl poate vedea 
suspendat dreptul de a mal organiza, 
pe timp limitat, Inttlnlri pentru „Cupa 
Davls" pe teren propriu.

In fine, într-un articol de reve
niri, în „FOLHA DE SAO PAULO”, 
citim: „în ce privește finalissima 
(n.n. challenge-roundul), intre ame
ricani și români, deși va fi o între
cere mult mai dificilă, atit Năstase 
cit șl Tiriac au șanse de a cîștiga 
Cupa Davls".

vic-toriei echipei

(Urmare din pag. 1)

llie Năstase — învingător 
de

și Thomas Koch — învins, după partida lor 
pe arena „Pinheiros"

..Brazilia este eliminată din 
ție, iar tenisul nostru readus 
litate... Iluzia pe care ne-o 
doi excelenți jucători (n.n. Koch 
Mandarino). de a putea susține 
lenge-roundul cu Statele Unite, 
spulberat in ultima zi“. Un alt

competi- 
la rea- 
lăsaseră 

Și chal- 
s-a 

ziar

mâne. „Climatul de optimism — co
mentează ..DIARIO POPULAR” : — 
era desigur exagerat, după primele 
meciuri, căci Thomas Koch avea să 
piardă categoric în fata excelentului 
tenisman român llie Năstase, care

„Cupa Prietenia'4 la baschet
.1 (Urmare din pag. 1)

care 
ad- 

talie

oas-

ți asupra evoluției pivoților, 
au pierdut multe dueluri cu 
versari — unii chiar cu o 
mai mică.

în această situație jucătorii
peți au realizat o victorie facilă 
ia un scor concludent. Cele 123 de 
puncte ale partidei au fost reali
zate de: Harcenkov 25, Misiunas 
10, Scelkunov 4, Rolis 10, Tiks 6, 
Lebedev 2, Normanidze 9, Gon- 
cearov 1, Vansovici 2, Cernov 2 
pentru învingători, respectiv Nicu
lescu 27, Cernat 11, Poleanu 4, 
Scutaru 6, Osacenco 4 pentru în
vinși. Au condus bipe Helmuth 
Zeh (R.D. Germană) și Constantin 
Ivanov (Bulgaria).

UNGARIA—BULGARIA 55—53 
(30—28). Foarte disputat acest meci 
în ultimul minut de joc scorul era 
egal: 53—53. In această situație 
Rumen Spasov (Bulgaria) a ratat 
cele două aruncări libere ce le-a 
avut de executat, .lucru ce nu l-a 
făcut jucătorul maghiar Peter 
IMagy, care prin cele 2 puncte în
scrise a asigurat victoria 
sale. Au arbitrat excelent 
(Trujullo (Cuba) și Pavel 
(Cehoslovacia).

U.R.S.S. — UNGARIA 
(34—25).

echipei 
Nestor 
Novak

60—50 
Baschetbaliștii maghiari 

au opus o rezistență neașteptată 
de dîrză echipei sovietice, la care 
s-a observat însă,, o oarecare scă
dere a dîrzeniei, probabil ca ur
mare a pierderii partidei decisive 
■în fața formației cubaneze.

ROMANIA — CEHOSLOVACIA 
84—74 (48—43). Am așteptat cu 
nerăbdare această întrecere impor
tantă pentru poziția în clasament 
a ambelor formații. Sportivii ro
mâni au abordat întîlnirea 
plină încredere în forțele 
‘combinat ingenios și au 
deseori de la semidistanță 
pătrunderi, dar în apărare

cu de- 
lor, au 
punctat 
și din 

„ , . colabo
rarea a lăsat de dorit. Astfel că ei 
au marcat, dar au și primit multe 
puncte. De abia cînd antrenorul 
.G. Chlraleu le-a indicat aplicarea 
«nai agresivă a apărării om la om, 
•au izbutit să se detașeze, ajungînd 
ca în min. 30 să aibă un avans 
de 18 punct# i 69—51.

