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FOTBALUL ARTĂ A MIȘCĂRII
PROLETARI DIM TOATE TARILE, UMlTl-VA!

ARTA A FRUMOSULUI
CONSTANTIN CHIRIȚĂ

Uneori, după iocuri frumoase, amintindu-mi o seamă 
de rafinamente și geometrii fotbalistice, îmi spuneam 
că acest sport extraordinar conține în sine revolta 

activă, spectaculoasă și cu destinație gratuită a membre
lor inferioare copleșite și fascinate cîndva de atotputer
nicia și măreția mîinilor. Cine știe ?... Poate că o sete 
ascunsă, mută și dură, o sete de echilibru a trupului ome
nesc a învățat piciorul cu mișcări și fantezii neobișnuite, 
l-a pus în relație cu un corp perfect denumit sferă, și din 
această relație s-a născut fotbalul, acest sport extra
ordinar care dă un anumit colorit și poate chiar o anumită 
caracteristică secolului nostru.

Se pare că ne-am născut cu dragostea pentru fotbal, 
poate că îl iubim din instinct, în mod sigur însă îl iubim 
pentru că în momentele lui cele mai frumoase naște în noi 
puterea unor exclamații rare prin care poate fi auten
tificat - dacă vrem neapărat acest lucru - regele spor
turilor. Și nimic nu este mai _, __ ; __
adevărat în om decit exclamația. Fotbalul - s-a spus 
deseori - apare ca un fel de sinteză a tuturor spor
turilor. El cere ca nici un altul, poate, energie, putere,
rezistență, spontaneitate, gîndire rapidă, elegantă, dina
mică, scop. Dar mai mult ca oricare altul - și de aceea 
îl iubim atît — fotbalul creează o relație tulburătoare, 
asemeni unui adevăr matematic, în’re individ și colectiv. 
Individul, în denumirea lui de vedetă, supravedelă, miracol,

sincer, mai spontan, mai

apare ca un fel de sinteza a tuturor spor-

spontaneitate, gîndire rapidâ, elegantă, dina-

nu-și poate realiza fanteziile, nu și le poete gîndi, nu 
și le poate îmbogăți decît în cadrul și în spiritul unei 
echipe. Nu poate trăi decît în echipă, sau ca să spunem 
adevărul adevărat nu se poate naște decît în echipă. 
De aici poate această lege implacabilă si profund reală 
a fotbalului, prima lui lege: echipa. Această lege a pri
mit un plus de confirmare la ultimul campionat” mondial 
de fotbal, a cărui dramatică finală s-a jucat între două 
formalii care au supraviețuit și s-au ridicat deasupra 
celorlalte în primul rînd prin echipa. Spunînd aceasta 
nu vreau să neg cîtuși de puțin rolul personalităților fotba
listice. Dar ele nu pot reprezenta niciodată un adevăr

?ne- . .mari,e personalități știu aceasta. Ele știu 
că în zvîcnîrile lor uluitoare există ceva din dorința, din 
visul, din fiorii, din sudoarea, din respirația concretă a

____ __________________  tuturor, a întregii echipe, 
ba a adversarilor. Perso- 
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decît în echipă, sau ca să spunem

DIVIZIA NAJIONALĂ A
ETAPA I

Dinamo Bacău—Steaua

Petrolul—Dinamo București

Universitatea Craiova—Jiul

Steagul roșu—Farul

A.S.A. Tg. Mureș— 
Universitatea Cluj

Progresul—U.T.A.

Rapid—F.C. Argeș

INTRARE GRATUITA

PENTRU COPII

O dată cu începerea campio
natului, cluburile bucureștene 
au hotărît ca pe stadioanele 
din Capitală să aibă intrare 
gratuită copiii pînă la vîrsta 
de 14 ani. pentru ei sînt rezer
vate sectoarele 12 și 26 de la 
stadionul „23 August”, sectoare
le 25 și 26 de la stadionul Repu
blicii. La stadioanele Dinamo 
și Giulești organizatorii au re
zervat locuri Ia peluze.

P.S. Accesul gratuit al co- ! 
p ii lor pe stadioane este per- | 
mis, după cum se știe, și la 
Cluj. Pe cînd asemenea mă
suri și pentru copiii din cele
lalte orașe ?

(continuare în

parte, mai 
mică, însă 

întreg pe
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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ $1 SPORT 

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

— Atenție! E o vîrstă care obligă!
Desen de Neagu Radulescu

UN CLIMAT SINCER 
FOTBALULUI!

Fotografia: Ion Miclea

DE VORBĂ CU SCRIITORUL
EUGEN BARBU

— Desigur, împreună 
cu toți ceilalți iubitori ai 
fotbalului din țara noas
tră. și dv. sînteti nerăb
dător să înceapă campio
natul. Vă rugăm să ne 
spuneți ce așteptați de la 
această ediție jubiliară ?

— Obiectiv vorbind, acest 
campionat, fie el Jubiliar, nu 
poate aduce decit un reviri
ment de optică și din partea 
jucătorilor și din partea spec
tatorilor. Se știe că noua con
ducere a Federației române de 
fotbal ține foarte mult să în
ceapă ceva și anume de la li
tera. A. Minuni nu se pot face, 
dar cel puțin nu o să ne mai 
îmbătăm cu apă rece ca pînă 
acum.Nu va fi poate un fot
bal mai bun ca în anii tre- 
cuți, dar un fotbul sincer, da. 
Ce aștept ? Dispute deschise, 
pasionante, spectatori mulți (nu 
la televizor), pasiuni mari în 
limitele decente și mai ales 
decizia din partea celor mai 
buni jucători de a arăta că 
nu sîntem ultimii din lume 
în sportul cu balonul rotund.

— Ca membru al Comi
tetului F. R. Fotbal, ce 
măsuri imediate vedeți 
pentru ridicarea valorii fl
ees tui sport pe care îl iu
biți cu alîta pasiune?

— Aceste măsuri imediate 
mi se pare că s-au și luat. 
Cluburi autonome, cu buget 
propriu, cu susținători coti
zau ii; cu terenuri proprii; cu 
mijloace proprii de deplasare; 
cu posibilitatea de a angaja 
unde și cînd vor voi meciuri 
avantajoase, fără perturbarea 
competiției cheie — campio
natul național; cu conducători 
privepuți, nu cu oratori în pos
turile decisive ; cu antrenori 
bine salarizați, obligați să-și 
ara l e price perea prof esi on a lă 
nu dună o zi pe alta, dar nici 
la calendele grecești; cu ju
cători angajați pe termene va
riabile, ca profesioniști în vir
tutea mior contracte drastice 
iu care s-ar prevedea avan-

CRISTIAN MANTU

(continuare în pag. 4—5)

Echipa de handbal (f) a Romanici a 
plecat ieri în R. P. Ungară pentru a sus
ține două partide amicale cu reprezen
tativa Ungariei. Au făcut deplasarea : 
Irina Naghi, Maria Buzaș, Ana Stark, 
Felicia Bâtlan, Doina Băicoianu, Tereza 
Szecheli, Ana Nemetz, Rozalia 
Edeltraud Frantz, Rodica Vidu, 
Schramko, Lidia Scorțescu și Simona Ar- 
ghir. Antrenori : Francisc Spier și Dumi
tru Popescu-Colibași.

Cum se vor desfășura întrecerile 
actualei ediții a campionatelor mon
diale de lupte? Iată o întrebare care 
interesează pe iubitorii acestui sport 
din țara noastră. Vom încerca să răs
pundem Ia ea, 
F.I.L.A.

9 Întîlnirile

spicuind regulamentul

vor avea o durată de

se acordă în cazul cînd ambii luptă
tori au acumulat un număr egal de 
puncte tell nice (în acest' caz ambii 
sportivi primesc cîte 2 p penalizare).
• Cînd meciurile se termină la e- 

galitate, fără puncte tehnice sau cu 
unul sau două puncte acumulate din 
avertismentele pronunțate datorită

luptători a 
i umerii pe

Sons, 
Aneta Sistemul

MAI SÎNT 13 ZILE PÎNĂ LA C.M. DE LUPTE

de desfășurare a campionatelor
minute, cu un minut

întreceri dirze în ziua a ll-a 

a „naționalelor”
Citiți amănunte în

de inot 
pag. a 4-a

3 reprize a 3 
pauză între reprize,
• Dacă prima repriză se termină 

fără procedee tehnice, ambilor spor
tivi li se va acorda un „avertisment 
automat*. chiar dacă nu au fost a- 
vertizați de arbitru pentru luptă pa
sivă.

• Decizia de egalitate (meci nul)

pasivității, fiecare adversar va pri
mi cîte 2,5 puncte penalizare.

O In cazul cînd există o diferen
ța de 10 puncte, sau mai mult. între 
adversari, se acordă decizia de vic
torie prin superioritate evidentă. în
vingătorul va primi 0.5 puncte pena
lizare. iar învinsul 3.5 puncte
• Tușul va fi recunoscut, dacă se

constată că unul dintre 1 
fost menținut cu amîndoi 
saltea, aiîta timp cit să permită ar
bitrului să numere pînă la unu și să 
lovească eu latul mîinii salteaua {în
vingătorul va primi 0 puncte pena
lizare, iar învinsul 4 p.).
• întrecerile continuă pînă cc ră- 

niîn în concurs doar 3 sportivi, care 
își vor disputa finala. Vor fi consi
derați ca finaliști luptătorii care an

(continuare în pag. a 3-a)
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„Cupa orașului București'* 

la baschet

România- 
Leningrad 

84-72 (44-37)
Meciul dintre reprezenta

tiva României și selecționa
ta orașului Leningrad, care 
— ieri, pe terenul Floreas- 
ca — a inaugurat turneul 
internațional de baschet 
masculin „Cupa orașului 
București”, a fost început 
promițător de sportivii noș
tri. Apărarea pressing î-a 
încurcat deseori pe oaspeți 
și le-a smuls multe mingi, 
atacul pozițional al gazde
lor a funcționat mulțumi
tor, iar aruncările lor de ia 
semidistanță le-au adus de 
asemenea numeroase punc
te. Baschetbaliștii leningrâ- 
deni au impresionat în a- 
ceastă perioadă prin rapidi
tatea și eficacitatea contra
atacurilor, precum și prin 
dirzenia cu care s-au „bă
tut" sub panou.

Avantajul de 7 puncte a- 
cumulate pină la pauză de 
echipa României s-a dove
dit, la începutul reprizei se

ll. STANCULESCU

(Continuare in pag. a 8-a)

Savu Alin intr-o spectacu
loasă săritură va mai înscrie 
încă două puncte pentru e- 
chipa României.

Foto A. Neagu

„CIRCUITUL CICLIST AL REGIUNII BRAȘOV"
MEDIAȘ. 13 (prin telefon de ia corespondentul nostru prin

cipal CAROL GRUIA). în etapa a Il-a. desfășurat;! pe ruta 
Brașov—Mediaș (154 km), cicliștii au avut de înfruntat un 
vînt puternic, în rafale. Principala evadare s-a produs la M 
136. cind un grup de alergători s-a detașat de pluton. Sprintul 
final a fost eîștigat de N. Ciumeti (timp: 4 h. 16:05). urmat de 
T Vasile. Fr. Gera, W Ziegler. C. Gontea. C. Grigore sa. In 
clasamentul general, după două etape conduce FR. GEKA.
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Vacanța totală în... activi
tatea sportivă din orașul Foc
șani — pe care o criticam în 
rubrica noastră din 5 august- 
pare sâ se apropie de sfîrșit. 
Aflăm cu bucurie că de-atunci 
au fost organizate interesante 
întreceri de atletism și fotbal, 
că lucrările de amenajare a 
ștrandului au fost urgentate 
și acum cîteva zile tinerii foc- 
șeneni au reînceput să prac
tice înotul. Poate că ar fi 
practicat și săriturile, dor 
trambulina elastică s-a... rupt 
numai după două zile l!?j.

Așadar, unii s-au întors din 
„vacanță" și s-au apucat de 
treabă Mai bine mai tîrziu... 
Dar, ce facem cu cei core 
nici nu se gîndesc să pună 
punct prelungitei lor... odih
ne? Pentru că, la Focșani, încă 
nici vorbă de ceva meciuri de 
volei, handbal, baschet sau 
gale de box.

Noi nu mai zicem nimic. 
Poate vor spune ceva — în 
sfîrșit - tovarășii din conduce
rea Consiliului orășenesc pen
tru educație fizică și sport. 
Sau, sînt si ei într-o astfel 
de „vacantă" ?

PROGRAME ÎN LOC DE... 
BitPTE DS INTRARE (!?)

Am mai scris ia rubrica noa
stră despre unele farse cu 
programe vîndute în diferite 
orașe la preturi mult mai con
sistente decît... conținutul Ier. 
în majoritatea cazurilor s-au 
luat măsuri. Dar, nu peste tot 1 
Ca de -exemplu la Tg. Mureș...

Mai mult, aici s-a sărit și 
mai grosolan peste cal (a »e
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citi „normele frnanciore"). Lo | 
ultimele iocuri de verificare 
ale echipei A.S.A. Tg. Muneș 
programul [patru păginuțecît ■ 
fila de calendar) a t'rnut I 
locfl?) de bilet de intrare și I 
s-a vîndut cu... 7 lei. ■

Mai multi -cititori ne întreabă | 
cum sînt contabilizate aceste 
fonduri si de ce nu se vînd 
bilete de intrare la stadion, * 
ci programe (cum a fost, de | 
exemplu, la meciul amical | 
A.S.A. Tg. Mureș — Universi
tatea Craiova). Le vom răs
punde imediat cum vom primi 
răspunsul forurilor superioare 
din Tg. Mureș în urma anche- 1 
tei pe care - sperăm — c , 
vor întreprinde cît mai ur- I 
gent !

HALAL APROVIZIONARE...

Tulcea, ora 14. Un 
ultim șuierat de sirenă și 
vasul special cu oei 123 
de studenți și studente a 
ridicat ancora. Direcția 
— pitoreasca Delta. Sînt 
prezenț.i pe vas tineri și 
tinere din Brașov și Ora
dea, din Cluj și Bucu
rești, din Timișoara și 
lași, din toate centrele 
universitare. Studenți 
fruntași la învățătură, in 
activitatea sportivă, în 
cea obștească. Pentru 
strădaniile lor de-a lun
gul anului universitar, li 
s-a oferit prilejul să pe
treacă 10 zile în împără
ția stufului și sălciilor, 
pelicanilor și sturionilor. 
10 zile de neuitat !

dit, Iată o cabană pentru 
vinători și pescari spor
tivi. Numele ei — 
„Iglani". Apoi, satul de 
pescari Partizani, cătu
nul Vulturii și, mai de
parte, Maliucul. Este se
diul stațiunii experimen
tale pentru cercetări in 
domeniul exploatării stu
fului. Haltă. Localitatea 
are cinematograf, hotel, 
club, bibliotecă, un șirag 
de blocuri de locuințe. 
Totul este construit pe 
fondul bunului gust.

Pentru cei mai buni țin- 
tași — ciocolată și.. . 
Pepsi-cpla.

In zori, vasul acos
tează in mica radă a 
portului Sf. Gheorghe. O 
zi întreagă de bălăceală 
și plajă, meciuri de fot
bal și volei. Iar seara, ca 
de obicei, muzică, dans, 
foc de tabără și... com
pletarea jurnalelor de că
lătorie. Sf. Gheorghe se 
bucură de o faimă deo
sebită în materie de peș
te. Numai că marii ania-

mici, ci și cei mari — stu
rionii, morunul și ni- 
setrul...

De la Sf. Gheorghe 
înapoi, tot în amonte, 
pină la intrarea în cana
lul Dunavăț. Drum greu, 
dar frumos, cu peisaje de 
vis, imortalizate de apa
ratele fotografice. Aici, 
reîmbarcare pe ceam. 
Este singurul mijloc de 
a călători prin acest ca
nal, cindva un braț ai 
Dunării. Drum de apă 
umbrit de sălcii pletoase

Itinerarii studențești de vacanfă

■ir

De aici, de la poarta 
Deltei, vasul înaintează 
lin, legănat cînd și cînd 
de valurile Dunării. Acor- 
deoanele, chitarele, mag
netofoanele sînt la mare 
preț. In cabine, pe punte, 
pretutindeni numai cintec 
și voie bună. Viorica Hor- 
hat, studentă la Institu
tul pedagogic din Oradea, 
descifrează o nouă par
titură. Consultant muzi
cal — colegul vi 'Emil 
Teodorescu. In aștepta
rea primului contact cu 
frumusețile Deltei, soții 
Constantin și Doina Chel
bea, viitori medici (el 
internist, ea pediatru, a- 
mindoi în anul VI) răs
foiesc un album cu fau
na și flora acestui „uriaș 
amestec de apă și pămân
turi abia născute”, cum se 
exprimă, sugestiv, Geo 
Bogza.

— Atenție, un far ! 
Anunță cineva aflat pe 
puntea din față.

Intr-adevăr, în dreptul 
milei 34, un ochi de far 
sclipește neobosit, anun- 
țind ceatalul Sf. Gheor
ghe. De aici, Dunărea se 
bifurcă : in dreapta, bra
țul Sf. Gheorghe, in stin
gă, cel al 
studențesc 
•doua cale.

Traseul 
rile prin măreție și ine-

Sulinei. Vasul 
a ales cea de-a

incintă privi-

Timpul este însă dră
muit. Pînă seara vasul 
■trebuie să ajungă in drep
tul localității -Crișan. De 
aici, a doua zi, cu cea
unul, studenții fac o ne
spus de plăcută plimbare 
pe Dunărea veche pini 
la lacul Matița. Amatorii 
de pescuit au pus în pri
za midinetele și, înarmați 
cu răbdare, așteaptă pri
ma pradă.

Salina. Locul unde Du
nărea se înfrățește cu 
marea, cunoștință cu o 
așezare care și-a sărbă
torit un mileniu de exis
tență. Vizită pe chei, o 
fotografie cu. .. toată lu
mea în fața monumenta
lei clădiri a administra
ției fluviale, citepa ore 
dș plajă. Și ziua trece 
— ca celelalte — pe ne
simțite.

Din nou, îmbarcare pe 
ceam. Călătorie in amon
te pînă la mila 8. apoi 
pe Dunărea veche, pină 
la Davinca. Aici se con
sumă și prima acțiune 
sportivă de mare amploa
re : un concurs de mot pe 
distanța de 50 m. Parti
cipă reprezentanții Tutu
ror centrelor universita
re. Cîștigă
Rașcov din Cluj 
ment de prăjitură 
deasupra, dreptul 
inaugura seara de 
De asemenea, are 
concurs de tir cu

tori de pescuit — aproape 
toți studenții — au înre
gistrat o mică decepție : 
succesul n-a fost cel aș
teptat. Un pescar mai in 
verstă, Fane Babenco, le 
explică cum stau lucru
rile cu peștii la <

— Cînd apa 
mtștită, peștii 
fund. Dar, .de 
-pornește vântul, 
ales furtuna, lucrurile se 
schimbă. Iată, de ce, noi 
pescarii sîirtem singurii 
care ne bucurăm cînd se 
strica vremea. Atunci cad 
la cîrlig nu numai peștii

ei acasă : 
este li
stau 
cum

, și mai

la 
se

care-.i -poartă pe excursio
niști pină la lacul Razelm, 
cel -mai mare din țară. 
■Este fostul golf al Mării 
Negre, pe numele grecesc 
Halmyris. Peste tot urme 
a numeroase cetăți. Po
pas la una din ele, la 
Heracleea. Se spune că 
piatra de fundație a fost 
pusă in secolul al 
XII-lea. . .

