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ZIUA MARINEI ZIUA MINERULUI

PROLETÂRt DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VĂL fl

ZIAR AII.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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A intrat în tradiție ca prima duminică a lunii 
august să fie dedicată sărbătoririi marina
rilor.

li cinstim azi pe cei care pe vreme rea sau 
bună, sub soarele torid sau înlruntind furia valu
rilor, stau de vegiie la hotarul maritim al țării ; 
îi cinstim pe cei care traversează in lung și în 
lat mările și oceanele lumii pentru a răspîndi în 
cele mai diverse puncte ale globului produsele cu 
emblema „Fabricat în România" ; ii cinstim azi 
și pe harnicii constructori de nave, care nu pre
cupețesc nici un efort pentru ca de pe rampa dc 
lansare Ia apă să pornească spre larguri noi și 
moderne vase de mare tonaj.

Sărbătorirea „Zilei Marinei" capătă, in acest 
an, în lumina istoricelor lucrări ale Conferinței

Tradiționala sărbătorire a Zilei Minerului se 
desfășoară azi sub semnul unor noi și re
marcabile succese pe care le obțin cci care 

lucrează pe frontul cărbunelui, succese ce vin să 
confirme că minerii sint hotăriți să transpună in 
fapte hotăririlc Conferinței Naționale a partidului, 
să îndeplinească cincinalul in patru ani și jumă
tate, să cinstească prin însemnate realizări ziua de 
23 August și a XXV-a aniversare a Republicii.

De Ia minele din bazinul Poiana Ruscăi, de la 
întreprinderea minieră Moldova Nouă, de la aba
tajele de la Comănești, de Ia Rovinari, din Valea 
Jiului, de la exploatările din Vaiea Motrului, de 
Ia colectivele de muncă ale Exploatării Dobrești 
sosesc zilnic vești despre modul exemplar in 
care se achită de sarcini muncitorii, tehnicienii!
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JOCUL DE DUBLU DIN „CUPA DAVIȘ“ AMINAT DIN CAUZA PLOII DE IERI

MECIUL ROMANIA-AUSTRALIA URMEAZA SA FIE RELUAT AZI
VlNT PRIELNIC, MARINARI! MEREU. IN PRIMELE RINDURI

Naționale a partidului, noi dimensiuni. Este nu 
numai un prilej de bilanț, de manifestare a sa
tisfacției pentru rezultatele obținute pină în pre
zent, ci și un moment dc trecere la o nouă peri
oadă de lucru, mai laborioasă, mai plină de roa
de. De altfel, directivele cuprinse în Raportul 
prezentat de secretarul generai al partidului, to
varășul N1COLAE CEAUȘESCU, au și început 
să fie transpuse în fapte, apropierea zilei de 23 
August și a celei de a XXV-a aniversări a Re
publicii dinii noi, impulsuri întregii activități, des
fășurate. în procesul de producție și în cel in
structiv-educativ.

Manifestările artistice și sportive programate 
a se desfășura azi în „orașele marinarilor" vin 
să întregească tabloul vibrant al sărbătoririi „Zi
lei Marinei*', oferind tuturor posibilitatea de a 
exprima și in acest feî dragostea fierbinte pen
tru partidul nostru comunist, pentru 
tră socialistă.

Se cuvine ca Ia această sărbătoare 
și noi tuturor marinarilor tradiționala 
prielnic !“

patria noas-

să adresăm 
urare „Vînt

crea- 
soc ia

sport, 
nunui

discipline îndrăgite și larg

Minerului. De la 
Staicu Băloi ne 
din Valea Jiului

Petroșani, 
transmite
vor avei 
desfășura

și inginerii care lucrează in industria minieră.
Cunoscuți pentru dirzenia «or, pentru spiritul 

revoluționai care le animă iiccarc faptă, minerii 
se află și acum, ca întotdeauna, in primele rin- 
duri, depunînd toată energia și capacitatea 
toare pentru dezvoltarea continuă a patriei 
liste.

Sărbătorim azi Ziua Minei ului.
Prin muncă, prin cintece. dansuri, prin 

Pentru că harnicii mineri s-au afirmat nu
la locurile lor de producție, ci și-au dovedit mă
iestria și pe terenul de sport. Fotbalul, voleiul, 
handbalul — ca să enumerăm doar citeva ramuri 
sportive — au devenit 
practicate.

Sărbătorim azi Ziua 
corespondentul nostru 
că în toate localitățile
loc diverse competiții. La Lupeni se vor 
meciuri de box, haltere, fotbal, atletism, handbal 
și motociclism. Divizionara A. Jiul, va primi re
plica echipei A.S..A. Tg. Mureș; Minerul Lupeni, 
din divizia C, va juca cu o formație alcătuită din 
foștii săi echipieri ; formația feminină Preparați! 
Lupeni va intilni echipa Refractara Alba Iulia.

Cele citeva acțiuni prezentate — și ele nu sint 
singurele — dovedesc din pliu că sportul consti
tuie pentru tot mai multi dintre harnicii mineri 
o adevărată pasiune.

• Arbitrul Hasselquist recomandă...
• Calm și satisfacție in tabăra australiană 
jocului • Prognoza vremii, incă incertă ®

ploaia ? Ne-am adresat cu această 
întrebare arbitrului principal. Iată 
ce ne-a
„Trebuie 
mentul 
făcut ca

răbdare • Ștefan Georgescu continuă să fie 
• Năstase și Țiriac in așteptarea 
T V. transmite in direct de la

optimist 
reluării

Ieri, .xelache" total la tenis. 
Ploaia neîntreruptă care s-a abătut 
de 24 de ore asupra Capitalei a 
făcut imposibilă continuarea jocu
lui din semifinala inter-zone a 
„Cupei Davis*. România — Austra
lia. Faptul devenise evident în o- 
rele de prinz, dar a fost necesară 
și o constatare oficială a situației 
de pe teren. Drept care, la ora 14, 
arbitrul principal al întilnirii. sue
dezul Mats Hasselquist, însoțit de 
secretarul general al F.R.T., prof 
Alexandru Lăzărescu, s-au deplasat 
Ia arena Progresul. Verdictul, a 
fost, evident, de aminare. Tot pro
gramul celei de a doua zile — fes
tivitatea de prezentare a echipe
lor $i partida de dublu — a fost 
decalat pentru azi. Ora de începere 
este însă modificată — ora 14 
Luni, programul începe la ora 13. 
cu ultimele două partide de simplu. 
ION TIRIAC — COLIN DIBLEY 
și ILIE N AST ASE — 
DERSON.

Desigur, toate acestea 
limpezi. Ce se întimplă 
și în zilele următoare

declarat dl. Hasselquist: 
să așteptăm... Iiegula- 
„Cupei Davis" este astfel 
să dea celor doi căpitani

impresionează. Dar ne gîndim 
înșiși

ne 
că 
tenismenii
7 zile (!) 
pentru a 
meci din actuala ediție, finala zonei

adversarii noștri de azi, 
australieni, au stat 

la Bangalore. în India, 
încheia precedentul lor

ora 14
situație par a7 august. în aceeași

fi și semifinaliștii de la Barcelona, 
tenismenii spanioli și americani, 
care și-au prelungit programul cu 
o zi.

între timp, jucătorii reprezenta-

MAI. AN-

par foarte 
insă da că 

continuă

La Balcaniada de atletism de la Izmir

Argentina Menis în plin efort

66,58 m LA ARUNCAREA DISCULUI i*"In holul hotelului Al ienee Falace. patru ..canguri'’ și căpitanul lor consultă ziarele, intr-un moment de rela
xare. De la stingă la dreapta, vedem pe Neaie Fraser, Ross Case, Geoff Masters, John Cooper fi Colin Dtbley. 

Foto : Theo MACARSCHI

® Performanța excelentei atlete îmbunătățește recordul national 
cu 2,34 m! Ș Ileana Silai (2:02,0 la 800 m) a învins-o din nou pe 
Vera Nikolici • Echipa feminină a României pe primul loc după 
ziua I • Formația masculină ocupă locul II

IZMIR, 5 (de la trimisul nostru spe
cial).

Vineri noaptea au început pe 
stadionul municipal primele între
ceri ale Balcaniadei de atletism. 
Actuala ediție a acestei tradiționa
le competiții a debutat cu un re
zultat de-a dreptul senzațional. A- 
flată în formă excelentă, recordma
na și campioana României la a- 
runcarea discului, Argentina Me
nis, a realizat o performanță de 
66,58 m, pe care miile de specta
tori aflați în tribune au salutat-o 
cu îndelungi ovații în momentul 
cind speaker-ul oficial anunța că la 
Izmir se stabilise un nou reedrd 
al lumii, superior cu 1,10 m cifrei 
realizată de sovietica Faina Melnik 
în luna iulie, la Augsburg. Bucuria 
întregii noastre delegații s-a dimi
nuat, însă, după cîteva ore. Noap
tea tîrziu am aflat că de fapt noul 
record al Argentinei Menis nu re
prezintă decit cea de a doua per
formanță mondială din toate timpu
rile, deoarece în după-amiaza ace
leiași zile, Ia Moscova, Melnik a- 
runcase cu cîteva ore mai devreme 
66,76 m și deci cu 18 cm mai mult

Iată seria de aruncări a Argen
tinei : 61.52 — 63.86 — 66.58 — d 
— 60.82 — 61.10.

Pe linia excelentelor rezultate 
din acest sezon, Carmen Ionescu a 
secondat-o cu brio pe recordmana 
țării, clasîndu-se pe locul doi cu 
un rezultat 
bulgăroaicei

Cel de-al 
zentativelor

de 62,74 m, înaintea 
Stoeva cu 60,88 m. 
doilea succes al repre- 
noastre în această re-

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)

de echipă deplină libertate in a 
stabili condițiile de joc. Teoretic, 
deci, putem ca miine sau poimîi- 
ne să trecem într-o sală acoperită, 
să continuăm de la scorul dc 1—1, 
sau să luăm întilnirea de la în
ceput. Aceasta insă numai teoretic, 
în practică, se așteaptă! Cind te
renul se va usca, întilnirea va fi 
reluată acolo de unde am între
rupt-o. Așa se procedează întot
deauna. în 1960, conduceam echipa 
„mare** a Suediei — cu Davidson. 
Schmidt și Lundquist — in me
ciul cu Ungaria, Ia Budapesta. Am 
stat cu brațele încrucișate cinci 
zile în șir, pină cind vremea ne-a 
permis să jucăm meciul. Deci, 
răbdare...“

Desigur, calmul arbitrului suedez

asiatice. Să sperăm, însă, că norii 
de deasupra Bucureștiului vor fi 
mai demenți cu iubitorii tenisului.

Cei mai lezați de actuala amî- 
nare sînt, totuși, jucătorii celor 
două echipe. Ei sînt așteptați în 
săptămîna următoare la alte com
petiții internaționale. în primul 
rînd Ilie Năstase, unul dintre ca
pii de serie ai turneului de la In
dianapolis (S.U.A.), pentru Mare
le Premiu F.I.L.T., care începe la

tivei noastre au urmat un program 
de relaxare. Ion Țiriac, descins in 
ambianța pitorească a Snagovului 
de vineri scara, intenționa să facă 
a doua zi o partidă de pescuit, 
probabil întreruptă și ea din cauza

C. COMARNISCHI 
Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

TURNEUL „PRIETENIA44 LA FOTBAL

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE CĂLĂRIE

M. MEZEI (Ungaria) SI D. TOVARNIK (Cehoslovacia). 
PERFORMERII ZILEI A DOUA

CU CINE NE VOM PREZENTA 
LA BALCANIADA DE ÎNOT?

Rezultate slabe și In a doua reuniune finală a campionatelor naționale de juniori

AZI, IN FINALĂ
ROMÂNIA BULGARIA

lonia), dar avînd 
scădere) mai bun, 
loc.

GRUPA B
1. BULGARIA
2. Ungaria

golaveraj 
a ocupat

(prin
primul

Ultimele jocuri ale celei de a 
Vl-a ediții a Turneului „PRIETE
NIA" au loc astăzi. Se dispută, de 
fapt, finalele, ale căror rezulta
te vor stabili clasamentul general. 
Jocurile de azi opun între ele e- 
chipele clasate pe locurile 1. 2, 3, 
4 și 5 în fiecare din cele două 
grupe, ale căror clasamente — după 
consumarea partidelor de vineri — 
au luat următoarea

GRUPA A
1. ROMANIA
2. Cuba
3. U.R.S.S.
4. Cehoslovacia
5. Polonia
Prin înfrîngerea 

tida cu U.R.S.S., echipa noastră a 
încheiat la egalitate de puncte cu 
Cuba (învingătoare

Adăugind lipsa (în continuare) a 
medaliilor, care sînt așteptate să 
sosească din oră în oră, vom avea 
schițată în linii mari scena actualei 
ediții a examenului la care s-au 
prezentat toate speranțele înotului 
românesc.

Cu cine ne vom prezenta peste 
cîteva zile la Sofia, pentru a în
frunta pe cei mai buni sportivi din 
Bulgaria. Iugoslavia, Grecia și Tur
cia, țâri în care nivelul acestui 
sport este și el încă departe de cel 
internațional ? Și cînd adresăm fe
derației de specialitate această în
trebare, ne gîndim că în afara Ag- 
netei Șterner (pentru probele femi
nine) și a lui Slavic, Aimer, Șop-

Norii negri s-au adunat din nou 
deasupra piscinei de la ștrandul 
Tineretului, și chiar dacă la cea 
de 
lor 
a 
la 
nori 
de scuze (dar neavînd curajul de 
a pune mina pe rană și de a ob
serva că elevii lor au o tehnică 
defectuoasă, nu știu să ia un start 
sau sa facă o întoarcere corectă), 
sportivi lipsiți de dorința de a se 
autodepăși (așa cum ne obîsnui- 

mulțumindu-se 
sau trei intr-o 

(!) Și un
— cu 

de Bal- 
înotători 

care ar putea să ne reprezinte ono
rabil la această competiție sportivă.

a doua reuniune a finale- 
campionatelor naționale nu 

plouat atmosfera a rămas 
fel de întunecată. Antre- 

blazați, căutînd fel și fel

4
4

3. R. D. Germană 4
4. R.P.D. Coreeană 4
5. România II 4

4 
1 
1
1
0

o
2
2
2
0

0
1
1
1
4

i

înfățișare i

4
4
4
4
4

suferită

3
3
2
1
O

O
0
1
1 
o

6—2
4—2 
3—1
2—5
0—5

1
1
1
2
4
în par-

8 
4 
4 
4 
0

Departajarea echipelor de pe locu
rile 2—4 s-a făcut — conform re
gulamentului — mai întîi prin go
laveraj (prin scădere), apoi a echi
pelor Ungariei și R. D. Germane 
prin aplicarea unui al doilea crite
riu (ele fiind la egalitate și la
laveraj), acela al numărului mai 
mare de goluri marcate

In consecință, finalele se vor dis
puta astfeli

go—

VladConstantin
avut

concursului inter-
national

Foto: M. THEO

torențială care

Emanuel FANTANEANU

a doua probă, dotată cu 
municipiului București", 

probă internațională spe-

cu Spirt a
o comportare me
ritorie in prima 
probă disputată 
ieri tn cadrul

seră In anii .trecut:' 
să ocupe locul doi 
finală de patru concurenți 
antrenor federal căutlnd 
numai clteva zile înainte 
caniadă — cu disperare

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. a 4-a)

Pentru 
Pentru 
Pentru 
Pentru 
Pentru

locurile 
locurile 
locurile 
locurile 
locurile

în jocul cu Po-
1—2; România I —Bulgaria
3—4i Cuba —Ungaria
5—6 i U.K S.S. — R. D. Germană

7—8: Cehoslovacia— R. P. D. Coreeană
9—10 i Polonia —România II

Cu toată ploaia
a căzut ieri după-amiază, concursul 
internațional de călărie a continuat 
la baza hipică din Calea Plevnei 
cu desfășurarea a încă două noi 
probe. Rafalele de ploaie și terenul 
foarte moale au îngreunat misiunea 
celor 43 de călăreți prezențj la 
startul ambelor probe. De această 
dată, performerii concursului au 
fost reprezentanții Ungariei și Ce
hoslovaciei,

Programul a fost deschis cu o 
probă internațională normală (ba- 
rema A la cronometru), sportivii 
avînd de străbătut un parcurs cu 
12 obstacole cu o înălțime în jur 
de 1.40 m. Doar doi dintre cei 20 
de călăreți au reușit să termine 
fără nici un punct penalizare — 
M'kloș Mezei cu Barka și Șandor

Bojkai cu Amur, ambii din Unga
ria —, stabilirea cîștigătoruluî fiind 
determinată de timpul înregistrat 
Dintre călăreții români, o compor
tare meritorie au avut-o Constantin 
V’lad cu Spirt și Cornel Ilin cu 
Zefir, ocupanți. în ordine, ai locu
rilor 4 și 5. Dar iată clasamentul 
final al probe dotată cu „Premiul 
Administrației de Stat Loto-Pro- 
nosport" i 1. M. Mezej cu Barka 
0 p (1:25,8), 2. S. Bajkaj cu Amur 
0 p (1:28,0), 3. Dușan Tovarnik 
(Cehoslovacia) cu Hortenzia 1,5 p., 
4. C. Vlad cu Spirt 4 p._ 5. C. Ilin 
cu Zefir 5 p., 6. C. Vlad cu Sondor 
8 p.

