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LA TURNEUL CANDIDATELOR

Incepînd de săptămîna vii
toare, la Subotița (R.S.F. iugo
slavia) se dispută turneul can
didatelor Ia titlul mondial fe
minin de șah. Printre cele 18 
pretendente la dreptul de a în- 
tîlni pe actuala campioană a 
lumii, șahista sovietică Nona 
Gaprindașvill, se află două re
prezentante ale țării noastre, 
maestra internațională Alexan
dra Nicolau și maestra Marga
reta Perevoznic. Șahistele ro
mânce pleacă la turneu, tn 
cursul zilei de marți.
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Ieri, intr-o atmosferă de sărbătoare

III ÎNCEPUT CAMPIONATTLE MONDIALE
DE LUPTE GDECO-DOMMIE

Soarele acestui început 
de toamnă bucureșteană a 
învăluit cu razele sale în
treaga Capitală, dîrtd parcă 
și mai multă strălucire as
pectului sărbătoresc al pa- 
x:--..-..!..: oo August",
gazda întrecerilor celei de 
a XVI-a ediții a campio
natelor mondiale de lupte.

La ora 17,30 în sunetele 
unui marș sportiv, delega
țiile participante și-au fă
cut intrarea în incinta pati
noarului. în frunte, luptă
torul Gheorghe Popovici 
purta stea.gul Republicii So
cialiste România. L-au ur
mat Dumitru Pîrvulescu, Ion 
Cefnea, Valeriu Bularca și 
Simion Popescu, sportivii 
noștri care au făcut faimă 
luptelor din România Ei au 
purtat steagul Federației 
internaționale. Prin fața tri
bunelor au defilat apoi e- 
chipele care iau parte la 
actuala ediție a campiona
telor mondiale, ANGLIA. 
AUSTRIA, BELGIA, BULGA
RIA, CEHOSLOVACIA, DANE
MARCA, ELVEȚIA, FIN
LANDA, R. D. GERMANĂ, 
R F. A GERMANIEI, IRAN, 
LIBAN, JAPONIA, IUGO
SLAVIA, MEXIC, NORVE
GIA, POLONIA, PORTUGA-

tinoarului „23

UA, S.U.A., SUEDIA, TUR
CIA, UNGARIA, U.R.S.S,. și 
ROMÂNIA.

Publicul prezent în tri
bune a aplaudat cu căl
dura pe sportivii partici
pa n fi, avînd ocazia să 
încurajeze pe mulți dintre 
ei, încă în cursul dimine
ții, cu prilejul întrecerilor 
din cadrul primului tur al 
competifiei.

A fost intonat Imnul de 
stat al Republicii Socialiste 
România și luptătorul Ni
colae Martinescu, fost 
campion european, a înăl
țat drapelul de stat al țării 
noastre. După aceasta o 
fost ridicat steagul F.I.LA.

Tovarășul MIRON OL- 
TEANU, secretar ai Consi
liului național pentru edu
cație fizică și sport, pre
ședintele comisiei de orga
nizare a campionatelor 
mondiale de lupte, a ros
tit un scurt cuvînt de des
chidere.

în încheierea festivității a 
luat cuvîntul dl. ROGER 
COEJLON, președintele Fe
derației internaționale de 
lupte, care a mulțumit în 
numele său și al biroului

Start intr-o nouă ediție 
a campionatelor de handbal

Amănunte în pag. a 3-a

Festivitatea de deschidere a campionatelor mondiale de lupte

forului internațional pen
tru frumoasa primire fă
cută tuturor participanțiTor, 
pentru strădaniile organiza
torilor de a asigura întrece
rilor un cadru corespunză
tor.

Apoi au început întrece
rile. A
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Anca Andrei — nou record de junioare mici și mari
Foto : A. Neagu

CONCURSUL SPERANȚELOR OLIMPICE LA ÎNOT

Primele întreceri de înot ale 
speranțelor olimpice din 
U.R.S.S., R.D. Germană, Bul
garia, Polonia, Ungaria și 
România au adus pe bloc-: 
starturile piscinei Dinamo (fe
eric luminată aseară) câțiva 
performeri de talie europeană 
care în ciuda vârstei
lor (până la 16 ani) — au o- 
ferit nu numai dispute spec
taculoase, dar și o serie d© 
„cronometre“ de prima mînă. 
La patru din cele șase finale 
ale zilei inaugurale, rezultatele 
câștigătorilor au fost superi
oare celor obținute de meda- 
liații cu aur Ia „europenele* 
de juniori din acest an de la 
Linkoping I

Selecționata sovietică, care a 
adus Ia București o garnitură 
foarte puternică, a dominat 
cinci din cele șase probe ale 
zilei. Singura victorie care a 
scăpat reprezentativei U.R.S.S.

REVENIT SPORTIVILOR SOVIETICI • IRINA POZDNIAKOVA 
- 2:47,4 LA 200 M BRAS

a fost obținută — spre satis
facția noastră — de talentata 
reșițeancă ÂNCĂ ANljRfel, In 
proba de 100 m spate.

Deși a, luat un. start exce- . 
lent reprezentanta noastră a 
condus ou un ( avaptaj ț infim 
pînă Ia 50 m, .unde a ajuns 
după 33,5 s. De data aceasta, 
însă, Anca a întors aproape 
perfect și și-a mărit avanta
jul față de principalele sale 
urmăritoare, sovieticele Mot- 
kova (1:11,3 în scrii) și Va
her. Cu cei aproape doi me
tri acumulați, românca a putut 

rezista în final unui atac pu
ternic lansat de Irina Mal
kova, terminînd învingătoare. 
Timpul 
tuie un 
re și

ei — 1:11,1, consti- 
nou record de junioa- 

reprezint'ă a DOUA

ADRIAN VASILIU

(Continuare in pag. a 8-a)

Miine dimineață, Ia ora 10, pe stadionul Republicii

TURNEUL INTERNAȚIIINAL DE DOT
GHEORGHE NEGREA 

meciul cu
Ne mai despart doar 24 de 

ore de prima zi a Turneului 
internațional de box al arma
telor prietene, la care parti
cipă cluburile Ț.S.K.A. Mos
cova, Vorwârts Berlin, 
ved Budapesta, Steaua Bucu
rești șl o selecționată mili
tară din R. P. D. Coreeană. 
Pregătirile s-au terminat, 
sportivii așteaptă startul. In 
dimineața aceasta, campionii 
europeni Nicolae Gîju și Vik
tor Agheev, împreună cu fos
tul campion european Ia naș 
Kajdy și ceilalți participant 
la competiție, se vor prezenta 
la cîntarul oficial, după care 
vor avea loc tragerile la 
sorți.

Din formația clubului Stea
ua, alături de Gîju, mal fac 
parte Ciucă, Gruiescu (muscă), 
Pometcu (cocoș), Simion, Go- 
rea (pană), Tudose (semiușoa- 
ră), Zilberman (ușoară), 
Stumpf (mijlocie mică), Chi- 
văr (mijlocie) șl Iancu Anghel 
(semigrea). După cum se poa
te vedea, bucureștenil nu vor 
avea reprezentanți la catego
riile semimijlocie șl grea.

Despre șansele sportivilor 
români la acest „mlni-campio- 
nat european- am discutat cu 
maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Negrea, singurul 
nostru pugilist care a reușit 
să ocupe primul loc la tradi
ționalul Turneu de box al

Hon-

: „Chivăr poate cîștiga 
Agheev**
armatelor prietene. Fostul 
campion european a realizat 
această performanță de două 
ort : în 1958 (la Leipzig) și în 
1960 (la Plovdiv). Iată ce ne-a 
declarat el despre turneul 
care începe miine : ^Compe
tiția este deosebit de dificilă. 
Știu, din proprie experiență, 
cit de greu se poate ciș tigri 
primul loc la o categorie, 
mat ales atunci cînd printre 
adversari sînt și sportiuii so
vietici. Dintre bucureșteni îl 
consider favoriți pe Ciucă, 
Gîju și Chivăr. Cred că aces
ta din . 2 z._ l-.":' ~
posibilități să se impună chiar 
Și în ' ' 
pean ------- .
vins, mal tntti la Fraga, în 
1957, *2 _ . ........
european și apoi la Lucerna, 
în 1959, cind l'-am pierdut, că 
nici un campion al Europei 
nu este imbatabil. Așa că, 
succes Chivăr I"

Miine dimineață, la ora 10, 
vor începe mult așteptatele 
întîlnirl din cadrul turneu
lui, inttlnirl care vor conti
nua în zilele de 4. 6, 7 șl 9 
septembrie. Celor trei favo- 
rlU al lui Negrea — Ciucă, 
Gîju. Chivăr — și colegilor 
lor de echipă le dorim mult 
succes în dificila competiție.

urmă are suficiente 
" * 1— “ ; ’-’t

fața campionului euro- 
Affheev. Eu m-am con-

etnd am cucerit titlul

PETKE HENȚ

Interes deosebit pentru „turul României" la ciclism
> Inaugurat în anul 1934 ' — anul în 
cart șe năștea... Gabriel Moiceanu — ț 
„Tnruj României*^ q a juris lâ a XVI-a 
ediție.' De la ediția ' inaugurală, cînd șo
selele erau acoperite cu un strat grea 
de... praf și mediile orare reușeau ara
reori să depășească granița celor 30 km, 
'lucrurile — în ciclism — s-au schimbat 
‘radicaL Pe șoselele asfaltate care străbat 
tastăzi România de la un capăt la celă
lalt, plutoanele de rutieri realizează 
medii orare uimitoare, uneori apropiate 
de 50 km. Este, firește, și efectul pregă
tirii științifice pe care aceștia o reali
zează la cluburi, al progresului obținut 
de sportul cu pedale în arena mondială.

A XVI-a ediție a „Turului României** 
— competiție internațională organizată

,de fji. Ciclism «i ajs. loto pro- 
'NOSPORT — va marca, fără îndoială, 
creșterea valorică a ciclismului. Cei 70 
.de rutieri din Austria, Bulgaria, Ceho
slovacia, Danemarca, R.D. Germană, 
Olanda, Suedia, Polonia și România au 
La dispoziție 12 zile de concurs, în care 
sînt programate etape de plat pentru 
dezvoltarea unor medii orare superioare, 
etape de munte, etape maraton și o etapă 
de contratimp individual Este clar,. în 
aceste condiții, că numai acei cicliști 
care au o pregătire completă — de sprin
ter, cățărător, ciclist rezistent și de forță

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 3-a)

Constantin Ciucă, medaliat cu 
argint la „europenele* de la 
Roma, unul din favorițt la 

categoria muscă

Campionul european r iktor 
Agheev, marele maestru al 

eschivelor

Finalele campionate
lor republicane de 
juniori la tenis de 

masă
După finalele campio

natelor republicane de 
juniori la tenis, iată că 
și la tenis de masă cei 
mai buni juniori se vor 
întrece pentru titlurile de 
campioni ai țării. Com
petiția va avea loc la 
Sibiu, la sfîrșitul săptă- 
mînii.