Pe drumul de întoar
cere către Dunavăț, o 
scurtă oprire în larg, în 
dreptul insulei Popina. 
Un mic rai al păsărilor, 
al aelor din familia cali-

farilor îndeosebi. Reintra
rea pe brațul Sf. Gheor- 
ghe anunță finalul călă
toriei. Nu mai rămin de- 
cit citeva ore pină la 
Tulcea. Prilej de bilanț, 
de dulci reverii totodată. 
Totul a fost atît de fru
mos !

— Ce păcat că excursia 
s-a terminat atît de re
pede ! Iată sn regret ex
primat 1st unison de iofi 
studenta. Cu o -excepție a 
medicinistul Ghiță Luca 
din Cluj. A fost singurul 
cave a așteptat ea aceas
tă călătorie să se încheie 
cît mai repede, să revină 
acasă. Și știți de eel 
Să-l lăsăm să ne spună :

— Sînt nerăbdător să-i 
văd ta antrenamente pe 
fotbaliștii de la ’Univer
sitatea, acum, Înaintea 
campionatului. Am pus 
rămășag că „U“ va ter
mina campionatul in pri
mele trei locuri. Știu, 
este foarte greu, dar eu, 
și mulți ca și mine, cred 
în marile posibilități ale 
echipei—

N.u încape nici o în
doială ci .la data când 
apar aceste rânduri, milo- 
rul medic a și avut pri
lejul să vadă „la lucru" 

•echipa sa favorită.. .

ST. STAMA

ISTOLA

Cînd 
farsă 
mică 
scri-

«4
••

Constantin 
(supli
ci, -pe 
de a 
daws), 

loc un 
arcul.
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Se spune că de mai multă 
vreme amatorii de sport din 
regiunea Maramureș vizitează 
deseori Oradea, Clujul și alte 
orașe mai mult sau mai puțin 
apropiate. Credeți poate că 
pentru a susține diferite în- 
tîlniri de atletism, baschet, 
box sau lupte ? Nicidecum I

Deplasările - tot mai frec
vente — au cu totul alt scop. 
Merg oamenii la Cluj si Ora
dea să cumpere... mingi de 
fotbal și handbal, pentru că 
în nici unul din magazinele re
giunii nu găsești - să dai cu 
tunul — o astfel de minge. Să 
fim însă drepți. Nu se duc 
amatorii de sport pînă la 
Cluj sau Oradea numai pentru 
mingi de fotbal și handbal. 
Dacă tot ajung acolo, cum
pără și tricouri pentru echi
pele feminine. Pentru că nici

I
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I

în satele raionului Calafat, ..duminicile cultural- 
sporlivc“ capătă o amploare din ce în ce mai mare. 
Numai în luna iulie s-au desfășurat 6 asemenea ac
țiuni, care au cuprins întreceri la fotbal, volei, hand
bal, atletism, ciclism, numeroase jocuri distractive. 
In aceste întreceri au fost angrenați peste 1 500 de 
tineri și tinere, iubitori ai sportului. Cele mai atrac
tive duminici cultural-sportive" au fost organizate în 
comunele Gîrla Mare. Unirea și Verhița.

I. ZAHARIA-coresp.

A intrat în tradiție ca pe meleagurile raionului Km. 
Vîlcea să se organizeze, la sfÎTșit de săptămînă, inte
resante „duminici cultural-sporlive“. 0 astfel de mani
festare a avut loc recent în -Bălcești. Tinerii 
mună și din localitățile învecinate, mesageri 
și ai sportuJui, au adus, cu acest prilej, un 
lui Nieolae Bălcescu, fiu al acestei comune.

O frumoasă „duminică cwltural-spoTtivă" 
organizată pe Valea Oltului la Brezoi, la care 
rieipat sportivi și artiști amatori din 
Km. Vîlcea și Sibiu.

•Alte acțiuni asemănătoare au mai fost organizate 
în Țara Loviștei (la Tileșli), pe Valea Lotrului (la 
Ciungei u), în comunele Stoieeni, Frînești, Trăiești, 
Băbeni etc.

din co- 
ai artei 
omagiu

a fost 
au par- 

satele raioanelor

tricouri nu găsești, aricit ai ,
căuta, în magazinele maramu- 1
reșene.

Frumoasă aprovizionare. Și I
or fi vrînd gestionarii respec- ■
tivi să-și îndeplinească și pla- 1
nul de vînzare ?

Rubrică redactată de 
VALERIU CHIOSE 

și DAN GÂRLEȘTEANU . 
după scrisorile corespondenți- i 

lor noștri

COSTEA MARINOIU, coresp.
în fiecare duminică sute de tineri și vîrstnrci din 

orașul Timișoara se îndreaptă spre rîul Timiș, unde 
își «petrec ziua de odihnă în compania sportului. 'Or
ganele și organizațiile sportive din oraș se străduiesc 
să asigure oamenilor muncii timișoreni cele mai bune 
condiții de recreare. Astfel, pe plaja de la Timiș, 
amatorii sportului pot practica halterele, atletismul, 
fotbalul, asistă la meciurile demonstrative ^organizate 
cu sportivi de la asociațiile din oraș, participă la 
tliferite jocuri distractive.

ERNEST SZABO, coresp.

Zilele trecute, poștașul mi-a lă
sat pe birou un plic încărcat cu 
scrisori. îl desfac și încerc să des
lușesc expeditorul. în van. Observ 
că, de fapt, scrisorile nici nu-mi 
erau adresate mie. Era vorba de 
corespondenta unor prieteni, 
să conchid că era la mijloc o 
«au o (greșeală, dau peste «o 
notă strecurată în maldăTul
sorilor. Citesc: „Un modest cadou 
de la doi admiratori și buni prie
teni, Costică și Nae. Lectură plă
cută". Ce i-o fi determinat pe au
torii misivelor să-mi trimită cores
pondența lor 2 Ce vor ? Să le 
compun un roman epistolar ? Și- 
apoi, cine sînt ei ? Mister I

Mînat de curiozitate, suflec mî- 
necile și mă așez la lucru. Sortez 
epistolele după „adrisant" (Costică 
și Nae) și după data pe care o 
purtau în colțul de sus, din dreap
ta. încep lectura. Trebuie să pre
cizez că scrisorile semnate „Cos
tică" 
cele 
Bran.

Încep cu prima 
teancul ‘

„Dragă Nae (urmează cîteva 
fraze a căror semnificație o cu
nosc numai cei doi și pe care nu 
le mai redau) ...Presimt că desti
nul ne va apropia din nou. Și cred 
că, chiar la voi la Bran. Ei, ce zici ? 
Iarăși colegi de echipă ! Dar de 
ce să anticipez ? Poate că nu e 
decît o presimțire înșelătoare. In 
orice caz, Moira mi-a dat unele 
indicii. A smuls din rădăcini gar
dul care înconjura terenul nostru 
de fotbal și a trasat niște poteci 
și drumuri de căruțe peste el... 
Scrie-mi dacă, mutirrdu-mă acolo, 
am loc in echipă. Știi cum joc". 
Etc.

întrerup lectura acestei prime 
scrisori și caut răspunsul lui Nae. 
Trec peste intimități și ajung la 
problemă.

.... Mi-ai luat-o înainte. Cred că 
destinul ne va întîlni tot la Oto
peni. „Branul" nostru se ailă la... 
strimtoare. Ieri noapte un individ 
a distrus barele porților și a arat 
careurile de 16 m. Oricum, voi 
slați mai bine"...

Următoarea scrisoare din Oto
peni :

„Dragă Nae, puneți Ia loc ba
rele și .nivelați terenul. La noi au 
apărut și alte semne rele : au fost 
demolate vestiarele, s-au inaugurat 
drumul de căruțe și potecile. Ve-

proveneau din Otopeni, 
cu semnătura lui Nae,

scrisoare 
lui Costică.

din

nim ertiipați de-acasă la meci, 
unde driblăm caii și pasăm trecă
torilor. Dacă nu intervine ceva mai 
grav -la voi, cheamă-mă'...

îmi mai arunc privirea peste o 
scrisoare, în care Nae exulta i

„Costică, am făcut cum ne-ai su
gerat și „Branul" a triumfat*. Apoi 
răsfoiesc alte cîteva scrisori, fără 
prea multe fapte 
seamă, și ajung 
Bran::

„Costică, Iasă 
dtvidul de care 
întors gazonul cu rădăcinile în sus. 
Am aflat si cîteva lucruri intere
sante : cetățeanul susține că tere
nul este proprietatea Iui. Sfatul 
popular a acceplat să 1-1 returneze, 
cu condiția să amenajeae altul pe 
un loc viran. L-a nivelat, dar e 
impracticabil, fiind plin de pie
troaie de diverse mărimi. De aici, 
o înverșunată ..luptă de hîrtii" 
între organul administrativ și ce
tățeanul cu pricina. Sfatul popular 
regional Brașov, luat ca arbitru, 
trimite adrese prin care anunță că 
a luat cunoștință de această „Ba- 
trahomiomahie", dar nu decide 
nimic. Ca să vezi ce greu este 
arbitrajul ! întrebarea care îi ctii- 
nuie pe brăneni este cine trebuie 
să adune pietrele și să pună în 
loc pămînt. Sînt tare cnrtos să aflu 
cum se termină. în orice caz, cu 
fotbalul s-a terminat'—

în sfîrșit. ultima scrisoare :
„Scumpul meu prieten, în aceste 

clipe grele pentru noi ne rămîne 
unica consolare de a fi împărtășit 
unul altuia suferința. Vino pe la 
mine Ia toamnă să ne consolăm 
și cu o salată de roșii de pe Tere
nul de sport din Otopeni. Poate 
jucăm și o mintă Ia șosea.

Am și eu citeva amănunte: am 
aflat că C.A.P. a fost enigmatica 
Moiră care ne-a transformat înce
tul cu încetul terenul de sport in 
seră. Am mai aflat că trebuia să 
ne facă altul în loc, încă de anul 
trecut, conform unei decizii a Sta
tului popular 30 Decembrie. Se 
zice că îl vom avea gata la anu'. 
Pină atunci, scoatem la pensie 
cele 3 echipe de fotbal din „raion* 
și pe 
să-mi 
Bran, 
mea !

...Și 
mie ultimele scrisori.

demne de luat în 
la aceasta, tot din

jos bagajele. In- 
îți vorbeam ne-a

cea din „oraș fi-. Nu uita 
descrii epilogul disputei din 
E captivantă, pe cinstea 

La rîndul meu../ etc. etc. 
nu uitați să-mi trimiteți și

AURELIAN BREBEANU



(urmare din pag. T)

talîzat mai puțin de: 6 puncte pe*» 
Jizare. Dacă finaliștii s-aiv întâlnit 
;ja înaintea turului final, ei nu var 
ai lupta din nou, numărul; d<r 
incte penalizare din meciurile lor 
ind socotit pentru finală. In ca
ii cîndj în turul final, nu rămâne 
îcît un luptător cu mai puțin de 6 
incte penalizare, el va fi declarat 
ști gă tor.
<• Clasamentul în finală vai fi (te

rminai* astfel: a) va fi declarat lu
ngă tor sportivul care a acumulat 
l finală cele mai puține puncte pe- 
tlîzare-;,. b)f dacă, doi dintre cei trei 
naliști se găsesc la egalitate (cu 
îelași număr de puncte penalizare), 
izultatul întâlnirii lor. directe v-a fi 
eeisivț.c), dacă toți finafiștii se află 
f egalitate de puncte, clasamentul se 
» întocmi pe baza totalului de 
iinct’c penalizare acumulate în ti<n* 
ul întrecerii ; d) In cazul când fina- 
știi sînt la egalitate — avînd 
seMși număr de puncte penalizare 
cumulate de-a lungul întrecerii — va-
i clasat primul: 1) cel caie a rea li
lt mai multe victorii prin tuș, 2) 
fii- care a acumulat mai multe victo-
ii la puncte, 3) cel care a avut mai 
uține meciuri nule, 4-) cel ce a pri- 
rit mai puține’ avertismente în finală.

PRA6A:. Corespondență specială pentru „Sportul popular”

Tradifia celor 70 de ani...
Luptele se numără printre- acele ra

iuri sportive care se bucură de 
tulii popularitate în Cehoslovacia. 
X» altfel', acest sport are o- veche 
radi tie. Sa nu uităm, apoi, că în tara 
voastră, la aproape toate' edițiile cam- 
tonalelor mondiale și europene re- 
trezentauții Cehoslovaciei au obținut 
tuccese remarcabile.

Antrenorul Antonia Splitek privește- 
tu optimism participarea elevilor săi- 
® campionatele mondiale de la Bttcu- 

Nici n-ar avea motive să gîn- 
lească altfel, într-adevăr, lotul lup
tătorilor noștri’ s-a pregătit' intens (in> 
tabăra din munții Tatra, de la Lom- 
tice) în vederea întrecerii de mare 
anvergură din- capitala României. S-au 
urmărit două obiective: aducerea 
membrilor lotului cehoslovac in
tr-o formă maximă, atit pentru carn^ 
nionatele- mondiale de la București’, 
cit și pentru „Săptămîna preolimpicâ 
internațională* de la Ciudad de 
Mexico. Elevii lui Splitek au dat un 
randament deplin in timpul aclimati- 
zurii făcute în zona- „alpină* de la 
Lomnice. Acum, cu cît ev a zile înain
tea deplasării la- București, lotul a 
coborit din munți, la Dobrichovice (o 
mică localitate- de lîngă Braga), unde 
își va încheia pregătirile în jurul 
datei de 25 august.

în ce a constat antrenamentul lup^- 
tătorilor care vor participa la „mon
dialele* de la București ? Pe scurt, 
într-o muncă extrem de intensă. Ei 
s-au antrenat cîte 4—5 ore- pe zi, 
atît cu manechin, cît și prin tupfă 
propriu-zisă pe saltea, excrsînd toate 
procedeele tehnice- și tactice. în plus, 
ca sporturi complimentare, luptătorii, 
cehoslovaci au efectuat aproape’ zilnic 
crosuri de cîte 3—5 km, au practicai 
gimnastica de înviorare și au jucat 
baschet. în această perioadă, toți 
componetiții au manifestat o poftă 
deosebita de luptă, arătind o exce
lentă formă.

Și acum, cîleva. cuvinte despre par- 
ticipanți. Din lotul cehoslovac, trei 
luptători au șanse să obțină medalii. 
Esto vorba, de Svec, Kormanik și 
Kment.

J-ÎRÎ ST EC (cat. 63. kg), în vîrstă 
de 32 de ani, a cîștigat de șapte ori 
titlul de campion al Cehoslovaciei. 
Cu ani în urmă, el a fost „descope
rit* cu prilejul unei „Sokoliade*. 
Acum. Svec, absolvent al Institutului 
de cultură fizică și sport din Braga?, 
este membru al clubului Ruda

Mai sînt 13 zile pină la C. M. de lupte

Dacă toate aceste elemente nu vor fi 
suftieiente pentru determinarea câști
gătorului, sportivii vor fi proclamați 
egali.
• Titlurile de campioni mondiali 

vor fi decernate la următoarele cate
gorii de greutate : 52 kg (muscă»), 
57 kg (cocoș), 63 kg (pană), 70 kg 
(ușoară), 78 kg (semiinijlocie), 87 
kg (mijlocie). 97 kg (semigrea), +97 
kg (grea).

Aplicare»- noilor modificări ale re
gulamentului F.I.L.A., după cum a 
ieșit în evidență și la recentele C.E. 
de* lupte gTeeo-romane de la Minsk, 
a contribuit la creșterea ^dinamismu
lui și spectaculozității acestui sport. 
Reducerea duratei de luptă, acordarea 
avertismentelor automate pentru pa> 
sivita-te, dictarea tușului la o* secun
dă, obligă pc sportivi să acționeze» 
într-un ritm foarte rapid, să eioeeute 
din primele minute diverse procedee 
tehniee, ceear ce* presupune o pregă
tire' fizică și tehnică excelenta».. Aceste 
prevederi regii lamentare impun, de ar 
semenea; sportivilor să dea dovadă; dc- 
mai multă combativitate; m scopul 
obținerii victoriei înainte de limită.

•• O țară participantă: arc dreptul 
de a înscrie în concurs câte un singur 
sportiv la^ fiecare categorie. Clasa
mentul pe națiuni se- va întocmi prin 
adiționarea^ punctelor realizate de con
curent ii clasați în. primele șaso locuri 
la cele 8 categorii de greutate, după 
următorul criteriu : locul I — 6 
puncte;, loeul .II — 5» p, locul Ill — 
4 p. locul IV — 3 p, locul V — 2 
p, loetrl VI — 1 p* Sportivii vor in
tra în concurs pe baza tragerii la» 
sorții după ce în prealabil s-au» pre
zentat la» cin tarul oficial.

lată acum programul- C.Mk de- 
„grcco-romane44, care se vor desfășu
ra- lai patinoarul „23 August44 : 
VINERI. 1 SEPTEMBRIE, deda ora 
11 : reuniunea I ; ora 17,30 : deschi
derea festivă a campionatelor; ora 
18.30: reuniunea a» 1-I-a» SÎMBĂTĂ 
2 SEPTEMBRIE, de la ora 1Q: 
reuniunea- a IH-a ; de la 17’: reu
niunea a- IV-a (semifinale). DUMI
NICĂ, 3 SEPTEMBRIE : de Ia ora 
10: rctimtifioa» a- V-a» (finale).

llvezdir. A participat de trei ori la 
J.O și db mai multe ori la C.M., 
unde a obținut o mededie de argint 
și una dh bronz. La această categorie 
rezervă figurează lu/dă'tonil Nepustil.

JTR1 KORM-ANIE (cat. 87 kg) are 
tot 32 de ani. 4 cîștigat de 13 ori 
titlul de campion al țării, atit la 
„libere* cît și la „greco-romane*. 
Luptătorul din Cliomutov este poseso
rul unei medalii olimpice de argint 
cucerite la J.O. de la Tokio. Rezerva 
sa este Prenosil (23 de ani), un ta
lentat luptător din Teplice, care a 
cîștigat de' patru ori titlul de cam
pion al Cehoslovaciei.

TETR KMENT (cat. grea) cântă
rește 122 kg, are 25 de ani și este 
unul dintre luptătorii cu. cel mai im
presionant palmares: vicecampion
mondial și european în 196)5 și 1966 
și. deținător al locului trei lă „euro
penele* de la Minsk. Rezerva sa este- 
Bohumil Kubat^ cîștigjiior al medidiei 
de bronz de la J.O:. de la Roma.