Au înscria i Niculescu 27, Scutaru 
16, Cernat 15, Poleanu 14, Osa- 
cenco 4, Costache 2- Chircă 4, Mo- 
drogan 2 pentru România, respec
tiv Bojanovski 15> Suzanek 13, 
(Brezina 11 Prybil 10, Hagara 10, 
Petras 9, Sitany 6. Au arbitrat 
bine Fr. Velkey (Ungaria) și K, 
Ivanov (Bulgaria).

POLONIA — BULGARIA 89—67 
(42—34).

CUBA — R.D. GERMANA 96—50 
(59—26).

Clasamentul înaintea ultimei eta
pe ! 1. Cuba 12 p, 2. U.R.S.S. 11 p, 
3. Polonia 10 p. 4—5. România și 
Ungaria. 9 p, 6. Bulgaria 
Cehoslovacia 7 p, 8. 
nă 6 p.

Programul de azi : 
sca, de la ora 15 : 
R.D.G., Cehoslovacia 
România — Cuba, 
U.R.S.S.

R.D.
8 p, 7. 
Germa-

Florea-sala
Bulgaria —
— Ungaria, 
Polonia —

Campionatele de înot ale 
continuat la Houston 
le din cea de a treia 
s-au înregistrat citeva

S.U.A. au
întreceri- 
în care 

performan-

formă

de desfă
șurare a campionatelor europene de 
tir. Deși vremea continuă să fie 
mohorîtă, a venit pe poligon un 
adevărat puhoi de oameni iar re
zultatele au fost excepționale. 
Printre laureații întrecerilor, spre 
satisfacția noastră s-au aflat și re
prezentanții României- Echipa noas
tră feminină și Melania Petrescu 
au cucerit două medalii de argint 
la armă standard 60 focuri culcat, 
cu performanțe deosebite, care de
pășesc recordurile mondiale. De 
altfel, la această probă recordurile 
lumii (individual și pe echipe) au 
fost întrecute și egalate de șapte 
echipe și cinci trăgătoare. Formida
bil a tras poloneza Euialia Rolins- 
ka, noua campioană a Europei, rea
lizând 598 p, cu 6 puncte 
cordul mondial.

Două dintre cele mai 
probe ale campionatelor

pes te re-

atractive 
sînt 'în 

curs de desfășurare. Prima manșă 
la pistol viteză a oferit o întrece
re dîrză, extrem de spectaculoasă.

După prima zi la conducere se 
află italianul Mignardi cu 298 p, 
urmat, la un punct diferență, de 
un pluton de 6 țintași printre care 
și românii Marcel Roșea și Ien 
Tripșa. Campionul și recordmanul 
lumii și al continentului, italianul 
Liverzani n-a marcat decît 283 p, 
scăpînd o siluetă la seriile de 4 
secunde.

Concurenții la arma de vînătoa- 
re au furnizat și ei întreceri dina
mice, urmărite cu mult interes. 
Pînă acum cei mai buni se dove
desc italienii. Reprezentativa lor a 
ocupat locul I la talere aruncate 
din. șanț, iar Elda Rolandi (Italia) 
a cucerit titlul feminin. Mari șan
se, la individual, are italianul Ba- 
sagni care se află în frunte, după 
150 de talere, cu 149 t. Taleriștii 
noștri, după un început bun, în a 
doua zi a concursului, nu au putut 
totuși termina decît pe locul 6 în
trecerea pe echipe, pentru că doi 
membri ai formației, St. Popovicl 
și A. Marinescu lipsiți de finiș nu 
au mai doborît decît 21 de talere

tn ultima serie. Rell Vezeanu, cu 
o penultimă serie de numai 18 p 
din 25, s-a clasat doar pe locul 5 
din opt concurente.

deosebită 
campion,

Mark Spitz, în
a cucerit trei titluri de 
stabilind două noi recorduri mon
diale în probele de delfin (55,0 —