Cea de 
„Premiul 
a fost o 
cială ,,alegeți obstacolele", în care

călăreții au trebuit să sară 12 ob
stacole Ia alegere, indiferent In ce 
sens și ordine pentru fiecare ob
stacol sărit atribuindu-se un număr 
de puncte bonificație. Cea mai bună 
comportare au avut-o sportivii ce
hoslovaci Dușan Tovarnik cu Hnr- 
tenzia și Martin Boor cu Uran, care 
au acumulat 1 120 p„ departajarea 
făcîndu-se la cronometru. Pe lea
curile următoare s-au clasat Ion 
Popa (România) cu Vinovat 1 020 p. 
(1:21,7), Ferenc Kesckemetj (Unga
ria) cu Atila 1 020 p. (1:25,7), Du
mitru Velea (România) cu Sonor 
1 020 p. (132,4) și Tibor Vrba (Ce
hoslovacia) cu Taifun 1000 p.

Concursul continuă azi, de la ora 
9, cu disputarea ultimelor două 
probe.
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• Numeroșii și pasionații suporteri ai lo- 
IuIim olimoie românesc își pot pregăti in li
niște plicurile de corespondență (și — nădăj- 
du m — și formularele de telegrame pentru 
felicitări!), întrucît, de pe acum se cunoaște 
nu numai odresa blocului din Satul olimpic 
in care vor locui sportivii noștri (Connolly- 
strasse 3—5), ci și adresa oficială a cutiuței 
pcștale, in care misivele vor ajunge purtînd 
următoarea inscripție la care se va adăuga, 
firește, numele:

Echipa olimpică ROMANIA
8000 Munchen 100
Poiriach 6303
• Comitetul de organizare de la Munchen, 

Drevăzător și ținînd seama de experiențele tre
cute, a pus la dispoziția participanților un 
contingent de paturi de talie mare, lungi de 
2,20 m, față de dimensiunea normală de 2 m. 
De această ofertă de paturi supradimensio
nate vor beneficia, cu plăcere, și cițiva spor
tivi români, printre care : voleibalistul Mircea 
Codoi (campionul uriașilor — cu 1,98 m înăl
țime), atletul Caro! Corbu (1,97 m), luptă
torul Ștefan Stîngu (1,97 m), handbalistul Ro
land Gunesch (1,97 m) și alții. Se spune chiar 
că, îndeobște, handbaliștii noștri sin! terori
zați de ideea călătoriilor cu vagonul de dor
mit, unde nimeni nu le poate oferi... supli
mente de pat I
• Zilele acestea se fac ultimele probe la 

costumele de prezentare ale echipei olim
pice. La Munchen, băieții vor fi imorăcați în 
costume bleumarin, de tip sport, cu buzunare 
aplicate și nasturi metalici. Pentru variație, 
vor putea purta la aceeași haină un pantalon 
de culoare grej. Peste cămașa portocalie, 
sportivii vor pune o cravată modernă cu bu-

line în culori fantezie. De asemenea, pentru 
zilele ploioase, vor avea un impermeabil bej. 
Fetele — după cum se cuvine — sînt mai 
variat înzestrate. Ele vor purta un sacou bleu
marin cu dungi albe, peste o fustă albii. La 
bluza coraille se pune o cravată bleumarin, 
iar în cap o șapcă tot coraille. Tn altă va
riantă, fetele pot purta o bluză cu mîneci 
lungi la un pantalon bleumarin evazal și o 
vestă coraille. Garderoba feminină e comple-

IMPIC
urnal

tată cu un impermeabil bej, pantofi și po
șeta de lac bleumarin, mânuși albe.
• Există discipline sporlive in care testele 

de selecție sînt încă în curs. Verificări de o 
mare 'obiectivilale trebuie sâ probeze capa
citatea exactă a candidafilor la călătoria 
olimpică. Cum se face, în aceste condiții, ca 
un sportiv experimentat și vechi participant 
olimpic, ca Fiți Balaș, se prezintă la testare 
cu cîteva kilograme peste limita categoriei

*** >*< .>*<, x*£. *** >*<. nV Mz Uz v'* %*<
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sale ? Ce valoare au astfel performantele 
sale ?

• Muncitorul cîmpulungean Anghel lancu 
se află în fața celei mai grele confruntări 
din activitatea sa sportivă : încercarea de a 
objine un loc în echipa olimpică de box, în
tr-o întrecere directă cu fostul campion eu
ropean Ion Alexe. înaintea meciului de luni 
seara, de la Pitești, procspătul campion na
țional declara : „N-am decit o singură șansă: 
să închei cariera lui Alexe, pentru a o putea 
începe pe a mea !“
• In timp ce loturile olimpicilor noștri se

pregătesc de plecare spre Munchen, iată câ 
de acolo se tnloarce un mesager al ciclo
turismului, vajnicul colindător de coclauri 1 A- 
lexandru Drâghia, In virstă de 76 de ani, 
care a întreprins un curajos tur de cîteva mii 
de kilometri. Intr-o lună și jumătate, trecînd 
prin Belgrad și Viena, pină la Munchen. Cu 
prilejul călătoriei sale închinate Jocurilor O 
limpice, nea Drăghia a demonstrat peste to: 
nu numai virtuțile sale “■____L J_
sportiv, ei și calitățile bicicletei i_ ' 
„Pegas", fabricată pe plaiurile Bîrsei.

• Locuitorii Salului olimpic vor avea
le;ul să ' . _ „Ț__ .......... _______
în acest cadru vor fi prezentate realizări ale 
cinematografiei românești (filmele de lunr 
metraj : „Balul de sîmbătă seara" și „Harap 
alb"), precum și filme sportive de scurt me 
traj, realizate de sectorul de specialitate din 
C.N.E.F.S. (printre care : „Gimnastică... fan 
tezie" în cinemascop, „Spre soare zburăm 
și „Educația fizică și sportul în România", 
După succesele repurtale în competiții inter 
naționale de unele filme sportive româneșt 
n-ar fi de mirare să se înregistreze o asisten 
fă bogată la cinematograful din Satul olim 
pic (unde vor mai rula filme din aite 20 de 
țări).

si virtuțile sale personale de vechi 
ci ți calitățile bicicletei roniâneșr

Itorii baiului olimpic vor avea pr 
asiste la „Ziua filmului românesc"
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Aceasta este echipa de oină din comuna Crasna-Cărptmș. jrunia-â 
pe județul Gorj

SPRf ADEVARATA PERFORMANTA

o dovedesc in sus- 
sportive, in răs- 

ui fizic în rindu- 
iri cți.

pasiunea pe 
iții sportivi 
xoi (Voința 

(Unirea 
Lemnaru

GORJENI'

de educație fizicâ. 
cuprinsul județaiu: tn cudr 
asemenea spec-aiiiate repre 
un fel de rara avis...

WHANURfl
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® Expedițiile pionierești, o modalitate fericită de a dezvolta gustul Asociații sportive 
Școli sportive 
Secții afiliate 
Sportivi legilimați 
Sportivi clasificați 
* categ. I 
® ccteg. a ii-a 
Antrenori 
Instructori voluntari 
Arbitri 
Profesori de ed. fizica 
Centre de inițiere 
Sportivi 
juniori 
Sportivi 
tineret 
Sportivi 
seniori 
Echipe divizionare 
Echipe în diviziile 
Construcții sportive (săli, bazine, are
ne de popice, terenuri pentru 
sectoare atletice)

149 
1

129 
1822

541
6

109
36

326
209
68
19

O REUȘITA

SĂPTAMiNA
SPORTURILOR

OLIMPICE
14 asociații sportive reprezentînd 

tot atîtea întreprinderi șî instituții, 
36 de asociații sătești, 21 de 
asociații din școli, una din coopera
ția meșteșugărească, în total 6192 
de participanți (dintre care 2138 de 
femei), iată bilanțul participării ti
nerilor din județul Gorj Ia „Săptă- 
mînă sporturilor olimpice11, în pri
ma sa fază. în etapa următoare au 
luat startul 1246 de tineri (321 de 
femei), acțiunea fiind corelată cu 
o ștafetă organizată în cinstea 
Olimpiadei.

Faza finală a avut loc în orașul 
de reședință al județului și a consti
tuit un eveniment sportiv de sea
mă. Inițial, prin-ziare; -vitrine spor
tive. fotomontaje, prin stațiile de am
plificare a fost popularizată această 
manifestare sportivă cu caracter.i 
festiv. Elevi, tineri din întreprin
deri și de la sate au avut prilejul

Meci de fotbal in cadrul „Săptăminii

de a viziona un spectacol bine pus 
Ia punct, alcătuit din întreceri de 
atletism, ciclism, fotbal, handbal, 

’•volei gtc; L’rj. IfidCmn pentru tinerii 
sportivi gorjeni de a forța 
consacrării și .de a fi și ei. 
țiUe viitoare ale Oh.xp.ade.
tre participant i.

APROAPE IN FIECARE DUMINICA
... are loc în județul Gorj cîte o 

acțiune cultural -sportivă.
Esențială în această direcție este 

colaborarea dintre organizațiile 
V.T.C și consiliile populare cornu
tele, sprijinite activ de organele de 
partid. Altfel, inițierea și desfășu-

comportă o prezență continuă pe 
teren. Este de dorit, desigur, ca or
ganele U.T.C., direct răspunzătoare 
de aceste activități, de materializa
rea unor asemenea inițiative izvo- 
rîte din masele de tineri de ia sate, 
să găsească — ca și în alte ocazii

sporturilor olimpice*. Pro‘. 
din Tg. Jiu

se afid /tx 
Minerul este a:vo-i 
tape jn dirifj/a. C 
timp, la Motrni ci 
cu aspirafii la c 
Comitetul sindicc 
asocia;iei au asigz. 
bilități largi de afi 
substanțiale pentru 
material ji echipa 

Sigur. Minerul 3 
dintre cele 21 de

ambeie

NU SINT SINGURII!

-a Vas; le Ci 
UntarU 

Constantin
ae

PENTRU ÎMBOGĂȚIREA BAZEI MATERIALE
A SPORTULUI GORJEAN

dialog cu tovarășul CONSTANTIN DRĂGOIESCU, 
membru al C.C. al P.C.R., 

secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R ■i

rarea unor astfel de acțiuni de ma
să nu ar avea succesul dorit.

Apetitul pentru duminicile cultu
ral-sportive a fost deschis de către 
întrecerile din „Cupa tineretului de 
la sate". Organizarea unor aseme
nea întreceri la Bengești — cu prio
ritate meciuri de fotbal — la Bîlteni 
și Peștișani (ciclism), la Bălești 
(trîntă), la Crasna (oină) a deschis 
calea unor competiții de masă de 
dimensiuni mult mai ample, care 
au răspuns integral preferințelor 
spectatorilor.

Tot la sate este de amintit iniția
tiva mecanizatorilor. Amatori de 
haltere și trîntă. mai ales, ei au or
ganizat întreceri în diferite comune, 
pentru început cu caracter experi
mental. Acum, cînd acțiunea a cîș- 
tigat un important teren, mecaniza
torii intenționează să facă ceva mai 
mult — să organizeze întreceri cu 
caracter cvasipermanent, toamna și 
iarna. Este vorba despre tinerii me
canizatori din comunele Stoina, Bil- 
teni și Telești. Sigur, pînă la că
derea zăpezii și alți tineri mecani
zatori își vor da adeziunea pentru 
asemenea competiții pe ramură de 
producție.

C.J.E.F.S. Gorj studiază, în ace
iași timp, posibilitatea organizării 
unui campionat sătesc pe zone. Se 
are în vedere un proiect care pre
vede împărțirea județului în 10 zo
ne, din fiecare zonă urmînd a par
ticipa cîte 6 echipe. Un asemenea 
campionat, organizat la disciplinele 
cele mai îndrăgite în mediul sătesc 
ar urma să fie inaugurat toamna 
și să se încheie în luna martie a 
'anului viitor,

Iată o modalitate binevenită dc 
a asigura tineretului sătesc prilejul 
de a participa Ia întreceri sportive, 
într-o perioadă a anului în care 
activitățile direct productive nu

— înțelegerea tuturor factorilor cu 
atribuții în domeniul sportului, și 
în principal al organelor sportive.

In etapa pe
Disciplir.** 

de concurs : atletism, 
ciclism, fotbal, hand
bal, popice, trîntă. 
tenis de masă și vo-

asociație.

reie mai îndrăgite de 
cărte tinerii
care își aduc contri
buția pe lingă orga
nele sportive, și cele 
ru atribuții ia dome-. 
niul sportului. Un pri
lej fericit de colabo
rare. o modalitate dc 
a -realiza — îi sub a- 
cest aspect — un 
schimb de experiență.

în zilele de 2 și 3 
septembrie vom cu
noaște etștigătorii — 
atit în probele indi
viduale dt si pe echi-

pe. Finalele „Cupei 
pandurilor gorjeni* 
sînt programate In 
municipiul Tg. Jiu, 
pe stadionul central, 
căruia i se vor aduce 
unele Îmbunătățiri. 
Ca pentru un eveni
ment, într-adevăr, de 
anvergură.