Lotul cehoslovac nu a fost încă 
definitivat. La cat. 52 kg au fost 
înscriși doi luptători: Miroslav Ze
man și Jozef Machos

Un lucru este cert : reprezentanții 
noștri la? C.M. de la București vor 
lupta cu multă hotărîre pentru o 
comportare cît mai frumoasă, pentru 
a. reprezenta- cu cbiste tradiția celor 
70 de ani de activitate a sportului 
luptelor din Cehoslovacia.

Ei doresc să adauge cîteva medalii 
la cele 33 pe care, de-a lungul ani
lor. luptătorii cehoslovaci le-au cu
cerit- lat C,M. de lupte greco-romcmc.

OLDRICH HAJEK
redactor Ia „Ceskoslovenski 

sport “ -Pra ga

în loturile- de sportivi 
care vor fî prezente Fa 
„mondialele44 de greco»-ro
mane de la București (L—3 
septembrie). figurează o se
rie de celebrități : campioni 
olimpici, mondiali și euro
peni. Dintre ei amintim pc:
A. Kerezov (Bulgaria);, 
campion mondial în 1966;
B. Kirov (Bulgaria), cam
pion european în 1967 ; Fr. 
Stagna (R.F.G.), campion 
mondial și european în 
1966; T. Kis (Turcia),

C,h. Hercennu. (ilrnpla), linul dintre tinerii noștri luptători d» la „greev- 
romane* care >-*< afirmai in ultimul timp ca iui roal talent 

Foto: A. Neagji

După concursul „Speranțelor olimpice'1

BINE la lupte libere,
NESATISFĂCĂTOR la

Localitatea Koszalin din nordul 
Poloniei a găzduit — recent — între
cerile concursului Speranțelor olim
pice44, Ia- care au participat7 140 de 
sportivi din opt țări: Bulgaria, IugO' 
slavia, Mongolia, Polonia, România, 
R.D. Germană, Ungaria și 
De notat căr gazdele au înscris în 
concurs cîte doi reprezentanți 1» fie
care categprie; atât la „liliere44 cît. și 
la ^g'neco-roniane44.

Specialiștii prezenti la această im
portantă confiiwitare internațională 
rezervată tinerilor luptători (pîhă lă 
2® de aoi> au subliniat faptul că ac
tuala ediție s-a ridicat la un înalt 
nivel tehnic. Buna evoluție a sporti
vilor din U.R.S.S., Polonia („greco- 
rouiane44). România. Mongolia, („li
bere44), R.D.G., Bulgaria etc. a con
tribuit la. succesul competiției.

Garnitura cea mai bine pregătită 
(atît la „libere* cît și I» „ grec o- 
romane44) a fost aliniată de către 
U.R.S.S’. Biue dotați fizic și tehnic, 
luptătorii sovietici au cîștigat majo
ritatea medaliilor de aur, 6 la „libe
re-44 și 4 1® „gjrec-o*romane44, obținând 
locul I pe națiuni la cele două sti
luri de Luptă. 0 frumoasă impresie 
au lăsat sportivii mongoli las „libere44 
(o medalie de; argint și una de bronz) 
și cei polonezi la ,,greeo-romane44s (o 
medalie df> aur, una de argint și» trei 
de bronz).

Analizând comportarea luptătorilor 
români prin prisma» rezultatelor ob
ținute. putem acorda calificativul 
BINE echipei dc „libere44 și NESA
TISFĂCĂTOR celei de „greco-roma
ne44. Să exemplificăm;

La- lupte libere România a ocupat 
locul II în clasamentul pe națiuni, iar 
N. Dumitru (cat. 52 kg) a obținut 
medalia de aur, P. Tenter (cat. 63 
kg) — medalasb de argint, Glt. Stau 
(cat. 5>7 kg), L. Radoi (cat. 87 kg), 
t. Marton (cat. 97 kg), I. Lctssdo- 
(cat: -f-97 kg) — medalii de bronz, 
M. Jorgf^ (cat. 78- kg) —■. locul 4, 1. 
Dumitru (cat. 70 kg.) — locul 6. Un 
bilanț, pozitiv, care ne-a. arătat că și 
la „libere* dispunem de suficiente ele
mente talentate, capabile să obțină 
succese de- prestigiu. Față de anii 
trecuți, cîndJ performanțele sportivilor 
de* la lupte libere erau o raritate, 
anul acesta am constatat cu satisfac
ție- un remarcabil progres. Acest fapt 
a fost, de altfel, subliniat și de an
trenorul reprezentativei U.R.S.S., 
EVGHENI DOROGONOV care 
ne-a declarat următoarele: „Am 
rămas surprins de modul în care s-au 
prezentat liiptătorii români.. Ei au 
făcut un salt calitativ^ însusindu-și 
foarte bina procedeele tehnice specifi
ce l aptei or libere. Razîndu-și acțiu
nile în special pe- atac, românii au 
fost adversari redutabili pentru lup- 
tătorii- sovietici și bulgari, care deți^ 
neau pină acum supremația în acest 
sport. Mecgînd pe această linie, tin&-

BREVIAR
dublu campion mondial — 
1962 și 1963 ; 8. llbrvat 
(Iugoslavia), campion mon
dial în 1966; B. Si- 
mic (Iugoslavia), cam
pion olimpic la Tokio; L. 
Kozma (Ungarra), campion 
mondial, olimpic și euro
pean — 1962, 1961. 1966, 
1967; F. Kiss și l. Targa 
(Ungaria), campioni euro

peni pe 1967. în afară ds 
aceștia, Iotul sovietic — 
care n-a fost anunțat pînă 
acum — cuprinde o serie 
de luptători care au cuce
rit medalii de aur Ia nu
meroase competiții oficiale.

în cinstea acestui mare 
eveniment sportiv, Direc-

„greco- romane"
ră luptători români au un frumos, 
viilior*.

Urmărind partidele* susținute de re
prezentanții noștri pe parcursul celor 
trei reuniuni (la „libere44*) am putut 
observa prejocuparea evidentă a aces
tora- către- o- luptă ofensivă, prin uti
lizarea ctv precădere ai; unor procedee 
tehnice* ef icace ca : dobori rea cu; ridi
carea piciorului și împiedicare;, do 
borârea prin» cosire cu piciorul, trece- 
reas peste adversar, aruncare» cw ri
dicarea de coapse etc.

Dacă numărul medaliilor de aur 
obținute (Ia „libere44) este totuși re
dus (doar N. Dumitru a ocupat 
locul I), aceasta se datoreșie faptului 
că în meciurile finale* (tirrurilb 4—5)> 
unii dintre sportivi (Gir. Stan și l. 
Marton) au dat semne de oboseală, 
nemailuptînd la adevărata lor vo 
loare. Credem» că această oboseală.- ® 
fost cauzată și de faptul' că după 
turneul de la> Skopje ei a» întrerupt 
pregătirile timp de o săptămână.

Referindu-ne la. evoluția sportivilor 
de la „greco-romane44, de la început1 
ne declarăm nemulțumiți» Locul 6 
ocupat în clasamentul pc națiuni, o 
medalie de aur (Gh. Berceanu — 
cat. 52‘ kg), două medalti de bronz 
(Gh. (yheorghe- — cat. 63 kg și I. 
Enache — cat. 70 kg) șir locul (v pe 
care s-au clasat M. T'olea. — cat. 57 
kg. N. Mandea — cat. 97 kg, Șt. 
Balada — cat. +97 kg; sânt per
formanțe sub posibilitățile luptători
lor noștri.

Din- cauza lipsei de- atenție* mani
festată în timpul meciurilor, M. Ta
ica, Al. Brinzartt. $t. Balade, N. 
Mandea au fost învinși de adversari 
în compania cărora puteau obține, în 
mod* normal, rezultate- mai bune. Ti
nerii noștri luptători nu au știut să 
profite întotdeauna do situațiile-favo
rabile create pe parcursul meciurilor, 
lipsindu-lc finalitatea (exemplu : 4V. 
Măndea, C. Bâlade, I. Enache).

Nu putem trece cu vederea nici 
lipsa; de voință și de dârzenie de 
care au da.V dovadă M. T.olea. (cai*. 
57 kg) și Al. Brînzaru (cat. 78 kg) 
care au fost eliminați din competiție 
după» primele- două tururi, ei' nejus- 
tificind<î'și prezența în echipa repre
zentativă.

în concluzie, la- concursul „Speran
țelor olimpice44 luptătorii de la „gre- 
co-romanc* nu au înregistrat rezul
tatele scontate. Sperăm' că F.R.L. va 
analiza eu simț de răspundere evolu
ția necorespunzătoare a unora dintre 
luptători și va lua măsurile ce se 
impun. Ne referim în primul rînd la» 
promovarea unor noi sportivi la cate
goriile deficitare : 57 kg, 78 kg și 
87 kg (prin accidentarea lui 0. 
Penei u).

GHEORGHE CIORANU

ția generală a- poștelor a 
emis o scrie specială de 
timbre în cinci valori 
(0,10; 0,20; 0,55; 1,20 și 
2 lei) fiecare reprezentînd 
aspecte din sportul lupto 
lor. Timbrele sînt tipărite 
în patru culori, după ma
chetele executate de I. Ila- 
șeganu. Emisia specială a 
C.M. de lupte greco-roma- 
nc se va pune în vînzare 
la sfârșitul acestei luni.

ÎNSEMNĂRI
La Antrefriq 

se congelează... 
sportul

Tn amurg, cînd atmosfera 
se- răcorește, unul din jucătorii 

'echipei de popice Frigul 
»își începe, de regulă; antre- 
> namentul pe arena din 
incinta fabricii Antrefrig din 

1 Capitală. E o mină dte om, 
dar cînd- lansează bila îi des
coperi cu ușurință gesturile vi
guroase, ambiția. Nu joacă de 
mult timp popice, însă pentru 
că și-a pus în gînd să devină 
titular în echipă și-a îndepli
nit — ia scurtă vreme — nor
ma de clasificare de categoria I,. 
doborînd din 200 bile mixte 856 
de popice. Acum, Gheorghe Fi- 
ciu, directorul fabricii Antrefrig, 
căci despre el este vorba, se 
antrenează singur, pentru a Se 
perfecționai. în lovituri.

— Singur, fără antrenor T
— Băieții au plecat acum a 

jumătate de oră» Eu vreau să 
mai exersez puțin la „izolate*'. 
Dar ce vînt v^a adus pe la noi ?

— Dorim să scriem- ceva' des
pre secția de’ popice.

Gazda a căzut pe ginduri și, 
după-un oftat ușor; a răspuns :

— Știți, cu o floare nu se 
face primăvară. Mai bine ați 
scrie despre consiliul asociației 
noastre sportive. Treburile 
merg, tare prost. Chiar azi am 
avut o discuție cu tovarășii din 
conducerea asociației.

După ce ne-a făcut un scurt 
bilanț al activității sportive din 
anii trecuți,, cînd. echipele de 
șah, tenia de masă, volei și tir 
ale fabricii erau renumite in 
orașul București, directorul 
ne-a spus. cu. necaz :

— In prezent,, mai toate echi
pele sînt. de domeniul aminti- 
riior, intrucit tovarășii din con
siliul asociației sportive, în 
fruntea căruia se află contabi
lul șef Petre Gheorghițeseu, au 
încetinit pasul. Lipsa de pre
ocupare pentru atragerea tine
retului în diferite întreceri spor
tive n» costă: am ajuns' ca în 
eefiipele de volei și- handbal să 
recrutăm jucători dte la... I.T.Bi 
sau alte întreprinderi ; terenu
rile de volei șj handbal sînt mai 
mult pustii ; ridicătorii de lă 
arena de popice n-au de lucru- 
deseori ; nu avem nici un pur
tător al Insignei de polisportiv, 
deși mulți tineri doresc să par
ticipe la. concursurile pentru tre
cerea probelor respective; Șl- 
încă ceva: cunoscutul antrenor 
de box Gh. Axioti lucrează la 
noi in fabrică. Am avut și un 
ring, dar din lipsă de activitate 
ni, s-a luat, dindu-se în dotarea 
altei asociații sportive.

— Cum s-a ajuns aici ?
— Am atras, în nenumărate 

rînduri, atenția, consiliului- aso
ciației asupra acestor stări de 
lucruri. Dar pe tovarășii ciîn 
conducerea, asociației, ca și pe 
cei din, comitetul O.T.C. nu-i 
poate- scoate nimeni din dulcea 
lor încetineală Astăzi, însă, mă 
hotărisem- să trimit os scrisoare 
redacției. Poate văzindu-se în 
ziar, activiștii, noștri sportivi 
vor începe- să acționeze. Așas că 
ați picat la- timp: Vă’ rog să ne 
ajutați;

Am transcris dialogul avut cu 
directorul: fabricii A-ntrefrig*
pentru că, intr-adevăr, lipsurile- 
existente în munca consiliului' 

■ asociației sportive constituie un 
serios semnai de alarmă. Sperăm 
că rindurile de față îi vor. . 
dezgheța pe membrii conducerii- 
asociației sportive Frigul.

TR. IOANIț’ESGU

Dapă 20 de ai...
...de- regretabilă întoerupette- as 
activității cicliste oompetițianate; 
mîine va avea, loc în orașul 
Giurgiu întrecerea- dotată, cu 
„Cupa Unirea". Cursa se desfă
șoară pe circuit și programează 
probe pentru seniori (20 ture = 
40 km) și juniori (15 ture — 
30 km). Startul la juniori se dă 
la ora 9,30, iar la seniori la 
ora 10,30.



AZI

ÎNOT. — Bazinul 
Dinamo, de la orele 
9.30 și 17,30 : întrece
rile campionatelor re
publicane de seniori ;

CICLISM. — Șo
seaua București - Plo
iești (varianta Buf
tea), la km 7, de la 
ora 17 : „Cupa regiu
nilor" la juniori ;

BASCHET. — Te
renul Floreasca, de la 
ora 19: Sel. Lenin
grad - Grecia și Ro
mânia - Ungaria — 
meciuri în cadrul 
„Cupei orașului Bucu
rești”

Unde mergem?
M1INE

ÎNOT. — Bazinul 
Dinamo, de la orele 
9.30 și 17,30 : întrece
rile campionatelor re
publicane de seniori ;

CICLISM. — Șo
seaua București - Plo
iești (varianta Buf
tea), de la ora 10 : 
„Cupa regiunilor" la 
juniori;

FOTBAL. — Stadio
nul „23 August", de la 
ora 14,20 : Raionul 

„23 August” — Raio
nul V. I. Lenin, fina
la campionatului (pe

străzi) de copii *, Pro
gresul — U.T.A. (ora 
15,30) și Rapid — 
F.C. Argeș, (ora 17.30) 
— meciuri în cadrul 
diviziei A ;

Stadionul Electroni
ca Obor (str. Cazmă- 
lii), de la ora 11 '■ 
Electronica Obor — 
Chimia Suceava — di
vizia B ;

Stadionul Politeh
nica, de la ora U ■ 
Politehnica — Metrom 
Brașov — divizia B ;

Terenul Timpuri

noi, de la ora 11 : FI. 
roșie București — 
Electrica Constanța — 
divizia C;

Terenul Constructo
rul, de la ora 11 : 
T.U.G. — Metalul Tîr- 
goviște — divizia C.

BASCHET. — Tere
nul Floreasca, de la 
ora 19 : Sel. Lenin
grad — Ungaria și Ro
mânia — Grecia — 
meciuri în cadrul „Cu
pei orașului Bucu
rești”.

HANDBAL. — Te
renul Dinamo, de la 
ora 10 : Dinamo Bucu
rești — Dinamo Ber
lin.
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FOT
Fotbalul—artă a mișcării,

întreceri dîrze in 
a „naționalelor"

După furtunosul început de joi 
după-amiază, ziua a doua a între? 
cerilor republicane de înot ni 
s-a părut mai calmă, fără sur
prize și performanțe deosebite. 
Cu toate acestea, în mai multe 
probe, lupta pentru tricoul de 
campion a fost dîrză, decisă pe 
ultimii metri. Așa s-a întîmplat, 
de pildă, în cursa de 400 m li
ber, în care Marian Slavic (o 
veritabilă surpriză a acestui se
zon) a condus pînă la 050 de 
metri. Pe ultima lungime, însă, 
înotătorul de la Steaua nu a 
urai rezistat atacului lansat de 
mureșeanul D. Naghi, scăpat în 
cîștigălor sigur, și nici finișului 
impetuos al colegului său de club, 
G. Goter, fiind nevoit să se mul
țumească cu medalia de bronz. 
Timpii realizați de primii trei so
siți sînt însă modești (o expli
cație trebuie căutată și în valu
rile puternice care au existat în 
piscină datorită vîntului).

Pentru mulți dintre cei pre- 
zenți în tribună victoria la 100 m 
delfin a lui Vladimir Belea a pă
rut o surpriză. Dar, să nu uităm 
că elevul antrenorului I. Enă- 
ceanu și-a exprimat pretențiile 
sale pentru titlu încă de la .na
ționalele" de juniori, unde a fost 
cronometrat în 63,4 s, cel mai 
bun rezultat românesc al anului. 
Ieri după-amiază, VI. Moraru a 
pornit puternic, ațingînd primul 
peretele bazinului după 28,5 s. 
Pe a doua lungime el a scăzut 
vizibil ritmul (lipsa de pregătire 
specială în cazul său este evi
dentă) și cu 20 de metri înainte 
do sosire a fost ajuns de Belea 
și Schier. Mărind continuu frec
vența, Belea a sprintat impetuos 
și a sosit primul în 63,8 s.

Cu mult interes a fost aștep
tată întrecerea delfinistelor pe 
■distanța de 100 m, unde evolua 
și recenta laureată a campionate- 
li» europene de junioare, Geor- 
jjeta Cerbeanu. Pe primii 50 de 
Jiietri lupta a fost strînsă, cîșți- 
•gătoarea fiind greu de întrevă- 
MOt. După întoarcere însă, Ag
neta Șterner s-a desprins din 

■ce în ce mai sigur de adversa
rele sale, încheind proba cu un 
rezultat foarte bun : 1:11,0, ia
tnumai 0,5 s de recordul țării de
ținut de G. Cerbeanu, care — se 
pare — a resimțit eforturile de- 
jpuse în această săptămînă.

Probele de spate au fost cîș- 
tigate de doi înotători dinarno- 
viști. în cursa băieților, Șt. Bene- 
<dek (o plăcută surpriză) a întors 
■primul, dar sprintul final al lui 
'iT. Șerban s-a dovedit mai pu- 
tternic. La fete, Cristina Balaban a 
țplecat destul de slab, permițind 
tmai tinerei sale adversare Anca 
.Andrei să întoarcă prima și

ziua a ll-a 
de înot

chiar să conducă 
pînă la 70 de me
tri. Apoi, Cristina 
a forțat și a cîș- 
tigat clar, dar re
cordul ei (1:09,4)a 
rămas în picioare.