100 m și 2:03,9 — 200 m) 
Telefoto i A.P.-AGERPRES

de bună valoare > 200 m liber
Spitz 1 .’ 54,7 Heidenreich

te 
(bj.’
1 ! 55,0, Tyler 1 : 56,1 ; 400 m mixt
(b)t Hali 4:33,1, Colella 4:34,9, 
McKee 4:36,9 ; 4x100 m mixt
(b): St. Clara SC 3 : 55,2 ; 200 m 
liber (f): Linda Jonhson 2 : 08,0, 
Sandra Neilson 2 :08,6, Ann Sim
mons 2:08,6; 400 m mixt (f): Jen
nifer Bartz 5:08,4, Leslie Cliff (Ca
nada) 5:10,2, Sue Atwood 5:10,4; 
200 m bras (f): Claudia Ciavenger
2 : 45,7 ; 200 m bras (b) : Rick Co
lella 2 :25,1 ; WO m spate (f); Sue 
Atwood 66,7.

ADUNAREA GENERALĂ

A CONFEDERAȚIEI EUROPENE DE TIR
Cu ocazia campionatelor conti

nentale, la Suhl a avut loc aduna
rea generală a Confederației euro
pene de tir. Lucrările acestei reu
niuni s-au desfășurat în prezența 
primarului general al orașului Suhl, 
Giinther Schwabel, a președintelui, 
vicepreședintelui și secretarului ge
neral al Uniunii Internaționale de 
Tir. dr. Kurt Hasler (Elveția), Georg 
Vichos (Grecia) și, respectiv, Ernst 
Zimmermann (R. F. a Germaniei) 
precum și a prezidiului Confede
rației europene de tir. al cărui pre
ședinte este prof. Gavrilă Barani 
(România). La lucrări au luat parte 
reprezentanții celor 26 de federații 
naționale.

Ordinea de zi a cuprins 10 puncte. 
S-au luat o serie de hotărîri, dintre 
care amintim :

— a fost adoptat, în unanimitate, 
raportul de activitate al Prezidiului

tir pen-

CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE
se califice în finală. De data aceas
ta se află în start Coșniță și Simio- 
cenco. La cîteva clipe după începe
rea cursei se anunță că echipajele 
României, Poloniei, Austriei și Un
gariei, alcătuiesc plutonul frun
taș. Privim cu deosebită satisfac
ție poziția foarte bună a echipaju
lui nostru la 500 m și începem să 
întrevedem un rezultat excelent în 
această probă — în ultimul timp 
— deficitară. Pe ultima parte a 
traseului, însă, echipajul R. D. Ger
mane mărește ritmul urmărit în
deaproape de dubloul reprezenta
tivei Ungariei. în această adevă
rată competiție a finișului, sporti
vii români rezistă bine și încheie 
cursa clasîndu-se pe locul ", _
diferență extrem de mică (3:26,77) 
față de echipajul austriac (3:26,51) 
campion mondial Ia Bagsvaerd.

FIȘIER

Confederației europene de 
tru perioada 1969—1971 ;

— au fost aprobate, în 
tate, propunerea federației 
cialitate din U.R.S.S. privind arbora
rea steagurilor și intonarea imnu
rilor cu ocazia 
miere. A mai 
altă propunere a forului 
de resort în legătură cu introduce
rea unci a doua probe de (intă 
mișcătoare in programul C.E. Aceas
tă probă va fi facultativă, condițio
nată însă de participarea Ia între
ceri a cel puțin 6 țări ;

— ca urmare a candidaturii depu
se de unele federații naționale, s-a 
stabilit ca viitoarele ediții ale cam
pionatelor europene de sală, la arme 
cu aer comprimat, să aibă loc în 
Iugoslavia (15—20 februarie 1972), 
Austria (1973) și Anglia (1974). De 
asemenea, campionatele continentale 
ale juniorilor, la probe cu glonț, 
se vor desfășura în vara anului 
1972 ;

— în sfîrșit, adunarea generală a 
fost de acord ca Prezidiul Confede
rației europene să se întrunească 
cu ocazia Jocurilor Olimpice de la 
Munchen împreună cu Comitetul 
xecutiv al U.I.T. pentru a se 
o decizie definitivă în privința 
miterii sau neadmiterii Ia C.E. 
unor țări mediteraneene.