CENTRELE DE ANTRENAMENT PE RAMURI DE SPORT
• „Pepiniere” Înfloritoare și... dimpotrivă • Unde este grija

federațiilor ? 0 In vorbe, tn cifre, In fapte

O PARTIDA DE... SOMN 1

Centrele de antrenament 
muri de sport, răspîndite pe întreg 
cuprinsul țării și finanțate direct de 
federațiile de specialitate sau de con
siliile regionale pentru educație fi
zică și sport, au adus și aduc un 
substantial aport la dezvoltarea acti
vității de performanță. Unele dintre 
acestea, adevărate „pepiniere", ali
mentează an de an cu tinere elemente 
de valoare atletismul, boxul, schiul, 
natația, sportul luptelor, halterelor 
etc. O serie de sportivi fruntași, 
campioni republicani la seniori sau 
juniori, au provenit din aceste cen
tre : Mihaela Dobocan — de la cen
trul de nat'ație al asociației Metalul 
Turda, cei trei cicliști Sucîu (Gheor- 
fhe. Stefan și Andrei) — de la Dez
robirea Brașov, luptătorii M. Civic 
și Luca Rădoi de la Lugoj, boxerii 
Gh». Chivăr de la Industria sîrmei C. 
Turzii, Dan Bunea și Mihai Aurel de 
la C.S.O. Brăila, tenismanii Sântei și 
Mureșan tot de la Industria sîrmei 
4tC.

Ființînd mai ales pe lîngă asocia
ții sau cluburi aceste centre sînt me
rite să polarizeze elementele cele mai 
valoroase din împrejurimi, să se o- 
cupe de creșterea lor pe baza unui 
antrenament științific, condus de ca
dre de specialitate. De asemenea, 
trebuie să existe o bază materială 
de hună calitate — rezultat al „apro
vizionării" și îndrumării directe de 
Către federațiile de specialitate și con
siliile regionale.

Au reușit aceste centre de antre
nament să corespundă dezideratelor 
pentru eare au fost create? Dispun 
ele de o bază materială adecvată ? 
Sînt ele amplasate judicios pe teri
toriul tării, în regiuni cu tradiție 
Sau cu condiții pentru dezvoltarea 
Sportului respectiv? Au cadre de spe
cialitate ? Reușesc ele să atragă în 
jurul lor elementele cele mai valo
roase ?

Nu știm de ce s-a hotărit 
să avem un centru de antrenament 
de atletism la Mercurea (raion Se
beș) — ni s-a spus la Consiliul re
gional Hunedoara — de vreme ce aici 
nu avem pistă de atletism, nici pro
fesor de specialitate, nici materiale. 
Cu o groapă de sărituri (în curtea 
liceului) și o prăjină dată de noi, 
nu se pot scoate rezultate. Noi am 
propus să facem acest centru la Se
beș, aducînd de la Daia (6 km) pe 
prof. I. Totoianu, cu specializare at
letism.

Un răspuns similar l-am primit în 
legătură cu centrele de antrenament 
la haltere din Ilia, Cogealac și, mai 
ales, Podu Iloaiei.

— La Podu Iloaiei, centrul înfi
ințat pe lîngă asociația Știința a 
liceului din localitate există doar pe 
hîrtie. De aceea, Consiliul regional 
pentru educație fizică și sport Iași 
vrea să ia haltera cu care a fost 
dotat — ne informează tovarășul Ște
fan Petrescu, antrenor federal.

Asemenea centre deficitare sau a- 
menințate cu dispariția mai sînt. Cine 
poartă vina acestei stări de lucruri ? 
Principiul repartizării teritoriale sau 
aplicarea lui formală ? Nu cumva lip
sa de atenție din partea federațiilor 
de specialitate . și a consiliilor regio
nale — pentru cele înființate direct 
de acestea? S-au interesat aceste or
gane cu precădere de baza materială 
(t'erenuri, echipament, utilaje etc.) 
necesară desfășurării normale a ac
tivității centrelor respective ? Ce se 
întîmplă cu banii trimiși de federații 
în acest scop? Se folosesc la timp 
și judicios ? Nu cumva unele fede
rații și consilii regionale au scăpat 
frînele și au unele centre care-și duc 
existența la voia întîmplării ?

Sînt întrebări care își așteaptă răs
punsuri.

Așadar, tradiția se poate crea. 
Pentru asta se cere Insă efort, sus
ținut, pasiune !

Nu-i mai puțin adevărat eă acolo 
unde s-a venit împotriva tradiției, 
rezultatele sînt slabe. Un exemplu: 
centrul de antrenament (regional) de 
baschet de la Bistrița (regiunea 
Cluj). Aici există o puternică tra
diție la handbal. Tn loc să se creeze 
însă un centru de antrenament la 
handbal, „regionala* Cluj a hotărit să 
înființeze un centru de... baschet, pe 
motiv eă în împrejurimi există mulți 
tineri eu... talie înaltă și în oraș 
este un cadru de specialitate (prof. 
D. Popițan). Ne întrebăm : de ce 
na s-a înființat un centru de baschet 
la Huedin, unde din 1960 există o 
puternică mișcare tn această direc
ție. datorită muncii neobosite a prof. 
Tiberiu Bodola — nepotul cunoscu
tului fotbalist eu același nume — 
eare a reușit să implanteze baschetul 
In această localitate, in ciuda faptu
lui ca »us-nurnitul profesor nu are 
specialitate baschet, ci... matematică !

O concluzie? Da! Tradiția nu este 
■n element indispensabil, ea se poafe 
crea. A na ține cont însă de existenta 
ci și a veni împotrivă-i, este egal 
eu a pregăti, deliberat, sucombarea 
unui asemenea centru. Pentru 
orice s-ar spune, dragoste cu 
nu se poate...

— cum s-a exprimat prof. D. Duna
— dc metehnele vechi ascunse sub 
măști noi și motive pseudo-pedago- 
gice“.

Ce ne trebuie: pasiune
sau înaltă calificare ?

Că, 
sila

Metehne vechi

pe care ne-am
reușesc aceste

Dragoste cu sila
nu se poate

întrebări care-și

așteaptă răspunsuri
Fără îndoială că existența unei 

^baze materiale pentru sportul respec
tiv este o condiție sine qua non 
pentru ca un centru de antrenament 
Să dea rezultatele scontate.

Acolo unde s-a ținut cont de acest 
criteriu de bază, lucrurile «h mers 
bine. Centrele de antrenament de box 
de la Brăila sau Cîmpulung Muscel, 
centrul de schi de Ia Abrud, de tenis 
de la C.S.M. Cluj, de lupte de la 
Lugoj și multe altele, avînd săli, 
terenuri, aparatura necesară etc. au 
dat promoții de tineri bine pregătiți, 
care în decursul cîtorva ani au urcat 
pe podiumul învingătorilor la dife- 

ffite competiții interne și chiar inter
naționale.

în unele cazuri — pentru o mai 
bună repartizare teritorială — cen
trele de antrenament au fost implan
tate în locuri unde nu exista o bază 

Imaterială. De la înființarea lor, însă, 
â-a făcut totul pentru ca ele să fie 
dotate cu tot necesarul pentru buna 
desfășurare a activității. Așa s-a fai-» 
tîmplai’ cu centrul de natație de la 
(Turda, ccl de box din Orașul Cheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, centrul de lupte 
de la Săcele, de tenis de cîmp de 
la Cîmpia Turzii etc.

Sînt însă . alte centre care vege
tează, care abia își trag sufletul, sau, 
(pur și simplu, au fost înființate doar 
|>e hîrtie. De ce?

—— N-avem bază materială pentru 
•entrul de atletism de la Drăgănești- 
blt — ni s-a răspuns de către Con
siliul regional pentru educație fizică 
b» sport Argeș. De-abia acum SC lu
crează la pista de atletism.

în

Și exemple ar fi des- 
ilustra această afîr-

mult, la Hunedoara

De cele mai multe ori, slaba acti
vitate a unor centre se aruncă ne 
seama amplasării lor greșite, fără a 
ge ține cont de tradiție.

După cum am mai spus, ampla
sarea centrelor s-a făcut în scopul 
ca toate regiunile să participe Ia 
crearea bazei largi a sportului de per
formantă. Principiu deosebit de bnn. 
Tn dinamica Ini, însă, s-au ivit de
ficiențe. De ce ? Pentru că uneori a- 
cest principiu s-a aplicat mecanic, 
fără a se ține cont de tradiție — 
acolo unde ea exista — sau chiar s-« 
venit împotriva acestei tradiții.

Departe de noi gîndul de a fetișiza 
acest element! Tradiția își are pon
derea ei în ansamblul factorilor re 
condiționează bunul mers al centre
lor de antrenament, dar ea nu este 
indispensabilă, 
tule pentru a 
mafie.

Pînă nu de
nu se putea vorbi de caiac-canoe. 
Datorită însă „apariției* lacului de 
acumulare Ciociș și sprijinului între
prinderilor hunedorene, s-a creat • 
puternică bază materială pentru «- 
cest sport. Antrenorul Ilie Munteanu 
a reușit să aibă la acest centru un 
lot de 30 de sportivi, dintre caro 
unii s-au și afirmat.

La Aiud n-a existat tradiție în 
atletism. A fost, însă, destul si ,sa 
găsească un oirț inimos •— pri>f. 
Doriri Duna —: un director de școală 
căruia să-i placă < sportul — tov. 
Mezei — și școala din Ciumbnid a 
devenit un puternic centru de atle
tism, cu o bază materială foarte 
bună (inclusiv sală de sport 1), eon- 
eurind cu succes în campionatul re
gional și republican.

La Cîmpia Turzii n-z existat tra
diție în tenisul de cîmp. Datorită însă 
muncii neobosite a antrenorului 6a- 
vrilă Vaida, a sprijinului directoru
lui general al Întreprinderii — tov. 
I. Stanatiev — an mare iubitor al 
sportului, acest centru rivalizează en 
C.S.M. Cluj, unde a existat tradiție!

0 problemă dintre cele mai impor
tante pentru buna desfășurare a ac
tivității centrelor de antrenament pe 
ramuri de sport este aceea a cadre
lor de specialitate. Crearea de centre 
de antrenament' finanțate de federații 
sau de consiliile regionale presupune 
existența unor antrenori eu înaltă 
calificare, capabili să Ie conducă în 
mod competent. Am spus „presupu- 
ne“, deoarece nu întotdeauna cen
trele au asemenea cadre.

Uneori, centrele de antrenament 
sînt încredințate unor antrenori cu 
multă tragere de inimă, dar fără o 
pregătire deosebită, situați la perife
ria celor mai noi cuceriri pe plan 
mondial în sportul respectiv. Alte
ori, ele sînt conduse de cadre cali
ficate. cărora însă le lipsește pasiu
nea. Și într-un caz și-n altul, rezul
tatele sînt plafonate.