Reușită 
petiții de masă, acum 
la prima 
determina 
permanentizarea 
intrarea In
mișcării sportive gor- 
jene. Ceea ce, de fapt, 
se și urmărește...

ediție, va 
nemijlocit 

ei, 
tradiția

.... ...____ _ de a-șî spori
continuu dimensiunile, de a se afir
ma, mișcarea sportivă gorjeană se 
bucură de un sprijin larg și nemij
locit din partea organelor de par
tid. De acest lucru ne-am putut 
convinge, o dată mai mult, cu pri
lejul dialogului purtat cu tovară
șul Constantin Drăgoiescu, membru 
,al C.C. al P.C-R.. secretar al Comi
tetului județean Gorj al P.C.R., un 
om care cunoaște bine problemele 
sportului în general și cu precădere 
aie celui din județ.

— Iubitorii sportului din Tg. 
Jiu ne-au vorbit, în aceste zile,

, de perspectiva de a avea cjt de 
curînd in municipiul de reședin
ță a județului o sală complexă 
de sport. Există un asemenea 
proiect în mod real sau este 
vorba doar de un deziderat ?

— Sint în măsură să confirm că. 
încă în acest Cincinal, municipiul 
Tg. Jiu va dispune dc o sală de 
sport cu o capacitate de 1000 de 
locuri, construită prin fonduri alo
cate de Consiliul Național pentru 
Educație Fizică ți Sport ți Consiliul 
popular al județului nostru. Va fi 
o construcție de un fel deosebit — 
dună aprecierile arhitecților. o lu
crare originală — destinaiă să aco
pere integral nevoile mișcării spor
tive de performanță din municipiu 
și județ, mai ales în ceea ce pri
vește desfășurarea unor competiții 
la jocuri sportive (volei, baschet, 
handbal) sau la discipline individu
ale (box, lupte, haltere etc ). Spor
tivii gorjeni aspiră însă la mai mult: 
o dată construită o asemenea sală, 
ei ar dori ca ți la Tg. Jiu să 
programate diferite competiții 
caracter internațional, care 
impulsiona activitatea locală. în 

. rectia performantei.
— Existența unei săli de sport 

ar rezolva problema bazelor 
sportive în municipiul Tg. Jiu, 
sau stnt necesare și alte con
strucții ? w

— Viitoarea sală de .sport este 
doar o piesă într-un angrenaj. Mu
nicipiul Tg. Jiu dispune, în prezent, 
de un stadion, căruia însă îi vom 
aduce unele îmbunătățiri. Practic, 
el va fi modernizat, prin reutilarea 
grupurilor sanitare. amenajarea 
unor spații anexă pentru antrena-

mente șl recondiționarea gazonu
lui. Aș vrea să precizez că tot în 
Tg. Jiu se va amenaja încă un sta
dion, cel de Ia „Debarcader", un 
veritabil complex sportiv care se va 
realiza în proporție de "5 la sută 
prin muncă patriotică. La „Debar
cader" — construcție menită să de
greveze stadionul municipal de ac
tivitatea sportivă dc performanții ce 
se desfășoară pe el — vor lua ființă 
nu mai puțin de 12 terenuri pentru 
jocuri sportive. Va fi amenajată, 
de asemenea, o pistă de atletism, se 
vor crea spații pentru sărituri și 
aruncări. întregul complex sportiv 
va dispune de o tribună cu o capa
citate de circa 5 000 de locuri. In 
fine, ca să închei cu capitolul „mu
nicipiul Tg. Jiu", doresc să arăt că 
locuitorii reședinței județului vor fi 
beneficiarii unui al doilea bazin de 
inot cu dimensiuni olimpice (50 dc 
metri și 8 culoare), copia celui exis
tent în incinta stadionului munici
pal. După cum se poate vedea, acor
dăm o mare atenție nu numai jocu
rilor sportive, ci și natației, sport 
cu o recunoscută valoare utilitară. 
Acțiunea ,,Delfin", inițiată cu cîțiva 
ani in urmă de Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor și Fede
rația română «Ie natație, va putea, 
în viitorii ani, să-și găsească pe 
meleagurile gorjenc, un mediu exce
lent dc materializare. La drept vor
bind, cînd vom dispune de două 
bazine nu va mai fi niciun copil 
— preșcolar sau școlar — care să 
nu știe să înoate,

— Ce ne puteți spune In legă
tură cu celelalte așezări urbane 
ale județului Gorj? Ce proiecte 
există pentru ele, cu privire la* 
baza materială a activității 
sportive ?

— Evident, privirile organelor de 
partid, ale consiliilor populare nu 
s-au oprit doar asupra orașului de 
reședință al județului. Așa se face 
că pe harta amenajărilor sportive 
se prevăd noi obiective importante 
în orașele Motru (un stadion cu o 
capacitate de 5 000 de locuri, reali
zat cu sprijinul direct al organelor 
sindicale), Țicleni (un stadion mo
dern, care va dispune și de o tri
bună cu 500 de locuri), Novaci (mo
dernizarea bazei sportive existente, 
dotarea ei cu grupuri sanitare, ves-

tiare, magazii pentru materiale) etc. 
In acel.tșl timp, în așezările «lin 
mediul rural, înțelegînd să dăm 
viață planului de dezvoltare a ju
dețului, vom nominaliza o serie de 
baze sportive complexe, în special 
în comunele Bustuchin, Tismana. 
Tureeni (Gîrbov), Stoina, Polovraci 
etc Numărul acestora va fi de 15. 
în această direcție ar fi de dorit — 
firește — ca Și consiliile populare 
comunale să manifeste mai multă 
ințeîîgere pentru activitatea spor
tivă de masă

— N-ați făcut nici o referire la 
școli...

— Nu încape nici o îndoială că 
din perimetrul vieții școlare, spor
tul nu poate fi exclus. Dimpotrivă, 
corelația învățătură-sport ciștigă și 
în județul nostru un teren tot mai 
larg și mai fertil. In sprijinul ei, 
consiliile populare, inspectoratele 
școlare, celelalte organe cu atribuții 
în domeniul sportului își vor aduce 
contribuția materială directă. Ast
fel, va continua acțiunea dc hitu- 
ininizarc a curților școlilor genera
le din Tg. Jiu, Motru și Tg. Cărbu- 
nești. în intenția noastră este ca, 
anual, cîte 10 școli, cel puțin, să 
aibă curțile transformate în spații 
bituminizate, un fel de invitație 
pentru elevi dc a practica diferite 
discipline sportive după gusturi, 
după preferințe.

în încheierea interviului acordat, 
tovarășul Constantin Drăgoiescu a 
ținut să sublinieze că toate aceste 
obiective cuprinse în Cincinalul ac
tual trebuie să poarte amprenta 
constructivă a beneficiarilor lor, a 
tineretului îndeosebi. De asemenea, 
interlocutorul nostru a recomandat 
organelor cu atribuții în domeniul 
activității sportive să - colaboreze 
mai strîns, mai direct, mai operativ. 
Pentru toate acestea să nu existe 
decît un singur țel final: propășirea 
activității sportive de masă și de 
performanță într-un județ în care 
oamenii muncii se înscriu plenar in 
efortul general al poporului nostru 
de a da viață hotărîrilor Conferinței 
Naționale a partidului; de a realiza 
Cincinalul în patru ani și jumătate, 
în acest context, tineretul, iubitorii 
sportului din județul Gorj, trebuie 
să se înscrie cu tot entuziasmul, cu 
toată răspunderea, în primele rîn- 
duri.

prof. DUMITRU SECOTA
«secretar al Comitetului județean 

Gorj al U.T.C.
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35000 DE MICI EXCURSIONIȘTI 
ÎN CĂUTAREA 

FRUMUSEȚILOR PATRIEI
Pionierii gorjeni nu Iți dezmint 

pasiunea pentru turism. Anul tre
cut, echipajul „Temerarii* din ca
drul expedițiilor „Cutezătorii" a ob
ținut medalia de aur a Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor 
pentru cel mai bun jurnal întoc
mit in expediție. Performanța a- 
parține elevilor de la Școala gene
rală din comuna Plopșor și, evident, 
profesorului de matematică Ion 
Duță, conducătorul expediției.

Replica a fost dată de echipajul 
„Entuziaștii", al Școlii generale din 
comuna Peșteana — Jiu (prof. Con
stantin Paraschivoiu), care a por
nit pe urmele lui... Vlahuță. Inten
ția deosebit de interesantă a mi
cilor excursioniști este de a recon
stitui traseul pe care l-a parcurs 
scriitorul și care i-a inspirat ne
muritoarea lucrare literară „Româ
nia pitoreasca". Deocamdată, turiștii 
din Peșteana au ajuns in munții 
Argeșului.

Și așa, gustul pentru turism a 
cuprins mase tot mai largi de pio-

nieri. Sînt organizate drumeții și 
excursii de cite o zi sau două, alte
le pinâ la 14 zile. Obiectiv imediat 
— cunoașterea frumuseților naiurale 
ale județului și, în perspectivă, și 
ale țării, de sus, din Suceava, și 
pinâ Ia Complexul hidroenergetic 
de la Porțile de Fier.

Consiliul județean al Organizației 
Pionierilor nu și-a întocmit încă 
situația statistică a drumețiilor și 
excursiilor efectuate în actuala Va
canță. Se poate comunica doar o 
cifră estimativă — 35 000. Dar va
canta nu s-a încheiat. încă. Pină la 
15 septembrie, mai este timp...

Trebuie semnalat, de asemenea, 
faptul că organul de specialitate, 
în colaborare cu ceilalți factori cu 
atribuții in domeniul activității 
sportive de masă, au pus anul a- 
ccsta un mare accent pc organiza
rea taberelor in corturi cu auto
servire, evident. în ideea de a-i 
deprinde pe copii cu activitățile 
practice. în' asemenea tabere, se 
știe, pionierii participă la activități

Sportul de ’ perforaanțâ din j 
dețul nostru se Unita, prut 193 
la o echipă de fotbal — „Sport 
gorjean" —, la cîțiva gm 
nivelul școlilor si.. - cam 
Tg. Jiu nu activau decît 
•feșori 
ce în 
cu o 
zenta

Fără a fi atins încă acele cote va
lorice la care aspiră oamenii muncii 
din județ, sportul gorjean. Unere- 
tul îndeosebi, face totuși serioase 
tatonări în direcția performantei, 
acum, în acești ani de avint pe dru
mul construcției societății socialis
te multilateral dezvoltate. Tatonări, 
înseamnă 4 echipe de fotbal in divi
zia C, dintre care cea mai bine si
tuată a fost Minerul Motru (locul 4t

ftea;inis
eie

bvent 
aJBate. N 

'.acuîoase deoc 
rea. anul tre< 
«20 de r: ape < 
ie prezenta

alte patra in divizia școlară și de 
jnajon la baschet băieți și fete Și 
handbal fete. Speranțele baschetului 
aaaacraLa acttwază In cadrul Li- 

ale
economic, 
sportivă, 

situate 
Sga cultl. H ■“
un’crii fotba- 

Jiu. care își 
in cadrul cen- 
• federația de 
erultate spec- 
dar Infiir.ța- 

;Golii sportive

te

re

spate, în drum spre htarocerjrc.s 
Lotru .

Pionieri gorjeni, cu rucsacul în 
de pe 

sportiv-recreative, dar, în același 
timp, colectează plante medicinale, 
fructe, de pădure și se... gospodă
resc singuri. La finele zilelor de 
tabără, în concursuri speciale, pio
nierii primesc premii pentru înde- 
mînarea cu care au montat cortu
rile, pentru felul cum au știut să 
gătească (este vorba și de băieți...), 
pentru destoinicia arătată în ampla
sarea unor obiective din tabără.

în vacanța mare a acestui an, 
astfel de tabere funcționează în co
munele Săcclu (550 de pionieri, cite

40 într-o serie), Poiana Mărului 
de copii pe serie), Peșiișani, 
de Fier, Runcu, Valea Mare, 
brița etc.

Iată, redate pe scurt, citcva 
lizări din domeniul activității 
nierești de vacanță a cravatelor ro
șii din județul nostru.

- (25 
Baia
Do-

rea- 
pio-

DUMITRU ALBULESCU 
șeful comisiei sport-turism a 

Consiliului județean Gorj al Orga
nizației pionierilor.

CLEPSIDRA
• sportivii gorjeni se mîndresc 

cu faprul de a ii organizat una 
d-.n edițiile Balcaniadei de moto- 
ciclism. Maț mult, unui dintre 
sportivii acestui -județ. Paul Fi- 
lipescu, mecanic în municipiul Tg. 
Jiu. s-a situat printre fruntași la 
clasa 500 cmc Confirmind cali
tățile sale deosebite pentru acest 
sport. Paul Fitipescu a ocupat lo
cul 2 in campionatul national. 
El face parte, în prezent, din lo
tul reprezentativ.

• Aportul femeilor se mani
festa plenar în activitatea sportivă 
gorjeană. Avem tn vedere, de pil
dă. trio-ul de profesoare de edu
cație fizică alcătuit din Maria 
Bușneag — Școala generală nr. 
3 Tg. Jiu, Ioana liuicăLiceul 
din comuna Peș'tîșăni și Olivia 
Dobrescu — Școala generală nr. 
2 Tg. Jiu. De numele prof. Btiș- 
neag se leagă participarea ele
vilor gorjeni Ia o finală republi
cană școlară de fotbal; prof. 
Huic£ a contribuit la dezvoltarea 
atletismului în comuna amintită, 
în timp ce prof. Dobrescu se re
marcă printr-o prezență perma
nentă — cu echipele școlii — în 
toate competițiile școlare.

• Oină și-a găsit multi prieteni 
fn așezările rurale al-e Gorjului. 
Nucleul principal al activității in 
acest sport tradițional îl consti
tuie comuna Crasna — Cărpiniș. 
Sufletul întrecerilor de oină, mai 
ales la nivelul elevilor, îl repre
zintă profesorul de educație fi
zică Nicolae Dănescu. Printre 
performanțele micilor jucători de 
oină din Crasna — Cărpiniș fi
gurează și participarea la turneul

generale — 
în anul tre-

f
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k 43 de eehipt 
sciplir.e sporii 
câ prim?, pas 
irformantâ_ Ac
mne
Llifica

prezența 
re și. poal

te Mâ gîndesc 1
M 
bid Știi

1 Motru, 
nța Tp. ,

dbal. po-
Un număr 

tivind în aceste 
1 străduiesc să 
pre adevărata 

vrînd să în- 
impionatele de 

hsar mai depar- 
a voleibaliștii de la 

echipa de hand- 
a fotbaliștii de

tineretul gor- 
ește baza de masă a 

de performanță. O pre- 
cu seriozitate, cu temeini- 

e, animat de dorința de a irumpe, 
într-un viitor cit mai apropiat — a 
se înțelege pină Ia finele actualului 
Cincinal — în sfera performanței. 
Un județ care se afirmă tot mai 
mult în direcția dezvoltării econo
mice nu poate rămîne pe o poziție 
periferică, într-o activitate îndră
gită de toată lumea, cum este cea 
sportivă.

final al școlilor 
„Cupa speranțelor", 
cut.

• , Hie Năstasc și 
și-au găsit foarte ___ JL___
printre elevii din municipiul Tg. 
Jiu. îndrumați de prof. Leonid 
Gebcanu, copiii din orașul de re
ședință al județului Gorj desci
frează tainele sportului alb ta 
cadrul centrului C.J.E.F.S. La dis
poziția lor ... . .
două 
bine 
Doru ,
Doru Ștefan, 
rilor __________ _.
promite să-i dea’ activității 
performanță.