unanimi- 
de spe-

ceremoniei de pre- 
fost acceptată și o 

sovietic

e- 
lua 
ad- 

a

REZULTATE TEHNICE I armă 
standard 60 focuri culcat senioare 1
1. Euialia Ralinska (Polonia) 598 p
— nou record mondial, v-r. 592 p.
2. Melania Petrescu (România) 593 
p (în a patra „decadă" 99 p), 3. 
Ann Travis (Marea Britanie) 593 p 
(98), 4. Kira Bojko (U.R.S.S.) 592 p,
5. Anna Malkiewicz (Polonia) 592 p,
6. Jordana Jojik (Iugoslavia) 591 p...
11. Veronica Stroe 589 p... 20. Ana 
Goreti 588 p. Pe echipe : 1- Polonia 
1 780 p — nou record mondial, v.r. 
1763 p, 2. România 1770 p (ultima 
decadă a echipei 298 p — compo
nentele formației! MELANIA PE
TRESCU, VERONICA STROE și 
ANA GORETI), 3. U.R.S.S. 1 770 p 
(295), 4. Marea Britanie 1769 p, 5. 
Iugoslavia 1 768 p, 6. R. F. a Ger
maniei 1 766 p, 7. R. D. Germană 
1 765 p- Juniori: 1, Milutinovici
(Iugoslavia) 591 p, 2. Brothal (Nor
vegia) 590 p. Trăgătorii români au 
obținut următoarele rezultate i I. 
Codreanu 585 p, C. Manole 584 p și 
Marina Vasiliu 582 p. Pistol viteză
— manșa I 30 p : 1. Mignardi (Ita
lia) 298 p, 2—7, Petkov (Bulgaria), 
Domrich (R.D.G.), Zapetzky (Polo
nia), Marcel Roșea (România), Ion 
Tripșa (România) și Torsi n 
(U.R.S.S.) — toți cu cite 297 p. 
Al treilea concurent al nostru, Dan 
Iuga a punctat 294 p. Cerb alergă
tor 60 focuri: 1. Gaard (Suedia)
566 p — nou record mondial, 2- 
Karlsson (Suedia) 561 p, 3. Polosin 
(U.R.S.S.) 560 p. Talere aruncate 
din șanț (150 buc.) pe echipe: 1. 
Italia 573 p, 2. Franța 569 p, 3. 
Spania 567 p, 4. R. D. Germană 
566 p, 5. Suedia 561 p. 6. România 
558 p. Femei: 1. Elda Rolandi (Ita
lia) 137 t, 2- Valentina Gherasima 
(U.R.S.S.) 131 t, 3. Galina Hormu- 
tova (U.R.S.S.) 128 t, 4. Retine 
Endrulat (R.D.G-) 128 t, 5. Reli Ve
zeanu (România) 125 t, 6. Beatte 
Roselius (R.F.G.) 124 t. Juniori: 1. 
Dallmann (R.D.G.) 140 t, 2. Hum
mel (R.D.G.) 139 t, 3. Oetingen
(R.F-G.) 138 t, 4. Bourret (Franța) 
138 t, 5. Del Ventisette (Italia) 138 t, 
6. Potocki (Polonia) 136 t. La între
cerile seniorilor, după 150 de tale
re, situația este următoarea i 1. 
Basagni (Italia) 149 t, 2—4. Seilz 
(R.D.G.), Valduvi (Spania), Andraș- 
kin (U.R.S.S.) 147 t, 5—6. Karega 
(Franța), Bellentani (Italia) 146 t, 
7—8. Băut (Franța), Bladas (Spa
nia) 145 t. Concurenții români au 
realizat următoarele punctaje i Gh. 
Fiorescu 142, I- Dumitrescu 141, St. 
Popovici 139 și A. Marinescu 136.

întrecerile se încheie duminică.