REZULTATE TEH
NICE. 400 m liber 
(b): 1. D. NAGHI 
(Mureșul) 4:36,6, 2. 
G. Goter (Steaua) 
4:37,2, 3. M. Sla
vic (Steaua) 4:37,4;
400 m liber (f):
1. D. COROIU 
(Șc. sp. Reșița) 
5:17,5 (r. p.), 2.
A. Boroș (Medic.
Cluj) 5:21,8 (r.p.), 
3. G. Gonos (Me
dic. Cluj) 5:27,4;
100 m delfin (b):
1. VL. BELEA 
(Șc. sp. 2} 63,8, 2. 
VI. Moraru (Stea-

Agneta Șterner (Steaua) campioană republicană la proba 
de 100 m delfin
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artă a frumosului
(Urmare din pag. 1)
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ua) 64,1, 6. H. 
Schier (Ol. Reși
ța) 64,8; 100 m
delfin (f): A. ȘTERNER (Steaua) 
1:11,0 (r. p.), 2. N. Ștefănescu 
(Rapid) 1:11,9 (r. p.), 3. G. Cer
beanu (C.S.Ș.) 1:12,8; 100 m spate 
(b): 1. T. ȘERBAN (Dinamo) 
delfin (f): 1. A. ȘTERNER (Steaua) 
66,6, 0. S. Benedek (Mureșul) 
66,8 (r.p.),- 100 m spate (f): 1.
CR. BALABAN (Dinamo) 1:10,5, 
2. A. Andrei (Șc. sp. Reșița) 
1:11,8, 3. C. Kokai (Șc. sp. Cluj) 
1:17,0; 4x100 m liber (b): 1.
Steaua 8:55,3 — nou record; 
4x100 m liber (f): 1. Dinamo 
4:46,2.

Programul ultimelor două zile. 
SÎMBĂTĂ : 400 m mixt bărbați 
(record — VI. Moraru 5:09,6); 
400 m mixt femei (Cr. Balaban 
5:43,7), 200 m bras bărbați (A. 
Șoptereanu 2:34,3), 200 m bras 
femei (S. Grințescu 2:57,0), 200
m liber bărbați (VI. Moraru 
2:06,4), 200 m liber femei (Cr. 
Balaban 2:24,4) și ștafetele de 
4x100 m mixt bărbați și femei; 
DUMINICĂ: 200 m delfin femei 
(A. Sterner 2:40,5), 200 m delfin 
bărbați (Al. Popescu 2:24,0), 800 
m liber femei (D. Coroiu 10:46,6), 
200 m spate bărbați (T. Șerban, 
2:23,3), 200 m spate femei (Cr. 
Balaban 2:33,4) și 1500 m liber 
(G. Moraru 18:16,0).

DE MASA
în loc de antrenor—

un... dansator!
BRAȘOV, 18 (prin telefon, de la tri

misul nostru). Competiția celor mai 
buni tenismani juniori a programat 
vineri sferturile de finală ale pro
belor simplu fete și simplu băieți, 
ambele la categoriile de vîrstă 15—16 
ani. Nu am avut de consemnat nici 
o surpriză. Cea mai disputată partidă 
a fost cea dintre C. Vulpe (Univ. 
Cluj) și A. Sarău (Din. Buc.), înche
iată cu victoria primului în trei se
turi : 2—6, 6—4, 6—3. Alte rezultate : 
Cotuna—Rodeanu 6—2, 6—3; Takacs— 
C. Bădin 6—1, 2—6, 6—0; Bucur — 
Dudaș 6—3, 6—4 (fete); Tureu — Cris- 
tescu 6—4, 6—2; Stoleru . — Lazarov 
6—4, 7—5; D. Hărădău — Cernăianu 
6—3, 8—6. Sîmbătă și duminică au loc 
semifinalele și finalele.

Menționez, din desfășurarea acestei 
competiții, un fapt comentat nefavo
rabil în rîndurile sportivilor, antre
norilor și oficialilor. Printre cei ca
lificați pentru întrecerile de la Bra
șov se află și doi ieșeni : luliu Tomin 
(14 ani) și Corneliu Huțan (13 ani). 
Antrenorul lor, C. Belțic, n-a putut 
să-i însoțească la Brașov (nu se cu
nosc motivele), dar a găsit urgent o 
rezolvare ingenioasă ; l-a trimis... 
pe fratele său, M. Belțic, de profe
sie dansator și care n-are nici în 
clin nici în mînecă cu tenisul. Omul 
fiind în concediu a cam uitat de 
copii. Aceștia, nesupravegheați, au 
întârziat ia concurs și au pierdut me
ciurile prin neprezentare. Deci, cri 
doi tineri s-au pregătit un an de zile 
și au făcut deplasarea la Brașov 
degeaba.

C. COMARNISCHI

in drum spre finale...
TDupă ce joi au avut loc șe- 

dr.iaJie eliminatorii, ieri după-a- 
«naiază s-au desfășurat pe He- 
arăstrău o parte dintre întrece- 
aride decisive de viteză (zonă Bu- 
Wțirești) în vederea calificării în 
afinalele campionatului republican 
(de csaiac-canoe, seniori. Au par- 
*ioipat peste 200 de concurenți 

concurente, care și-au dispu- 
tet ou multă ardoare locul I și, 
•deci, dreptul de a „trage" mai 
departe în finalele de la Sna- 
®ov (1 și 3 septembrie). Dintre 
«ele 7 probe decisive programate 
iCTi (pe distanța de 800 m la 
băieți și 500 m la fete), 5 au re
venit tinerilor reprezentanți ai 
Clubului sportiv școlar București. 
IDar iată care sînt câștigătorii:

MASCULIN K1 Dragotă (CSȘ), 
4:01; K2 — CSȘ, (Zahiu, Pan tea) 
3:26; KA — ISE (Filipi, Chirică, 
Murgulescu, Pentec) 3:10; CI — 
Stoica (CSS) 4:35; C2 — CSS, 
(Ionescu,Vesela) 4:05 (din cauza 
unor contestații această probă 
se va „realerga" astăzi) FEMININ 
K1 — Viorica Cojan (CSȘ) 2:38 
(Elena Tone de la același club 
a sosit la o secundă de cîstigă- 
toare) ; K2 — Sc. sp. nr. 2 (Geta 
Popescu, Ana Ene) 2:20, (echipa
jul Cotoran—Tudor, pe locul II, 
la numai o zecime de sec.).Astăzi 
de la ora 16 sînt programate alte 
patru probe de viteză (500 m) și 
cinci probe de fond.

(N. M.)
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care-l constiluie echipa. Strălucirea ei apare într-un joc, și jocul 
nu poate fi conceput decît în echipă. Fotbalul ore marele merit 
de a ne dovedi într-o plastică de netăgăduit relația dintre individ 
și colectiv, valoarea acestei relații, limitele în care se 
poate desfășura, pericolele care o pîndesc, face îr» fond o pledoa
rie pentru armonie, solidaritate și țel, și prin aceasta, cred eu, 
devine unul

Poate că 
recunoaștere 
le-ar putea . . . . ,
și unele dureri și unele dorințe, acum la început de sezon fotba
listic, la începutul acestui sezon jubiliar și oarecum neobișnuit.

Dacă ne place să denumim fotbalul .regele sporturilor" și 
să-i descoperim multiplele-i calități, atunci avem datoria elemen
tară de a-l concepe ca sport, supunîndo-l în judecata și apre
cierea noastră tuturor regulilor scrise și nescrise care fac din 
sport și din spiritul sportiv una din cele mai frumoase și mai 
înalte valori ale contemporaneității. Și e vorba în primul rînd 
de sinceritate, loialitate, corectitudine, dăruire, seninătate, respect 
față de adversar, trăsături pe care fotbalul, ca sport încoronat, 
trebuie să le ridice la hiperbolă. Insistăm și vom insista pînă la 
obsesie asupra acestei necesități, singura în stare să dea acurateța 
fotbalului, singura în stare să transforme ceea ce numim meci 
într-un spectacol în care să predomine arta și eleganța mișcării, 
fantezia și spontaneitatea, seninătatea și neastîmpărul, surpriza ; și 
un asemenea spectacol nu se va consuma în sine, nu va fi numai 
o desfătare pentru spectator, ci va deveni — implicit — pag'.iă 
sau pagini din manualul despre frumusețe, etică și adevăr, pe care 
în permanență îl scrie societatea. Nu mi se pare de loc exagerat 
dacă gîndind astfel ajungem la concluzia că acest sport poate 
proiecta o influență extraordinară asupra publicului, mai ales asupra 
tineretului.

lată de ce am avut dreptul să ne ridicăm uneori cu asprime 
împotriva concepției oare a dominat pînă mai deunăzi fotbalul 
nostru. Adevărul este că fotbalul a rămas într-un fel fotbal, adică 
tot o întîlnire între minge și picior, în cadrul unei echipe, în 
cadrul unui joc, numai că a fost scos din definiția lui de sport, sub
ordonat unor interese meschine, egoiste, transformat într-o sursă 
de rapoarte și cariere, dîndu-i-se inevitabil un singur sens : victoria. 
Din cauza aceasta, competițiile fotbalistice de la A la Z au deve
nit niște cazne, întrecerea o luptă acerbă pentru victorie, cu reprize 
de violențe și reprize de viclenii, relațiile dintre iucători și spec
tatori au căpătat alte baze, de suspectare reciprocă, invadate 
uneori de nepăsare, alteori de dispreț. Consecința acestei religii 
fioroase a victoriei care a stăpînit ani de zile fotbalul nostru a fost 
și mai gravă, mai ales în rîndurile tineretului, pentru că au fost 
rănite însăși ideile de etică, de frumusețe, de adevăr. Concepția 
aceasta tiranică a victoriei a creat conflicte chiar între iucători 
și cei care le dirijau destinele prin cluburi și federație. învățînd 
și obligînd să se cîștige cu orice preț, prin forță, șiretenie, uneori 
chiar prin fraudă, cei din cluburi și din federație își pierduseră 
orice atu moral în fața jucătorilor, iar spiritul sportiv devenise 
ceva despre care se rîdea în colectiv, mai ales cînd era desco
perit stingher și trist prin vreo rubrică sau prin vreun comentariu 
sportiv. Și e dureros, o cumplit de dureros, dacă ne gîndim că un 
simplu gest de îndrăzneală și sinceritate, sau acceptarea unui ase
menea gest de către diriguitorii fotbalului nostru ar fi adus mai 
de multă vreme un vînt de curățenie și ar fi grăbit reintegrarea 
fotbalului în noțiunea de sport.

Dar... mai bine mai tîrziu decît niciodată. Noul sezon fotbalistic 
începe, în sfîrșit, sub alte auspicii, sub o zodie bună, cum ar 
spune poetul. Am respins, cu aceeași violență cu care ni se impu
sese, farsa și minciuna. Noua federație și toti cei care o susțin : 
conducători de cluburi, antrenori, jucători, ziariști, simpli spectatori, 
conduși de o concepție realistă și lucidă, în care singurul adevăr 
e spiritul sportiv, își manifestă de la început hotărîrea de a nu 
mai face nici o concesie, nici o cbatere de la acest spirit, făcînd 
uz, dacă va fi cazul, de severitatea părintelui față de odrasla pe 
care a zămislit-o. Orice om care iubește cu adevărat fotbalul, care 
dorește înfrumusețarea lui, care visează la spectacolul fotbalistic 
ideal și nu se lasă furat de vîrtejul instinctelor va susține cu 
fidelitate nealterată măsurile noii federații, îi va accepta severitatea 
promisă și necesară și-i va contrasemna toate actele, chiar dacă 
la început unele ni se vor părea dureroase. E bine să se știe că, 
în sfîrșit, în fotbal nu se mai joacă, pe fată sau pe ascuns, cariera 
unor aventurieri sau amatori de fotolii ; se dorește din tot sufletul 
frumusețea și curățenia acestui sport; și dacă se urmărește o 
carieră, atunci se urmărește cariera jucătorilor talentați, pe care-i 
vrem frumoși, senini, ingenioși, generoși, plini de fantezie, sinceri, 
reali, ca să împrumutăm în permanență de la ei.

Sîntem lucizi, realiști. Nu așteptăm dintr-o dată miracole, dar 
nu ne e teamă să spunem că vrem să punem bazele unui miracol 
fotbalistic. «
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și prin aceasta, cred eu, 
din cele mai autentice mijloace de educație colectivă, 
era necesară această declarație de dragoste și această 
a întîietâții și frumuseții fotbalului, pe care oricine 
semna, pentru a ne exprima cu aceeași sinceritate

DIALOG CU CITITORII
„M-am bucurat foarte mult 

cînd am aflat din coloanele 
ziarului „Sportul popular44 că 
pentru viitorul campionat Fe
derația română de fotbal va 
lua unele măsuri atît de or
din organizatoric, cît — mai 
ales — privind stabilitatea ju
cătorilor la cluburile uhde au 
crescut și s-au afirmat. Am 
citit apoi răspunsurile date 
prin intermediul presei de că
tre cluburile Petrolul Ploiești 
și Politehnica București refe
ritoare ia cazurile fotbaliștilor 
Boc și Lucescu. Răspunsurile 
ambelor cluburi erau foarte 
categorice, din ele aflînd că 
nu s-a dat și nici nu se va da 
dezlegare celor doi jucători 
pentru echipa bucureșteană 
Dinamo. Lucrurile păreau cît 
se poate de limpezi și eram 
convins că astfel se pune ca
păt unor practici abuzive fo
losite în anij trecuți.

La puține zile după aceea,

citind buletinul transferărilor, 
am aflat cu surprindere că 
F.R.F. a dat, totuși, drept de 
joc pentru clubul dinamovist 
fotbaliștilor Boc și Lucescu. 
Ce s-a întîmplat între timp de 
și-au schimbat părerea con
ducerile cluburilor Petrolul și 
Politehnica ?" (Dintr-o scri
soare a cititorului GH. RADU 
din Piatra Neamț).

Faptele petrecute nu v-au 
surprins numai pe dv., tova
rășe Radu. Nici noi n-am în
țeles de ce au fost necesare 
acele ferme puneri la punct 
în ziarul nostru și în „In
formația Bucureștiului" de 
vreme ce cluburile Petrolul și 
Politehnica, așa cum am aflat 
ulterior, erau Ia acea dată în 
tratative cu clubul Dihamo, 
pentru perfecționarea schimbu
lui de jucători. Era, oare, ne
voie de o înfruntare publică, 
ce a înfierbântat spiritele, cînd 
de fapt în „culise" se mergea

spre încheierea aranjamentu
lui ? Se temeau cumva clubu
rile Petrolul și Politehnica de 
a nu obține în schimbul Iui 
Boc și, respectiv, Lucescu alți 
jucători de la Dinamo, decît 
dacă își vor manifesta și pu
blic intransigența ? Se prea 
poate să fi fost și așa. Numai 
că, după tapajul tăcut, lipsa 
oricărei explicații, de aseme
nea publică, asupra înțelegerii 
la care s-a ajuns a creat pen
tru conducerile celor două clu
buri (Petrolul și Politehnica) o 
impresie nefavorabilă în rîn
durile iubitorilor fotbalului.

In orice caz. noi am învățat 
că e bine să fim mai prudenți 
în asemenea cazuri, pentru a 
nu-i deruta pe cititori.

★
„Scrisoarea pe care v-o tri

mit își are geneza în asculta
rea emisiunii radiofonice
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„Sport" din 7 august 1967, < 
comentatorul, al cărui ni 
nu l-am putut reține, adt 
elogii jucătorului Soo (de 
steaua) — după meciul ct 
chipa bulgară Ț.S.K.A. — i 
tru cîteva șuturi puternice 
cele două goluri marcate ( 
tre care un 11 m „pățim 
Comentatorul conchidea, d 
cîte rețin, că „prin aceasta 
va putea să aibă un loc 
zervat în națională". Ce r< 
de poți ajunge în echipa 
țională ! sînt de-ajuns 5—6 
turi puternice la poartă, 
goluri și... gata ! Vă mart 
sesc sincer că sînt un susț 
tor pasionat al echipei Ste 
și păstrez o profundă sin 
lie lui Constantin, Soo, S. 
Avram, Sătmăreanu și alt 
dar cînd e vorba de obie 
vitate și principialitate apo 
fie. După părerea mea, 1< 
în echipa națională trebuie 
se obțină prin multe efori 
prin muncă titanică, prin 
ruire totală sportului îndr 
și nu în modul recomandat 
către comentator. După <



arul în- 
rimei e- 
tă o în- 
icil de 
cit noua 
întreceri 
r trans- 
bal.
oteze în 

partide 
unnă un 
tie toată

Progresul și U.T..4. se. întilnesc din nou. lată pentru suporterii celor două 
echipe o „amintire** de la unul din meciurile lor anterioare

LOTURI Șl FORMAȚII 

PROBABILE

Urile a-
licio-dată semnat tot atîtea victorii dar con- 

echipe, ducerea tehnică a formației a fă-
impetiția cut un asemenea „rulaj" de jucă- 
peci-al. tori și „scheme" încît mai de-

această grabă poți „citi" într-o ceașcă 
>ricioasă de cafea decît să afli ce vor Tr. 
i bucu- l°n&8CU> Nunweiller 111 și ceilalți. 
„ Singurul gest spectaculos este tri-
a de la miterea pe „banca rezervelor" a 
rei „Cu- lui Ion Pîrcălab, pentru prima e-

START
;na, Do- tapă a campionatului. Și atunci, pe 
dentați : stadionul din Ploiești, bucureștenii 
pînă la aliniază o formație din care lip- 

va avea sesc două „capete de afiș" : Pîr- 
ru ? Cea călab și Boc.
? Petroliștii, deși au acuzat obe

re Dina- seala călătoriei de la Berlin la 
renori și Ploiești, s-au deplasat imediat la 

ca ort- Cîmpina pentru o ultimă verifi- 
țiilor de care. Dridea I, Mocanu și Grozea 
: aiu în- au înscris cele trei goluri ale me

ciului dar, corespondentul nostru 
A. Vlășceanu ne-a anunțat lipsa 
lui Grozea din echipa de dumi
nică.

Singura care pare să se fi sta
bilizat la o formulă de echipă și 
de joc pare să fie Steaua. Fotba
liștii din Calea Plevnei îhtîlnesc, 

însă, la Bacău 
una dintre forma
țiile pentru care 
fiecare punct de 
acasă are o im
portanță vitală. 
Și-apoi meciul 
de mîine de 

pe stadionul din Bacău are și un 
caracter festiv. E primul meci ofi
cial. de A, în localitate, după mai 
mulți ani. Și așa mai departe.. .