Chiar dacă ar fi avut o bază ma
terială asigurată, centrul de antrena
ment' (regional) dc atletism de la 
Mercurea — Sebeș nu putea progresa 
din lipsa unui antrenor de speciali
tate, tov. învățător I. Teslaru nea- 
vînd specializarea respectivă. I.a Ilia 
există un centru de antrenament la 
haltere, condus de un specialist în 
acest sport : prof. I. Costea. Pro
gresele sînt însă mici, în primul 
rînd pentru că nu se pune suficient 
suflet. Prof. I. Costea este de pă
rere că un asemenea centru nu are 
rost pe lîngă un liceu, „deoarece 
copiii nu pot fi angajați de la vîrstă 
fragedă în sportul halterelor*. Afir
mația vine în contradicție cu cele 
mai recente cercetări științifice din 
U.R.S.S. (ziarul nostru a publicat un 
articol al Iui A. I. Falanaeev despre 
aceste cercetări) și cu experiența pe 
plan mondial (Se știe că halterofilii 
americani Sheppard, Davis, Konno 
cit și cei sovietici practică sportul 
halterelor de la 13—14 ani).

Dacă se pornește de Ia o idee 
preconcepută și se lucrează fără in
teres — ca în cazul centrului de la 
Ilia — fără îndoială că nu se . pot 
scoate performanțe. Acolo însă unde 
există pasiune, rezultatele nu întîr- 
zie să apară. Este cazul antrenorului 
Gavrilă Vaida, de la Cîmpia Turzii, 
pe care l-am citat mai sus. Deși nu 
are o calificare superioară, citește, 
se documentează, pune suflet. Și nu 
întîmplător din mina lui au ieșit ti
nerii tenismani Sântei și Mureșan...

Așadar, ce ne trebuie : pasiune sau 
înaltă calificare? Credem că amîn- 
două.

Pînă de curînd, tinerii coope
ratori de la .Unirea* Sebeș 
se întîlneau, seară de seară, la 
clubul cultural-sportiv.

— Vii la o partidă de șah ?
— Facem un joc de tenis de 

masă ?
Acum, aceste dialoguri s-au 

transformat în : „Haide la cul
care !" Pentru că clubul cultu
ral-sportiv s-a transformat — 
ați ghicit — în dormitor I

Treziți-vă, tovarăși din 
ducerea cooperativei I

UNA BUNA, UNA._

Că activiștii consiliului 
ciației sportive Minerul

con-

aso- 
__ t_  _____ ______ Baia 
Mare au pavoazat stadionul 
cu frumoase steaguri de mă
tase e, desigur, foarte bine.

Că le-au lăsat acolo și 
după meciul cu Vllazuia Sko- 
dra, în toate zilele în care a 
plouat torențial, e foarte rău. 
Poate că și

Așteaptă...
acum stau acolo, 
zăpada ?

VA PLACE ?

într-o zi.. cineva a 
scîndură ; într-o alta 
tot așa pînă cînd 
tribună a stadionului ,

i rupt o 
două. Și 
frumoasa 
„Carpați*

Sinaia transformat
ceea ce vedeți și dv. 

Curios este câ nimeni nu zice 
si - mai ales - nu face nimic.

TE-AȘTEPT DE UN AN—

★

de 
de 
cu 
de

Și-acum, o întrebare 
pus-o de la început: 
centre de antrenament să atragă cele 
mai valoroase elemente din raionul 
unde se află ele?

în urma anchetei realizate de noi, 
putem da un lăspuns afirmativ pen
tru majoritatea acestor centre. Sînt 
antrenori, profesori de educație fi
zică, metodist! ai consiliilor regionale 
și raionale care cutreieră comunele 

căutare de talente, interesîndu-se
de performantele elevilor de la dife
rite școli, ducînd cu ei și cu pă
rinții lor muncă de lămurire pentru 
»-î atrage către centrele de antrena
ment. Sînt profesori de educație fi
zică și directori de școli care îndru
mă ei înșiși elevii talentat! spre a- 
ceste centre, nrmărindu-le antrena
mentul, prezența, rezultatele

Sînt însă ți situații în care își fac 
loc interese înguste, meschine — 
ceea ee dnee la „aprovizionarea* cen
trelor de pe o arie restrînsă. în vor
be, oricare profesor de educație fi
zică din Aind sau Bistrița, să zicem, 
declară eă sprijină centrele de atle- 
tism din raionul lor. In fapt, însă, 
ei atrag elevii bine dotați spre alte 
ramuri de sport, găsesc tot felul 
subterfugii pentru a-i îndepărta 
atletism sau, pur ți simplu, vin 
represalii bine mascate din punct
vedere pedagogic („Nu i-am dat voie 
la antrenament eă a luat notă slabă 
la matematică* etc.). Alteori, pro
fesorul îți răspunde pe șleau, fără 
jenă,: ] l ; L >

;— Eu l-am descoperit pe X. De 
ee să-1 dau altuia, cînd pot să-1 
cresc en? j . ,.

Răspunsul trădează un' egoism cu 
implicații arivistice, care poate j dpee 
la ratarea ,unni virtual! campion1, de
oarece profesorul respectiv/ de Cele 
mai multe ori, nu are nici calificarea 
și nu poate crea nici condițiile ne
cesare — pe eare un centru de an
trenament le are — elevului său.

In această direcție, se impune o 
analiză temeinică de eătre consiliile 
regionale pentru educație fizică ți 
aport și secțiile de învățămînt re- 
gionalc, pentru ea asemenea mentali
tăți greșite să dispară ți dirijarea 
ăfa arilor talentați spre centrele de 
antrenament să se facă în condiții 
normale, „dezbărînd pe unii dascăli

t
V •
5.*
r ■ r

Problema centrelor 
pe ramuri de sport 
alte fațete, pe care 
cuprinde în rîndurile de mai sus: 
sistemul finanțării lor — adeseori 
banii federațiilor fac prea îndelung 
popas la consiliile regionale sau nu 
ajung de Ioc la destinație — „apro
vizionarea* lor cu cele mai bune ma
teriale — atribut adeseori uitat, al 
federațiilor și al consiliilor regionale 
— îndrumarea metodică, numărul lor 
redus (la natație îndeosebi) ceea ce 
nu asigură o bază largă sportului 
de performanță etc.

înainte înșă de a tțnaliza și aceste 
aspecte, ește necesar ca federațȘle 
de Specialitate> și consiliile regionale 

educație jfiiică șr sport să 
re$o?stdere parametrii problemei, 's<f 
<se intereseze mbi îndeaproape de adi-, 
■vitatea centrelor, să analizeze din non 
AMPLASAREA LOR, ÎNCADRAREA 
cu antrenori de specialitate, să le 
sprijine in depistarea si atragerea tu
turor elementelor valoroase și, mai 
ales, să se ocupe de crearea unei 
puternice BAZE MATERIALE, o con
diție esențială pentru viabilitatea a- 
cestor centre de antrenament care în
ghit anual peste 7 milioane de lei, 
iar unele dintre ele nu-și ating decit 
parțial scopul pentru care au fost 
create.

de antrenament 
are, desigur, și 
nu le-am putut

SEVER NORAN

Ne scrie președintele asocia
ției sportive din comuna Po
iana, raionul Calafat. Un pre
ședinte care nu prea e pre
ședinte, al unui consiliu care 
nu pred e consiliu. Și știți de 
ce ? Pentru că, de mai bine de 
un an. nici unul dintre acti
viștii Consiliului raional pentru 
educație fizică și sport nu și-a 

sfră- 
pînâ 
mai

luat inima în dinți să 
bată cei cîtiva kilometri 
în comuna Poiana (cea 
mare din regiune).

Dar, de ce trebuia să 
cineva de la .raion* ? 
spune tov. Gh Lica :

vină 
Ne 

spune tov. Gh Lica : „Ca să 
întocmească... procesul verbal 
de constituire a asociației (!?)" 

Frumoasă treabă. Stafi la bi
rou, tovarăși. Nu vă deran
jați I Mai ales că mare lucru 
nici n-ați avea ce face acum 
la Poiana. Teren nu mai este. 
Echipamentul și materialele 
sportive au dispărut. Competi
ții nu se mai organizează. Ce 
să... controlați ?

StățHiniștifi la Calafat 1 Mai 
ales că, oamenii corecți, tova
rășii din conducerea coopera
tivei de consum din Poiana ou 
avut grijă să vă vireze 8 000 
de lei. Chiar dacă - din 
cauza dv. — cei din Poiana nu 
pot cheltui nici un ban pentru 
activitatea sportivă pentru că 
nu s-a făcut, procesul-verbal 
de constituire I?

Hai să lăsăm gluma !._

Rubrică redactată de 
VALERIU CHIOSE 

și DAN GÂRLEȘTEANU, 
după scrisorile corespondenți* 

lor noștri
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Start în a X-a ediție a campionatului republican Interes deosebit pentru „Turul României*'

De mîine, terenurile de hand
bal reintră în_ drepturi. 
După o binemeritată va

canță, echipele Iau startul în noul 
campionat. Este de datoria jucă
toarelor și jucătorilor noștri, care 
ani de-a rîndul au deținut titlu
rile de campioni ai lumii, să 
arate în actuala ediție că hand
balul românesc, prin valoarea sa, 
are în continuare un cuvînt greu 
de spus în arena mondială. Acest 
lucru este întrutotul posibil, avînd 
în vedere calitățile handbalistelor 
și handbaliștilor noștri, condițiile 
de pregătire și calificarea supe
rioară a antrenorilor.

Dorim să vizionăm jocuri de un 
înalt nivel tehnic, spectaculoase și 
eficace. Să facem ca jocul urît, 
brutal, nespectaculos să romînă 
doar o amintire neplăcută.

La desfășurarea în bune condi
ții a competiției un rol deosebit 
le revine și .cavalerilor fluieru
lui*. Hotărîrile și deciziile lor vor 
influența în mare măsură clima
tul meciurilor. Avem arbitri cu o 
bună reputație internațională - 
Pândele Cîrligeanu, Gheorghe Po
pescu, Constantin Căpățînă, Varac 
Pelenghian, Vasile Sidea - de 
la care așteptăm adevărate lec
ții de arbitraj.

Tn toate orașele care au echipe 
în campionat terenurile au îm
brăcat haine de sărbătoare și 
sînt gata să-și primească oaspe
ții — jucători și spectatori.

Steaua are un
începerea noului campionat găsește 

echipele participante bine pregătite. 
Asistînd la antrenamentele formației 
campioane ne-am dat seama că aici 
s-a muncit intens, cu multă seriozi
tate și tragere de inimă. Tot la 
Steaua am găsit și o noutate : maes
trul sportului OCTAVIAN NIȚESCU 
este, noul antrenor principal al echi
pei (prin renunțarea profesorului loan 
Kimst-Ghermăneșcu, din motive pro
fesionale. de a mai pregăti echipa). 
Bineînțeles, n-am scăpat prilejul unei 
discuții cu noul antrenor.