Constantin COMARNISCHI

3, la o

WICHMAN — PETRIKOWICS 
ÎȘI IAU REVANȘA

Finalele continuă cu proba de 
C2 — 1 000 m. întrecere în care 
evoluează Covaliov și Patzaichin. 
campioni ai ediției trecute. Ne gin- 
dim, desigur, la un rezultat bun, 
poate chiar la o victorie, dar ne 
reamintim totodată că cei doi ca- 
noiști români nu au obținut decît 
foarte puține succese în acest se
zon. Urmărim cursa. La 500 m 
sînt în frunte canoiștii din Unga
ria, România și U.R.S.S. La 800 m 
intră în cursa pentru medalie și 
echipajul Suediei. Canoiștii ma
ghiari, clasați anul trecut pe locul 
secund, au un finiș excelent și cîș- 
tigă astfel finala, luîndu-și revanșa 
după înfrîngerea suferită în Dane
marca, în fața Iui Covaliov și Pat-

ZI BUNA PENTRU SPORTIVII NOȘTRI
LA CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE LIBERE

(Urmare din pag. 1)

nuat atacul și în min. 5,58 l-a ridi
cat deasupra umerilor pe Baleri 
și de acolo l-a dus direct în tuș, 
în ropotele de aplauze ale numero
șilor spectatori prezenți în tribu
nele stadionului Levski. Brăileanu- 
lui Vasile Iorga (cat. 82 kg) nu 
i-au trebuit decît 47 de secunde 
pentru a cîștiga, la tuș în fața 
tunisianului Ayaky. Iorga a in
trat la coapsele adversarului și-apoi 
printr-un supieu spectaculos, com
binat cu o piedică — procedeu teh
nic deosebit de eficace la lupte 
libere ■— la fixat pe Ayaky cu 
umerii pe saltea.

în reuniunea de sîmbătă seara 
P. Coman și-a răscumpărat întru- 
cîtva greșeala din prirrful meci, 
întrecîndu-1 acum, spectaculos, prin 
tuș pe J. Oidov (R.P. Mongolă). 
P. Poaielungi (68 kg) continuă să 
concureze cu succes. în meciul său 
cu italianul I. Tosti a obținut cîș- 
tig de cauză înainte de limită (tuș 
— min. 1,8). Tot prin tuș a 
minat partida și L. Ambruș (cat. 
74 kg) cu canadianul S. Pitter 
(min. 4,14). V. Iorga, în cea de a 
doua întîlnire l-a prins pe A. Deak 
(Ungaria) într-o fixare direct cu 
umerii pe saltea. Și astfel Iorga 
intră în turul trei fără nici un 
punct penalizare. Greul Șt. Stîngu 
a terminat la egalitate primul său 
meci cu H. Wolz (R.F.G.) — în

ter-

primul tur, Stîngu a fost liber- La 
cat. 90 kg Ștefan Enache (tprul I
— liber) a pierdut la puncte în fa
ța lui K. Volacek (Cehoslovacia). 
Fără â-1 scuza pe semigreul nostru 
Enache Panait — care a pierdut 
primele două meciuri ieșind din 
concurs — trebuie să spunem că el 
a avut de înfruntat adversari deo
sebit de valoroși. In primul meci a 
fost învins la tuș (min. 1) de către 
sovieticul S. Lomidze (medaliat cu 
argint la J.O. din Mexic, campion 
mondial 1969 și dublu campion 
european) și întrecut, tot la tuș, 
de J. Csatari (Ungaria) — vice- 
campion mondial și locul 3 la J.O.
— 1968.