• Cel mai vechi activist obștesc 
din județ este Ionică Breiea. Se 
află in mișcarea sportivă gorjea
nă tacă din anul 1952 și face 
parte din conducerea comisiei ju
dețene de fotbal. îl secondează 
Tudor Blendea, secretarul acele
iași eomis:!. ce a debutat în ac
tivitatea sportivă doar cu... cîte- 
v» luni mal tirziu.
• tn județ a fost declanșată o 

tatrecere pentru cea mal fru
moasă și mai completă bază spor- 
f 4. întrecerea are un caracter 
permanent. Pină acum, clasa
mentul se prezintă astfel: 1. Co
muna Tismana (animator al ac- 
tivltățil sportive, prof. Savu Stan- 
cu). î. Com. Mătăsaru (prof. 
Constantin Pamfiloiu), S. Com. 
Tureeni — Gîrbovi (prof. Ion Bă- 
lăianu), 4. Com. Bustuchin (prof. 
Ion Radu). 5. Com. Stoina (prof. 
Luchlan Nicolescu), 6. Com. Po
lovraci (prof. Gheorghe Bădița). 
Cum va arăta, oare, acest cla
sament la finele anului ?

• Decanul de virată al profe
sorilor de e«Iucație fizică gorjeni 
este Victor Perescu, șeful cate
dre; de specialitate la Liceul eco- 
nomic. tn prezent, prof Perescu, 
<n afara faptului că pregătește ta 
liceu o echipă de baschet-fete. 
care a promovat ta divizia șco
lară șl de juniori, este și preșe
dintele comisiei județene la aceas
tă disciplină. Precum se vede, pa
siunea pentru sport nu cunoaște 
virată...

Ion Tiriac 
mulți adepți

se află tot timpul 
terenuri de tenis, moderne, 
utilate. Marcel Rovcnța, 
Bobei, Emil Goroveanu și 
c‘‘ , iată numele viito-
tenismenl pe care Gorjul .......| dft

MIHAI BLAJ
(președintele C.J.E.F.S.-Gorj

• Pe un panou de onoare cu 
directorii de școli care sprijină 
activitatea sportivă ar putea fi
gura profesorii I. Moldovan (Bil- 
ta), Gheorghe Jemereancă (Plop- 
șor), Gheorgțje Tufiș (Peșteana), 
Maria Biltea iTg. Jiu. Școala ge
nerai;! nr. 3). ran Priescu (Telești) 
și Glieorghe Gilccavă (Tureeni).

I
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CAMPIONII
Istoria Jocurilor Olimpice moder

ne. acum în vîrstă de 76 de ani, 
atit de bogată în fapte și mai 
ales în eroi (a căror galerie, dacă 
ținem seama numai de medaliați, 
trece de cîteva mii), înregistrează 
cu multă stimă și pe campionii 
longevității sportive, pe veteranii 
arenelor olimpice, cei ce au găsit 
o enormă satisfacție în prezența 
la startul competițiilor olimpice, nu 
numai de dragul medaliilor strălu
citoare (cu atît mai bine dacă au 
venit și ele !), ci și a admirabilei 
ambianțe, pașnică șl prietenească, 
pe care o oferă, din 4 în 4 ani, 
orice Olimpiadă.

Este cunoscut cazul medicului da
nez Ivan Osiier, pasionat al scri
mei, campion absolut al participă
rilor la Jocurile Olimpice: prezent 
pentru prima oară la ediția din 
1908 și de atunci (cu excepția Jocu
rilor din 1936) nelipsit ele la toate 
edițiile pină în 1948 inclusiv. în 
aprecierea acestei performanțe ex
traordinare, care-1 arată pe dr. O- 
siier timp de 40 de ani pe planșa 
olimpică, trebuie ținut seamă și de 
faptul că două ediții ale J. O. nu 
s-au ținut din cauza războiului, in- 
trerupîndu-i astfel forțat seria par
ticipărilor 1

Alt scrimer, ungurul Aladar Ge- 
revich a participat la 6 Olimpiade, 
între 1932 și 1960 (cînd împlinise 
46 de ani), ceea ce nu l-a împie
dicat să culeagă 5 medalii de aur 
(una in proba individuală și 4 in 
cele pe echipă).

Longevitatea sportivă nu este nu
mai o performanță biologică. Ea 
se judecă, dincolo chiar de rezul
tatele stricte sau de clasamente, 
prin capacitatea morală și de vo
ință a sportivului de a se auto- 
depăși permanent. Sportivul care 
după 4 ani de strădanii — indife
rent de rezultate — are tăria de a 
o lua de Ia capăt, cu toate rigorile

LONGEVITĂȚII OLIMPICE
PREGĂTIRI, JOCURI AMICALE

1—7 (0—2)

TURNEUL ECHIPEI

EGYETERTES BUDAPESTA

Pentru a G-a oara : Lia Manoliu
*IfCIIL SPORTIT STTDtXTESC -

manifestat o deose- 
au cîștigat detașat.

susține un meci amical, pe 
propriu, cu Dinamo Bucu-

la 
la

Tr. EN.ACHE. coresp.

în aceste zile. Progresul Brăila 
se pregătește cu intensitate. Lotul 
echipei brăilene cuprinde cîțiva ju
cători noi, printre care juniorii

CHIMIA VICTORIA — C.S.M. SI
BIU

C.S.M. REȘIȚA — DINAMO PAN
CEVO 3—0 (1—0)

înainte de a veni la București, 
pentru jocul cu Sportul studențesc, 
noua promovată în Divizia A, 
C.S M. Reșița, a susținut un meci 
amical internațional cu Dinamo 
Pancevo (Iugoslavia). Fotbaliștii din 
Reșița au cîștigat cu 3—0 (1—0), 
prin golurile marcate de Florea 
(2) și Nestorovich

D. GLAVAN, coresp. județean

Oaspeții au 
bită vervă și 
Au marcat Flichiș (min. 55, 82 și 
87), Soos (min. 76), Gabal (min. 40 
și 42) și Florea (min. 70). respectiv 
Mateș (min. 77).

T. MANIU, coresp.

CAMPIONATUL DE REGULARITATE

Pascale și Bulancea, Ciupitu (de 
Dinamo Obor), Cotigă II (de 
Unirea Tricolor Brăila) și Fă tu (de 
la Dacia Brăila). De la pregătire au 
lipsit Cotigă III și Juga, compo- 
nenți ai lotului național de juniori, 
Fildiroiu, Vișan și Turcu, Care au 
plecat fără dezlegări De menționat 
că G. Cojocaru a fost transferat la 
Dinamo București, iar Trofin la 
Politehnica Galați.

Astăzi (n.r. duminică). Progresul 
Brăila 
teren 
Pești.

agitată și plină de 
aproape jumătate 

au fost nevoiți să 
de penalizare. Unii

din cauza lipsei de

ghiu-Dej — Tg. Secuiesc — Soveja -a 
Mărâșești — Adjud — orașul Gh.j 
Gheorghiu-Dej, care a măsurat 273 
km, dintre care mai mult de 60 km 
au fost drumuri montane. Dificulta
tea traseului a fest amplificată de 
ploaia deasă și rece care i-a însoțit 
în permanență pe concurenți. încă 
din start au apărut primele sur
prize : o serie ae mașini n-au por
nit la comanda arbitrilor (din cauza 
timpului friguros de peste noapte), 
alergătorii respectivi printre care si 
cunoscuțil M. Mezincescu (Locomc- 

și I. Jonescu (Steagul 
fiind penalizați.

cunoscuțil M. 
tiva 
roșu

Ploiești)
Brașov)

Pentru a l-a oară: Ion Dumitrescu

ascetice ale pregătirilor oTmptee. 
acela merită cununa cu lauri. chiar 
dacă nu a urcat pe podium. Cu 
atit mai valoros este efortul său 
reînnoit, dacă reușește să se și ds- 
tingă în cîmpul întrecerilor olim
pice !

în zilele noastre — în raport cu 
exemplele mai vechi, evocate mai 
sus — longevitatea olimpică este 
tot mai greu de susținut. Concu-

ronța mereu sporită exclude astăzi 
participările simbolice, turistice sau 
de complezență.

Sportul românesc are privilegiul 
de a putea manifesta, chiar la Mun- 
chen. longevitatea ieșită din comun 
a cîtorva dintre sportivii săi frun
tași. ceea ce nu e puțin lucru în
tr-o epocă în care se aud voci ce- 
rînd limitarea participării medalia- 
ților la o singură Olimpiadă...

Acum, în preajma Jocurilor Olim
pice de la Mimchen, presa spor
tivă mondială vorbește cu insisten
ță despre cazul atletei romince Lia 
Manoliu, care va împlini în sep
tembrie 20 de ani de prezență ne
întreruptă in arena olimpică, aflia- 
uu-se la a șasea participare — caz 
unic în analele atletismului femi
nin mondial. Numele inginerei Lza 
Ntanoiiu stirnește interes mai ales 
pentru câ ea a stat mereu in pri
mele r?nouri ale discoooJelor olim
pice : locul 6 la Helsinki fl$52. 9 
la Melbourne (1966). 3 la Rocna 
(I960), 3 la Tokio (19C-P și ram- 
ploar-ă oliaspică ia Mexico 419» 
In pitiș pru-.-cacL uimire flpral că 
această spcrtrrS ce- excepție esâe 
capabilă ce supremei efort de TO- 
ință de a reșița, ia 40 de ani. per
formanțe sa; " *
din acsies

în ordin, 
buie s-c si 
bo care rs 
de a ciocea participare. Pr-Jesnan 
de limbă frineezâ CXga 
ckxintK medalia de 
raj) la Meîbo—-=* și i 
ctd 5 (tec dopâ bara î 
3) !a R.»a; :n ÎM4 s 
echipa Rcanăaie: pe Jon 
1958. tot ca ecl. pc — a 
dalia de brotz.

Cea de a patra participare la O- 
limpîadâ și-ar putea-o înscrie in 
paimarescle personale alți doi spor
tivi români. Primul este trăg-ît.:irul 
Ion Dumsirescu, campion oilmfîc de

talere în 1360, apoi ocupantul locu
rilor de onoare 5 (in 1964) și 11 
(in 1968). zii doilea este celebrul 
caiacist Aurel Vernescu : locul 6 Ia 
caiac 4 in 1960, două 
bronz (caiac simplu și 
1964 și din nou 
2 în 1268.

Tuturor acestor 
ai longevității in 
nu ne rămîne decît să le urăm 
succes in activitatea lor sportivă vi
itoare, cu gindul că nu există in

locul

medalii de 
caiac 4) în 
6 la caiac

campioni români 
familia olimpică,

I
I
I
I
I

C.S.N. REȘIȚA A'Ii\A[ _

Echipa de fotbal Egyetertes Bu
dapesta. din prima divizie a cam
pionatului maghiar, va efectua un 
turneu in tara noastră. Astăzi, ju
cătorii maghiari vor evolua la Dej, 
cu prilejul inaugurării noului sta
dion din localitate, in compania di
vizionarei A CF.R. Cluj. Miercuri, 
la Cluj. loc meciul re
vanșă.

Sl REZISTENTĂ LA MOTOCICLISMJ >
ORAȘUL GH. GHEORGHIU-DEJ, 

5 (prin telefon, de la trimisul nostru). 
Despre prima etapă a campionatului 
național de regularitate și rezistență 
rezervat motoretelor românești, s-a 
vorbit neașteptat de mult Conside
rată ca o cursă rapidă (185 km), cu 
drumuri de categoria I între cele 
cinci puncte de control, etapa inaugu
rală a fost totuși 
neprevăzut, înclt 
dintre concurenți 
primească puncte 
pentru că
calcul în realizarea mediei orare im
puse — au intrat cu înttrziere în pos
turile de control, iar majoritatea au 
fost victimele unor neglijențe, mai 
mici sau mai mari. în pregătirea ma
șinilor pentru concurs. Printre a- 
ceștia din urmă s-au numărat și cu- 
noscutii motocicliști A. Crisbai (3 pp), 
Cr. Dovids (14 pp) și P. Lucaci (a- 
bandon), cotați printre principalii 
candidați la titlu. Printre ceilalți 20 
de sportivi care au terminat, vineri, 
întrecerea cu 0 pp am remarcat o 
serie de începători ca : Gh. Niculescu 
și Gh. -Cirlan (Trotușul Gh. Gheor
ghiu-Dej), Gh. Penciu (Locomotiva 
Ploiești), M. Berloiu și M. Pavel (Tor
pedo Zărnești).

Sîmbătă s-a desfășurat cea mai 
lungă și, în același timp, cea mai 
dură etapă, pe ruta orașul Gh. Gheor-

afară de capriciile vremii.In 
concurenții au avut de înfruntat de 
la Tg. Secuiesc un drum forestier, 
pe alocuri desfundat, care a provo
cat numeroase pene. Doar Cristian 
Dovids, Iosif Bartha, Ion Bobîlnee- 
nu si Nicolae Berloiu au reușit să 
treacă Ia timp prin punctele de con
trol. Cum primii doi alergători fu
seseră penalizați în etapa de ieri, 
singurii Bobîlneanu și Berloiu au 
rămas cu zero puncte penalizare.

Duminică se desfășoară etapa a 
treia, Gh. Gheorghiu-Dej—Bacău- 
Gh. Gheorghiu-Dej (150 km), iar la 
o oră după sosire va avea loc un. 
circuit de viteză pentru departajarea 
alergătorilor cu zero puncte penali
zare și celor la egalitate de puncte.

PENTRU ASTĂZI
Din cauza ploii, meciul de fotbal 

dintre noile promovate in Divizia 
A, C-S.M. Reșița și Sportul stu
dențesc. programat să aibă loc teri: 
la București, a fost reprogramat 
pentru astăzi, tot pe stadionul Re
publicii. cu începere de la ora 18.30. 
In deschidere, de la ora 16.30. se 
vor intilni echipele de tineret ale 
acelorași cluburi.

TALENTE MULTILATERALEUNDE SE MARCHEAZĂ MAI 
MULTE GOLURI?

Presa sportivă de peste hotare pu
blică, deseori, tabele referitoare La 
indicele de eficacitate al echipelor 
de club sau reprezentative. Iată — i: 
jos, o sinteză a eficacității realizată 
cu cifrele extrase din bilanțul dife
ritelor campionate. Pentru acele țări 
unde campionatul se termină toam
na, s-a luat de bază rezultatele ob
ținute în anul 1971. De remarcat că 
în majoritatea țărilor eficacitatea 
este in creștere (exprimat grafic prin 
semnul +). Faptul că în fruntea •- 
cestui original taliei se află Dane
marca și Islanda nu trebuie să ducă 
Ia concluzii că fotbalul practicat In 
țările x respective ar avea un nivel 
valoric superior.

MEDIA GOLURILOR MARCATE 
IN CAMPIONAT

1. Danemarca
2. Islanda 
a R.F.G.
4. Irlanda 

Scoția 
Elveția 
Finlanda 
Luxemburg 
Franța 
Bulgaria 
Norvegia 
Ungaria 
Cehoslovacia 
Portugalia 
Olanda 
R.D.G. 
Austria 
Anglia 
Suedia 
Belgia 
Iugoslavia 
ROMANIA 
Grecia 
Polonia 
Spania 
U.R.S.S.