Ce vrem de la acest campionat ?
— să ne dea o imagine exactă 

a ceea ce este în fapt fotbalul 
nostru, la ora actuală ;

-— desfășurarea lui să contri
buie la așezarea (realizarea) ma
surilor luate sau preconizate ;

r

ÎN „B“ și „C“
5IVIZIA NAȚIONALA B

SERIA A II-A

iceava 
Cîmpina
. Iași 
icurești
!. Vîlcea 
așcani 
așov

C.F.R. Timișoara—A. S. Cugir
C.F.R. Arad’ — ind. sîrmei C. Turzii
Olimpia Oradea—Gaz metan Mediaș 
C.S.M. Reșița—Minerul B. Mare 
C.S.M. Sibiu—Polit. Timișoara
C.F.R. Cluj—Vagonul Arad
Metalul Hunedoara—Crișul Oradea

fIZIA NAȚIONALA C
SERIA VEST

i Tractorul Brașov—U. M. Timișoara
i- Chimia Făgăraș—A.S. A. Sibiu
iești Met. Tr. Severin—Electroput. Craiova
:eni Mureșul Deva—Progresul Strehaia
zău Progresul Corabia—Victoria Tg. Jiu
tădăuți Minerul Anina—Victoria Călan

Dornei C.F.R. Caransebeș—Minerul Lupeni

— să favorizeze instalarea unui 
climat normal înăuntru și în jurul 
lumii fotbalului ; aceasta însem- 
nînd și o reîmpăcare a publicului 
cu stadionul ;

— atributele sale principale să 
fie creșterea valorii tehnico-tactice, 
spiritul sportiv de întrecere.

Crearea unui cadru sărbătoresc 
deschiderii ediției jubiliare a cam
pionatului național (prin prezența 
la startul său a unor personalități; 
de pildă, lovitura de începere la 
București va fi dată de veteranii 
primului campionat din 1909) să 
însemne un îndemn în plus spre 
realizarea dezideratelor amintite 
mai sus.

VALENTIN PÂUNESCU

PROGRESUL - U.T.A.

PROGRESUL: Matache (Mîndru) — V. Popescu, Georgescu, Măndoiu 
Peteanu, Ad. Constantinescu, Al. Constantinescu, I. Popescu, Banu, Ma
tei, Mateianu, Țarălungă, Miliai, Șoangher.

U.T.A. : Gornea, Weichelt, Birău, Bacoș, Lereter, Czako, Țirlea, Pe- 
tescu, Jac, Mețcaș, Schiopu, Domide, Axente, Dumitrescu.

ARBITRI : P. Badea ia centru, Șt. Mușat și O. Calugherovici la tușă 
(toți din Brașov).

RAPID - F. C. ARGEȘ

RAPID : Răducanu — Lupescu, Motroc, Dan, Greavu — Dinu, Jamai- 
schi — Năsturescu, Dumitriu II, Ionescu, Codreanu.

F. C. ARGEȘ : Coman, Stan, I. Popescu, Stelian, Vulpeanu, Păciulete, 
Olteanu, Prepurgel, Dobrin, Țîrcovnicu, Radu, Nuțu, Țurcan, Kraus, 
Ettimie.

ARBITRI: Z. Drăghici la centru, R. Cocoi și I. Constantinescu la tușă 
(toți din Constanța).

DINAMO BACAU - STEAUA

DINAMO : Ghiță — Kiss, Nunweiller IV, Vătafu, Maghiar — Nedelcu, 
Duțan — Daniel Ene, Dembrovschi, Rugiubei (Ene II), David.

STEAUA : Haidu — Sătmăreanu, Jenei, D. Nicolae, Hălmăgeanu — 
Negrea, D. Popescu — S. Avram, Voinea, Soo, Manea.

ARBITRI: N. Cursaru la centru, Em. Vlaiculescu și C. Dragu la tușă 
(toți din Ploiești).

PETROLUL - DINAMO BUCUREȘTI

PETROLUL: M. Ionescu, Sfetcu, Pal, N. Ionescu, Dragnea, Florea, 
Mocanu, luhas, Dragomir, Dincuță, Oprișan, Grozea, Badea, Moldoveanu, 
Dridea II, Roman.

DINAMO : Datcu — Pîrvu, Nunweiller III, Dinu, Ștefan — Ghergheli, 
Nunweiller VI — Lucescu, Dumitrache, Naghi (O. Popescu), Haidu.

ARBITRI : Ad. Macovei (Bacău) la centru, C. Buburuz (Bacău) și V. 
Lupu (Roman) la tușă.

UNIVERSITATEA CRAIOVA - JIUL

UNIVERSITATEA : Vasilescu — Mihăilescu, Bîtlan, M. Marcel, Deliu 
-— Strîmbeanu, Ivan — Niță, Oblemenco, Stănescu, Ad. Popescu.

JIUL : Zamfir — Pop, Stocker, Gheorțjhevici, Mihai — Toia, Sandu — 
Peronescu, Libardi, Ionescu, Naidin.

ARBITRI : V. Pădureanu la centru, M. Bică și R. Buzdun la tușă 
(toți din București).

STEAGUL ROȘU - FARUL

STEAGUL ROȘU : Adamache — Ivăncescu, Alecu, Roma, Campo — 
Năftănăilă, Necula — Rusu, Gane (Goran), Pescaru, Gyorfi.

FARUL: Uțu — Georgescu, Koszka, Mareș, Pleșa — Zamlir, Anto
nescu — Ologu, Tufan, Iancu, Kallo.

ARBITRI: A. Bentu la centru, D. Isăcescu și C. Caramitru la tușă 
(toți din București).

A.S.A. TG. MUREȘ - UNIVERSITATEA CLUJ

A.S.A.: Soliom — Bartok, Balaș, Tîmpănaru, Czako — Siko (Dodu), 
Ciutac — Lungu, Pavlovici, Raksi, Micu.

UNIVERSITATEA : Rîngheanu — Anca, Solomon, Pexa, Cîmpeanu — 
Mustețea, Angelescu — Barbu, Ivansuc, Adam (Oprea), Coman.

ARBITRI: Al. Pîrvu la centru, C. Ghemigian și C. Manușaride la tușă 
(toți din București).

Tot despre 
„momentul 
Oblemenco"

Pe marginea articolului 
„Moment Oblemenco", a- 
părut în ziarul nostru din 
12 august, Administrația 
de stat Loto-Pronosport 
ne trimite un răspuns în 
care, declarîndu-se în 
dezacord cu critica făcu
tă, furnizează unele pre
cizări de natură să-i sa
tisfacă pe înfocații simpa
tizând ai jucătorului cra- 
iovean.

„încă din luna iunie a. 
c., se spune în răspuns. 
Administrația de stat 
Loto-Pronosport a luat 
măsura ca jucătorul 
Oblemenco, golgeterul ul
timei ediții a campiona
tului, să fie premiat cu o 
cupă și stofă pentru un 
costum de haine. Acest 
lucru a fost adus la cu
noștință clubului Univer
sitatea Craiova prin di
recția noastră regională, 
care a expus premiile în
tr-o vitrină specială, pu- 
blicînd știrea și în ziarul 
„înainte".

Tot în luna iunie antre
norii echipei craiovene. 
Robert Cosmoc și Gh. 
Nuțescu, s-au prezentat 
la sediul din București al 
centralei noastre, solici- 
tind in scris ca premie
rea să aibă loc la 20 au
gust, cu prilejul primului 
meci de campionat. In 
acest scop, conducerea 
Administrației noastre a 
desemnat pe directorul 
adjunct al Direcției pro
pagandă să atribuie tro
feul și premiul în cadru 
festiv".

In fața acestui răspuns, 
punem, Ia rîndul nostru, 
întrebarea: oare supor
terii craioveni și îndeo
sebi autorul însemnării 
„Moment Oblemenco" pu
blicată în ziarul „înainte" 
nu cunoșteau faptele de 
mai sus ? De ce atunci 
a mai fost nevoie de ava
lanșa de reproșuri por
nită spre București ? Nu
mai așa, ca să facem pe 
nedreptățiții ?

C. F.

SERIA NORD

bnstanța 
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Minerul B. Sprie—Unirea Dej 
Faianța Sighișoara—Metalul Aiud 
Unlo Salu Mare—Met. Copșa Mică 
Medicina Tg. Mureș—Medicina Cluj 
Steaua roșie Salonta—Met. Satu M. 
Recolta Cărei—Minerul Bihor 
Soda Ocna Mureș—Chim. TSrnăveni

UN CLIMAT SINCER FOTBALULUI!
(Urmare din pag. 1)

fa Je, 
respectiv.

dar mai ales obligații față de clubul

A I. E. B. S.
doatare a bazelor sportive a editat, pen
sionatului național de fotbal, un inte- 
iținutul căruia se remarcă rubricile: 
t;
ne ;
acum ;

— După cum știți, federația de specialitate 
va trebui să prezinte în curînd o nouă for
mulă de disputare a campionatului 1968/69. 
Dv. ce sugestii aveți ?

i Oblemenco 
ti cunoscuți 
ce statui. A- 
lula și evi- 
i dus națio- 
ezultatele pe 
i ! De aceea, 
n fotbal ar 
L, cel puțin 
îtr-o scrisoa- 
E»A, din Fili- 
raionul Cîm- 
oiești).
xjvarășe pro
ra păcate, co- 
ntit nu este 
grăbește cu 
și cronicarii 
comis gre- 

, creând fal- 
e unij jucă- 
>oi să ne de- 
ima ocazie, 

un jucător 
ora actuală 

de favora- 
lintă pe acei 
9 în el. Cre-
lui nu-i sânt 

exagerate.
care fac a-

preeieri publice despre fot
baliști sînt necesare privirea 
critică, discernămîntul, deplina 
obiectivitate. în ceea ce ne 
privește, sperăm ca viitoarele 
noastre cronici și comentarii 
să întrunească aceste condiții.

★
Intr-o scrisoare adresată re- 

dacției, cititorul nostru 1OAN 
BOILBOTINA, tehnician din 
Topleț, raionul Orșova, re
giunea Banat, propune cu 
aerul cel mai serios desființa
rea meciurilor (rezultatelor) 
egale în fotbal, măsură care, 
după opinia sa, ar duce la 
creșterea spectaculozității jo
cului și la înscrierea a mai 
multor goluri.

Altă sugestie mai năstrușni
că nu aveți, tovarășe Bolboti- 
nă ? Deoarece puținele argu
mente pe care le aduceți în 
sprijinul propunerii dv. n-au 
fost de natură să ne convingă, 
pentru a o susține mai depar
te.

C. FIRANESCU

— Cred că este absolut necesar ca pînă la 1 
ianuarie 1968 să avem primele 14 cluburi profe
sioniste (mă gîndesc la cele de Divizia A), ur- 
mînd ca în anul următor și cluburile de Divizia B 
să se profileze pe statutul profesionist. Formula 
actuală cu 14 echipe e insuficientă. 18 e numărul 
de echipe cel mai potrivit pentru un campionat 
serios. Divizia B ar trebui să aibă numai o serie 
de 20 de echipe. Sînt pentru desființarea DivD 
ziei C, urmînd ca restul de formații, amatoare cu 
toatele, să activeze în cadrul unor campionate re
gionale, raionale, orășenești. Cum s-ar susține 
aceste cluburi cu gestiune proprie? Din încasări 
la meciuri, întelegînd că televiziunea o să aban
doneze transmisiunile în direct ale meciurilor din 
campionat, permitînd astfel spectatorilor să vadă 
PE VIU meciurile, contra plată. Bineînțeles că 
filmele selective realizate duminică în toată țara 
pot fi vizionate luni sau marți seara, 
pagubă, dimpotrivă.

pe care l-a instaurat încă de la început. După 
cum știți, de la ședințele ei de lucru nu au lipsit 
pînă acum ziariștii. Este ideal. Noul președinte 
a cerut o critică severă, dar constructivă. E foarte 
bine așa. Primele măsuri, mă refer în special la 
cele ale Comisiei de disciplină, vădesc o hotărîre 
fermă de a se respecta legea, egală pentru toți. 
Cînd cineva, ceea ce eu cred că nu va mai fi po
sibil, ca cerc rabat de la această lege, noi o vom 
scrie. Am asistat la primele presiuni exercitate 
asupra celor ce hotărau niște lucruri încă neîn
semnate. Mi-a plăcut că nu s-a cedat nimic. Dacă 
o ținem așa. fotbalul nu poate decît să progre
seze. Preau să spun în continuare că au existat 
voci care au dorit cu multă rîvnă să-i depărteze 
pe scriitori de la mișcarea de redresare a fot
balului. După cum se vede, ei n-au reușit. A în
vins bunul simț. Ne 
punctul de vedere pînă 
e nevoie de noi.

noi, dar răspunderea lui c mai mate, la asta tre
buie să se gîndească tot timpul.

— Spuneți vă rugăm, cîteva cuvinte care sl 
explice izvorul atracției dv. pentru fotbal.

— Joc fotbal de la 5 ani, înțelegi nd prin asta 
că și azi, cînd am timp, tot „mai săvîrșesc".

— Cum ați proceda dv. dacă de mîine 
deveni președintele unui club? Care ar 
raporturile dintre președinte — antrenor 
jucător — ziariști și... publiciști ?

Aș dori să conduc un club de amatori

Cu cinci ani

fără nici o

ați 
fi

vom spune în continuare 
cînd vom crede că nu mai

în urmă aii fost unul din
tre oamenii care au susținut ideea ca echipa 
națională să fie încredințată lui C Teașcă. 
Tot dv. ați fost și cel care 
aceea. Cum credeți că 
rile acum ?

se
l-ați criticat după 
vor petrece lucru-

în
meciul cu Spania

— Fără îndoială, scriitorii și 
ați adus o contribuție deosebită 
zarea fotbalului. Cum vedeți în 
ceaslă activitate ?

dv. personal
la populari- 

eontinuare a-

ani 
din 
cit 
mă 
de

— Nu știu dacă am popularizat timp de 7 
fotbalul prin cele ce am scris în cronicile mele 
„Contemporanul", „Tribuna" și „Luceafărul", 
mi se pare că am adus la cunoștința celor ce 
citeau racilele ce domneau în acest sport atît
vitregit de pompierii lăudători de pînă mai ieri, 
pe care numai Zurichul i-a mai trezit, salvîndu-ne 
o dată pentru totdeauna de ocolirea adevărului, 
în continuare voi scrie săptămînal în „Lucea
fărul" cronica mea obișnuită, neînțelegînd să aban
donez vreodată de la afirmarea realității. Noua 
conducere a Federației de fotbal îmi inspiră mare 
încredere tocmai prin climatul sincer și deschis

— Am crezut totdeauna 
criticat foarte aspru după 
chiar înainte (dacă 
înainte de Madrid, mi-am exprimat unele rezerve 
cu privire la alcătuirea echipei). Sper că el a 
învățat de la trecut, că vîrsta l-a hotărît să re
nunțe la deciziile cele mai spectaculoase în defa
voarea bunului simț. Cit privește capacitatea lui 
profesională, nimeni nu are nici o îndoială. Nu o 
spun numai rezultatele. Trebuie lăsat să hotărască 
singur, trebuie să avem răbdare. Nu ne cere 
decît doi sau trei ani. Dacă am pierdut atîla 
vreme, de ce să nu așteptăm încă puțin ? El vede 
în viitor și va lucra numai cu oameni tineri. Nu-i 
cereți să cîștige pînă în vara viitoare campionatul 
mondial. Nimeni nu a reușit așa ceva. Gîndiți-vă 
la Ramsey și la alții. în ce privește critica, să fiți 
sigur că atunci cînd va greși, dacă' va mai greși, 
o să-mi spun cu toată asprimea cuvîntul. Pot să 
greșesc și eu la urma urmelor și oricare dintre

Teașcă, deși l-am 
și 

vă amintiți, cu două zile

(in 
paranteză fie spus am înființat în 1948 un club 
de cartier, finanțat cu mijloace proprii foarte mo
deste), format din elevi sub 19 ani, ambițioși, gata 
să arate că fără a fi călugări pol să se sacri
fice pentru fotbal. Aș lucra cu oameni modești, 
îndepărtînd vedetele și jucătorii cu ifose. Sînt 
pentru indivizi de sacrificiu, pentru fanatici, pen
tru cei ce trudesc, nu pentru cei ce se silesc numai 
să strălucească. Raporturile cu antrenorii și juca-, 
torii mei ar fi de multă amiciție și severitate. 
Dacă aș putea, le-ași da mult, dar le-aș cere și mai 
mult 1 Cit despre colegii mei 
ei ar putea oricînd să-și spună 
ceea ce aș face rău în această 
Numai adevărul ne poate ajuta, 
paradă, goana după performanța 
dus la o stagnare de ani de zile, 
cel puțin acum...

■iariști și scriitori, 
părerea despre 

muncă dificilă. 
Rezultatele de 
imediată ne-au 
Să luăm aminte

— Și, în încheiere, o ultimă 
seamnă acest interviu un pas 
Jiere cu ziarul nostru ?

întrebare: în
spre reconei-

— Cu 
mele nu 
și te, sau 
anumite mentalități. Nu urăsc pe nimeni și soco
tesc că disputele pe hîrtie, cit de violente ar fi, 
nu duc decît la stabilirea adevărului. Se feresc 
de polemici oamenii bicisnici, mediocrii și slabii la 
minte, cei ce nu sini în stare de o replică. Dacă 
pot socoti asta o invitație, vă promit să scriu 
ori de cite ori credeți :n ziarul dv.

— Vă mulțumim cu anticipație.

siguranță. Trebuie spus 
au în vedere indivizii, ci 
ceea ce mi se pare mie

că polemicile 
ideile lor gre- 
că e greșit în
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SĂ ȚINEM PASUL
Rugbiul nu poate fi jucat altfel decît dur?

CU TEHNICA MONDIALA!
Ultimii ani au adus importante noutăți în tehnica diferitelor prohc 

atletice. Nu este vorba doar de tehnica propriu-z,isă a probelor, ci de 
materialele și de instalațiile anexă, indispensabil legate de progre
sul performantelor. Astfel. au apărut ciocane din wolfram și mercur, 
prăjini din fibre de sticlă, sulițe „planoare", greutăți cu* un volum 
mic etc. care au contribuit, în mod decisiv, la doborîrea unor re
corduri, revoluționînd pur și simplu probele respective, tot așa cum, 
ci» zeci de ani în urmă, descoperirea blocurilor de start sau a pra
gurilor de la sărituri a> dus la salturi însemnate în rezultatele atle- 
țilot’.

Ne- vom referi acum la c'iteva îmbunătățiri tehnice-, a căror utili
zare în țara noastră devine imperios necesară în contextul progre
sului mondial al atletismului contemporan.

1. Pistele de bitum. Nn este o noutate de ultimă oră. Deja de 
câțiva ani în diferite publicații de specialitate au apărat declarații ale 
unor celebrități ale atletismului mondial care vorbeau Ia superlativ 
despre calitățile miraculoase ale acestor piste. în afara S.U.A., unde 
se găsesc in mare număr, au mai fost amenajate și în alte țări ca 
Franța, Canada, R.F.G., U.R.S.S., Bulgaria. Italia etc. Deci, se genera
lizează experiența pozitivă, tinzîodu-se ca să se înlocuiască complet 
actualele piste de zgură-. Avantaje ? Deosebite. Existența unei aseme
nea piste nu este influențată de starea timpului, nu se „rupe", nu 
necesită cheltuieli de întreținere, deci permite descongestionarea ma
relui număr de amenajatoci care trebuie să facă zilnic „toaleta" pistei 
de zgură și care astfel pot fi folosiți la alte terenuri sportive. Pe de 
altă parte, unele calcule economice arată că nu este vorba de chel
tuieli mai mari decît pentru amenajarea unei piste de zgură, dacă 
avem în vedere reducerea la minimum a cheltuielilor de întreținere 
O -asemenea pistă este deci „ideală" pentru atleți.