Noii 
vor fi

Iată 
ziua a
Gonzales (S.U.A.) b.p. Latak (Un
garia), Baiacin (Turcia) b.p. Cor
dero (Cuba), Nikolov (Bulgaria) 
b.p. Umeda (Japonia) ; 52 kg — 
Ghorbani (Iran) b.p. Alonzo (Cuba). 
Nasrulaev (U.R.S.S.) b.p. Sabadini 
(Franța), Baev (Bulgaria) b.t. Hil- 
den (Finlanda) ; 57 kg — Muller 
(R.F.G.) b.t. Miiller (Elveția)'; 62 
kg — Seving (Turcia) o.p. Davis 
(S.U.A.), Saydebaszi (Iran) b.t. Nan- 
kel (Elveția), Abdulbekov (U.R.S.S.) 
b.p. Linolainen (Finlanda) ; 68 kg
— Yuseinov (Bulgaria) b.t. Gor- 
basse (Franța), Gabie (S.U.A.) b.p. 
Kazakov (U.R.S.S.) ; 74 kg — Sre- 
ter (R. P. Mongolă) egal Farhan-

campioni mondiali la libere 
desemnați luni.
și alte rezultate tehnice din 
doua a C.M. : cat. 48 kg —

K 1 — 1 000 m: 1. Sledziewski (Polonia) 3:46,55. 2. Anderson 
3:47.09, 3. Șaporenko (U.R.S.S.) 3:47,51, 4. Matter (R.D.G.) 3:47,93, 
(Belgia) 3:48.98, 6. Hansen (Danemarca) 3:49,49, 7. Vasile Roșea 
3:51,93, 8. Kohn (Cehoslovacia) 3:52,22, 9. Volgy (Ungaria) 3:57,18.

CI — 1 000 m : 1. Lewe (R. F. a Germaniei) 4:12,9, 2. Tatay 
4:16,3, 3. Chesinnos (U.R.S.S.) 4:16,5, 4, Opara (Polonia) 4:16.8,
(R.D.G.) 4:17,1, 6. I.ubenov (U.R.S.S.) 4:18,6, 7. ‘ ‘

(Suedia)
5. Burny 

(România)

(Ungaria)
5. Harpke 

Ctvrtecka (Cehoslovacia) 
4:20,0, 8. Lipat Varabiev (România) 4:23.6. 9. Tetumasa (Japonia) 4:35,1.

K 1 — 500 ni (f) : 1. Pinaeva (U.R.S.S.) 2:02,94, 2. Japies (Olanda) 2:03,58, 
3. Fetzkorn (R.D.G.) 2:04.47, 4. Pfeffer (Ungaria) 2:05,46, 5. Maria Nichiforov 
(România) 2:06.32, 6. Svenson (Suedia) 2:06.53, 7. Antonovicz (Polonia)
2:07,16. 8. Pepinhege (R. F. a Germaniei) 2:07.94, 9. Smoke (S.U.A.) 2:10.33.

K 2 — 1 000 m : 1. Reiner — Slatnov (R.D.G.) 3:25.82, 2. Pfaff — Seibold 
(Austria) 3:26,51, 3. Coșniță — Simiocenco (România) 3:26.77. 4. Ungaria

Polonia 3:29,39. 6. U.R.S.S. 3:30,78, 7. Belgia 3:31,00, 8. Suedia 3:31,29, 
a Germaniei 3:36,46.

■ 1 000 m : 1. Wichman

3:27.40, 5.
9 R. F.

C 2 — 1 000 m : 1. Wichman — Petrikowics (Ungaria) 3:46.01, 2. Patzai
chin — Covaliov (România) 3:48,25, 3. Boicev — Damieiwv (Bulgaria) 3:49,21, 
4. Lindelorg — Zeidlitz (Suedia) 3:50,45, 5. Prokpets — Vinogradov (U.R.S.S.) 
3:51.04. 6. R.D.G. 3:51,98, 7. S.U.A. 3:53.75. 8. Polonia 3:57,6$, 9. Japonia 4:12,17.

K 2 — 500 m (f) : 1. Pfeffer — Holossi (Ungaria) 1:9.1.61, 2 Petskon — 
Grabowski (R.D.G.) 1:51,81. 3. Popova — Kupiska (U.RS.S.) 1:52.51, 4. O-
landa 1:53.40. 5. Polonia 1:55.61. 6. România 1:55,77, 7. Cehoslovacia 1:57.34, 8. 
Bulgaria 1:58.37, 9. S.U.A. 2:03.15.