— Cum vă simțiți in postura de 
antrenor al echipei campioane?

— Prekiînd această formație, pot 
.spune că am primit o moștenire foar
te valoroasă. Voi face tot posibilul 
ca munca pe care o voi depune să 
se apropie cit mai mult de ceea ce 
a obținut predecesorul meu.

— Cwm v-a(i pregătit pentru noul 
campionat ?

— Propriu-zîs, în această vară, e- 
chipa' noastră nu și-a întrerupt pre
gătirea. După terminarea campiona
tului, am plecat pentru două săptă
mîni în Elveția (2—13 iulie), pnde 
am cîștigat' toate jocurile susținute. 
A urmat Turneul armatelor prietene 
de la Budapesta. Aici, într-o com
panie foarte valoroasă Steaua s-a cla
sat pe primul Ioc, învingînd în ulti
mul meci pe binecunoscuta Dukla 
Fraga. De la 30 iulie la 4 august 
am avut o scurtă perioadă de odihnă, 
iar la 5 august am reluat pregătirile 
în vederea noului campionat'. La an-

Dinamo București și-a întinerit echipa
Ne aflăm în pragul unui nou cam

pionat republican și participantele la 
actuala ediție sint pe punctul de a-și 
încheia pregătirile începute cu cîteva 
săptămîni înainte. Printre echipele 
vizitate în aceste zile a fost și cea 
a dinamoviștUor bucureșteni, care — 
după atiția ani — nu mai pornește

nou antrenor
trenamente contăm pe jucătorii de 
anul trecut, cărora li s-a adăugat un 
nou „tunar44, fratele lui Gh. Gruia, 
Victor, din care sper să „se o a tem “ 
ceva. 0 prezență dorită de toți este 
aceea a lui PUIU NODEA, care de 
cîteva săptămîni și-a reluat antrena
mentele, mani fes tind o mare poftă 
de lucru, după o convalescență des
tul de îndelungată.

— Și acum, clasica întrebare: Ce 
proiecte aveți în noul an competițio- 
rial ?

— Voi fi cît mai concis. Primul 
—• cîștigarea campionatului; al doi
lea vizează participarea în „Cupa 
campionilor europeni*4, competiție al 
cărei trofeu, mai ales după victoria 
asupra lui Dukla, sperăm să po
posească și în vitrina clubului nostru.

Am mulțumit interlocutorului nos
tru, urîndu-i succes în noua sa 
muncă.

Interviu consemnat de
PAUL IOVAN

Echipele campioane de-a
în cele nouă ediții anterioare, titlu

rile au revenit următoarelor formații : 
feminin — 1958—59, Cetatea Bucur 
(Progresul) ; 1959—60, Știința Bucu
rești ; 1960—61, Rapid București;
1961—62. Rapid București; 1962— 
63, Rapid București ;. 1963—64, Ști- 

în cursă aureolată cu titlul de cam
pioană.

Băieții lui Oprea Vlase erau în 
toiul unui antrenament „tare". L-am 
răpit, totuși, pe antrenorul emerit al 
dinamoviștilor din mijlocul jocului la 
două porți ce se încinsese pe teren, 
pentru a afla cîteva amănunte des
pre noua echipă a clubului din șo
seaua Ștefan cel Mare și perspec
tivele sale în acest campionat.

„Avem un lot nou de 16 jucători 
— ne-a spus antrenorul Vlase : Redl, 
Bogolea, Costache II, Moser, Nica, 
Samungi, Lieu, Moldovan, Badea (de 
la Rafinăria Teleajen), Khun (Sf. 
Gheorghe), D. Marin, Cantaragiu, 
Bulibașa, Zadorojnai (toți de la Tî- 
nărul Dinamovist), Teodorescu f-Șr. 
sp. 1) și Fehr (Șc. sp. Petroșeni). 
Echipa a fost mult întinerită. La 
ora actuală, am ajuns la o medie de 
vîrstă a lotului de 24-—25 ani.

în noul campionat, principalul nos
tru obiectiv va fi pregătirea și roda
rea lotului. Va trebui să îmbinăm cît 
mai bine experiența celor mai vechi 
cu elanul și puterea de luptă a tine
rilor. Aceasta, firește, ne va lua un 
timp mai îndelungat, dacă vrem nea
părat să facem o treabă bună. Iată 
de ce, deocamdată, nu vizăm un loc 
fruntaș în campionat. Mai mult decît 
rezultatele imediate ne interesează să 
readucem pe terenurile de handbal 
o echipă care să poată urma drumul 
glorios al foștilor deținători ai „Cupei 
campionilor europeni".

RODICA VIȘAN

lungul celor nouă ediții
ința Timișoara ; 1964—65, Știința
București; 1965—66, Universitatea 
Timișoara ;■ 1966—67, Rapid Bucu
rești ; masculin — Dinamo Bucu
rești a cîștigat titlul de 7 ori, iar 
Steaua de 2 ori, tn anii 1962—63 și 
1966—67.

(Urmare din pag. 1)
— vor putea să se impună în lupta 
pentru cucerirea definitivă a „tri
coului galben". Se profilează, deci, 
un spectacol sportiv de calitate, o 
întrecere dîrză, fără precedent în 
istoria sportului nostru cu pedale.

Publicul sportiv, avizat de im
portanța acestei întreceri, așteap
tă cu interes desfășurarea compe
tiției. într-o convorbire telefonică, 
tov. ing. TEODOR OPRICĂ — 
președintele Consiliului regional 
pentru educație fizică și sport Ga
lați — ne spunea :

„în regiunea noastră. „Turul 
Româoiei" stîmește un interes 
deosebit S-a format o comisie 
pentru organizarea sosirii în etapa 
a Ii-a, condusă de tov. prof. 
D. Stanciu — vicepreședinte al 
Consiliului regional pentru educa 
ție fizică și sport. Sînt covins că 
pe traseul cursei vor fi prezenți 
mi; și mii de cetățeni care-i vor 
saluta pe cicliști. La sosire, fie
care . articipant va fi întîmpinat 
de un pionier care va purta nu
mărul de concurs al oaspetelui 
său. El îl va conduce pe rutier Ia 
locul de cazare, îi va arăta fru
moasele edificii ale orașului nos
tru".

Tov. TEODOR CONSTANTI- 
NESCU — președintele Consiliului 
regional pentru educație fizică și 
sport Ploiești — ne-a comunicat :

■snam începe returul
Intrase în tradiție ca returul 

campionatului republican al cate
goriei A de rugbi să înceapă în 
ultima duminică a lunii august. 
Iată, însă, că la actuala ediție a 
competiției a intervenit o... excep
ție : amînarea primei etape din 
retur cu o săptămînă. Federația 
de resort a motivat această măsu
ră prin aceea că numeroși rug- 
biști se aflau în examene. Moti
varea este numai parțial plauzi
bilă. Dar dacă o asemenea mă
sură a fost luată, era de dorit ca 
ea să fie comunicată mai din timp 
echipelor și nu cu numai o săp
tămînă înainte de reluarea prin
cipalei competiții interne...

Și, astfel, refund campionatului 
începe astăzi pe terenul uzinelor 
Republica, cu meciul Gloria — 
Dinamo. Un meci în care prima 
echipă luptă pentru a ieși din 
zona codașelor (locul 10), în timp 
ce cea de a doua, care talonează 
strîns pe lider, face toate efortu
rile pentru a realiza maximum de 
puncte.

în cuplaj, duminică, pe terenul 
din Parcul Copilului, se vor în
tâlni Steaua cu Rapid și Grivița 
Roșie cu Progresul. Atît Steaua, 
cît și Grivița Roșie păstrează pri
ma șansă.

Celelalte trei jocuri ale etapei 
au loc în țară. Cri mai echilibrat 
pare să fie meciul de la Constanța, 
dintre Farul și Rulmentul Bîrl.ad, 
dat fiind faptul că rugbiștij bîr- 
lădeni știu să joace la fel de bine 
și în deplasare. La Cluj, Agrono
mia va primi replica Științei din 
Petroșeni, într-un meci în care 
trece drept favorită, iar la Iași, 
Politehnica va juca cu Precizia 
Săcrie. La prima vedere, un bun 
prilej pentru ieșeni de a-și spori 
„zestrea" de puncte.

Iată și clasamentul general 
înainte de returul campionatului:

^„«Turu-I României»- va fi o ade
vărată sărbătoare sportivă pentru 
orașul nostru. Sosirea va avea loc 
pe stadionul Petrolul și în întâm
pinarea ei vor fi organizate atrac
tive întreceri sportive. Pentru cei 
mai buni dintre participanții în 
prima etapă a acestei întreceri in
ternaționale am pregătit frumoase 
premii, lucruri care să le amin
tească cu plăcere de «orașul auru

lui negru»".
în ceea ce privește premiile, tov. 

C. DUMITRIU — membru în di
rectoratul cursei — ne-a vorbit 
despre cele ce vor fi acordate de 
A.S. LOTO-PRONOSPORT. în 
afara premiilor oferite în fiecare 
etapă, primii 4 clasați la finele 
cursei vor primi și alte importan
te premii. Este, desigur, un stimu
lent care va contribui Ia dinami
zarea cursei.

Interesul manifestat pentru cea 
de-a XVI-a ediție a „Turului Ro
mâniei* crește de la o zi la alta. 
Puternicelor echipe de peste hota
re le vor fi opuse 5 formații româ
nești. Desigur, speranțele noastre 
se leagă de cele două reprezenta
tive de seniori care vor trebui să 
ne dovedească pe șoselele „Turu
lui României" că merită simpatia 
maselor de spectatori, că se poate 
avea încredere în ele pentru evo
luția în celelalte mari competiții 
la care vor lua parte în viitor.