Credem că a sosit timpul c» măcar unul din morile noastre sta
dioane să fie înzestrat cu o astfel de pistă de bitum, tartan, asfalt 
sau alt material asemănător, căci pista de bitum este o cerință mo
dernă care nu mai poate fi ignorată in- drumul spre rezultate de- va
loare mondială.

Și pentru a încheia această problemă vom reaminti că viitoarele 
întreceri atletice olimpice de la Mexico se vor desfășura pe o pistă 
de bitum. Deci, este mai invit ca oricînd necesară și la noi a ase
menea pistă, căci până la JX). n-a mai rămas prea multă vreme. Ga
turi ca acela al aruncătoarei Ana Sălăjan, care la C.E. de la Buda
pesta a aruncat pentru prima dată cu o greutate Berg care avea su
pra lata mică, stînjeniud-t» evident, nu trebuie să se mai întâmple. 
Căci să recunoaștem deschis, degeaba ne antrenăm de două sau trei 
ori pe zi dacă au avem la indemînâ toată tehnica și tot aparatajul 
pe care se va concura la Olimpiada și la alte competiții interna
ționale.

2. Discurile Obol. Puțini au auzit de un asemenea disc și cu atît 
mai puțini sînt cei care l-au folosit în țara noastră. Este vorba de un disc 

care a revoluționat aruncarea respectivă, contribuind efectiv la ridi
carea recordului mondial pină la 65,22. Despre ce este vorba ? Discul 
„Obol", o invenție franceză, are greutate» inegal repartizată, ceea ce 
creează un avantaj la lansare și la zbor. Din punct de vedere regu
lamentar, el corespunde prevederilor, astfel că recordul mondial ai- 
lui Danek a fost omologat. Acest disc se dovedește un bun prieten 
al marilor performanțe, astfel că tot mai mulți aruncători de peste 
hotare îl folosesc în mod curent și rezultatele lor progresează consi
derabil (al 10-lea aruncător mondial în acest an a realizat 61,89, iar 
al 20-lea 59,82 !!). Am amintit aceasta, pentru că și noi avem un foarte 
talentat aruncător în persoana lui Iosif Naghi (record 59,17). Sîntern 
convinși eă folosind un asemene» disc aruncătorii fruntași din țara 
noastră vor putea marca și ei un progres mai evident.

3. Cronometrajul electric a fost oficializat la Jocurile Olimpice 
dc la Tokio. Din acest moment crunometrarea manuală a devenit 
consultativă și facultativă. Dte fapt această invenție nu este deloc 
nouă. Pentru prima oară, într-o competiție atletică, cronometrajul 
electric a fost folosit în anul 1892 ! Desigur că procurarea unei ase
menea instalații costă foarte mult. Dar, pentru a rezolva situația pro
punem să se îmbunătățească remarcabila invenție românească a ing. 
T. Lazaride — „Telesidul" — în sensul că o dată cu fotografia, care 
redă cu precizie ordinea sosirii, să fie trecut în dreptul fiecăruia și 
timpul realizat. îdeea nu este «ouă, aparatele similare Longines sau 
Omega o folosesc mai de mult, în altă variantă. Oricare va fi rezol
varea. cronometrajul electric trebuie înglobat în recuzita- atletismului 
nostru.

în prezent sînt în cws noi experimentări. Este vorba, printre al
tele, de cercuri de aruncări cu suprafața din oțel, care asigură o mai 
bună aderență, precum și prăjină cu lichid înăuntra, care prin miș
care dă o acțiune de catapultare cu mult mai mare decît cea din 
fibre.

lată, deci, cum în lupta pentru progres, pe lingă îmbunătățirea 
metodicii de antrenament și căutările pentru rezolvări tehnice, apar 
și tot felul de aparate, materiale și instalații noi.

De aceea, se impune să m> așteptăm ca alții să le pună în prac
tică, să doboare recorduri, să se îndepărteze prea mult de noi. Să 
trecem și noi la experimentări, să inovăm, să inventăm, îa limitele 
permise de regulamentele în vigoare, dar mai ales să punem în prac
tică toate noutățile, căci rezultatele viitoarei ediții a Jocurilor Olim
pice nu vor depinde numai de pregătire» sportivilor și de aclimati
zarea lor cu înălțimea Mexicului, ci de atâția și atâția alți factori, 
intre care și îmbunătățirea calității materialelor.

Atenție, deci 1

NICOI.AE MARAȘESCU

Rîigbiul este un sport bărbătesc, 
care impune celor ce-1 practică 
calități fizice deosebite — rezis
tență și forță — dar și morale-: 
curaj, corectitudine, ținută spor
tivă. Sfera noțiunii de sport băr
bătesc nu o include însă și pe 
cea de joc dur, care să afecteze- 
integritatea corporală a unor jucă
tori. Regulamentul este- foarte pre
cis în- această privință. El sancțio
nează tendința spre duritate a» 
unor sportivi. Tocmai caracterul 
bărbătesc pe care- îl presupune as 
creat rugbiului o largă populari
tate în multe țări, începînd cu An
glia, locul lui de baștină.

Pentru același motiv, desigur, 
rugbiul a câștigat un prețios teren 
și fa- Romania. Multe din echipele 
noastre de club au contribuit, prin 
evoluțiile lor spectaculoase, la spo
rirea continuă a numărului iubito
rilor și practicantelor acestui sport. 
Un exemplu convingător: finala: 
„Cupei campionilor europeni” din
tre Dinamo București și S. U. 
Agen. Ziarul nostru a relevat în 
repetate rânduri calitatea unor 
meciuri de rugbi, dorința mu-Itor 
jucători de a se debarasa de ob
sesia luptei pentru rezultat și de a 
reuși să ofere spectatorilor ade
vărate festivaluri sportive.

Dar, spre regretul nostru și, im
plicit, al spectatorilor, mai există; 
încă excepții. Ne-a fost dat să. 
asistăm în sezonul care s-a în
cheiat Ia partide în care, uneori, 
principiile fundamentale ale jocu
lui au fost serios încălcate, cînd 
unii sportivi care, în general, se- 
bucură de o bună reputație s-au 
dedat pur și simplu la acte de bru
talitate, lo.v.indu-și adversarii și 
incitîndu-și coechipierii, creînd- prin 
aceasta o- atmosferă total nepriel
nică desfășurării unei întreceri 
sportive. Să folosim cîteva exem
ple- din prima parte a campiona
tului-.

ta etapa care as inaugurat ac
tuala- ediție a campionatului cate
goriei A, la Cluj, In meciul Agro
nomia — Grivița Roșie, jucătorul 
Cordoș a reproșat arbitrului că- 
ar fi prelungit nemotivat durata 
partidei. M. Rusu, intervenind, l-a> 
îndepărtat pe Cordoș de lingă 
arbitru. în replică, Szentonai l-a- 
bruscat și pe M. Rusu și pe ar
bitru... nr etapa a treia a ace
leiași competiții, la Bitlad, in me
ciul Rulmentul — Dinamo, jucă
torul Ailenei și-a lovit intențio
nat un adversar, pe Rașcanu (cu 
doi ani în urmă coleg de echi
pă!), aflat în afara acțiunii.

în meciul de la Constanța-, dintre 
Forul și Grivița Roșie, jucătorii 
Doiciu și Giuglea au practicat 
deseori un rugbi dur, periculos, 
în general. în acest meci — după 
cum ne-a precizat chiar antre
norul federal prol. Al. Teofilovici, 
martor ocular — echipa gazdă a 
desfășurat un joc obstructionist, 
străin de litera regulamentului și 
mai ales de ceea ce așteptam din

partea, unora; dintre echipele noas
tre fruntașe-.

Alte, doua cazuri, de- o- gravi
tate deosebită. în, meciul: de lat Bir- 
lad dintre Constructorul'și- Cimen
tul Medgidia:(categoria? B) s-af de
clanșat, după o grămada dfeschi- 
să, „p bătaie- în toată; regula», 
cu- pumni și cu picioare", așa 
cum preciza corespondentul; nos
tru EJiade Solomon. El' a și- 
identificat ci ti va. dintre „eroi": 
CristeUj Mihăilâ-, Nedeleti'. Dar, 
desigur, an mai fast și alții. Re
zultatei? Un jucător de la- oas-

PUNCTE DE VEDERE

peti, Lazăr, sees grav accidentat 
de pe teren. în derbiul, echipelor 
bucureștene de categorie- B; 
Olimpia- — Constructorul', jucăto
rii Valentin Popescu și PI! Va- 
silescu și-au lav.il adversarii, in 
timp ce un alt jucător, Ion Bogoi, 
a bruscat arbitrul. Un alt jucă
tor, Iancu Hulă, a insultat arbi
trul. Toți aceștia, unii dintre ei 
recidiviști. fac parte din echipa 
Constructorul..

Iată, prin- urmare, atmosfera în 
care- s-au desfășurat unele meciuri 
de rugbi- Firește, asemene® ca-- 
zuri nu sînt tipice, n® caracteri
zează marea majoritate a echipe
lor și jucătorilor de- rugbi. Mai 
mult, astfel de abateri, sînt în 
descreștere în raport cu anii 
precedent!. Totuși, prin gravita
tea lor- ele reprezintă un- serios 
semnai de alarmă.

Iafă <fe ce- considerăm că în

momentul de față trebuie făcută 
ordine-. Comisia de disciplină a 
federației de resort are calitatea 
de a sancționa cu toată aspri
mea ' astfel de abateri, mergind 
chiar — în funcție de- gravitatea 
lor — piuă la propunerea de eK- 
clndere din viața sportivă a ce
lor vinovați.

Tot astfel vor trebui Urați in 
discuție acei arbitri care se limi
tează la o. prezență fizică în te
ren, care nu intervin cu fermi
tate în cazul unor abateri de la 
disciplină și sint lipsiți în gene
ral de personalitate. Colegiul cen
tral de arbitri trebuie să se orien
teze în așa fel incit să evite 
programarea unor arbitri ca C. 
Galicowski (Farul — Grivița Ra- 
șie), care, dorind să> nu se Su
pere nimeni, a închis ochii la 
unele abateri regulamentare. 
Apreciem în schimb arbitrajele 
prompte, autoritare și competen
te, ale Iui P. Niculescu, N. Gheoa» 
dea, T. Viting-, P. D’Eclesis. Am 
dori ca- și celelalte arbitraje să 
se ridice cet puțin 1» valoarea 
acestora.

Cluburile, asociațiile sportive 
au un rol important în acest do
menii» al rweii educative, că
reia vor trebni să-i acorde aten
ția cuvenită.

Așadar, nici o concesie tendin
ței spre joc brutal, care se mai 
manifestă- pe alocuri. Dimpotrivă» 
orice atitudine conciliantă în a- 
ceaetă direcție nu va face decît 
să sporească numărul unor ase
menea cazuri și să. știrbească ne
mijlocit din prestigiul unui sport 
cu frumoase- și polemice tradiții 
în țara noastră, care s-a afirmat 
puternie și pe plan- internațional.

TIBERIU STAMA

Bogată actoifaie handbalistică mternatanala
Apropiata reluare a activității 

handbalistice face ca multe dintre 
echipe sâ-și verifice forțele în 
diferite partide internaționale. Co
respondenții noștri ne transmit 
zi-lnic știri despre meciurile susți
nute- de formațiile respective:

Echipa masculină Dinamo Ba
cău a- făcut un adevărat tur de 
forță, susținînd în- 6- zile- cinci me
ciuri, soldate cu tot atîtea- victorii. 
la ultimele două partide handlaaliș- 
tii băcăuani au intîlnit selecționa- 
ta Tunisiei de care au dispus în 
ambele- jocuri cu 12—11 (6—5) și 
respectiv 18—14 (11—4).

La Ploiești, Rafinăria Teleajcn a 
dispus cu 22—13 (10—5) de Phdnix 
Essen, după un meci frumos, în 
care ambele formații au arătat re
ale posibilități.

La Tg. Mureș, peste 2 000 de 
spectatori au urmărit la lucru echi
pele Medicina din localitate și Di-

namo Berlin. Jucind foarte bine, 
oaspeții au obținut o binemeritată 
victorie cu scorul de 21—12 (9—7).

Handbalistele din Buhuși și-au 
verificat Și ele- gradul de pregătire 
în campania echipei S.K.. Leipzig 
<R.D:G.) de- care au fost întrecute 
cu 19—4 (5—1).
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O NOUĂ GALĂ DE SELECȚIE
Consiliul orășenesc pentru edu

cație fizică și sport București orga
nizează sîmbătă, de la ora 18, pe 
stadionul Progresul (str. Dtr. Staico- 
vici) o gală de box de selecție. In- 
tîteirile programate : cat. 48 kg: 
L; Lumezeanu (Steaua)—Gh. Cristea 
(Metalul), D. Davidescu (Dinamo)- — 
A. Pașulea (Rapid) ; cat. 54 kg: 
N. Sulger (Olimpia) — L Titianu 
(Dinamo), Fl. Iancu (Rapid) — K 
Manea (S.P.O.B.) ; cat. 57 kg>: C. 
Crudu (Dinamo) — M. Dumitrescu 
(Rapid); cat. 60 kg : I. Sabău (Me
talul), — Gh. Gologan (Rapid); A. 
Balcă» (Metalul) — A. Bădica (Ra
pid) ; cat. 63.500 kg : I. Crăciun

(Metalul) — Nic. Petre (Rapid), V 
Gheorghe (Semănătoarea) — P, An
gliei (Metalul), M. Niculescu (Meta
lul) — C. Stanciu (Constructo
rul) ; cat. 67 kg: G. Du ța (Meta
lul) — I. Balinț (Rapid), Gfe. Voice 
(Metalul) — Gh. Vlad (Dinamo) ; 
cat. 71 kg: El. Bobe (Dinamo) — 
— F. Surugiu (Olimpia), G. Greeu 
(Constructorul) — I. Ghosu (Rapid).

In> completarea programului vor 
concura componenții reprezentati
vei de judo a orașului București, 
iar antrenorii Lucian Popescu, 
Gheorghe Ltingu și Stolon Iordan 
vor executa demonstrații de antre
nament pugilistic.

Mi, ultima zi ia PRONOSPORT
Mi ine, duminică, 2(1 

august 1967, are loc 
deschiderea oficială a 
celei de-a 50-a ediții 
a campionatului na
țional de fotbal. Iu
bitorii sportului cu 
balonul rotund aș
teaptă- cu nerăbdare 
confruntările primei 
etape, care se anunță 
deosebit de echilibra
te. Participanții la 
concursul Pronosport 
nr. 33 au satisfacția

completării- pronos
ticurilor la un concurs 
interesant și atractiv, 
case poate aduce pre
mii importante. Nu 
vă răm ine decât să 
depuneți buletinele 
dtR vreme, cunoscînd 
că astăzi este ultima 
zi

Iată- programul1 con
cursului următor, nr. 
34 din 27 august 1967 :

I, U.T. Arad — Ra
pid București ; II.

Steaua: — A.S.A. T!g>. 
Mureș-; LBJ. F. C. Ar
geș — Steagul- roșu ;. 
IV. Dinamo- București
— Universitatea Cra
iova ; V: Jiul Pfetro- 
șeni — Progresul 
București ; VI, Farul
— Petrolul : VII. Uni
versitatea Cluj — Di
namo Bacău ; VIII. 
C.F.R Pașcani — Po
litehnica București ; 
IX. Poiana Cîmpina — 
Flacăra Moreni ; X.

Metrom Brașov — 
Ceahlăul I’. Neamț; 
XI. A. S. Cugir — 
C.S.M. Reșița.XII. 
Industria sîrmei C. 
Turzii —C.S.M, Sibiu; 
XIII. Gaz metan Me
diaș — C.F.R. Cluj.

PREMIILE
CONCURSULUI

PRONOSPORT NR. 32

IMN- 13 AUGUST
1965

Premiul excepțio
nal : 1 variantă a

75 000- Iei lua auto
turism. Sltoda 1000' 
MB și 26 500 lei în 
numerar); categoria 
a fî-a : 4 variante a 
5680'- lei»,- a Ilfi-au 
46.5 a 732- lei.

Report categoria- t:
76 958 lei.

Premiul excepțional 
a revenit participan
tei Gheorghe Ioana 
din Brăila.

TRAGEREA LOTO 
DIN IR AUGUST 1967

47 69 72 58 3 82
20 64 85 75 74 83

Fond- de premii: 
890 212 h>h

Tragerea următoai 
re va avea loc vineri 
2S august 1967', la 
Blicurești.

Rubrică redactată 
de Administrația de 
stat Loto-Pronosport.

NICOI.AE


în așteptare...
tCum așteaptă -cîmpia izvoarele, 
Cum așteaptă țărmul vapoarele, 
Cum așteaptă-un copil ciocolata, 
Cum și^așteaptu logodnicul fata, 
Cum așteaptă-o ștampilă petiția, 
Cum așteaptă-un poem •apariția, 
Cum lașteup'tă-un matroz o șalupă, 
Cum așteaptă „Rapidul1* o Cupă, 
Cum așteaptă un vis împlinirea. 
Cum așteaptă un -zînibet iubirea. 
Cum așteaptă-un record ■campionul, 
Cum așteaptă la stop pietonul. 
Cum așteaptă-o rocadă Gheorghiu, 
Cum așteaptă-un gol Dumitriu, 
Cum -așteaptă-o grămadă rugbiștii, 
„.Oare ce-or aștepta microbiștii ?

CIUPI RĂDULESCU-Rapid

Asa a fast in 1909,

la primul campionat
de fotbal...

Acum, înaintea startului 
ân cea ‘de-^a 5(ha ediție a 
«campionatului de fotbal, 
fondurile îi duc pe cei mai 
-mulți dintre iubitorii spor
tului cu balonul rotund 
spre începuturile istoriei 
sale, spre prima ediție, 
«ojsganlzată în 1909—1910 
și cîștigată de echipa bucu- 
reșteană „Sport Club Olim- 
.piâ“. Cum se disputau me
ciurile ? Cine le arbitra ? 
«Cum se juca ?

La toate aceste întrebări 
ne-a răspuns zilele trecute 
unul dintre cei care au 
•luat parte la primul cam
pionat, fost jucător chiar 
în prima echipă campioană 
a țării, S.C. Olimpia Bucu
rești — -dl. S. CUrUNWERlG. 
azi în vîrstă de 80 de ani.

— In vara anului 1905, 
un grup de tineri — prin
tre, care mă aflam și eu — 
4iu ocazia unei excursii ,pe 
Valea Prahovei a hotărît 
înființarea unui club de 
fotbal cu numele de Olim
pia. țnapoiați din excursie, 
primul act al clubiiltti nou 
născut a fost cumpărarea 
unei mingi, pe care am 
mandat-o prin poștă. 
Germania, de la Koln. 
trebuia și un teren 
joc. Locul ales a fost 
șoseaua ICiseleff. 
nu aveam, nici 
Insă jocul ne plăcea 
«av.

— Și ce ați făcut 
porfi ?