K 4 — 1 000 m : 1. U.R.S.S. ; 2. R. F. a Germaniei : 3. Ungaria 
România (Mihai Zafiu, Dimitrie Ivanov, Aurel Vernescu, Ion Negraia).

2. R. ...5.

VOLEIBALISTELE NOASTRE JUNIOARE
AL „EUROPENELOR 4

28 (prin telefon). — La 
dello sport" din locali-

CECINA,
„Palazzetto 
tate au continuat întâlnirile din 
cadru] preliminariilor campionatu
lui european de volei pentru echi
pele de junioare.

Reprezentativa României a termi-

Trei victorii românești
Ain concursul atletic

nat cu succes această primă etapă 
a competiției continentale reușind 
să se califice în turneul final. Ti
nerele noastre jucătoare s-au com
portat la înălțimea așteptărilor și 
au întrecut selecționata Bulgariei 
în patru seturi i 15—10. 13—15,
15—7 și 15-^aț.

în celelalte meciuri s-au înregis
trat viqtorii categorice i U.R.S.S.— 
Cehoslovacia 3—0 ; R. F. a Germa
niei — Olanda 3—0; Polonia — 
Italia 3—0.

zaichin- Medalia de argint cucerită 
de sportivii români reprezintă, mai 
ales în condițiile amintite, un fru
mos succes.

SOSIRE DE FOTOGRAFIE LA K 2
— 500 M (F)

Fără campioanele mondiale Breu
er și Esees (R. F. a Germaniei) eli
minate în 
bej de K2 
tă pentru 
echipajele
U.R.S.S. Este exact ceea ce s-a în- 
tîmplat pe parcursul celor 500 m, 
la sfîrșitul cărora sportivele ma
ghiare au cucerit la o foarte mică 
diferență — o sosire de fotografie 
— medalia de aur. Echipajul nos
tru format din Maria Nichiforov,

preliminarii, finala pro- 
— 500 m anunța o dispu- 
primele trei locuri între 

Ungariei, R.D.G. și

O
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Haripina Evodoehinov s-a clasat pe 
locul 6. rezultat bun dacă avem 
în vedere faptul că pînă la aceste 
C.M. cele două sportive nu au mai 
concurat în același echipaj.

DOAR LOCUL 5 LA K 4 - 1000 M

Cea mai spectaculoasă finală a 
zilei, probă în care ne puneam mari 
speranțe, s-a încheiat cu un rezul
tat, oarecum surprinzător, echipajul 
nostru nereușind să se claseze decît pe 
locul 5. De remarcat faptul că pînă 
la aproape 800 m sportivii români 
au fost în fruntea plutonului, dar 
de aici și pînă la sosire n-au mai 
reușit să-și mențină ritmul, fiind 
net depășiți de caiaciștii din 
U.R.S.S., R- F. a Germaniei, Unga

ria și R. D. Germană.
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de la Palermo
Palermo a început ieri un con- 
internațional de atletism femi-

La 
curs . , .... _ _ ___
nin la care participă și sportivele 
noastre Lia Manoliu, Olimpia Cata
ramă, Valeria Bufanu și Cornelia 
Popescu.

In prima zi a întrecerilor, s-au tn- 
registrat trei victorii românești. Ast
fel la săritura în înălțime C. Popes
cu a ocupat primul loc cu 1,80 m. 
La aruncarea greutății s-a impus 
Lia Manoliu cu 14,90 m. fiind urmată 
de Masocco (Italia) cu 14,21 m, iar 
la aruncarea discului, primele două 
locuri au revenit 
1. O. Cataramă cu 
noliu cu 56,24 m.