5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26. 2,19+

Traian IOANIȚESCU

fara o semnifi-august.
cație deosebită pentru majoritatea 
caaaenilor. dar nu și pentru vînă- 
tori- Pentru aceștia din urmă, ziua 
de tatii august este așteptată cu 
nerăbdare, dorită, tntlmpinată cu 
pregătiri felyi’.e: este ziua de des
chidere a sezonului de vînătoare 
ia turturele si porumbe: sălbatici. 
Păsări Care solicită un tir sportiv 
prrâ» excelentă. Se trage numai la 
zber si nu e socoti» vfnător cei 
ce trau* in porumbelul care se 
os.hnesto pe creangă sau In tur- 
X.-WU care, acățată pe .pălăria- 
Goni aoarebii. cuzu.e>to sem:.-.- 
«eie 4faJet. in lapse l> -we*. nu 
tr. ijți se incometi ia pesârrie ace* 
fca...

S a smu taâ aufusi. Iatâ-ae. 
coi aanxL ta zori, ta martine - 

Local e ales urase* c 
— Intre oa iaa de rom ea soare?.. 
V părtai <La aâvgM.

tad var hbura dn xâvoi spre 
ua. ațx> Sli ti.-r.u_ dinspre lan 
‘■□r» părfer. ca să bc= apă_ Tragi 
■fi. m pușca „pLmbetâ*. cam 
«i dowă za<ym îazlnle^ Șt după 
arewe sfzhrr ' izural meu aa-a 
ttsae anta. între tufe. EI s-a dus 
ceva m oepKta.

Soarele nu dăduse arenă

cînd mi-au trecut pe deasupra 
două turturele. Luat prin surprin
dere, n-am apucat să trag. Am tras 
insă peste cîteva momente, cînd a 
apărut a doua pereche. Dar am 
tras in vfnt^ Era ca un făcut: 
cum ridicam arma în umăr, tur
turelele iți săltau în sus zborul 
și se duceau sănătoase. După al 
cincilea fix: mi-am amintit un sfat: 
—cupă ce ai dus patul armei 
în umăr, saltă țevile, ca și cum 
ai caligrafia, cu ele, pe cer. o vir
gulă întoarsă In sus...“. După două 
încercări am reușit o lovitură. 
Apoi alta. Mă intriga insă faptul 
că ținteam pasărea care zbura in 
față șî cădea cea din urmă! Am 
• t luneit corecția de ochire pină 
cînd eram convins că exagerez. 
Der nu exagvrem : cădea uneori 
chiar pasărea vizată ! ;

Soarele era s « cînd a apărut 
Si amicul meu. Avea la ciOrchinar 
zece păsări. Eu doar cinci. Mi-e 
privit c.orchinarul ușurel, apoi 

zis ni-

ECW«
BRATISLAVA SE AFLĂSLOVAN

MfRCWEA CUC!

Calabiciov 
Denisov 

Sevastian 
simpla (f)

ne an- 
la tale-

să 
tir 
drumul de 
singura lui 
meu Slab

arai
■MOr-je «-

Di HOCHEI PE SHtAȚĂ

f

RECORDURI ABSOLUTE

cecn ;
ca rr—u.trofee 

participant la Jacuri.

SATUL CRVSOV. La 1» Iulie, 
îptnri rirșea de 2* de ani. Ele 
e ata la TbSist. astfel c» nu 
at urSnle dv. șl ale

Uaul dintre cei mai 
ritori cs sctatarile de pe tzanta&A 
«te r.orregia-ul Bjora Wirkota. f» 
campioa moodial și ourrișx. Dv 
Wlrfcoia este — după cum se știe. K 
un excelent jucător de fotbal at 
cant al echipei din Laomaa, din nr- 
ptonatul diriziei secunde nerrect 
te. El «te goigeterul formale, u 
și chiar al diviziei respective. fi 
pentru care a fost reeect <ăs-îns ea 
o frumoasă cupă, și elogiat ce fc- 
treaga presă.

Dar. în coloanele dedicate de zia
rele norvegiene muzicu uscare -a 
semnalat cu bucurie apariția st-. 
nou dntăreț al cărui coacert ae.e- 
vizat s-a bucurat de o primire en
tuziastă. Numele său? B>5m WiriBO-a! 
Dacă ne gindim la veleitățile esr- 
cale ale lui Beckenbauer și George 
Best, credem că s-ar putea ergar_n 
un festival muzical al fotbeiistisc-, 
la care reprezentantul țării noastre 
ar fi desigur Dan Spătaru.

ADIO, BRIGITTE BARDOT!
Cu vreo două luni în urni sre-i 

sportivă comenta pe larg botă tir n 
de a renunța la fotbal a renumitului 
jucător al 'elecționatel Irlandeze ți 
al clubului Manchester Ur.itec. 
George Best. Se vorbea, totodată că 
pletosul George va turna cn film a- 
vind ca temă propria ta viață, ur- 
mînd să aibă ca protagoniști pe Rest 
$1 Brigitte Bardot. Cum nici o dez
mințire nu venea de nicăieri, mul;: 
au crezut că trecerea faimosului a- 
tacant de pe gazon direct pe ecra
nul panoramic, este un fapt împlinit.

Numai că managerul lui Manchester 
United, celebrul Matt Busby nu s-a 
declarat de acord cu proiectele ju
cătorului său. El a declarat, Încă de 
la început, că Best se va reîntoarce.

Istoria fotbalului cunoaște destul 
ce multe intîmpUH deosebite. Ata
cantul Mazzia. din echipa Brescia, 
din divizia secundă italiană, a bătut 
un record absolut înscriind în poarta 
adversarilor un gol la numai 18 se
cunde de la începerea jocului. A- 
plauze, felicitări și publicitatea res
pectivă.

în etapa următoare, Mazzia 
cut totul pentru a-;i depăși 
dul. Tentativa lui a fost, Insă, 
tul neașteptată. A înscris la 
20 de secunde de Ia începutul 
zei secunde, dar— în propria-i poartă!

a fă- 
recor- 
cu to- 
numai 
repri-

CU CÎSTIGĂTORII LA LOTO-PRONOSPORT ÎN EXCURSIE PESTE HOTARE
4

Nimehi nu mai pune astăzi la în
doială importanta contribuție a 
Administrației de Stat Loto-Prono- 
sport la zestrea materială a spor
tului românesc. Prin numeroasele 
sale sisteme de joc, Loto-Prono
sport face nu numai operă de di
vertisment, oferind participanților 
diverse posibilități de încercare a 
șansei, ci și operă propagandistică 
în domeniul sportului, consacrînd 
majoritatea concursurilor de pro
nosticuri unor teme sportive obiș
nuite (meciurile de fotbal) sau spe
ciale (cum au fost, de pildă, con
cursurile prono-box).

Dincolo de aceste activități bene
fice, Loto-Pronosport oferă adepți- 
lor săi și numeroase satisfacții prin 
marea varietate a premiilor — în 
bani, în automobile, dar mai ales 
în instructive excursii peste hotare, 
prilej cu care fericiții cîștigâtori își 
îmbogățesc nu numai cunoștințele 
generale, social-culturale, ci și pe 
cele din domeniul sportului, vizi
tînd ocazional mari baze sportive 
din diverse țări.

Recent, un grup de cîștigâtori la 
sistemele Loto-Pronosport au făcut

Grupul cîștigătorilor la Loto-Prono
sport vizitînd curtea interioară a 

Kremlinului

o frumoasă excursie de 5 zile în 
U.R.S.S. Printre fervenții’ iubitori 
de sport și norocoșii cîștigâtori \ se 
aflau: economistul Constantin Ca
lotă, de la Grupul industrial petro
chimic din Ploiești, ceasornicarul 
Emeric Derecskei din Oradea, teh
nicianul Nicolae Stoica, șef, de lot 
la I.D.P. București,, împreună cu 
soțiile lor.

Grupul a vizitat orașele Moscova 
și Leningrad, cunoscînd cu acest 
prilej celebre monumente istorice, 
asistînd la admirabile spectacole 
artistice (cum a fost neuitata seară 
de balet de.pe malurile Nevei), ur
mărind maiestuoasele siluete ale 
marilor complexe sportive (cum au 
fost, de pildă, parcul Lujniki sau 
stadionul Dinamo din Moscova).

Este dincolo de orice îndoială 
faptul că excursiile peste hotare o- 
ferite participanților de către Loto- 
Pronosport îndeplinesc funcții cu 
valori multiple, printre care nu în 
ultimul 
sportiv

rînd aceea de propagandist

fntr-o dimineața de august

de
Rubrică redactată
LOTO PRONOSPORT

î-.reoe f-rt. ;|1
• avea 

echipei nr 
zor prc-

r Ch;

altor admiratori s: admiratoare. La îna
poiere. i-am predat, insă, cele peste 100 
de scrisori de felicitare primite ia re
dacție. Printre ele, ^-a aflat și a dv. Tu
turor. multumin e lui nie 1

TEODOR MF.ZE. ORADEA. Cunoașteți 
mal bine regulamentul decit prietenii 
dv. Se acordă got numai dacă mingea a 
depășit linia porii:, in aer sau pe pâ- 
ntlnt, CU ÎNTREAGA EI CIRCUMFE
RINȚA.

GHEORGHE GALNA. BUCUREȘTI. 
„Cite meciuri a Jucat Dumitriu n. Ia 
Steagul roșu, din minutul 1 pină In mi
nutul 90 Nu mă gîndeam că există 
microbiști care nu pot dormi dacă nu 
știu și acest lucru ! Dv., in contradicție 
cu niște colegi, susțineți că a jucat mai 
mult de lo meciuri Întregi. Atl cîștigat. 
La al unsprezecelea, m-sm 
numărătoare, eonsiderindu-mi 
terminată.

C. MIRCEA, BRAILA. „Am

oprit din 
misiunea

pus un 
pariu cu colegii mei de la serviciu, in 
sensul că echipa noastră. Progresul 
Brăila, va promova La anul în divizia A“. 
Aveți toate șansele sâ fiți primit ’ ca 
membru de onoare în „Clubul optimiști
lor". Vă dau eu recomandare ! Dar, să 
vă răspund st la partea a IT-a a între
bării : Brăila a avut ultima oară o echi
pă în divizia A. în ediția 1940,41 : F. C. 
Brăila.

echipa noastră.

oltanpk-

șt euitia din a- 
cest an a cunoscu
tei competiții de 
caiac-canoe „Cri- 

a foet foarte reuși- 
marem-i acum o notă in 

plus fată de cele precedente, prin 
abundenta participării și apropie
rea unor valori de vîrfuriîe ierar
hiei autohtone. Intr-adevăr >Crțte- 
ricl olimpic”, această întrecere ca
re se adresează <sâ sperăm), viitp- 
r.iu campioni, a devenit un caa- 
eur^ popular, cu un airel ridicat. 
Păzind spre perf-nmaMă. în cele 
doG* tie de aprige c.spute. desfă
șurate de curînd. pe ape> Snago- 
vului. am cor.semnat 144 de »m- 
barcatiuni. eu 257 prezențe la rtart 
repreceatind IC cioburi ți asocia
ții sportive din București. Tulcea. 
Sulina. Brăila. Galați. Arad «i Ti
mișoara. Au fost necesare, de ase
menea, 20 de serii de calificare ți 
întreaga filieră de departajare oen- 
tru participarea pe cele 9 culoare 
ale finalelor Cea mai bună com
portare. in această întrecere de 
perspectivă, au avut-o canoîștii «i 
caiaciștii de la Dinamo, invinrâtori 
in patru din cele șapte probe cla
sice. restul curselor revenind spor
tivilor de la Steaua (2) și Delta 
Tulcea (prin Maria Cosma. la caiac 
simplu). Relevăm, totodată, dispu-

MIHAI VLAHOFOL, BUCUREȘTI. 1. în 
ediția 1964—65, pe stadionul -23 August- 
din București. Dinamo a învins Steagul 
roșu Brașov cu 10—1. 2. Ceea ce îmi 
cereți, reprezintă o adevărată documen
tare. a cărei transcriere nai-ar reclama 
foarte mult timp. Este mai simplu să-mi 
puneți din cînd în clnd întrebări, $1 eu 
să Vă răspund. Iau notă, în orice caz. 
de asigurarea dv. că nu vreți să-mi... 
luatl locul : -Puteți continua liniștit să 
răspundeți cititorilor, eu neavtnd citași 
de puțin Intenția de a va Înlocui. Nu 
pentru că nu ar fi convenabil, dar îmi 
place mai mult pila șl ciocanul (sint lă
cătuș mecanic)". Mi-a venit inima la 
loc 1 Mai ales că minuitl bine Si con
deiul.

CORNEL CICORTA, ZALĂU. _Dumi- 
trache a fost muștruluit de toată lu
mea (recunosc : cu motiv), fără insă să 
fie șt încurajat in aceeași măsură, 
perioada lipsei- de formă și. apoi, a 
indisponibilității sale". Mi-aș permite să 
vă contrazic. Nimeni nu l-a uitat, nici 
un moment, pe Dumltrache. Toată lu
mea abia aștearnă să-i aplaude, din nou, 
loviturile cu capul și... golurile. De alt
fel, în fotbalul nostru, de-a lungul ani
lor.

in

au a pa rut putini înaintați centrali

de valoarea lut Dumltrache. Dar 
trebuie să răniînă între noi. Dacă află 
șt Dumltrache. Iar n-o să ne mai înțe
legem cu el. Șl ar fl păcat. Pentru el, 
ca sf pentru noi I

IONEL CRAUS, BUCUREȘTI. Deocam
dată. Vlntllfi Mărdărescu este
Pe... fotbal. motiv pentru care a renun-

supărat

Eu doar cinci, 
ușurel 

cartușiera goală, dar n-a 
mic.

— Duminică mergem 
trenăm în poligonul de 
re. mi-a spus el. pe 
întoarcere. Asta a fost 
mustrare, pentru tirul

dîn ziua aceea. Dar 
niCi după atîția ani 
s-au scurs de atunci.