1. Grivița Roșie 11 10 1 0 189: 39 32
2. Dinamo 11 10 0 1 197: 47 31
3. Steaua 11 7 1 3 143: 57 26
4. Polit. Tași 11 4 3 4 48: 36 22
5. Farul C-ța. 11 5 0 6 75: 61 21
6. Rulm. Bîrlad 11 5 0 6 84: 92 21
7. Șt. Petroșeni 11 3 2 6 40: 69 19
8. Progresul 11 3 2 6 54: 91 19
0. Agronomia Cluj 11 4 9 7 39: 85 19

10. Gloria 11 3 2 6 51:126 19
11. Precizia Săcele 11 2 3 6 44:193 18
12. Rapid 11 2 2 7 40:124 17

CONCLUZII DUPĂ BALCANIADA DE LA HUNEDOARA:

Nu s-a muncit bine cu juniorii!
............ - I * I ■■fc- •• î A?- -t & ->r- • S; U i i’f !’’ ** r' >

p importanță pentru aceștia, deoarece aveau 
asigurat tacul al doilea, r' 3 ,

Cauzelej smU multiple, dar npi ne vom ocupa 
doar de zc|te.va^ pe <jare le considerăm mai 
importante. Motivul principal care a determi
nat pierdbrta nreciutilor cu Bulgaria și cu Tur- 
tiâ la diferențe rde 1?9 și ^respeativ 2& de ,pun$te, 
lfa constituit 2 stac?a psihică tbtal necotespiin- 
zătoâre^ a jucătorilor români. »E1 au acționat 
Umo^ațl, vs-au5 lăsat 'depășiți de forța de luptă 
“ au» uitat parcă și cele’ maî ele*-
montare cunoștințe de »tehnică» și tactic^. 
tunci cind au luptat (repriza secundă a par
tidei cu iugoslavia și întregul meci cu Gre
cia), au dovedit că âu posibilități, că pot ob
ține rezultate mai bune.

Pregătirea tehnică și tactică a lăsat și ea d« 
dorit. în ofensivă, împotriva „zonei* a fost 
aplicat numai atacul 1—4, iar cind era evident 
că acesta trebuia schimbat, antrenorii C. Dir
jan șl V. Dăscălescu au dat din umeri si au 
spus că echipa este pregătită doar pentru a- 
ceastă așezare ! în apărare a fost pregătit 
doar sistemul ,om la. om“ clasic. Jn momentul 
în care s-a impus utilizarea presingului, ad
versarii (basehetbaliștij bulgari) s-au i,dus“ la 
20 de puncte, iar ctad a fost solicitată „zona*4, 
antrenorii an răspuns că jucătorii nu sînt pre
gătiți pentru așa ceva. Aruncările la cos de 
la semîdistanță și de la distanță, ^armă” fo
losită cu predilecție de . toate echipele, au a- 
părut la jucătorii noștri de-abia spre Sfîrșitul 
icompetittai. ctad Vasile Popa, ; Viorel Moisin, 
Dorin Dumitru și Lucian Andrelțu" au avut 
curajul să încerce coșul de la 5—6 metri, în-
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canie de 
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A <V-a ediție a campionatului balcanic, 

baschet ?pentru juniori; desfășurată^ L- — 
ți oara» a constituit o frumoasă ? propagandă 

joc sportiv. într-adevjârt reprQzqp- 
_____  2”^r^lâvibi (cîȘtigătoarea turneului),. , 

Jreciei, Turciei, Bulgariei o și —e m uitiineie 1 
. cea a României, afc realizați 

palpitante, unele de ridjeată yaloa^Cj
Btru .aiest j< 

veld lufeosl 
■ciei, Turci< 
flpuă partide - 

meciuri palpil----- , ___ _ ------ T..
tehnică, ri^afizmd 6u ctele dintre formațiile di

L___J-

turneului)

realii» tț

țeimfcă, riVahzmd cir ctele dintre formațiile de 
șenișriij < . i t •’ < .1 ( s '
l Ca aspect general, întrecerile au Memonstrah 
că baschetul eontinuă să se îndrepte spre un 
joc in egală măsură tehnic și atletic, in care 
înălțimea jucătorilor, forța și viteza se îm
pletesc armonios cu deprinderile tehnice însu
șite pînă la, virtuozitate, cît privește tactica, 
caracteristica principală o constituie simplitatea. 
Blocajele, depășirile și aruncările la coș de 1» 
semidlstanță și distanță au fost cele mai frec
vente. Pivoți! au marcat des, ca urmare a 
acțiunilor poziționale, dar mai ales din reluări 
și voleibolări. Un alt element esențial l-a con
stituit combativitatea. Sub acest aspect, cele 
patru formații oaspe au făcut adevărate de
monstrații de putere de luptă, de dirzenie, de 
dăruire pînă la ultima picătură de energie.

★
Din păcate, comportarea juniorilor români a 

surprins în mod neplăcut. Echipa României a 
pierdut două meciuri Ia diferențe mari (cu 
Bulgaria și cu Turcia), a fost condusă cu 20 
df puncte la pauza partidei cu Iugoslavia și a 
0bținut o singură victorie (Ia un punct) în.-J. 
întîlnirea cu tinerii basehetbaliști greci, în
tr-un joc al cărui rezultat nu mai avea nici

y «adversarilor, ai» uitat parcă și

> 
$

£ 
u

n

scriind și aduci nd, astfel, puncte prețioase re
prezentativei noastre. Este drept, însă, condi
țiile de pregătire a aruncărilor la coș au fosț 
vitrege : în perioada dinaintea competiției, cei 
14 jtaefctdrr care ; au alcătuit lotul nostru au a- 
vut ,1a dispoziție doar două panouri ;

Mai departe, putem spune dă nici numirea 
t i celor doi ăntronori ntu a fost cea maipctlăvita* 

Prof. C. Dîrjan nu a lucrat pînă acum efectiv 
cu juniorii și,*în plus, fiind ocupat cu antre
namentele lotului, nu a putut nici să-și. în
deplinească obligațiile pentru care este sala
riat (antrenor federal, răspițnzînd ț d$ pțohle* 
mele de tineret și de juniori). în această vară 
au funcționat1 niai multe tabete de* pregătire 
/(organizate def F. R. Baschet și Jțe Ministerul 
învățămîntului), care nu au lost controlate1, 
jașa cuni s-ârițfi cuyepi^ de către? anțrenorul 
federal. Cît privește pe prof. V. Dăscălescu, 

*dAșp are rițîva ani de muncă1 cu I juniorii, el m 
n-a obținut pipă, acum decît rezultate modeste, 
care nu-1 îndreptățeau să ocupe funcția de 
antrenor adjunct al lotului național. în schimb, 
antrenorul care a ridicat cele mai valoroase e- 
lemente, prof. V. Mureșan de Ia Școala spor
tivă din Cluj, nu a făcut parte din colectivul 
de antrenori, deși merita cu prisosință • Mai 
mult chiar, trebuie precizat că nici unul din
tre antrenorii care se ocupă de mulți ani de 
selecția și pregătirea juniorilor și au obținut 
reale succese (Vasile Mureșan din Cluj, Ale
xandru Botoș din Constanța, Silvia Popescu 
din Ploiești. Traian Constantinescu din Ora
dea, Stela Rusu din București, Cornel Corela 
din Pitești ș.a.) nu au fost în vederile fede
rației. Este, dacă vreți, o situație asemănătoare 
cu cea a lotului de junioare (ale cărui rezul
tate obținute în cadrul „europenelor** din 1965 
și 1967 sînt mediocre) antrenat ije Grigore A- 
vachian (de asemenea cu rezultate modeste îtt 
munca cu , junioarele), ta vreme cp. Gheorghe 
Roșu din Brasov este doar antrenor secund, 
iar Emil Maneă si Gheprfthn Benone din Buru^ 
rești, Gabriela Both din Satu Mare, Gheorghe

lFnlop din Tg. Mureș, Tiber iu Basilides din 
Gheorghieni, Nicolae Martin din Cluj ș.a. ale 
^căror merite sînt binecunoscute, stau în a- 
nonimat.

Este cazul ca măcar acum, în ceasul al 12-lea, 
să înceteze favoritismul din munca federației.

feintre numeroșii antrenori din țară care se 
deupă de depistarea și pregătirea juniorilor, . lă 
Hunedoara au fost prezenți numai doi, ambii 
veniți pe speze proprii: Stela Rusu și Vasule 

; Mureșan, ultimul aducînd si cîțiva dintre ju
cătorii școlii sportive din Cluj. Gestul acestor 

(antrenori este -y semnificativ, el îlustrînd pasiunea; 
pentru baschet, atașamentul față de juniorii pre- 

''gâti'țî (fîechrfc avea în lot cîîiva jucători). Dar, 
]nu ,ar fi fost f maț just ca federația să invite 
pe unii diacre cei mai buni antrenori de ju
niori din țară sau măcar să organizeze $ 
excursie cu condiții avantajoase pentru parti- 
cipanți ? Sîntem convinși că o asemenea ini* 
țiativă ar fi fost fructuoasă, deoarece antre
norii ar fl învățat, de pildă, că jucătorii de 
1,70—1,Sâ m sînt menținuți doar dacă au cali
tăți excepționale (ceea ce nu este cazul cu 
juniorii noștri de această talie), că cel înalți 
nu trebuie să fie doar inalți, ci M buni (lucru 
pe care l-am scris în coloanele ziarului nostru 
după fiecare campionat republican școlar si de 
juniori, dar...), că ta ÎS ani jucătorul trebuie 
»ă fie „copt- pentru a păși ta rfndurile'na
ționalei de seniori șl că pentru toate acestea 
se cere o selecție extrem de judicioasă, o mun
că de pregătire cu volum și tnteP?1€atewx<^’ 
respunzătoare cerințelor modeme. Noi swcrain 
că antrenorii aflați la Hunedoara vor 
tăsi (bineînțeles, cu snrijtaul cnleejulul centra» 
de antrenori și celorlalți specialiști) Învățămin
tele trase, astfel ca întreaga activitate cu m- 
ntorH să se. îmbunătățească- șls””vem o echipă, eu adevărat de perspectivă.

" B. STANCULESCU



CAMPIONATELE MONOIALt 
BE LUPTE GRECO ROMANE

SALTEAUA „C“

La categoria 63 kg

și-a surclasat adversarul

I
I
I
I

(ȘAIAC CANOE

In prima zi sportivii români
• •au obfinut JO victorii

Salteaua „A“
N. Martinescu învingător
după un singur minut

a apărut 
cea de a

Prima pereche care 
pe saltea, inaugurînd 
XVI-a ediție a campionatelor 
mondiale de lupte, a fost ceho
slovacul Zeman și danezul Bur
ger, la categoria 52 kg. Meciul 
lor s-a încheiat la egalitate. în 
general, se poate spune că me
ciurile din turul I, la categoriile 
62 și 70 kg, care s-au desfășurat 
dimineața pe salteaua „A“, au 
fost interesante, viu disputate și 
«-au terminat cu deciziile aștep
tate. O foarte frumoasă impresie 
a lăsat, în primul său meci, tî- 
nărul nostru reprezentant, 
I. Enache (20 de ani) care, întâl
nind pe campionul Poloniei, 
T. Kachqi (70 kg), a cîștigat de 
•o manieră categorică (punctaj 
5—2). Enache a inițiat în repri
zele I și II cîteva acțiuni spec
taculoase și a contracarat inten
țiile adversarului său. El putea 
să obțină un punctaj și mai 
mare dacă ar fi fost mai ofensiv 
hl ultimele minute ale partidei. 
C. Turturea, la categ. 52 kg, a 
reușit un rezultat de egalitate 
Jn fața unui adversar incomod, 
R. Lacour (R.F.G.), care a cuce
rit medalii de bronz la ultimele 
ediții ale „mondialelor" și „eu
ropenelor", Turturea a încercat 
bl reprizele a Il-a șiaHI-a cîte
va acțiuni la braț, dar sportivul 
vest-german a fost atent.