Valeria Bufanu 
român pe 100 tn , . .... ____
locui 2 într-una din serii (finala are 
loo azi) și a cîștigat una din serii la 
200 m cu 23,7.

atletelor românae :
57,84 m ț 2. L. Ma-
a egalat recordul 
plat (11,5) ocupînd

-

>x;:
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în cadrul campionatelor mondiale de lupte libere care se desfășoară la Sofia, sportivul din R.P.D. Coreeană. 
Ceai Sin Kil, a obținut o clară victorie la cat. 57 kg. la puncte asupra vest-germanului Miiller

Telefoto i B.T.A. — AGERPRES
gust (Iran), Robin (Franța) b.t. Mil- 
hid1 (Elveția) ; 82 kg — Arțag (R. P. 
Mongolă) b.t. Mohdat (Liban), Sa- 
zaky (Japonia) b.t. Denirin (Iugo
slavia) ; 90 kg — Petrov (Bulgaria) 
b.t Lins (Austria), Stralov 
(U.RS.S.) b.t. Lundaa (R. P. Mon
golă ; 100 kg — Kristoff (S.U.A.) 
egal Dlugoj (Polonia) ; +100 kg — 
Marosi (Ungaria) b.t. Jivkovski (Iu
goslavia), Medved (U.R.S.S.) b p. 
Frilabi (Iran).

RECORD EUROPEAN LA GREUTATE; ROTHENBURG (R.D.G.)-21,12 m
Prima zi a întîlnirii triunghiu

lare de atletism dintre reprezenta
tivele Uniunii Sovietice, R.D. Ger
mane și Poloniei care a început 
sîmbătă la Minsk a fost marcată de 
excelentul rezultat a! aruncătoru
lui Hans Joachim Rothenburg (R.

D. Germană) care a stabilit un nou 
record european la aruncarea greu
tății ! 21,12 metri.

Rezultatul este cu 12 cm superior 
vechiului record european deținut 
de compatriotul său Briesenlcfc.

TELEX
In prima zi a întrecerilor 

„Cupei Europei" (grupa B) la 
înot, Marian Slavic a realizat o 
excelentă performanță cîșfigînd 
cursa de 100 m liber în 54,6 — 
nou record național.

Campionul olimpic în proba de 
5 000 m plat, tunisianul Mohamed 
Gamoudi, nu va participa la con
cursul preolimpic de la MOnchen 
(3—5 septembrie) și la campionatele 
internaționale ale Angliei de la 
Londra (10—11 septembrie), deoa
rece este accidentat la un picior. 
După cum se știe el a suferit ac
cidentul în timpul unui concurs in
ternațional disputat la Turku. Ga
moudi își va face probabil reintra
rea cu ocazia Jocurilor Meditera
neene de la Izmir.
■
AI 7-lea campionat mondial de 
bowling, desfășurat la Milwauke 
(Visconsin) a fost cîștigat de echi
pa S.U.A., urmată de Belgia, Vene
zuela, Porto Rico, Franța.
■
Premiul „Oscar" pentru cea mai 
înaltă performanță sportivă a fost 
acordat în acest an de organizațiile 
sportive olandeze patinatorului Ard 
Schenk (Olanda), campion al lumii. 
După cum se știe la „mondialele" 
de viteză disputate în Suedia, 
Schenk a cîștigat trei probe și a 
stabilit un record mondial la 
10 000 m.
■

în campionatul maghiar de fotbal 
s-a jucat meciul restanță Ujpest 
Dozsa — Csepel, încheiat cu scorul 
de 4—1 (3—0) în favoarea primei 
echipe. In clasament conduce 
Ujpest cu 6 p., urmată de Ferenc- 
varos cu 5 p. și Salgotarjan cu 5 p.
■

Campionul european de box la cat. 
pană, spaniolul Jose Legra, și-a 
făcut reintrarea la Alicante, întîlnin- 
du-1 într-un meci amical pe france
zul Marius Cordier. In rondul doi, 
Cordier a făcut de trei ori cunoștin
ță cu podeaua. In următoarea re
priză, Legra s-a dovedit net supe
rior, astfel că arbitrul a oprit me
ciul■
In turneul internațional de șah de 
la Polianița, după 8 runde, în frun
tea clasamentului se află Zaițev 
(U.R.S.S.) cu 5*/j puncte. In runda 
a 8-a, polonezul Smidt a cîștigat 
la Troianescu (România) care tn 
prezent are 2*/a puncte.
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