A sosit luna august. Ați tras 
măcar cîteva focuri la skeet ? .Da
că nu. faceți-o. Ca să nu rămî- 
neti de rîs, spărgînd inutil liniștea 
zorilor din cîmpij șj zăvoaie.

n-am uitat-o 
de zile cîți

ILIE CÂRCIU

RECORD DE PARTICIPARE EA „CRITERIUL OLIMPIC4'

tele echilibrate — în generai — 
și spectaculozitatea ..unor .curse 
câștigate la diferențe extrem de 
mici (1/10 s la caiac simplu. 3/10 s 
la k 4. 6/10 s la caiac simplu fete 
etc.). Dar iată principalele rezul
tate aie criteriului : caiac simplu 
(b) 1 OOfl m : 1. I. Bi\ ol (Dinamo) 
3:53.1, 2. I. Terente (Steaua) 3:512. 
3. C. Simkn (Delta) 3:55.0: canoe 
simplu 1 om m: 1. V.
(Dinamo) 4:14.3, 2. Gh, 
(Steaua) 4:154. 3. I. 
(Steaua) ,4:16.1 : caiac 
-MO tn : L W Cosma (Delta) 2:09.0. 
2. I. Simionov (Dinamo) 2:09.6, 3. 
S. Moidoveanu (C.S-S.Î 2:11,1 ; caiac 
dublu (b) 1 OM m : 1. Dinamo (F. 
FMdy. S. Foldv» 3:29.9. 2. Dinano 
(M. Fatrichi. E Zabarai 3:31 A 3 
Dinamo (V. Stefan. N. Simioceneo) 
3:32,4; canoe dublu 1 #90 m : 1. 
Steaua (I. Ilievici, A. Eroici) 3:54.4. 
2. Steaua (C. Comeetii». I, Nichi- 
tov) 3:56.5. 3. Pescari! (P. Cozlov. 
S. CoztoV) 4n)l.fl: caiac dublu (O 
M0 m : 1. Dinamo (A. Lovin. P. 
nnmă) 1:56A. 2. Steaua (N. Sadov- 
nic, N. Nicolae) l:».l. 1 CNU. 
(R. Petre, E. Constantin) 23)0 6: 
caiac 4 (b) 1908 m: 1. Steaua (I. 
Irimia. D. Mitrea. M. Cicirma. E. 
Parei) 3:09.0. 2. Dinamo (D. Pău- 
nescu. I. Negraia. A. Sidorenco. 
C. Pantea) 3:09.3, X Dinamo 3.T0.4.

r« fpl f - '.fer

în clasamentul general — al ce
lor 16 echipe participante — pe 
primul loc s-a situat Dinamo la di
ferență apreciabilă, cu 128 p. Au 
acumulat puncte numeroase, de a- 
semenea, caiaciștii șl canoîștii de 
la Steafla care au ocupat locul II. 
cu 90 p. Urmează: Delta Tulcea 35 
p. Clubul Nautic Universitar Buc. 
21 p. Pescarul Tulcea 14 p, Clubul 
Sportiv Școlar Buc. 7 p, Olimpia 
Buc. 6 p, C.S. Brăila 4 n. Școala 
sportivă nr. 2 Buc. 3 p, Voința A- 
_rad 2 p. Dunărea Galați 1 p. Nu au 
înscris nici un punct în finale : 
U.T. Arad, Portul Brăila, Școala 
Sportivă Timișoara, Constructorul 
Timișoara și Răsăritul Bulina.

ergem
CALARIE : Baza hipică din că

ită PKvr.tt, de la oca 9 î consurs 
International (obstacole).

TXOT : ștrandul Tineretului, de 
ta ora 10 “ ----- - - - —- 
pi erate’Or

POLO • 
ora io țț . . ,_______  ___
internațional din Capitală.

tents DE CIMP : Arena 
eresul, ora 14 : festivitatea 
preaentare a echipelor ; tn 
trnuare. nartida de dublu.

SI 18.39 t finalele căm- 
nationale de juniori.
Bazinul Dinamo, do In
17 : partidele turneului

ero
de 

eon-

i

ar. ța.rine a-se 
funcționar Ia o mstitutie bucureșteană. 
Dar. cum pe fotbal nu te pot suptra 
pentru toată viata, este de aștepta- ea 
„Gil* să se retatoarcă. in scurt tmp. la 
profesia sa aăevărată. deși, parafrazi-d 
titlul unul film, aș spune : .Am văzut 
țigani fericiți... Dar antrenori, nu 1".

AURELIA S. CEARA. ELEV*. CON
STANTA. i-am transmis Iul tie Nâstase 
urările dv. Vă urează Și ei v.tcceș la 
matematică si istorie!

VELA C.AB.AGESCU. COMUNA BAtA- 
CEANV. Rie N? „ase nu este căsătorit. 
Dar. nu v-atî dat seamă (remarcă Și 
Nehl Quintus din Rloiești) că are o 
mare draeoste : racheta 1

GRIGORE BORȘ. RUCURESTT. 1. JOC 
Frazier l-a învins pe Cassius Clay. ia 
puncte, in 15 reprize, după ce si-a tri
mis adversarul, odată, la podea. î. Cen
tura de cămp-on mondial nu circulă de 
la un boxer la altui. De*a lungul ani
lor. s-ar face ferfeniță 1 Ea rămîne pro
prietatea aceluia care a cucerit-o rfndva. 
iar noului campion i se acordă o nouă 
centură.

GiONT FROD.AN, ARAD. 1. Actualul 
antrenor secund al echipei Gloria Bu
zău. fostul international Badea, 
făcut debutul fotbalistic la Flacăra Mo- 
reni. Do aici. în 1939. a trecut ; 
troluL 2) Portar:! Răducanu Necttla nu 
«-» născtit în Bueuresri. e« în comuna 
VISden!. din Jndetui Constanta. La în
ceput, l-a plăcut postul de centru înain
taș (de feat. R nlace sl acum R. 
care I-R SI deținut, într-o vreme, 
echlba Flacăra roșie dtn București.

CORNELIU TATU. CtMPFNI. 1.

4 apărut nr. 15 
al revistei ilustrate

Dln cuprins spicuim :

sf-a

la Re

p* 
la

_______ ______ _______ _ Tn 
primul rînd. o restabilire <ț adevărului : 
atit Brașovul, rit si Oradea au cîștleat 
campionatul tării, la fotbal. Brașovul, 
în ediția 1WI-23. prin Colten. lat Ora
dea. în ediția 1943—411. prin T.C.O., unde 
jucau, printre alttl. Zitehi. Bodo. Soîel- 
man. Varal. Turcus ete. 2. Anglia. Sco
ția, Tara Galiln- s’ Irlanda au federații 
naționale proprii. De aici. Si participa
rea lor separată î» marile competiții de 
fotbal sau d» ruaby. în naționala An- 
r”’’ nu joacă nici tm fotbalist scoțian, 
calez ran triand*». eWan dara stra va
lori ca Beat. Denis Law. Ron Davies 
etc.

• ÎNTREGUL POPOR RAS 
PUNDE PRIN FAPTE VIBRAN
TEI CHEMĂRI A PARTIDU
LUI.

• în prim plan. Olimpiada : 
VA CONFIRMA GIMNASTICA 
NOASTRĂ SPERANȚELE O- 
LIMPICE ? ; CAIACUL Șl CA- 
NOEA LA UN PAS DE STRĂ
LUCIREA MEDALIILOR OLIM
PICE.

• ILIE NASTASE și ION ȚI- 
RIAC luptă pentru „Salatiera de 
argint”.

• Rubrica VIAȚA SPORTIVA.
• FOTBAL : Dupâ 30 de ani, 

din nou în prima divizie (pre
zentarea echipei Sportul studen
țesc) ; Portret IORDANESCU ; 
Fotbal-Varietâți; Zelesnicear 
rajevo, echipa campioană a 
goslaviei.

• SPORT-MAGAZIN.
• Atletismul mondial la 

J.O.
Găsiți acest număr lă Orice 

Chioșc al Difuzării presei din 
Capitală și din provincie

Sa-
Iu-

ora

Ilustrații i N. CIAUOIU



VICTORIE NETA A OLIMPICILOR NOȘTRI: 5-2 
iN FAȚA ECHIPEI DE POLO A R.D.’ GERMANE

Prima reprezentativă a tării a a- 
părut la cel de-al doilea meci din 
cadrul turneului international de 
polo ce se desfășoară în Capitală 
fără doi dintre componentii ei, 
Viorel Rus și Adrian Nastasiu, 
sancționați pentru abateri discipli
nare. Este o dovadă (și nu prima 
de acest gen) a intransigenței an
trenorilor echipei noastre olimpice, 
care nu fac nici un rabat jucători
lor de la normele de qpnduită pre
cis stabilite.

Din păcate, însă, unii dintre 
componenții reprezentativei noastre 
nu reușesc să privească cu aceeași 
seriozitate pregătirea lor în vede
rea J.O. și nici nu se concentrează 
suficient în joc, mai ales cînd au 
în față un adversar mai ușor, cum 
a fost echipa din Volgograd. în cea 
de a doua etapă a turneului. Din 
dorința (prost înțeleasă) de a se 
afirma, poloiștii mai tineri din re
prezentativă nu respectă indicațiile 
primite, se înghesuie în centrul 
spațiului din fața porții adverse 
(urmărind să marcheze cu orice 
preț) și prin aceasta creează multă 
confuzie în acțiunile ofensive ale 
echipei. Așa s-a întîmplat si vineri 
seara cînd o serie de contratacuri 
sau “atacuri poziționale au putut fi

cu ușurință stăvilite de oaspeți, de
oarece jucătorii noștri nu și-au ales 
cele mai bune poziții sau momente 
de a da pasul decisiv. S-a ratat 
mult în acest meci și din motivele 
arătate mai sus, dar și datorită 
lipsei de precizie cu care au tras la 
poartă reprezentanții țării noastre. 
Pentru că, dacă la sfîrșitul partidei 
tabela de marcaj a indicat doar 
scorul de 8—4 în favoarea tricolo
rilor, aceasta nu se datorează unui 
joc deosebit al formației din Vol
gograd, ci mai mult unor ratări 
din poziții favorabile ale sportivi
lor noștri. La toate acestea am mai 
vrea să adăugăm și faptul că Hu
ber nu s-a aflat într-o zț, prea fe
ricită, primind goluri (chiar și cele 
din 4 m) pe care în mod obișnuit 
le-ar fi putut evita. Singurul jucă
tor care a corespuns în partida de 
vineri a fost Zamfirescu, autorul a 
5 goluri.

Și celelalte două reprezentative 
românești, de tineret și juniori, ca
re ne vor reprezenta peste cîteva 
zile la Balcaniadă și, respectiv, la 
„Turneul Prietenia" de la Buda
pesta au avut, în ziua a doua, evo
luții nesatisfăcătoare. Prima echipă 
nu a rezistat formației R.D. Ger
mane decît două reprize, cedînd 
apoi categoric cu 2—7. Timorați 
parcă de renumele adversarilor, ti
nerii noștri poloiști au acționat fără 
convingere, atacînd doar rareori și 
într-un ritm prea lent.' Cît despre 
echipa de juniori (învinsă de se
lecționata Bucureștiului 
aceasta ni se pare cam 
deși în rîndurile sale 
cîțiva poloiști talentati.

★

Aseară. în cadrul celei 
runde a turneului internațional de

polo din Capitală, primele repre
zentative ale României și R- D. 
Germane s-au întîlnit într-un meci 
decisiv. Jocul a fost echilibrat timp 
de trei reprize ; în ultima însă, 
formația țării noastre și-a depășit 
categoric adversara, înregistrînd 
un succes net : 5—2 (1—0, Q—1,
1— 0, 3—1). Excelent a, evoluat de 
această dată portarul Șerban Huber, 
care a apărat, printre altele, și 
trei lovituri de la 4 metri ! Zamfi
rescu 2, Cornel Rusu 2 și Claudiu 
Rusu au înscris pentru_ învingători, 
în timp 
realizat 
exigent 
Fuchs.

In urma acestei victorii, echipa 
olimpică a României continuă să 
fie neînvinsă în acest turneu, 
vînd cele mai mari șanse de a 
termina pe primul loc. Tricolorii 
întîlnesc astăzi dimineață, de la 
ora 10 (bazinul Dinamo), echipa de 
juniori a țării, iar după-amiază, 
de la ora 18, selecționata Bucu
reștiului.

Partida de aseară dintre selec
ționatele de tineret și juniori ale 
României s-a încheiat cu victoria 
primei la scorul de 7—0 (2—0, 0—0,
2— 0, 3—0), iar formația Bucureș
tiului a întrecut pe cea a orașului 
Volgograd cu 5—3 (3—1, 0—2, 1—0, 
1—0).

ce Lange și Herwegen au 
punctele oaspeților. Foarte 
arbitrajul belgianului Abe

a-

cu 6—1), 
fragilă, 

evoluează

de a treia

Turneul
STEAGURILE A 123

DE ȚĂRI ELUTURĂ
IN SATUL OLIMPIC

• Mare interes(Agerpres).

preolimpic de volei

ECHIPA ROMÂNIEI A DEBUTAT 
CU 0 VICTORIE

MUNCHEN, 5
Cu trei săptămîni înaintea des
chiderii celei de-a 20-a ediții a 
Jocurilor Olimpice. Mîinchenul 
trăiește din plin febra olim
pică. In satul olimpic au 
fost arborate drapelele a 123 
de țări care și-au anunțat par
ticiparea la cel mai mare e- 
veniment sportiv al timpurilor 
noastre.

Baschetbaliști. canotori, călă
reți. jucători de hochei pe iarbă 
din Mexic, Canada. Austria. R. 
D. Germană și R. F. a Ger
maniei și-au început antrena
mentele pe bazele speciale 
la Oberwisenfeld.

In același timp, 
ziariști sosiți la 
presă au transmis 
portaje de la fața

peste 100 
Centrul 
primele 
locului.

de

de 
de 
re-

NISA, 5 (prin telefon), 
municipală „Dr. Pasteur“ 
litate a avut loc vineri deschide
rea festivă a turneului preolimpic 
(seria C), în fața unei asistențe nu
meroase, spectatorii umplind pînă 
la refuz tribunele. La ceremonie a 
fost de față și dl. Paul Libaud, 
președintele F.I.V.B. După defilarea 
echipelor, au fo6t intonate imnurile 
de stat ale celor trei națiuni parti
cipante: România, Italia și Spania, 
precum și al țării organizatoare, 
iar fiecare delegație a primit cite 
un fanion și o medalie cu emble
ma orașului Nisa. A urmat meciul 
inaugural al seriei. Italia—Spania. 
„Squadra azzura" s-a impus la un

pentru derbyul România-Italia
în sala 

din loca- a voleibaliștilor pentru un loc

ECOURI DUPĂ DISPUTAREA A 10 PARTIDE ÎN MECIUL PENTRU TITLUL MONDIAL DE ȘAH

scor categoric: 3—0 (3, 13, 7) în fa
ța tinerilor spanioli, care sînt lip
siți de experiență internațională. 
Antrenorul italian Federzoni a ru
lat întregul lot, căutînd să nu di
vulge nici unul din secretele pe 
care le păstrează pentru jocul cu 
reprezentativa noastră. Ceea ce ne-a 
surprins în legătură cu echipa „al
baștrilor" este faptul că ea a venit 
la Nisa cu uniformele olimpice 
pregătite. Probabil pentru a pro
duce în tabăra noastră un... șoc 
psihologic ! De asemenea, au fost 
reținute de turiștii italieni 200 de 
bilete pentru derbyul de duminică 
seara, care stîrnește aici un viu 
interes. In presa locală se aprecia
ză că două sint evenimentele ia 
ordinea zilei»: „bătălia florilor" și

cea 
sub... soarele bavarez.

Olimpicii noștri au efectuat vi
neri antrenamentul obișnuit, apoi 
au făcut, la invitația organizatori
lor, o vizită la Monaco și Monte 
Carlo, iar sîmbătă între orele 10 și 
12 au făcut un alt antrenament cu 
pronunțat caracter tehnico-tactic.

In prima zi s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate în seriile A și 
B de la Montpellier : Franța — 
Canada 
arbitrat
Arhire ;
(—7, 2,

Sîmbătă seara, în apropiere de 
miezul nopții, s-a încheiat și parti
da România — Spania. Scor : 3—6 
(2, 1, 12) pentiu Voleibaliștii romă

3—0 (8, 5. 10), meciul fiind 
de compatriotul nostru V.
Polonia — S.U.A. 3—2

12, —12, 12).