— Perfecționîndu-ne 
arta de a bate balonul, s-a 
născut ideea de a avea 
porțî. După cîtva timp, 
am reușit să transportăm 
cu birja, la șosea, o sin
gură poartă. Mai tîrziu a 
apărut și a doua... După 
antrenamente, ambele porți 
erau puse în siguranță în 
curtea unui vecin. Nicu- 
lescu, la care închiriasem 
și o odaie pentru dezbră
cat.

— Și primul campionat ?
— Intre timp apăruseră 

încă două echipe de fot
bal : Colentina, la Bucu
rești, șj United, Ia Ploiești. 
Prima competiție a avut 
loc în 1906. Meciurile s-au 
jucat la... „Arenele Ro
mane* și fiindcă terenul 
era mic, echipele au fost 
alcătuite din crte 7 fotba
liști. Trei ani mai tîrziu, 
s-a disputat primul cam
pionat. Concurente — trei 
echipe : Olimpia, Colen
tina și United. „Marea 
luptă** s-a încheiat cu 
victoria Olimpiei. Oricum, 
împreună cu Olimpia, sînt 
șî eu printre primii cam
pioni ai țării Ia fotbal !

co- 
din 
w 
de 
P« 

Poartă 
tricouri, 

gro-

^ară

în

T. ALEXANDRU

CU ADRESA
Portarilor

Pentru voi am o povară : 
Stadionul nu e piață.
Deci, cină meoiul

se termină
Nu plecați cu. . .

plasa plină !

Apărătorilor

Dacă sînteți, uneori,
Pe teren „măturători", 
De la voi, neapărat, 
Așteptăm fotbal. . . curat.

Atacanților

Și vouă, vreau ceva
să vă propun : 

De cite ori
•vă iese mingea-'n cale, 

Să faceți din bocancii 
voștri „tun", 

Nu. . . rampă
de rachete siderale 1

Antrenorilor

Aș vrea să spuneți
doar atât

Da fotbaliștii voștori-n bloc:
Cu mingea

să se joace-oricît,
In schimb cu fotbalul,

de loc !

Arbitrilor
Lumea nu vă lasă, 
Cerînd cu curaj 
Golurile-n poartă, 
Nu. .. în arbitraj !

Spectatorilor

Dacă în oraș stă scris 
„Claxonatul interzis"*
In tribunei potrivit 
„Fluieratul strict oprit",

V, D. POPA

PROVERBE
încetul cu încetul se 

face... golaverajul.

întinde-te cât ți-e. 3: 
spațiul porții.

Nu tot ce zboară.. 1 
intră în plasă.

Cine rîde la urmă." 
înseamnă că a cîștigat.

Graba strică..faza 
■de gol.

Cînd doi se ceartă, al 
treilea... îi elimină din 
joc.

Cu un..șut nu se 
face victoria.

Nu știi de unde sare.17 
balonul în poartă.

Capul face... bocancul 
trage ponosul.

Unde a mers... echi
pa, se «duce și -suporterul.

RADU POP

POȘTA MAGAZIN
ION TUDOR, SLATINA. 

Dv„ în orice caz, sînteți 
mai aproape de adevăr: 
fotbalistul Mircea Sasu s-a 
născut la 5 octombrie 1939, 
în comuna Femeziu, regiu
nea Maramureș. El are, 
deci, 28 do ani. Prietenul 
dv. este mult prea... dar
nic cu vîrstele altora ! Du
pă ce a jucat cîliva ani pe 
meleagurile natale, a trecut 
(în 1961) la Dinamo Bu
curești, apoi la U.T.A., Mi
nerul Baia Mare și, acum, 
pe... tușă la Farul Cons
tanța.

I. DINU, BUOUIFI STL 
în numele... „gal< iei*4 
luați... poziție fală de -tap
tul că un bazin de îimt

Ion Nunweiller, așa cum nu-l cunoașteți

invit expen-
: dați iîntr-o -zi demeni

meci tuturor spectatorilor 
dintr-o tribună birtie și 
creion și cereți-le să for
muleze ad-hoc 
nalâ“. Un toate fișele 
/apare numele
III. ?Și asta nu pentru că 
timpul ne-a obișnuit cu 
prezența sa, ci pentru făp
tui că acest excelent stra
teg deține arta de a su
pune timpul ireversibil — 
vîrstă care înaintează — 
printr-o vastă experiență, 
printr-o admirabilă voin
ță de acumulare, printr-o 
dăruire unică.

Am încercat să refac 
mental cam tot ce s-a scris 
despre Nunweiller, 
bîndu-rnă ce-ar mai 
adăugat ? Trebuie 
cer ajutorul ! Cu 
gînd -am poposit la 
ciliul său, din strada 
țului.

— O clipă, vine imediat 
— mă informează un necu
noscut, după toate apa
rențele meșter zugrav, un 
om care nu suportă ano
nimatul și ține să se reco
mande : mă numesc Nelu, 
dinam ovist foc și cel mai 
mare admirator al maes
trului. „Vreau să-i aranjez 
casa ; lui ca nimănui al
tuia. Artă ’ Așa cum face 
și maestrul în teren !” 
Și, pe cînd meșterul se 
entuziasma de arta sa și 
a idolului său, își face ă- 
,pariția, în chip de sala- 

Și

o „națio- 
' va 

Nunweiller

între- 
fi de 

că-i 
acest 

(torni- 
Jude-

hor, Nunweiller. Vin 
explicațiile :

— în casa bătrînîlor
•și apoi perpetuată în __
milia mea, există tradiția 
ca înaintea fiecărei ediții 
să se schimbe ceva în

mei 
fa-

aspectul casei 
rdauge ceva, «ă ne sugereze 
nouă, celor care pornim la 
drum, ideea de nou, , de 
permanentă autodepășire. 
Spre exemplu în anul...

...și, pe firul amintirilor, 
coborîm în jos, către înce
puturi. Descoperim, unde
va, în șoseaua Tancului, 
casa mecanicului Nunweil
ler, omul oare n-a avut 
putința de a păși pragul 
vreunei școli, dar care a 
prins de la viață patru 
limbi. în jurul său gravi
tează șapte feți frumoși pe 
care istoria fotbalistică îi 
va eticheta ulterior
II, III, 
Printre 
cu ochi 
candid, 
patru ori pe .zi pentru 
în multiplele sale escapade 
de pe „maracanele” oboru
lui isprăvea repede talpa 
ghetelor. Cine putea crede 
atunci că acest ștrengar va 
deveni ulterior un spor
tiv emerit, va fi căpitanul 
echipei naționale ? Numai 
Steinbach i-a spus puștiu
lui: „împinge serios, că 
vei ajunge departe •"

Iata-1 apoi, ia 16 ani, tra- 
versînd inoportun strada și 
răsturnînd. o sanie care 
transporta o fetiță de 10 
ani și o sacoșă cu pîine.

După ce ridică puștanca 
speriată și o scutură de 
zăpadă, adolescentul căută 
să o îmbărbăteze: nu plîn- 
ge domnișoară, pînă ai să 
te căsătorești o să treacă 
totul (zgîrietura de pe o- 
braz). Nu știa el că mica 
victimă avea să fie chiar 
soția sa.

— Asta a fost „ciocnirea" 
copilăriei, zîmbește soția.

cu I, 
IV, V, VI, VII. 

ei, blondul firav, 
albaștri și zîmbet 
copilul bătut de 

că

Adevărata cunoștința 
realizat-o mai tîrziu 
deși și atunci tot copii e- 
ram — Nelu avea 19 ani, 
eu 15. Mi-a propus să-i 
fiu soție, dar a venit și 
cu o „condiție*’: să-l aș
tept 7 ani ! (Pînă mai... săl
tau puțin și frații Iui). Am 
fost răbdătoare, deși de 
fiecare An Nou “ ' 
trebam : n-a adus 
va Mos Crăciun _
verighetă ? De-abia Iii ’63, 
în ianuarie, cînd a împlinit 
vîrstă propusă (27 de ani) 
ne-am căsătorit.

In perioada asta, a lo
godnei prelungite, nu i~am 
scăpat nici un joc, își a- 
mintește soția. Pe atunci 
îi sancționam orice gre
șeală. Acum sînt mai în
țeleaptă (și o confidență : 
nu uitați că a trecut de 
31 de ani și că dorința lui 
de a fi mereu în față îi 
cere eforturi sporite): pre-

Știați că

il în- 
eum- 
și o

fer să-i spun că a jucat 
bine chiar și atunci cînd 
a... șchiopătat.

— Adunați cap la cap, 
eîți ani de fotbal ai în 
palmares ? îi cer eu maes
trului.

— Am venit Ia Dinamo 
Ia 10 ani. De atunci și 
.pînă acum n-am cunoscut 
pauza. De reținut însă : 11 
campionate — consecutive
— la Dinamo și 40 de tit
luri de internațional.

— Oe prevezi echipei în 
noul campionat ?

Nu mi-a răspuns. Mi-a 
întins în schimb corespon
dența pe care urma 
expedieze numeroșilor săi 
simpatizanți din țară 
care solicitau răspuns ace
leiași întrebări, iată spi
cuiri : „Ne vreți campioni ? 
Si noi dorim același lucru. 
Pînă acolo însă e un drum 
lung. Sperăm să nu fie 
cu spini. Jucătorii noștri 
și-au schimbat mult con
cepția despre pregătire, au 
înțeles, în adevăratul sens, 
rostul vieții invizibile...*

Următoarele scrisori erau 
adresate, desigur, adoles
cenților ;

j,Care sînt preocupările 
mele extrașportive.? învăț 
pentru facultate — sîn< 
student în anul IV la
— vizionez teatru și ascult 
operetă, vorbesc ceasuri în
tregi cu frații mei despre 
comete șj transatlantice și, 
uneori, chiar și despre... 
fotbal**.

„Care-mi sînt curiozită
țile ? Nu-mi doresc ma
șină, pentru ca sînt un ti
mid (contrar aparențelor); 
nu mă amestec la bucătă
rie pentru că am rămas o 
dată „de jurnă” și-a trebuit 
să luăm masa la... restau
rant; beau după fiecare joc 
două kg de lapte rece".

— Și o... curiozitate a 
noastră: ce dorințe ai ?
. — Vreau doi băieți și să 
joc măcar pînă Ia vîrstă 
lui Germano...

de ștafetă
S.U.A. are

. . .echipa
4 x 100 m n
media de vîrstă de 20 de 
ani, iar înălțimea medie 
a celor 4 alergători 
1,84 m ? Unul singur 
tre purtătorii ștafetei 
alb : Jerry Bright.

este 
din- 
este

. . 22' din cele 29 de re
corduri mondiale la nota
ție, băieți și fete, sînt de
ținute de americani ? Au
stralienii, așii acestui sport 
în urmă cu cîțiva ani, se 
consolează acum 
nisul. .

ION RADU, VAȚA. — 
în 1947, Anglia a învins 
Portugalia cu 10—0, chiar

s-o londonez a fost înzestrat 
un arbitru... automat:

Șl

NIȘA MUȘCELEANU

Dacă e așa povestea, 
Noi, desigur, protestăm. 
Nu ne place de loc vest ea: 
Pe cine mai.., fluierăm ?

Noroc că fotbalul va fi. 
în continuare, fără arbitraj 
automat! Așa că sînteți 
compensați din plin. Ce-ar 
fi, însă, să învățăm să și 
aplaudăm ? Natural, *dwi- 
du-ne concursul și fotba
liștii...

ANUȚA GHEORGHE, 
CONSTANȚA, —r Vă expri
mați satisfacția 
faptul că echipa pheș- 
lerrnă Dinamo și-a 
bat numele în F.C. 
și ați vrea ca și Dinamo 
București să-i urmeze 
exemplul, hiîndu-și un nu
me care să „spună** ceva. 
In calitate de... poștaș, voi 
transmite și personal a- 
ceastă propunere clubului 
din șoseaua Ștefan cel 
Mare.

pentru

schim-
Argeș

6000 de kilometri pe bicicletă
Printre atleții Universității din Cluj se numără și 

DORU SARCA, student la conservator, pasionat al 
curselor pe distanțe lungi. Anul acesta, în afara per
formanțelor atletice, el a mai înregistrat una în do
meniul... cicloturismului: a făcut pe bicicletă fi 000 de 
kilometri pe ruta Cluj—Budapesta—Varșovia—Praga— 
Brno—Bratislava—Budapesta—Cluj. Traseul l-a ..execu
tat»’ pe o bicicletă de oraș, în numai 20 de zile, par
curgând, în medie, cite 300 km pe zi.

ia... Lisabona. De necrezut, 
dar... a devăra t. Eu s obio 
•avea atunci 3 «ani și nu era 
pus la punct cu antrena
mentul !

CONSTANTIN ZORCA,
REȘIȚA. semn -de
■dragoste pentru Steaua, vă 
frag să publicați 
care v-o trimit**.
și pentru noi un 
sentiment', nu 
acest lucru !

poezia pe 
Dacă aveți 
cit de mic 
ne cereți

MIRCEA.DUMITRU
BUCUREȘTI. Ciclisiul Ni
cola e Braharu 
nat -activitatea

a ăbando- 
com petit io -

MUNTEA- 
V® mirați

LADRENȚIU 
NU, BÎRLAD. 
că la „Concursul speranțe
lor olimpice** de la Buda
pesta, ia categoria mijlorie, 
țara noastră a fost repre
zentată prin S. Pinlilie 
(care a realizat 380 kg,

pe loculclasînd-u-se astfel .
6) și mu prin campionul 
acestei categorii, M. Oiș
tea, care deține o perfor
mantă de 415 kg. Explica
ția e simplă : concursul era 
rezervat halterofililor în 
vîrstă de cel mult 23 de 
ani. Și Cristea e cam... 
bătrin : are 24 de ani.

ION POȘTAȘU

Ilustrai ii :
N. CLAUDIU

DE TOATE

De-acum începe 
Campionatul,
Cu veșnicel-e-i complicații
Cu insomnii, 
plăceri, 
necazuri
Și conjugale implicații.
Voi fi al lui 
fiindcă microbul 
îl port în mine 
incurabil...
Da, sînt îmbolnăvit de fotbal 
Toiul și iremediabil.

Nerăbdător,
ca un ogar
ȘGam să măninc salam și brînză 
Despachetate 
din ziar!

.. .la proba de săritură 
în înălțime, din cadrul re
centului meci atletic An
glia—S.U.A., cei doi con- 
curenți englezi s-au oprit 
la. . . 1,95 m? De aseme
nea, în timp ce la lungime 
Boston a sărit 8,20 m, Ler- 
ivill (Anglia) n-a realizat 
decît un modest 6^96

Cu el 
începe și calvarul... 
Adio, liniște de-acasă, 
Adio, clipe fericite 
Și tu 
civilizată masă. ..
Voi alerga spre stadioane

De miine-ncepe
campionatul
•Concomitent cu el și drama. .
Nevasta
o să vrea să plece
Cu copilași cu tot la mama.
Dar, 
pîni-la urmă, o să-mi ierte
Neantwovata-mi slăbiciune
Și-wm, s-*o împac.
■Căci, după fotbal,
La dinsa țin mai mult pe lume !

<3. POPESCU-BERC A

• La... bătrînețe, așa 
cum s-a anunțat, Ptorre 
Collard a stabilit un 
nou record al Franței 
la aruncarea greutății: 
18,40. Un amănunt inte
resant în legătur-ă cu 
acest atlet : în 1955, 
cînd a debutat în acea
stă probă, n-a putut rea
liza decît o aruncare de 
...10 metri Aviz... înce
pătorilor : nu vă descu
rajați dacă 
imediat la 
visată !

reprezinte 
de la Tokio 
indisponibil, 
de Joe Fra-

AUREL FALADE-URSU-Coresp.

mai prinde cineva pe stadion!!!

— Ehe, tinere 1 Se împlinesc 50 de ^uii de cvnd mă 
în fiecare duminică să-mi tai musUila dacă mă

m. . .

. . .s-a ivit un nou 
tendent la tronul lui 
sius Clay, în persoana lui 
Buster Mathis ? Acest bo
xer de 130 de kilograme 
trebuia să 
S.U.A. la J.O. 
dar, devenind 
•a fost înlocuit 
zier, învinsul său în două 
meciuri. Trecînd la profe
sionism, Buster Mathis a 
susținut 19 meciuri fără să 
fi cunoscut înfrîngerea, în 
fața unor adversari din. .. 
plutonul al doilea.

nu ajungeți 
performanța

Liston nu 
piardă oon- 
în speranța

• Sonny 
vrea să-și 
drția fizică, 
eă ar mai putea juca un 
rol în boxul mondial. 
Ga atare, «micul dejun" 
se compune din : două 
pahare cu suc de porto
cale, 4 ouă cu șuncă, 
o jumătate kilogram de 
mușchi în sînge, pepene, 

Atît. E vorba 
micul dejun.

piersici, 
doar de...

de filme „Pa- 
intenționează 
un film avînd 
«Turul Fran- 

Principala inter
pretă feminină : Brigitte 

Desen de S. NOVAC j Bardot.

• Casa 
ramounl** 
eă turneze 

j ea subiect 
1 ței*. Prin



„Circuitul internațional al juniorilor44 la ciclism

Cristian Tudoran-un excelent junior, 
avea ca senior?Ce valoare va

Competiția încheiată joi Ia amia
ză la Constanța a scos în evidență 
buna valoare a multora dintre ci
cliștii noștri juniori. Dintre ei s-a 
detașat net învingătorul celei de a 
XII-a ediții a „Criteriului interna
țional al juniorilor”, brăileănul 
CRISTIAN TUDORAN, elevul an
trenorului Mihail Simion. Bun Ia 
contratimp — la 17 ani el a cîști- 
gat etapa contracronometrului, în- 
vingînd alergători de valoare în 
vîrstă de 18—19 ani, el are o deo
sebită vitalitate și un simț comba
tiv demn de relevat. Tntrecîndu-i 
pe cei 72 de participant! la acest 
criteriu (juniori din Bulgaria, Fran
ța. R. D. Germană, Ungaria șl Ro
mânia), Cristian Tudoran se poate 
mîndrî cu faptul că a depășit aler
gători creditați cu performanțe re
marcabile în activitatea internațio
nală. îndeosebi faptul că i-a în
vins net pe juniorii din R. D. Ger
mană spune mult. Se poate trage, 
deci, concluzia că acest tînăr ru
tier — ca și alți cicliști din gene
rația sa — are o incontestabilă va
loare și mari perspective.