Dintre celelalte confruntări 
ne-au plăcut în mod deosebit me
ciul susținut de japonezul Saku
rama și belgianul Mewis (categ. 
62 kg) (a cîștigat primul), pre
cum și întîlnirea dintre Sovieti
cul Novohatko și dublul cam
pion mondial și campion olim
pic, iugoslavul Horvat. Deși a- 
eeasță partidă s-a înaheiat la 
egalitate, fără să se fi înregistrat 
puncte tehnice, publicul i-a a- 
plaudat pe cei doi sportivi pen
tru risiipa de energie pe care au 
făcut-o. Alte rezultate maj inte
resante : categ. 52 kg: Haiduk 
/(Polonia) b„p. Mahmov (Iran), 
ÎBakulân (U.R.S.S.) b. tuș Bitter- 
bling (R.D.G.), Alker (Ungaria) 
•egal cu Kerezov (Bulgaria), 
®. Marinko (Iugoslavia) b.p. D. 
iHazewinkel (S.U.A.), M. Cikmaz 
.(Turcia) b. tuș Casqilho (Portu
galia) ; categ. 70 kg: Oka (Japo
nia) b.p. Hartman (Austria), Ost 
^(Belgia) b. tuș Buchanan (Anglia), 
Tap io (Finlanda) egal cu Poikala 
(Suedia). în reuniunea de asea
ră s-au înregistrat următoarele 
«rezultate :

La categoria 97 kg reprezentantul 
nostru, N. Martinescu a obținut’ o 
frumoasă victorie înainte de limită în 
fața japonezului T. Hatto. Semigreul 
■nostru n-a avut nevoie decît de un 
minut pentru a tranșa în favoarea 
lui soarta meciului. Printr-un dublu 
salt, de o rară frumusețe, Martinescu 
11 pune cu ambii umeri pe saltea pc 
adversarul său și cîștigă astfel prin 
tuș. La categoria 52 kg G. Turturea 
reușește să avanseze spre finala com
petiției. - Sportivul român a susținut 
(în turul II) un meci viu disputat cu 
iranianul Mahnov, un luptător foarte

la un 
I clt 

și în cea de a 11-a reușește să evite 
înfringerea. în ultimul rund Turturea 
atacă insistent și printr-o centură 
laterală cîștigă prin tuș.

Alte rezultate: categ. 97 kg — 
Klinge (R. F. G.) b.p. Sl'ensland 
(S.U.A.), Topuz (Turcia) b.p. Malm- 
berg (Finlanda), Radev (Bulgaria) 
b.p. Kiehl (R.F.G.), Kiss (Ungaria) 
b.p. Kwiecinski (Polonia). Categ. 52 
kg (turul II) — Zeman (Ceho
slovacia) b.p. Mewis (Belgia), Bur
ger (Danemarca) 
ponia), llaiduk 
cour (R.F.G.).

rezistent, care de trei ori era 
pas de tuș dar, atîl' în repriza

b.p. Sakurama (Ja- 
(Polonia) b.p. La-

T. RĂBȘAN

SALTEAUA „B“

DIN PRIMUL TUR
AU ÎNCEPUT surprizele

Meciurile programate în prima 
zi a „mondialelor", la salteaua 
B, au reținut în principal aten
ția spectatorilor bucureșteni. în 
urma tragerii la sorți, la cat. 57 
kg și 78 kg, din primul tur s-au 
întîlnit luptători redutabili, consi
derați de specialiști ca 
la actuala ediție.

„Deschiderea", la cat. 
au îăcut-o campionul

favoriti

57 kg. 
mondial

tre situațiile favorabile create. El 
a primit decizia la puncte cu 
4:2.

La cat. 78 kg. Ion Țăranu a în
tîlnit un adversar dificil, pe polo
nezul Czardybon. EI a repurtat 
totuși victoria (cu 2:1) în urma 
faptului că în ultima repriză, 
Czardybon a primit un avertis
ment pentru pasivitate.

Iată alte rezultate înregistrate 
în primul tur:

Cat. 52 kg: Puls (R.D.G.) b. p. 
Ratko (Iugoslavia), Kazakov 
(U.R.S.S.) b.p. Traikov (Bulgaria);

Cat. 78 kg: RIZMAYER (Ungaria) 
b.p. Karigl (Austria); Takede (Ja
ponia) b.p. Santos (Portugalia), 
Dorosiev (Bulgaria) b.p. Nenadic 
(Iugoslavia), Vesper (R.D.G.) egal 
cu Netekoven (R. F. a Germa
niei), Igumenov (U.R.S.S.) egal cu 
Karstrom (Suedia).

Favoriții categoriei grea au ob
ținut în primul tur rezultate scon
tate. Astfel, KOZMA (Ungaria) 
l-a învins prin tus pe elvețianul 
Bachmann, iar fostul campion 
mondial ROSCIN (U.R.S.S.) l-a 
depășit pe bulgarul Petrov, care 
în final a fost învins prin des
calificare. O victorie aplaudată a 
obținut Constantin BUȘOI, care 
a reușit să treacă de experimen
tatul Hekkala (Finlanda). Turul II:

La categoria 57 kg, campionul 
mondial. FR. STANGE (R. F. a 
Germaniei) l-a învins la puncte

întrecerile primului tur din ca
drul categoriei 63 kg, la care par
ticipă 19 concurenți, s-au în
cheiat fără surprize.

Spre marea noastră satisfacție, 
reprezentantul României la a- 
ceastă categorie, Simion Popescu, 
a reușit să intre în turul urmă
tor, fără nici un punct de pena
lizare. Popescu l-a întîlnit în pri
mul meci pe S. Skrydstrup (Da
nemarca). Chiar din prima re
priză, luptătorul nostru a intrat 
decis și în urma unui salt a reu
șit să-și ducă adversarul 
ter. De aici a „plecat" 
centurare laterală, mai 
partea stingă, apoi pe 
asigurîndu-și un avans 
puncte. în repriza secundă, da
nezul s-a apărat tot timpul pentru 
a evita tușul, fapt pentru care 
arbitrii i-au dat două avertis
mente. în ultima repriză, Po
pescu a reușit să străpungă a- 
părarea disperată a danezului, 
ducîndu-1 din nou în parter. Re- 
luînd lupta „de sus", l-a sufocat 
pur și simplu pe danez, determi- 
nînd pe arbitri să-i dea acestuia 
ultimul avertisment, astfel 
min. 8 Skrydstrup a fost 
lificat.

Tot la această categorie, 
nezul H. Fujimoto, avînd 
vețianul C. Hutter un adversar 
lipsit de experiență, a reușit să 
cîștige la tuș. Cei doi învingă
tori sînt singurii care au intrat 
în turul următor fără puncte de 
penalizare. Nici campionul mon
dial, R. Rurua (U.R.S.S.), nu a 
reușit acest lucru, el cîștigînd 
doar la puncte.

Iată și celelalte rezultate de 
la această categorie: Jiri Svec 
(R.S.C.) — Dimitar Galintchev 
(B) meci nul; Hideo Fujimoto 
(Jap.) b. tuș Clemens Hutter 
(Elv.); Roman Rurua (U.R.S.S.) b. 
p. Martti Lavkso ■
Baracsi (Ung.) — 
der (R.D.G.) meci 
Korzen (Pol.) b.p. 
(R. F. a Germaniei); Metin 
kok (Turcia) b.p. Sreten Damjano- 
vic (Iugoslavia); Leonard Dutz 
(Belgia) b.p. A. Morais (Port.) ; 
Irag Khosrokiani (Iran) b.p. Cof- 
fes Charles (S.U.A.).

în par- 
într-o 

întîi pe 
dreapta, 
de 5

că în 
desca-

japo- 
în el-
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(Fin.),- Imre 
Lothar Schnei- 
nul; Czestaw 
Fritz Schrader

Ala-

I
I
I 
I

Rezultate scontate 
la categoria 87 kg.

I

• întreb pe unul din 
•puștii care au intrat ieri 
gratuit la „mondiale" :

— Iți plac luptele gre- 
®o-romane ?

— Da
— De ce ?
— Fiindcă sînt... libere!
• Cel mai greu „greu" 

ral acestor întreceri ; Ist- 
van Kozma (Ungaria) cam- 
EPion mondial, olimpic și 
-european. 140 de kilogra
me, 1,92 metri înălțime !

— Pasiunea dumneavoas
tră ?

— Baschetul ! Da, da, am 
5ucat în prima divizie a 
tării !...

• La masa presei fac 
Cunoștință cu cel mai sim-

Debutanlul Ion Enache (stingă) în timpul unei ac/iuni la parter in meciul 
~ -- - - (Polonia)

pe NILSEN (Danemarca). Un meci 
deosebit de disputat a fost cel 
dintre Shafizadeh (Iran) și Puls 
(R.D.G.). Victoria la puncte i-a 
revenit sportivului iranian, neîn
vins pînă acum în concurs. Lup- 
tînd cu multă ambiție, executînd 
variate procedee tehnice, ION 
BACIU a repurtat un frumos suc
ces în partida cu J. HAZEN- 
WlNKEL (S.U.A.). Baciu a cîști- 
gat prin tuș în urma unui tur 
extraordinar de cap.

Iată și alte rezultate înregis
trate în reuniunea de ieri : cat. 
+97 kg: YLMAZ (Turcia) și SCH- 
VARTZ (R. F. a Germaniei) au fost 
descalificați pentru pasivitate, 
VOJDA (Polonia) b. dese. M. 
NO VERI (Liban); cat. 57 kg: BE
SERGIL (Turcia) b. p. RAPAJIC 
(Iugoslavia).

cu T. Kachel

Stange (R.F. a Germaniei) și ira
nianul Shafizadeh. După o repriză 
egală, luptătorul iranian a trecut 
la ofensivă și în urma unui reu
șit tur de șold și-a fixat adver
sarul la parter, acumulînd puncte
le necesare victoriei. Notăm deci, 
prima surpriză 1

Cu viu interes a fost așteptată 
partida dintre reprezentantul ță
rii noastre Ion Baciu și Besergil 
(Turcia) clasat pe locul III la 
C. M. din 1966. Cei doi sportivi 
s-au mai întîlnit anul acesta la 
Minsk, cu ocazia „europenelor", 
unde victoria a revenit lui Be
sergil. Primele două reprize au 
fost de studiu. încurajat frenetic 
de public, în repriza a 3-a I. 
Baciu a executat la marginea 
saltelei un fulgerător tur de cap 
acumulînd astfel două puncte. în 
continuare, inițiativa a aparținut 
lui Baciu, care însă s-a pripit și 
nu a mai finalizat nici una din-

La categoria 87 kg participă 14 
luptători. Meciurile cele mai 
disputate le-au furnizat V. Olenik 
(U.R.S.S.) cu P. Punkari (Finlan
da), J. Kormanik (Cehoslovacia) 
cu H. Kenjiro (Japonia) și V. 
Țințarov (Bulgaria) cu N. Ugar 
(Turcia), încheiate cu victoria 
primilor.