ȘANSELE LUI FISCHER CAMPIONATUL EUROPEAN
TURNEUL INTERNAȚIONAL DE TENIS 
SE APROPIE DE ÎNTÎLNIRILE FINALE

AU CRESCUT CONSIDERABIL DE JUNIORI LA CANOTAJ

ORADEA, 5 (prin telefon de la 
trimisul nostru)

După zile cu ploaie, în care în
treg programul turneului, internațio
nal pentru juniori și tineret a sufe
rit o serie de amînări, din dimineața 
de vineri și pînă sîmbătă seara s-a 
jucat intens, întrecerile apropiindu-se 
de stadiul finalelor.

Dintre partidele turneului de tine
ret, se remarcă în primul rînd aceea 
cîstigată de Viorel Sotiriu în fața 
maghiarului Janos Benyyik, creditat 
cu nr. 6 în clasamentul pe anul tre
cut al federației de specialitate din 
țara sa. După accidentul suferit, nu 
de mult, în întrecerile de selecție, 
tînărul tenisman stelist este acum din 
nou în formă bună, demonstrată prjn- 
tr-o victorie categorică în fața re
dutabilului său adversar : 6—1, 6—2.

Notabile sînt și alte două victorii 
obținute de tinerii noștri jucători în 
fața celor oaspeți. Astfel, clujeanul 
L. Boldor l-a învins pe bulgarul b. 
Petrov (fost anul trecut în echipa 
pentru „Cupa Galea") cu 6—2, 6—2, 
iar D. Hărădâu l-a întrecut pe ceho
slovacul P. Hula . cu 6—1, 6—4. In 
fine, într-un ultim meci al sfertu
rilor de finală, T. Ovici a dispus 
de B. Almăjan cu 6—2, 6—0. în 
semifinale se vor întîlni : Ovici — 
Boldor și Hărădâu — Sotiriu.

O mică decepție în turneul tine
relor jucătoare : Virginia Ruzici n-a 
putut trece de fosta campioană de

MECIUL ROMANIA - AUSTRALIA
(Urmare din pag. 1)

ploii. în timp ce Ilie Năstase, foar
te solicitat de prieteni și familie, 
a profitat de pauză făcind un 
lung circuit de vizite prin Bucu
rești. Rămas mai mult în atmos
fera de întrecere, căpitanul nejucă
tor al echipei noastre, prof. Ștefan 
Georgescu, a fost mai abordabil, 
pentru o discuție amplă, lată (in 
rezumat) părerile sale despre pri
ma zi de joc : „Cu toate că n-am 
reușit să marcăm un avantaj de 
scor în prima zi, continui să cred 
că păstrăm șanse bune de victorie, 
îmi pare rău, totuși, că Tiriac n-a 
izbutit să concretizeze o superiori
tate pe care o arătase destul de 
net în prima parte a jocului. Pe 
măsură ce ritmul Impus de el a 
scăzut, Anderson a căpătat mai 
mult aplomb și eficiență. Finalul 
partidei a fost jucat extraordinar 
de australian. Cel mai bun om al 
zilei inaugurale a fost insă llie 
Năstase. El a jucat fantastic, impri- 
mind o alură infernală.

în tabăra australienilor domnea 
calmul. Dar și satisfacția vizibilă 
pentru acest „stătu quo“ menținut. 
Ne a spus-o direct Neăle Fraser, 
căpitanul „cangurilor" : „Sint mul
țumit cu acest 1—1, deși o echipă 
trebuie să lupte pentru toate cele

In a doua semifinală interzonală a „Cupei Davis"

H. SALOMON EGALEAZA SCORUL, 
ÎNVINGÎNDU-L PE J. GISBERT!

BARCELONA, 5. — După prime
le două partide de simplu, scorul 
întîlnirii de tenis Spania—S.U.A., 
din cadrul semifinalelor „Cupei Da- 
vis", este egal: 1—1. Tînărul jucă
tor american Harold Salomon (19 
ani I) a adus egalarea pentru echi
pa sa, cîștigînd partida cu Juan 
Gisbert, întreruptă în ziua prece
dentă.

La reluarea jocului (la situația d« 
2—1 la seturi, pentru Salomon), 
spaniolul a trecut la o puternică 
inițiativă, cîștigînd cu 6—1 al pa 
trulea set, după 34 minute de joo. 
In ultimul set. scorul rămîne egal 
pînă la 3—3. Aci, Salomon reușește 
un break la 0 1 4—3, dar el își piei ■

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La Chesnut Hill (Massachusetts) au con
tinuat campionatele de tenis ale -SUA, 
rezervate profesioniștilor. Au fost pro
gramate întreceri pentru proba de du
blu masculin. Iată principalele rezultate 
înregistrate : Newcombe, Roche (Austra
lia) — Richey (SUA). Battrick (Anglia) 
6—2. 7—5; Pilici (Iugoslavia), Stone (Aus
tralia) — Froehling. Pasarell (SUA) &— 2, 
6—4; Ashe. Lutz (SUA) — Laver, Schro
der (Australia) 6—4, 7—6.

Duminică se va desfășura pe circuitul 
de la Gap (Franța), campionatul mon
dial de ciclism-fond rezervat profesioniș
tilor. Proba va măsura 272,574 km (Cir
cuitul este în lungime de 15,143 km și 

junioare a Cehoslovaciei, Zdena Strna- 
dova, de care a fost învinsă cu 6—3, 
6—3. In celelalte „sferturi", rezulta
tele au fost : Valeria Balaj — Klari 
Frida (Ungaria) 6—1, 6—4 ; Mariana 
Simionescu — Aurelia Trifu 6—4, 
4—6, 6—2 ; Tea Klein (Ungaria) - • 
Felicia Bucur 6—2, 6—2. Iată pere
chile semifinalistelor : Balaj — Strna- 
dova, Simionescu — Klein.

Iată acum rezultatele meciurilor 
din sferturi de finală, la simplu 
băieți juniori : Manea — Daraban 
6—4, 6—1 ; Vîlcioiu — R. Giurgiu
6—2, 6—1 ; John (R.D.G.) — Russen 
6—2, 6—3 ; Lado (Ungaria) — Fetița 
6—3, 6—4. In semifinale, am putut 
nota două frumoase victorii ale ju
niorilor noștri : Manea l-a învins pe 
Lado cu 6—3, 5—7, 7—5 ; iar Vîlcioiu 
a dispus de John cu 6—3, 6—4. Deci, 
finala se va juca între bucureșteanul 
Florin Manea și arădeanul Octavian 
Vîlcioiu.

S-au disputat și semifinalele ju
nioarelor. Mariana Simionescu a eli
minat ultima reprezentantă a oaspe- 
telor, jucătoarea bulgară Boika Bo
risova, cu 6—3, 6—0. Apoi, Virginia 
Ruzici a trecut de colega sa de club, 
dinamovista Florența Mihai, în trei 
seturi : 2—6, 6—1, 6—1.

In stadiul semifinalelor se află și 
probele de dublu, în curs de desfă
șurare.

Ion GAVRIUSCU

cinci puncte ale intilnirii. Dar nu 
puteam, firește, să-i cer lui Dibley 
să ciștige. Nasty a fost de neîn
vins !“. Mulțumit este desigur și 
Mal Anderson, care ne mărturisea 
că și-a dorit o revenire convingă 
toare in echipa țării sale, din care 
a absentat ani de zile. Fostul as 
al tenisului profesionist ne-a îm 
părtășit un amănunt interesant a- 
supra partidei sale de debut: 
„Mi-a fost foarte greu la începui, 
cu Țiriac, care mi-a opus un pre
sing necruțător in primele seturi, 
în plus, alunecam teribil pe tere
nul ud și nu puteam controla lo
viturile. Fraser mi-a spus să încerc 
un joc mai direct, evilind deplasă
rile laterale. Neaie avea dreptate: 

.Am lovit din voie chiar de pe 
fundul terenului, venind imediat 
la fileu. Aceasta a fost, cred, tacti
ca victorioasă".

Cînd i-am întîlnit pe australieni, 
în holul hotelului Athenee Palace, 
ei răsfoiau asiduu ziarele de dimi
neață. căutînd nu rubrica sportivă, 
ci cea a programelor de... cinema. 
Alegerea a fost făcută repede. 
După-amiază, întreaga echipă urma 
să vadă filmul „Naufragiați in spa
țiu" cu Gregory Peck.

Pînă la reluarea schimburilor de 
mingi peste fileu mai sînt puține 
ore. Dacă buletinul meteorologie 
va fi de acord...

de imediat serviciul : 4—4. Urmea ■ 
ză un ghem disputat acerb, în care 
americanul cu cîteva excelente 
„crosuri" de stînga reușește break 
ul decisiv : 5—4 și apoi 6—4. Setul 
cinci a durat 30 minute. Scor final 1 
Salomon (S.U.A.) — Gisbert (Spa
nia) 9—7, 7—5, 0—6, 1—6, 6—4.

Din cauză că jucătorul spaniol 
J. Gisbert a jucat mai mult de 15 
ghemuri după reluare, partida de 
dublu a fost amlnată pentru ziua 
următoare (n. r. azi). Este posibil 
ca el să facă pereche cu Manuel O- 
rantes, dacă acestuia 1 se va per 
mite să joace după consultul medi
cal de duminică dimineața.

va fi acoperit de 18 ori). La start se 
vor alinia peste 100 de concurenți, prin
tre care recentul învingător al Turului 
Franței, belgianul Eddy Merckx, Italia
nul Glmondi. francezul Poulidor sl alții.
■
Campionul mondial de box Ia categoria 
mijlocie, argentineanul Carlos Monzon, 
își va pune titlul în joc la 19 august. în 
fata danezului Tom Bogs. Reuniunea va 
avea loc la Copenhaga.
■
Dublul campion olimpie de patinaj vi
teză în proba de 50e m, vest-germanul 
Erhard Keller, In vîrstă de î7 de ani, 
a anunțat că va trece la profesionism.

Meciul pentru titlul mondial de 
șah se apropie de jumătate, urmînd 
să traverseze „ecuatorul" marți, 
dacă — bineînțeles — nu va sur
veni vreo amînare în programul 
următoarelor două partide. Ce con
siderații se pot face acum, cînd de 
peste patru săptămîni cei doi com
petitori luptă pe scena Sălii spor
turilor din Reykjavik ?

Specialiștii, comentatorii, redac
torii de șah de la diferite ziare și 
reviste sint de acord că, în aceas

Fischer domină tabla.- (Telefoto: VPI
tă intilnire. șalangerul — Robert 
Fischer — joacă excepțional, cu o 
uriașă forță și ambiție, in timp ce 
deținătorul titlului — Boris Spasski 
— se află departe ce valoarea sa 
recunoscută.

Bilanțul cifric vine in sprijinul 
acestui punct de vedere în nouă 
partide efectiv disputate (noi nu 
punem la socoteală forfaltol din 
partida a 2-a). în ultimele opt 
Fischer a realizat « ■ ■> puncte, deci 
un procentaj de peste 80 la sută ! 
O asemenea „serie- nu s-a mai in- 
tilnit niciodată intr-un meci pentru 
titlul mondial.

Marele maestru american a în
scris cu albele 3 t p din 4 posi
bile. jar cu piesele negre 3 din 5. 
Pregătirea sa teoretică a fost — 
pînă acum, cel puțin — ireproșabi
lă. Fischer aducând in cinci partide 
importante inovații in deschidere, 
cu care și-a surprins, de fiecare 
dată, adversarul.

După partida a 10-a, apreciată 
drept cea mai bună a meciului, 
prin bătălia strategică de inaltă ți
nută care s-a dat in cadrul ei. co
respondenții de presă acreditați în 
capitala Islandei n-au scăpat oca
zia de a-i cere părerea lui Bent

CU CINE NE VOM PREZENTA LA BALCANIADA DE ÎNOT?
(Urmare din sag. 1)

tereanu. Resler. Nagy (pentru cele 
masculine) restul componenților e- 
chipei naționale ar urma să fie 
aleși dintre „eroii" acestor campio
nate republicane.

La 400 m liber, de pildă, în ziua 
în care la Chicago un tînăr necu
noscut Kurt Krumpholz (de aceeași 
vîrstă cu proaspătul campion al 
juniorilor mici) înota această dis
tanță în 4:00,1, stabilind un nou re
cord mondial, la București Dietmar 
Wetterneck era învestit du titlul 
național pe baza unui rezultat de 
4:44,4 (inferior cu mai mult de 10 
secunde recordului său personal)!... 
Cu alte cuvine, Krumpholz — în- 
tr-o întrecere directă — ar fi putut 
ajunge primul chiar dâcă Wetter
neck ar fi înotat doar 350 m, cu o 
lungime mai puțin decît adversarul 
său I...

Exemplul (pentru că este vorba 
de unul dintre șefii tinerei noas
tre promoții de înotători) pare a fi 
cel mai elocvent asupra valorii pe 
care o au rezultatele acestei ediții 
a campionatelor naționale. Gheor- 
ghe Lupu cîștigă 100 m spate în 
64,2 (dar sportivii bulgari și greci, 
ca să nu mai vorbim de cei iugo
slavi, au ajuns de mult la 63 de 
secunde), cel mai bun timp la 100 
m delfin (Teodor Nicolae, care a 
beneficiat de condiții foarte bune 
de pregătire) este de numai 64,5, 
suficient pentru a ocupa doar lo
cul VI sau VII la J.B. Lucia Radu 
(5:16,9 — 400 m liber), Lavinia 
Donea (1:15,4 — 100 m spate) sau 
Angela Anton (1:16,5 — 100 m del
fin) s-au clasat pe primele locuri 
în cursele respective, înregistrînd 
timpi care nici nu mai au termeni 
de comparație pe plan internațional.

în sfîrșit, am rezervat cîte’ _i rîn- 

Larsen, care — cu 48 de ore mal 
devreme — pronostica victoria în 
meci a lui Spasski.

— Vă mai mențineți punctul de 
vedere?, a fost întrebat marele ma
estru danez.

— Nu, a răspuns el. Trebuie să 
recunosc că m-atn inșelat. Practic. 
Fischer a cîștigat meciul și numai 
o minune i-ar putea permite deți
nătorului titlului să-și păstreze co
roana. Dar, in sah minuni nu prea 
se intimplă... Oricum, insă. Boris

agerp:
este de nerecunoscuL Acest jucă
tor strălucit și-a pierdut, se pare, 
echilibrul.

Corespocâeatul agenpei _France ! 
Presse* șs-a intitulat comeatar.-X . 
transmis după încheierea partide: I 
a 1+a -Fischer este al 11-lea cam- * 
pion mondial de șah 7*. arârind în I 
text că -meciul poate fî socotit în
cheiat*. EI a reluat o exprimare a j 
lu? Najdorf. care mențxwa că jm . 
atit diferența de puncte este irecu
perabilă. — cil — mai ales — di
ferența in forța și maniera de joc*. .

Spasski a greșit, ir.tr-adevăr. ne- I 
permis de mult în aceste opt part:- | 
de. Au existat voci care spunea că I 
..Fischer ar deține puteri oculte : 
și că_ iși hipnotizează adversarii*, j 
Așa ceva s-a afirmat și despre Mi- I 
hail TaL în anii de glorie ai tata- I 
lui campion mondial, cînd strălu
citoarelor lui combinații nu reușea 
nimeni să le reziste, iar un foarte 
reputat mare maestru își punea .. 
ochelari negri, „antihipnotici*. la 
partidele cu acest fenomen al șa
hului.