Situația nu este însă nouă. Și în 
alți ani ciclismul nostru a avut 
puternice garnituri de juniori, oa
meni care dădeau multe speranțe 
suporterilor sportului cu pedale. 
Trecind însă la seniori, mulți din
tre ei au dovedit un slab nivel, 
s-au pierdut pur și simplu în plu
tonul mediocrilor. Care să fie cau
za ? Sînt de fapt mai multe. Să 
discutăm — de această dată — 
doar cîteva. în primul rînd, tre
buie menționat faptul că o serie de 
juniori care dovedesc talent sînt 
solicilați în curse peste măsura 
posibilităților lor. Se apelează Ia 
ei în loate cazurile, pentru că an-

cu orice preț succe
de un program corn- 

rost, 
chiar în cazul cînd

trenorii vor 
sul. Măcinați 
petițional aglomerat fără 
obligați
sînt foarte talentați și, s-ar impune 
promovarea — să alerge în curse
le cu juniori de la care nu mai au 
ce învăța, ei încheie prin a se pla
fona. Un alt element este acela că 
pînă nu de mult juniorilor li se 
asigura un program competițional 
internațional redus. Nici astăzi si
tuația nu s-a schimbat in măsura 
necesităților. Așa se face că prin
tre puținii juniori pe care îi avem, 
cei care au cît de cît mai mult 
talent devin repede „vedeteLip
siți de posibilitatea de a-i compara 
cu cei mai buni de pe continent, 
intrăm fără voie în această horă 
și le acordăm credit integral. Cînd 
trec în rîndurile seniorilor ne dăm 
seama că ne-am înșelat. Un ultim 
argument pe care-1 punem în dis
cuție este acela că între antrenorii 
care cresc juniori și cei care-i în
drumă în perioada de seniorat nu 
există o strînsă legătură. Ciclistul 
pleacă de la clubul unde a fost 
junior fără să dea bună ziua și 
sosește de obicei în Capitală doar 
cu aerele de vedetă, dispus să-și 
critice antrenorul care l-a crescut 
și să-i declare noului său îndru
mător că doar cu talentul a izbu
tit, programul efectuat la antrena
mente fiind de un nivel scăzut.

Așadar, revenind Ia Cristian Tu- 
doran și la colegii lui de generație, 
vom spune din nou că sînt talen
tați. Dacă se vor menține însă ta
rele de pînă acum ei vor deveni 
niște seniori anonimi. Ce părere 
aveți tovarăși antrenori ?

HRISTACHE NAUM

Voleibaliștii români si-au încbeial turneul> >

și din Belgia
Tn afara meciurilor jucate la 

competiția internațională din Bel
gia, de la Ostende, ale căror re
zultate le-ani publicat, voleiba
liștii români au mai susținut cinci 
partide. In primele trei, disputate 
în Franca, în localitățile Sete, 
Sainte Maxime și Cavallaire, cu 
Selecționata Langouedoc (un joc) 
și apoi cu o combinată divizio
nară franceză, echipa 
cîștigat, în ordine, cu 3—2, 
și 3—0.

Voleibaliștii români

noastră a
I, 3—1

și-au în-

cheiat turneul în Belgia, jucînd 
în orașele Ca Louviere și Arlon, 
de două ori în compania reprezen
tativei Cehoslovaciei, campioana 
mondială. Ambele întîlniri au luat 
sfîrșit cu scorul de 3—2 : pentru 
Cehoslovacia în prima, pentru Ro
mânia în cea de a doua.

Referitor la desfășurarea tur
neului, în general, dar în 
privind testările efectuate 
cătorii noștri în timpul și 
pregătirii la altitudine din 
de la Fonț Romeu, vom

special 
cu ju- 
ulterior 
Franța, 
revent

Campionatele europene de junioare din italia

Baschetbalistele noastre 
au pierdut și al doilea meci

NUORO, 18 (prin telefon). — Și în al doilea meci 
susținut în cadrul „europenelor* de junioare, baschet
balistele noastre au fost învinse: Iugoslavia—România 
54—42 (25—16). Jocul a fost echilibrat pînă în mi
nutul 9, dar apoi, timp de 8 minute, reprezentantele 
noastre nu au mai înscris nici un punct, iar adver
sarele lor și-au creat un avantaj de 9 puncte, care a 
decis soarta jocului. Acest lucru a fost posibil dato 
rită multelor ratări, elocvent fiind faptul că român
cele au beneficiat de mai multe atacuri decît învin
gătoarele. Punctele echipei române au fost înscrise 
de Szabados 17, Chelaru 3, Tila 3, Trandafir 8, Ne- 
delea 6 și Balai 5. Au arbitrat Pythoud (Elveția) și 
Pauwels (Belgia). S-au remarcat Szabados. și Viorica 
Balai, „mezina" campionatelor : 15 ani.

Alte rezultate : Cehoslovacia—Belgia 77—32 (45— 
15), Ungaria—Izrael 51—27 (11—13). U.R.S.S.—Franța 
86-—45 (42—23), Polonia—R. F. a Germaniei 81—24 
(38—5); în meci amical, Bulgaria a întrecut Italia cu 
67—31 (32—23). în echipa sovietică se remarcă Se
menova : 2,07 m la 15 ani 1

Trimisul nostru speriat V. TONCEANU.

transmite din Praga:

Au luat sfirșit campionatele 
mondiale de aeromodele

în ultima zi a campionatelor mondiale de aero
modele de zbor liber, timpul a fost excelent.

La primul start, din totalul de 78 de concurenți, 
45 au realizat timpul maxim — 180 p. Printre ei se 
afla și concurentul nostru Otto Hintz. De la startul 
doi au început ascensiunile termice, după care e- 
lementul esențial l-a constituit alegerea momentului 
pentru lansare.

La al 
egalitate 
rul lor 
executat 
de cauciuc l-a făcut să obțină la o lansare numai 
148 p și astfel 32 de secunde l-au despărțit de plu
tonul care a intrat în baraj pentru desemnarea 
campionului mondial.

După probele de baraj, pe locul I s-a clasat fin
landezul M. Sulkola, urmat de bulgarul K. Rachkov 
și sovieticul V. Matveev.

cincilea start, 19 concurenți erau încă la 
de puncte. Startul „timp“ a redus numă- 

la 16. Concurentul român Otto Hintz a 
4 starturi maximo, dar ruperea unui motor

„Cupa orașului București 
la baschet

66
9 9

D.Ghizdavu-ln turneul final
al campionatului mondial

NOTE DE DRUM

DIN R.F. A GERMANIEI
1 De profesorul Karl Adam, decanul 
canotajului din R.F. a Germaniei, am 
auzit prima oară acum 7 ani. cînd, 
după succesul repurtat la J.O. de Ia 
Roma . de elevii săi, componenți ai 
echipajului de 8—f-1. numele lui Adam 
era rostit cu admirație de toți spe
cialiștii. Apoi, l-am cunoscut perso
nal la București, în urmă cu cîteva 
luni, cu prilejul unei vizite pe care 
cunoscutul antrenor de canotaj a fă
cut-o în țara noastră. Și iată-ne din 
nou față-n față, de data aceasta Ia 
Ratzeburg. la centrul de pregătire a 
canotorilor ve$'t-germ ani.

în tinerețe, Karl Adam a fost un 
foarte bun sportiv. Dar, nu Ia cano
taj, cum s-ar putea crede, ci la box. 
în 1937, a cîștigat titlul de campion 
mondial universitar la categoria grea ! 
A devenit apoi profesor de educație 
fizică, profesor de fizică și ma
tematică (în R., F. a Germaniei 
toți profesorii de educație fi
zică sînt obligați să aibă cel puțin o 
licență în plus. Paralel cu lecțiile de 
educație fizică, profesorii predau lec
ții și în specialitatea suplimentară pe 
care o au).

— CUM AȚI AJUNS, TOTUȘî, 
ANTRENOR DE CANOTAJ? — 
i-am adresat interlocutorului nostru 
prima întrebare.

— Fiind numit profesor, aici la 
Ratzeburg, și avînd condiții excelente 
pentru sporturile de apă, m-am gîn- 
dit că ar fi foarte util să înființez, 
pe lingă liceul din localitate, un cen
tru de pregătire pentru canotaj aca
demic. Aceasta se întîmpla în anul 
1948. Cinci ani mai tirziu. am obți-

48—46 pentru
noastră, care 

treacă de

după 
indicascor 

reprezen- 
însă a reu-

scurta perioadă 
refacă avantajul, 
o victorie clară :

(Urmare din pag. 1) 

cunde, fragil. Intr-adevăr 
trei minute tabela de 
doar 
tativa 
șit să
dificilă și să-și 
realizînd în final 
84—72 (44—37).

Au marcat, pentru reprezentati
va României, Cernea 3, NOVAC 
18, Nosievici 4, SAVU 18, ALBU 
22, Popescu 3, DIACONESCU 8, 
Demian 2 și Iecheli 6, iar pentru 
oaspeți LEONOV 10, BIKOV 15,

Campionatul Asiei

la tenis de masă

A luat sfîrșit 
asiatice la tenis 
probei de simplu 
Hasegawa 
21-16, 
triotul 
finală 
(Coreea 
18—21, 
campioana mondială Morisawa (Ja
ponia). Probele de dublu au fost 
cîștigate de reprezentanții Japoniei.

campionatul țărilor 
de masă. în finala 

i masculin japonezul 
învins cu 21—17, 

—10 pe com pa- 
în sferturile de 

Whan 
a eliminat-o cu

l-a
9—21, 21 

său Kono. 
ale probei feminine, 

de sud)
22-20, 21—17, 21—13 pe

GRIGORASCENKO 25, Turan 4, 
Kutuzov 6, Feodorov 8 și luma- 
șev 4. Partida a fost condusă bine 
de arbitrii Polikratis (Grecia) și 
Herczeg (Ungaria).

în a doua întilnire a serii, repre
zentativele Greciei și Ungariei au 
furnizat o partidă spectaculoasă, in
teresantă prin evoluția scorului, dar 
de slabă valoare tehnică. Echipele au 
condus pe rînd pînă la jumătatea re
prizei secunde, după care baschetba- 
liștii greci obțin un avantaj de zece 
puncte pe ctfre-1 păstrează pînă la 
sfîrșit. Scor final : 83—72 (38—37). 
Au Înscris AMER1KANOS 27, KO- 
LOKITAS 21, Trontzos 12, TSAVAS 
7, Barlas 6, ZUPAS 10 pentru Gre
cia, Gabany 10, Kovacs 2, PRIESZAL 
18, BANNA 18, Nytrai 6, Lend va y 
18 pentru Ungaria. Au arbitrat bine 
Bestgen (R. D. G.) și 
(România).

A doua ediție a „Cupei 
București4* continuă 
care se vor disputa astăzi « 
după următorul program : j 
Leningrad — Grecia, România 
ria ; duminică*. Leningrad-—Ungaria, 
România—Grecia. în fiecare zi, me
ciurile încep de la ora 19, pe terenul 
Floreasca. în caz de vreme nefavo
rabilă, partidele vor avea Ioc în sala 
Floreasca.

de șah (juniori)
TEL AVIV 18 (Agerpres). — S-au 

încheiat preliminariile campionatului 
mondial de șah pentru juniori. Pentru 
turneul final s-au calificat 9 jucători, 
printre care și reprezentantul Româ
niei, Dan Ghizdavu. Iată jucătorii ca
lificați, angajați în lupta directă pen
tru titlu : H. Kaplan (Porto Rico), R. 
Huebner (R.F. a Germaniei). Jan Ti- 
man (Olanda), T. Wibe (Norvegia). A. 
Balshan (Izrael), D. Ghizdavu (Româ
nia). R. Keene (Anglia). L. Asplund 
(Suedia) și L. Day (Anglia).

în prima rundă a turneului final 
au fost înregistrate următoarele re
zultate: Kaplan-Timan 1—0; Huebner— 
Wibe 1—0: Balshan—Ghizdavu re
miză; Keene—Asplund întreruptă.

Știri 9 Rezultate

Dincscu

prin
orașului 
jocurile 

și mîine, 
sîmbătă : 
i—Ungă-

DUSSELDORF : Tn meciul atletic
desfășurat la Dusseldorf, echipa mas
culină a S.U.A. a învins cu scorul de 
132—100 nuncte echipa R.F. a Germa
niei. Atletii americani au terminat 
învingători în 17 din cele 2? probe 

ba de 1 500 m plat a fost cîștigată^de 

în 
(R.F.G.) - 3:42.3, 

— 3:42,5 și Grelle 
Matson (S.U.A.) a 
la 20,77 m. Stein- 
clasat pe locul doi

Atleții americani

„RATZEBURG - PATRIA CANOTAJULUI"
DE VORBĂ CU ANTRENORUL

nut primele rezultate valoroase, care 
au atras atenția specialiștilor.

Cu acest’ prilej, am aflat multe a- 
mănunte despre metodele de pregă
tire folosite de Karl Adam, metode 
care au revoluționat toate sistemele 
învechite, aducînd un suflu nou și e- 
ficient în pregătirea canotorilor.

„Canotajul este un sport care tre
buie învățat la o vîrstă Jra9edă. La 
8—10 ani, copilul trebuie să urce 
pentru prima oară în scliif — ne 
spune Karl Adam. Noi experimentăm 
cu succes metoda specializării timpu
rii. Bineînțeles, copiii nu folosesc am
barcațiuni din lemn, ci din material 
plastic. Motivul? Mai întîi. pentru 
că sînt cu mult mai ieftine și. în al 
doilea rînd, pentru că, fiind mai 
ușoare, copiii le mînuiesc cu ușu
rință".

CUM LUCRAȚI CU SPORTI
VII FRUNTAȘI?

— Cu aceștia, munca este foarte 
dificilă. în primul rînd, pentru că 
sportivii noștri fruntași sînt răspin- 
diți în diferite centre și o pregătire 
în comun, pe o perioadă mai lungă, 
este practic imposibilă.

— ȘI ATUNCI ?
— Planurile de pregătire sînt in

dividualizare. De pildă, componența 
schifului de 8~\-l primesc planurile 
mele și indicația strictă ca pregătirea 
să o facă în schifuri de simplu. Am 
recomandat ca antrenamentele pe apă 
să fie zilnice, iar de trei ori pe săp- 
tămînă ei să execute pregătire fizică i 
exerciții de alergări, gimnastică, hal
tere. La anumite perioade (de vineri 
și pînă duminică), echipajele de 4 sau 
de 8 se antrenează în comun, aici la

KARL ADAM

Ratzehurg, unde eu am posibilitatea 
să urmăresc omogenizarea si sincroni
zarea mișcărilor. Pentru un control 
eficient, folosesc aparatul de filmat. 
Pe peliculă imortalizez toate pozițiile 
pe care sportivii le au în barcă: la
teral, pentru poziția corpului și pen
tru felul în care vîsla prinde apa ; 
din față și din spate pentru 
sincronizarea mișcărilor. Apoi, în
cepe. munca de... laborator. Băieții 
sînt chemați în sala de cinematograf 
și filmul rulat cu încetinitorul le a - 
rată absolut toate greșelile. (Și noi 
am fost prezențî la o asemenea „ci
tire a filmului4*. Au fost de față 
membrii unei echipe de 4—f—1. care au 
avut multe de învățat).

— ACADEMIA DE CANOTAJ PE 
CĂRE O CONDUCEȚI SE OCUPA 
ÎN EXCLUSIVITATE DE SPORTUL 
DE PERFORMANȚĂ?

— La prima vedere, s-ar părea că 
da. Dar, pe lingă faptul că e o pe
pinieră de sportivi fruntași și că for
mează antrenori de canotaj (cursurile 
au o durată de 1 an) centrul nostru 
de la Ratzeburg are o secție specială 
și pentru copii și tineret.

înainte de plecare, Karl Adam ne-a 
arătat noua clădire în construcție 
care va fi destinată căminului și să
lilor 
acest 
șoară 
că pe 
Adam

de cursuri. Ne-am convins, cu 
prilej, că lucrările se desfă- 
sub atenta sa supraveghere și 
lingă antrenor și profesor, Karl 
este și un bun gospodar.

ION OCIISENFELD

incluse în programul întîlnirii. Pro- 
t.„ ... i -
recordmanul mondial Ryun (S.U.A.), 
cronometrat în 3:38,2. Au urmat 
ordine Tummler 
Norpoth (R.F.G.) 
(S.U.A.) — 3:42,8. 
aruncat greutatea 
hauer (S.U.A.) s-a _____ __
cu 20.45 m. urmat de Birlenbach (R.F. 
a Germaniei) cu 18.85 m. Iată cele
lalte rezultate înregistrate : 3 000 m 
obstacole : Pat Travnor (S.U.A.) 8:32,4 
(nou record al S.U.A.); triplu salt : 
Sauer (R.F.G.) 16,31 m: ștafeta 4x400 m: 
S.U.A. 3:04.9; înălțime: Caruthers
(S.U.A.) 2,17 m; Thomas (S.U.A.). fos
tul recordman mondial al probei, a 
ocupat locul trei cu 
plat : Carlos (S.U.A.) 
lomon (R.F.G.) 78.50 
Laris (S.U.A.) 28:33.4; 
Russ Rogers (S.U.A.)

Proba de decatlon 
de americanul Bill Toomey, care 
totalizat 7 939 nuncte.
(R.F.G.) a realizat 7 636 puncte, 
ultimele probe desfășurate, Toomey a 
obținut următoarele rezultate; 14.8 la 
110 m garduri. 41,76 m Ia disc. 4.00 m 
la prăjină, 58,16 la suliță și 4:24,4 la 
1 500 m plat.

SKOPLJE ; 
masculin de 
duce Holmov 
urmat de Fischer 
nuncte și o partidă întreruptă. în run
da a 9-a Soos (România) a remizat 
cu Gheller (U.R.S.S.). Soos totalizează 
acum 4 puncte și are o partidă între
ruptă.

BUDAPESTA • Turneul internațio
nal masculin de șah de la Debrețin 
are ca lider pe Bronstein (U.R.S.S.), 
care totalizează 4 puncte din tot atî- 
tea posibile. Urmează Kluger (Un
garia) 3 puncte și Haag (Ungaria) 
27i puncte.

VARȘOVIA : Boxerii polonezi de Ia 
clubul sportiv „Gwardia" Varșovia se 
pregătesc intens în vederea competi
ției Dinamoviada, programată între 
9 și 16 septembrie la Budapesta. Echi
pa poloneză va fi alcătuită dintr-o 
serie de boxeri valoroși, în frunte cit 
fostul campion al Europei Kulej 
(ușoară). Olech, Stakurski, Dendery 
și campionul european al cat. muscă; 
Sczipcziak.

MOSCOVA : Din capitala U.R.S.S. 
se anunță că la Turneul de box al 
armatelor prietene, programat la 
București, în echipa Ț.S.K.A. va fi
gura și campionul european victor 
Agheev.

ISTANBUL : Tn turneul internațio
nal de tenis de Ia Istanbul, Mandarinei 
(Brazilia) ]-a învins cu 14—12, 6--0; 
6—2 pe Me. Millan (Republica Sud-Afri- 
cană). Bob Hewitt (Australia) a dis
pus cu 6—1, 6—1, 7—5 de Juan Couder 
(Spania).

ROMA : Echipa masculină de volei 
a Poloniei, care se află în turneu în 
Italia, a jucat Ia Aquila cu selecțio
nata Italiei. Voleibaliștii polonezi au 
obținut victoria cu scorul de 3—2.

2.03 m: 2oo m 
20.5; suliță: Sa- 
m: 10 000 m: 
4»0 m garduri : 
50,5.

a fost cistigată 
____  , . .. _ a 
Hans Nerlich 

în

In turneul internațional 
sah de Ia Skoplje con- 
(U.R.S.S.I ru Tis puncte, 

(S.IT.a.) cu SV»
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