Luptătorul român Gheorghe Po
povici a avut în acest tur un ad
versar foarte valoros. Este vorba 
de L. Metz (R.D.G.), clasat pe 
locul al Ill-lea la J. O. de la 
Tokio. Nici unul nici altul nu au 
reușit să finalizeze acțiunile ast
fel că disputa lor s-a încheiat 
la egalitate.

Ugar
Valentin Olenik 

Pentti Punkari

nul ; 
Hen-

Si-

• ••

patic cronicar de lupte : 
suedeza Cristina Sahlin.

— Sînteți 
lupte ?

— După 
atletism.

— Deci, 
tism ?

— Nu, atletismul îl 
tic : vezi cei 44 de 
ai mei la aruncarea dis
cului, vezi locul doi pe 
care îl ocup în Suedia !

— Pot să văd și „locul I" 
pe care-1 ocupați aici, la 
masa presei ?

• — Americanii, îmi 
spune antrenorul Ion Cer
nea, au venit cu multe 
speranțe la această ediție 
a „mondialelor".

— Să ne așteptăm Ia o 
surpriză Ț

pasionată
lupte șl 
scrieți și

după 
după 

atle-
prac- 
metrl

— Nu m-ai înțeles : mă 
refeream la cei 18 juniori 
— speranțele lor — pe care 
i-au adus spre a urmări 
și a se familiariza cu în
trecerile supreme ! ...
• Cei mai buni fotbaliști 

ai „mondialelor" de lupte 
greco-romane ? Sportivii 
portughezi : 2—0 cu selec
ționata arbitrilor și oficia
lilor, 0—0 cu lotul nostru 
de lupte libere ! Precizăm : 
fără Eusebio !
• Crainicul :
— Peste cîteva minute, 

maestrul sportului Nicolae 
Martinescu va întîlni pe 
japonezul. ..

Vpcina mea din tribună :
— O fi tare, maică ?
— Cine, mătușă ?,

GH. CIORANU

Rezultate tehnice : Venko Țin- 
țarov (B) b. tuș Necdet 
(Turcia) ;
(U.R.S.S.) b.p.
(Fin.); Lothar Metz (R.D.G.)
Gh. Popovici (Rom) meci
Jiri Kormanik (R.S.C.) b.p. 
jiro Hiraki (Jap.); Branislav 
mic (Iug.) b. prin dese. Kowa- 
Iewski Giinther (R. F. a Germa
niei); Bertil Olsson (Suedia) — 
Laszlo Sillai (Ungaria) meci nul; 
Waclav Orlowski 
Frantz Potsch

(Pol.) b. tuș 
(Austria).

I
I
I
I
I

zici ? 
tare ca
femeie ?

— Japonezul,
— Dumneata ce
— Că nu e mai 

Nlcu !
— Iar te lauzi,

spune o voce groasă.
întreb cine sînt. Mi se 

răspunde : cooperatorii
Elisabeta și Costache Mar- 
tinescu, părinții acestui 
sportiv fruntaș. Au venit 
din comuna Vișani aici, la 
București, ca să-și vadă 
băiatul.

Nicolae Martinescu salu
tă publicul.

— Voinic flăcău ! exclam 
eu. Să vă trăiască 1
- Si 

Să-mi 
mai am

dumneavoastră, 
trăiască toți, 
șapte '.

că

V. TOFAN

Finalele campionatelor 
republicane

De luni pînă joi, inclusiv, sînt 
programate pe apele lacului Snagov 
întrecerile finale ale campionatelor re
publicane de caiac-cahoe ale seniori
lor. Evenimentul retine atenția nu 
numai prin prezența la start a nume
roși campioni și medaliați la recen
tele „europene44 de la Duisburg, ci și 
prin noua formulă de disputare. Este 
vorba de desfășurarea separată a 
probelor olimpice — la care sînt o- 
bligați să participe toți sportivii. 
Aceste întreceri au loc luni și marți 
(dimineața și după amiaza) la ur
mătoarele probe: K 1, 2, 4 ■—
1000 m; K 1, 2 — 500 ni (F) ; 
C 1, 2 — 1000 m. în plus, finaliștii 
ediției din acest an a campionatelor 
republicane mai au dreptul să con
cureze (miAcuri și joi) la una din 
celelalte probe: K 1, 2 — 500 m, șta
fetă, K 1, 2 4 - 10 000 m; C 1, 
2 — 500 și 10 000 m; K 4 și șta
fetă (F),

Foarte bună această inițiativă care 
se înscrie în planul de măsuri pentru 
depistarea și pregătirea celor mai va
loroase elemente de perspectivă pen
tru Jocurile Olimpice. Noua formulă 
de disputare a finalelor va face și 
mai spectaculoasă întrecerea pentru 
titlurile de campioni republicani. Cît 
despre participare, este suficient să 
amintim că la startul probelor vor 
fi prezenți A. Vernescu,. A. Sciotnic, 
M. Țurcaș, A. Contolenco, P. Maxim. 
A. Simionov, H. Ivanov, C. Covaliov.

Meciuri interesante
in „Cupa Progresul"
Deschiderea noului sezon competi- 

țional de tenis de masă a avut loc 
ieri cînd s-au desfășurat primele me
ciuri din cadrul „Cupei Progresul4. 
La fete participă cele mai bune „pa
lete44, Maria Alexandru, Eleonora Mi- 
lialca, Carmen Crișan, iar la băieți, 
au luat startul Radu Negulescu, A- 
dalbert Reti, Sîndeanu etc.

Rezultate tehnice, simplu senioare, 
grupa A : Maria Alexandru cu Vio
rica Ivan 2—0, Marilena Tomescu 
2—0, Mariana Stoian 2—0, Viorica 
Ivan cu Marilena Tomescu 2—0, Ma
riana Stoian 2—0, Magdalena Les ai 
cu Mariana Stoian 2—0, Maria Corodi 
2—0, Lidia Sălăgeanu 2—0, Marin 
Corodi cu Marilena Tomescu 2—0, 
Lidia Sălăgeanu 2—0 ; gr. B: Car
men Crișan cu Cornelia Alexandpcscu 
2—0. Monica Hariga 2—0, llajnal 
Corodi 2—0. Roberta Toma 2—0, 
Eleonora Mihalca cu Cornelia Alc- 
xandrescu 2—0, Roberta Toma 2—0, 
Monica Hariga cu Cornelia Alexan- 
drescu 2—1, Hajnal Corodi 2—1 ; 
simplu seniori, gr. A: Negulescu cu 
Păun” 2—0, Tothfaluși 1—2, Ancei 
2—1, Păun cu Tothfaluși 2—1, An
tonescu 2—1. Covaci cu Antonescu 
2—0, Papp 2—0, Ancei 2—1 ; gr. B: 
Reti cu Teodorescu 2—0, Dumitri» 
2—0, Chiru 2—0, Sîndeanu cu Du
mitriu 0—2, Săndulescu 2—0, Pa- 
nait 2—1 ; simplu juniori: Doboși— 
Lazăr 2—0, Stamatescu—Preda 2—0, 
Nicolae—Doru 2—0.

Competiția continuă — azi (de la 
ora 9 și ora 16) și mîine (de la 
ora 9) — tot în sala Dinamo.

I
I
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Campionatele republicane
Pe baza hipică din Calea Plevnei 

au continuat ieri finalele campionate
lor republicane de călărie.

Tricoul de campion al catego
riei mijlocii a fost îmbrăcat de ma
estrul sportului Vasile Pinciu, cu 
Crațiela, singurul dintre cei 25 de 
concurenți care a parcurs traseul 
fără penalizare (timp 1:31,8). Pe 
locurile următoare (2 și 3) s-au cla
sat P. Ciobanu (Dinamo), cu Mel- 
hior 4 p, 1:33,3 și respectiv C. Vlad 
(Dinamo), cu Pătrat 4 p, 1:34,7. La 
dresaj, categoria semigrea, lupta 
pentru întîietat’e s-a dat între repre
zentanții clubului Steaua, titlul de 
campion revenind lui N. Mihalcea, 
cu Dana (781 puncte). La trei puncte 
diferență s-a clasat D. Velicu 
(Steaua), cu Șeic, iar pe locul trei 
I. Molnar, cu Argint — 775 p. în 
afara campionatelor s-a disputat o 
probă de categorie ușoară, la care au 
participat 16 concurenți. lată clasa
mentul: 1. P. Ciobanu (Dinamo) cu 
Cocor 0 p, 53,1 sec; 2. G. Iancu 
(Progresul Craiova) cu Diamant 0 
p, 54 sec; 3. D. Loneanu (A.S.A. 
Cluj) cu Exact 0 p, 1:05.

întrecerile continuă azi (dimineață 
de la ora 9 dresaj categoria grea, 
după amiază de la ora 16 obstacole 
cat. semigrea și proba rezervată fe
telor) și duminică dimineață (de 
la ora 8 dresaj juniori, obstacole 
proba pe echipe și cat. grea), (p.v.)

I 
I

COSTIN CHIRIAC

★

(turul II): Steer 
I. Enacbe (decizie

Cat. 70 kg 
( (Ungaria) b.p.
' discutabilă), cat. 78 kg (turul II): 
I. Țăranu b.p. Karigl (Austria), 
Vesper (R.D.G.) b. tuș Shaclady 
(Anglia), Wiliams (S.U.A.) 
Ikoda (Finlanda); Cat. 57 kg 
rul II): Hanahara (Japonia) 
dese. Neckaz (Cehoslovacia), 
zakov (U.R.S.S.) b p. Grzyb 
lonia). Cat. 63 kg (turul II): 
Popescu (România) b.p.
Khosrov (Iran), Rurua (U.R.S.S.) b. 
tuș C. Hutter (Elveția), M. Ala- 
kok - (Turcia) b,p. Antonio Mo
rals (Portugalia).

r*4
I

b.p.
(tu

to.
Ka- 
(Po- 

S. 
Kiani
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De Ia F. R. Fotbal

ARBITRII MECIURILOR 
DE MÎINE

A.S.A. Tg. Mureș —• Farul: 
AL. ALEXE — Gh. Smeureanu 
(ambii din Rm. Vîlcea), I. Chili- 
bar (Pitești).

Universitatea Craiova — F. C. 
Argeș : I. RITTER — I. Boroș 
(ambii din Timișoara), David Ia- 
cob (Lugoj).

Steaua — Rapid : AL. TOTH — 
M. Bădulescu, T. Moga (toți din 
Oradea).

Dinamo Bacău — U.T.A.: C. 
NICULESCU — C. Sotlr, M. Sa- 
doveanu (toți din București).