La întrebare a răspuns psihologul 
sovietic V. Messing care. într-un 
articol de gazetă, arată clar că 
„sugestia și hipnoza sint fenomene 

duri și singurei noastre c«m.date 
olimpice, dinamovista Anca Groza 
Pentru a nu face opinie separată 
de la tonul general, recordmana ță
rii a fost cronometrată pe distanța 
de 100 m delfin cu 70,4, cifră pe 
care o obținea și în urmă cu doi 
ani. Cunoscînd pregătirea intensă 
pe care A. Groza a efectuat-o în 
ultimele luni, rezultatele sale ni se 
par cu totul inexplicabile, mai ales 
că în cazul respectiv se poate vorbi 
de orice altceva în afară de como
ditate. neseriozitate sau lipsa do
rinței de a progresa continuu.

REZULTATE TEHNICE. JUNIORI H — 
400 m liber (b) : 1. DIETMAR WETTER
NECK (Șc. sp. Reșița) 4:44.4 — campion 
național, 2. Nicolae Butoi (Petrolul) 
4 :51,4, 3. Simion Crăciun (Șc. sp. 1) 
4:55,2; 400 m liber (f): 1. SILVIA IVES- 
CU (Dinamo) 5:30,5 — campioana națio
nală, 2. George*.a Stanciu (Dunărea) 
5:34,6, 3. Elena Ivescu (Dinamo) 5:50,»;
10o m spate (b) : 1. CONSTANTIN JUX- 
DACHE (Petrolul) 1:06,6 — campion na
țional. 2. Adrian Horvat (Șc. sp. 1) 
1:08,4, 3. Cătălin Coatu (C.S. Școlarul) 
1:09,5; 100 m spate (1): 1. L.AVTNLA DO
NEA (Șc. sp. Reșița) 1:15,4, — campi >anâ 
națională. 2. Irina Ratușni (Dinam o) 
1:19,4, 3. Maria Nemeth (Crișul) 1:22,2; 
100 m delfin (b) : 1. TEODOR NICOLAE 
(Dinamo) 64,5 — campion național, 2. 
Tudor Furtunescu (Steaua) 67.4. 3. Luis 
Șoptereanu (Șc. sp. 1) 70,3; 10O m rteî.Tn 
(f) : 1. ANCA GROZA (Dinamo) 1:10,4. 
— campioană națională. 2 Ioana Sporea 
(Șc. sp. Reșița) 1:18.3. 3 Dasmtr Hlurin 
(Șc. sp Reșița) 1 :20,5: 4x100 m mixt 
(b) : 1. PETROLUL PLOIEȘTI 4:35.1 — 
campioană națională, 2. Șc. sp Reșița 
4:37.3. 3. Steaua 4:42.4; 4x100 m mixt (f): 
1. DINAMO 5:16,0 — campioană națio
nală, 2. Șc. sp. Timișoara 5:35,0, 3. C.S 
Școlarul 5:43,0.

JUNIORI I — 400 m liber (b): 1. ZOL- 
TAN CASIAN (C.S.M. ClUi) 4:55,4 — 
campion național, 2. Romulus Roșea 
(Crisul) 4:57.6. 3. Zeno Opritescn (C S.M. 
Cluj) 5:08,5; 400 m liber (f): 1. LUCIA 
RADU (Dinamo) 5:16,9 — campioană na
țională, 2. Adriana Pupăzan (Dinamo) 
5:27,0, 3. Cornelia Petratu (Șc. sp. 2) 
5:35.7: 100 m spate (b) : 1, GHEORGHE 
LUPU (C.S. Școlarul) 64,2 — campion 
național. 2. Teodor Nuțeanu (Dinamo) 
66,3, 3, Emil Manolescu (Șc. sp. 2) 70,8: 

dovedite în mod științific" dar că, 
după părerea sa, „într-o partidă de 
șah cîștigă cel care joacă mai bi
ne".

în sfîrșit, revine în actualitate un 
pronostic al marelui maestru Vik
tor Korcinoi, care — anul trecut — 
după „Memorialul Alehin", ■ turneu 
încheiat cu un eșec pentru Spasski, 
afirma textual : „Boris nu va deți
ne mai mult de trei ani coroana 
supremă a șahului".

Desigur, misiunea campionului 
lumii nu este de invidiat. El se află 
într-o situație foarte dificilă. Dar, 
șahul — chiar dacă nu reprezintă 
un sport în sensul strict al cuvîn- 
tului —, este luptă și întrecere. 
Or, în cîte întreceri nu am văzut 
răsturnări spectaculoase de situații.

Valeriu CHIOSE

SPANIA - ROMÂNIA 82-77 
LA BASCHET

La Bilbao. în fața a 4 000 de 
spectatori, s-a disputat întîlnirea 
internațională amicală de baschet 
dintre echipele masculine ale Spa
niei și României. După o partidă 
spectaculoasă și echilibrată, victo 
ria a revenit baschetbaliștilor spa
nioli eu scorul ce 82—77.

chicago RECORDMANUL MONDIAL LA 400 m 
LIBER RATEAZĂ CALIFICAREA PENTRU J.O !
CHICAGO. i. — Cei pește 4 500 de 

spectatori preoenți in piscina .Por
tare Park* la senile cursei de 4îm m 
ii: <țe S.V-A. au fost martorii u- 
uto fto* *>“> ifiutinnT1 Tînărul 
Kort Kimnpboli C.23 ta si 78 kg'., 
eare •. f^urează intre primii O de 
□erfonner: anser.rari ai sezonului
Oucago cu echizm de pokt a UXX.A. 
dn aerași ttosp se desfivoeră și tur
neul Lcăl al acestui campxxtat) a 
corectau spre stupefacția tuturor tel*- 
nicienilor. îevuedul moodtol, reall- 
ririd 4M.L Tot te serii, Kinsella a 
înotat ddL.< (vechiul record al aus- 
tialtouuM BridCoooer era de 4:01.7), 
Ger.ter 4âlA iar M;Breer. 4*02.1, în 
fiuală. fcrsâ primii trei au ' fost 
McBreer. 4:N.Î. De: șor.t 4:01,2 si Gen- 
ter Astfel. Kinsella (403,4) —
locul V și prossftotul recordman mon
dial Kr-_rroOoiz .41318) — locul VI 
nu vor lua parte la J.O !

Alte boua recorduri ale lumii au 
fost stabilite In uroDele de 200 m 
liber femei si 109 m delfin bărbați. 
Shirley Babasbet a parcurs cele 4 
iv-g—.: in 2V+2, corectfnd cu 6 ze- 
cimi recordul australieneei Shane 
Go--U Ia 300 m. iar Mark Spitz a

M» B spiî» ' : L GTOSGY SOVACO 
rC S.M Cluj) 1U7A — eampioaoâ natiu- 
aat» • i j Pupizan (Dinamo) 1 JB.2,
S lttdUtoa MAzgAreaau (Șc. sp. î) 1P21-X: 
u» m deifin b): 1- LIV IU COrCEALAU 
r.-i- — campion national, 2.

Xcr. o Onritevca (C-S M. Ctajj 66.1. 3.
Z -an Casvan CSM Ctajl «.«: 1»» m 
delfin O : L ANGELA ANTON (Dina- 
—mu. — mmp8onnl national*, 2. 
s ecrd S’.ecpaa (Șc. sp. Reș.j) 1:17.2. 3. 
Vuieta (Dinamo) 1:1M: «alto
m mm (bl : t DIN AMO 4^6 5 — cam- 
piosr* national*. 2. Sc. sa. 2 Buc. 4:36 9. 
X CJS. Școlarul (UU: «vito m mixv (f):
L DIN.AMO S4S4 — camploan* națio
nal*. 2. Se. sp RcS:va SU7J. X $c. sp.

BALCANIADA DE ATLETISM DE LA IZMIR
(Urmare din pag. 1)

uniune inaugurală a fost dobîndit 
de neana SiLai. La capătul unei curse 
entuziasmante, care a ridicat în* 
picioare tribunele, românca— aflată 
în majoritatea timpului pe primul 
plan al întrecerii — a rezistat 
sprintului puternic al Iugoslavei 
Vera Nikolici. trecînd prima linia 
de sosire in 2:02,0. în continuare, 
s-au clasat Nikolici (Iugoslavia) cu 
2:02,5 și Zlateva (Bulgaria) cu 
2:04.6. A doua reprezentantă a țârii 
noastre. Rafîra Fița, a sosit în a 
5-a poziție. 2:07.4.

Tot cu două victorii si-au înche
iat evoluția în prima zi și atletele 
bulgare, principalele rivale ale e- 
chipei române la locul I pe na
țiuni. într-un remarcabil progres, 
Diana Iorgova a sărit 6.70 m la 
lungime (nou record) — cea de a 
doua performanță mondială a anu
lui, distanțînd considerabil pe re

Ieri, la Milano, s-au desfășurat 
finalele Campionatului european 
de juniori la canotaj academic mas
culin, competiție deosebit de pu
ternica, Ia care au participat, pentru 
prima oară, șj cîteva echipaje din 
țara noastră. Cea mai ■ bună com
portare dintre schifiștii români au 
avut-o componenții echipajului de 
2+1, care au reușit să se califice 
în finală, ocupînd locui VI. Iată 
rezultatele acestei probe : 1. Olanda 
5:43,94, 2. R.D. Germană 5:44,36,
3. Anglia 5:48,12, 4. R.F. a Germa-

FOTBALIȘTII NOȘTRI 
PESTE HOTARE

Echipa de fotbal Sport. Club Ba
cău, aflată în turheu în U.R.S.S., 
a jucat la Erevan cu formația Ara
rat. Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 3—0 (1—0), prin golurile 
marcate de Zaiiazanian (2) și Mes- 
ropian.

*
în primul meci al turneului inter

național de fotbal de la Valencia, 
echipa spaniolă Levante (formație 
de divizia C) a învins cu scorul de 
2—1 (2—0) echipa Nacional Monte
video. Următoarea intilnire a tur
neului va opune formațiile Rapid 
București și Nacional Montevideo.

real: zat in serii 54,7. iar apoi, în 
finala de 100 m delfin, 54,6. In se
riile probei de 100 m liber, M. Spitz 
a realizat, de asemenea, un nou re
cord mondial cu timpul excelent de 
51,5.

Alte rezultate : Northway 4:04,2, 
Favero 4:04.8, Burton 4:05,0, Dickson 
4:05,4, la 400 m liber (m) ; Rotham- 
mer 2:002, Marshall 2:07,5 la 200 m 
liber (f) ; Bartz 5:08,5 Montgomery 
5:01,2, Block 5:11,5 la 400 m mixt (f).

Un galop de relaxare in timpul vacantei de vară ? Nicidecum... Această 
tinără componentă a lotului olimpic de călărie al Cehoslovaciei își de
finitivează cu sirg pregătirile în vederea participării la J O. de vară 

de la Miinchen.
Foto: PRAGOPRESS

prezentantele noastre, Viorica Vis- 
copoleanu și Alina Popescu, cla
sate în această ordine pe locurile 
doi și trei cu o cifră Identică, 6.1' 
m, cu mult sub posibilitățile lor- 
Și cursa de 100 m a fetelor a re
venit sportivelor bulgare. A cîști- 
gat Vaskova în 11,3 (nou record), 
urmată de Jankova (Bulgaria) în 
11,4 și Valeria Bufanu în 11,4 (re
cord egalat).

O remarcabilă surpriză au pro
dus-o atleții greci, care au învins 
în 3 probe și după prima zi con
duc în clasamentul pe echipe. Mai 
întîi, Papageorgopoulos s-a dovedit 
cel mai rapid sprinter, dominind 
cursa de 100 m în 10,2 (Gheorghe 
Zamfirescu s-a clasat pe locul trei 
în 10,7). Apoi Moutaftidis s-a cla
sat pe primul loc la aruncarea cio
canului cu 66,82 m, întrecînd la 
mare luptă pe Stiglici (Iugoslavia) 
66,72 m și Mondiv (Bulgaria) 66.47 
m. în sfîrși*, la capătul unei în
treceri pasionante, Papadimitriou a 

nici 5:49,21. 5. U.R.S.S. 5:54,77, 6. 
România 6:04,50. .Cîștigătorii celor
lalte curse decisive : 4+1 Cehoslo
vacia 4:57.0 ; 2. fără cîrmaci R.D. 
Germană 5:19,0 ; schif simplu Niko
lai Dovgan (U.R.S.S.) 5:34,84 ; 4 fără 
cîrmaci R.F. a Germaniei 4:58,31; 
2 vîsle R.D. Germană 5:11,87 ; 8 + 1 
R.D. Germană 4:25,33. Echipajul 
român de 2 fără cîrmaci a ciștigat 
„finala mică" (loc. 7—12), cu 5:31,61, 
iar cel de 2 vîsle s-a situat pe locul 
IX cu 5:23,40.

BAYERN MUNCHEN
SURCLASATĂ (acasă) 

DE AJAX: 0-5!
In meci amical s-au întîlnit la 

Miinchen două dintre cele mai re
putate echipe de fotbal, la ora ac
tuală, din Europa : Bayern Miin
chen — campioana R. F. a Germa
niei — și Ajax Amsterdam — cam
pioana Olandei. Meciul, urmărit de 
20 000 de spectatori, s-a încheiat 
cu o victorie neașteptată a forma
ției olandeze Ajax : 5—0 (3—0).
Scor aproape incredibil !

Totuși, cum menționează agen
țiile de presă vest-germane, re
zultatul cu care Ajax a surclasat 
pe Bayern este pe deplin meritat. 
Golurile au fost marcate de Haan 
(min. 14}, Swart (min. 16), G. Muh
ren (min. 41), Krol (57), A. Muh
ren (72).

Au jucat echipele : AJAX: Stay 
— Krol (min. 70 Schlicher), Blan- 

kenburg, Hulshoff, Suurbier. G. 
Muhren, Neeskens, Haan, '■ Swart, 
Cruyff (A. Muhren), Keizer. BA
YERN : Maier — Hansen, Schwar- 
zenbeck, Beckenbauer, Breitner, 
Roth (min. 70 Rohr), Zobel, Honess, 
Muller, Hoffman (min. 46 Duren- 
berger), Schneider.

Peste două săptămîni va avea loc 
revanșa la Amsterdam.

cîștigat săritura în înălțime cu o 
performanță de 2,17 m. Cu același 
rezultat, Șerban loan s-a clasat pe 
locul doi, iar Csaba Dosa, cu 2,10 
m, pe locul IV. Celelalte două pro
be masculine au revenit sportivilor 
iugoslavi. Korița a sosit primul, 
după un pasionant duel cu campio
nul român Nicolae Mustață, la 
10 000 m în 29:55,0. L-au urmat, în 
ordine, românii Mustață cu 29:55,8 
și Hatoș cu 30:18.2. Tot la sprintul 
final s-a decis și ordinea primilor 
trei în proba de 800 m: 1. Medji- 
murec (Iugoslavia) 1:48,1, 2. D. Tit 
(România) 1:48,3 și 3. Tunkan 
(Turcia' 1:48,4.

După întrecerile din prima zi, 
clasamentele pe echipe arată ast
fel :

EEMEI : 1. ROMÂNIA 46 p, 2. 
Bulgaria 34 p. 3. Iugos'avia 11 p,
4. Grecia 5 p;

BĂRBAȚI : 1. GRECIA 35 p, 2. 
România 31 p, 3. Bulgaria 29 p, 4. 
Iugoslavia 27 p, 5. Turcia 4 p.
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