St. roșu — Universitatea Cluj : 
GH. POPOVICI — Gh. Vasiles- 
cu I, V. Toma (toți din Bucu
rești ).

Progresul — Dinamo București : 
O. COMȘA — N. Mogoroașe, FI. 
Dumitriu (toți din Craiova).

Petrolul — Jiul: GH. L1MONA 
— A. Munich, C. Caramitru (toți 
din București).

IN LOC DE AVANCRONICĂ
Iată-ne in fața unei noi etape : 

a treia. Altădată, ea nu ar fi 
avut o însemnătate deosebită. 
Regularitatea echipelor de forță 
ale competiției făcea din întrecere 
o apă adincă ce curgea liniștită 
între malurile sale. Iar noi aș
teptam, la fel de liniștiți, așe
zarea lucrurilor. Acum, din mo
tive multiple, sîntem mai grăbiți, 
mai exigenți.

Spuneam că motivele care ne 
îndeamnă să adoptăm o atitu
dine diferită sint multiple. 
Din cea mai sumară e- 
numerare a lor n-ar putea lipsi: 
dificultatea sezonului internațio
nal, care a și început miercuri 
(in Berlinul occidental), necesita
tea ca reprezentantele noastre in 
competițiile europene inter-clu- 
buri (Rapid, Steaua, Petrolul și 
F.C. Argeș) să se prezinte in con
diții corespunzătoare și, mai pre
sus de orice, dorința fiecărui su
porter al fotbalului românesc de 
a sesiza în evoluția in campionat 
a formațiilor noastre acele ele
mente care să ne îndrituiască să 
credem că, intr-adevăr, se schim
bă ceva în această atit de studia
tă și comentată activitate spor
tivă. Ultimul aspect al problemei

CAMPIONATUL
Tradiționalul campionat al car

tierelor și străzilor bucureștene 
s-a bucurat la cea de a 8-a edi
ție de o numeroasă participare : 
peste 3000 de copii, sub 12 ani. 
Cele 216 echipe care au luat 
startul în competiție au avut asi
gurate, prin grija organizatorilor 
(Comitetul orășenesc al U.T.C. — 
comisia sport și comisia orășe
nească de fotbal), condiții optime 
de desfășurare a întrecerii : ca
dre tehnice, echipament și mate
riale sportive, terenuri etc.

Pentru a stimula pe cei mai 
talentați dintre copii, echipele 
cele mai bine pregătite, a fost 
organizată faza finală pe Capi-

Atacul rapidist îl pune în dificultate pe Suciu. Fază din meciul Rapid — 
Steaua, disputat în returul campionatului trecut și încheiat cu 0—0,

are darul să sublinieze și o a- 
nume stare de spirit în care a 
început cel de al 50-lea campio
nat, situație ce nu poate fi oco
lită, situație ce se răsfringe 
asupra valorii fotbalului cu care 
ne-am întilnit in primele două 
etape.

Nemulțumirea creată de nive
lul scăzut al fotbalului nostru — 
concretizat în insuccese repetate, 
îndeosebi pe plan internațional — 
a sporit exigența, făcind din fie
care iubitor al acestui sport un 
„om cu lupa". Reflexul in teren, 
al acestei stări de spirit din tri
bună, n-a fost cel așteptat. An
trenorii și, în special, jucătorii 
n-au reacționat pozitiv, ajungîn- 
du-se parcă la o insensibilitate la 
valul de critici care s-a abătut 
asupra lor, la o incapacitate or
ganică de a răspunde solicitări
lor măcar la măsura posibilități
lor reale. Pentru că este evident 
că aproape nici una dintre echi
pele noastre nu s-au prezentat — 
în cele două etape consumate — 
nici chiar la ceea ce pot da în 
mod normal.

Spectatorii, tehnicienii și chiar 
și unii dintre jucători caută ex-

INTERSTBAZI
tală, cu participarea selecționate
lor raionale. în cadrul acestei 
faze, s-au desfășurat partide de 
un nivel tehnic remarcabil. Cea 
mai bună impresie a produs echi
pa antrenată de Titus Ozon, cîș- 
tigătoarea întrecerii.

Iată cîțiva care s-au evidențiat 
în mod deosebit: Ilie Ion, Vio
rel Paschia, Coman Șerban, Ma
rian Tomescu, Petre Vulpe, Doru 
Nicolae, Iacob Ioan etc.

Viitoarea ediție a campionatu
lui va fi organizată pe trei cate
gorii de vîrstă 10—12, 12—14 și 
14—16 ani. •

Prof. A. MORARU 

plicații, cauze. Sint puse in dis
cuție probleme privind valoarea 
pregătirilor efectuate în vederea 
noului sezon, a principiilor aces
tor pregătiri, aspecte ținînd de 
normele vieții unui sportiv de 
performanță. Se vorbește — în 
egală măsură — și de reticențe 
de ordin psihologic, provenite 
din imposibilitatea unora dintre 
jucători de a se pune în acord 
cu cerințele actuale ale publicu
lui, ale fotbalului, în ultimă in
stanță.

Este posibil ca în fiecare dintre 
aceste laturi să se afle una dintre 
cauze, dar ceea ce este mai im
portant e activitatea ce trebuie 
dusă de către toți factorii respon
sabili (și in primul rind de către 
conducătorii de cluburi și secții) 
pentru ca aceste cauze să fie în
lăturate. Și aceasta din mers, 
pentru că fotbalul este unul din
tre acele domenii in care proce
sul de producție e fluid, nepu- 
tînd exista „stații" de regrupare, 
de refacere — pauze.

Etapa de mîine are ca vîrf cu
plajul bucureștean și am fi bucu
roși să consemnăm în coloanele 
ziarului nostru o schimbare spre 
bine.

Exigența sporită pe care o ma
nifestăm cu toții nu înseamnă lip
să de încredere, dimpotrivă.

VALENTIN PAUNESCU

ÎN ÎNTRECERE, JUNIORI DIN 5 JĂR!
în localitatea Nymbunk, situată la 40 de kilometri de 

Praga, U.S.I.C. a organizat, între 21—26 august, un turneu 
internațional deschis echipelor feroviare de juniori.

Iată rezultatele obținute în acest turneu de către fot
baliștii noștri: cu Cehoslovacia 1—2 (1—0), cu Iugoslavia 
3—0 (1—0), cu Austria 11—0 (5—0), cu Polonia 2—0 
(1-0). , .

Clasamentul final a fost următorul: 1. Cehoslovacia 
8 p, 2. România 6 p, 3. Polonia 4 p, 4. Iugoslavia 2 p, 
5. Austria 0 p.

în aceste meciuri, antrenorul Ion Costea a folosit ur
mătorii jucători : Teodorescu, Anghelea, Ionescu, Cioca, 
Prisăcăreanu, Badea, Ciocoiu, Bujor, Marin Stelian, 
Straț, Bădoi, Nicolae, Grec, Panait, Duțulescu.

Biroul Federației Române de 
Fotbal a ținut aseară obișnuita 
sa ședință de lucru.

Luîndu-se în discuție întîlni- 
rea din 13 septembrie cu forma
ția Izraelului, de la București, s-a 
decis ca etapa intermediară de 
miercuri 6 septembrie, a campio
natului diviziei A, să fie amî- 
nată la data de 12 octombrie, cu 
excepția meciului F. C. Argeș —■ 
Dinamo București, reprogramat la 
18 octombrie.

Soluția aceasta a fost necesară 
deoarece tot la 13 septembrie, 
formația bucureșteană Steaua de
butează la Viena în „Cupa Cu
pelor" și selecționata divizionară, 
mult remaniată, are nevoie de o 
minimă etapă de pregătire. Jucă
torii ce vor intra în lot vor sta 
la dispoziția selecționerului unic 
în perioadele 5-7 septembrie și 
10-13 septembrie.

Biroul federal recomandă tutu
ror cluburilor de fotbal care nu 
vor avea jucători în lot. sau vor 
da puțini jucători selecționatei 
noastre, să organizeze meciuri 
amicale în locul etapei din 6 
septembrie, care a fost amî- 
■ată.

Analizînd incidentele petrecute 
la sfîrșitul jocului Metalul 
București — Siderurgistul Galați, 
din 26 august, comisia de com
petiții a constatat serioase defi
ciențe de organizare ale clubu
lui Metalul, și a hotărît urmă
toarele :

— deoarece nu este dotat co
respunzător, se suspendă defini
tiv terenul Gloria pentru orice 
întîlnire de fotbal de nivel re
publican ;

— se ridică clubului Metalul 
dreptul de organizare pe timp de 
4 etape. Clubul va trebui să or

Am aflat, vă informăm-
SE ANUNȚĂ REIN

TRAREA LUI 
DRIDEA I LA 

PETROLUL...

Reveniți de la 
Constanța, petroliștii 
au. început încă de 
luni pregătirile în ve
derea întîlnirii de 
mîine. Din discuția 
pe care am avut-o 
cu ILIE OANĂ, a- 
cesta mi-a declarat 
că „pregătirile au 
avut ca scop elimina
rea unor deficiențe 
constatate cu ocazia 
primelor două meciuri 
de campionat, defi
ciențe privind viteza 
de execuție, colabo
rarea între comparti
mente, acțiunile pe 
cupluri". în urma 
acestor antrenamente, 
Ilie Oană s-a decla
rat satisfăcut (Rămî- 

ne de văzut dacă va 
fi și publicul ploieș
tean duminică...) Ju- 
cînd cu A.S.A. Plo
iești, din campionatul 
regional, petroliștii 
au obținut victoria cu 
9—0. Din cauza unor 
indisponibilități, nu 
s-a fixat încă echipa 
pentru duminică. Es
te incertă participa
rea lui Grozea — ac
cidentat la Constanța 
— dar este anunțată 
reintrarea luj Dridea 
I. (I. Sima co- 
resp.).

...ȘI A LUI NAGHI 
LA STEAGUL ROȘU

Fundașul stîng al 
echipei brașovene, 
Naghi, a avut după 
cum se știe, de exe
cutat o suspendare 
de două etape. El »a 
reintra duminică în 
meciul cu Universita
tea Cluj. în acest caz, 
Alecu va redeveni 
mijlocaș. (C. Gruia — 
coresp. principal).

CUI ÎN REVINE 
CUPA?

După cum am mai 
anunțat, cel mai bun 
jucător al cuplajului 
interbucureștean de 
duminică va primi o 
frumoasă cupă, ofe
rită de Administrația 
de stat Loto-Prono- 
sport.

Sîntem în măsură 
să anunțăm compo
nența comisiei care va 
atribui troifeul :

ganizeze jocurile echipei de fot
bal, la minimum 60 de kilometri 
de orașul București.

— Comisia de disciplină a luat 
în discuție abaterile jucătorilor, 
înregistrate în meciurile de dumi
nica trecută și a hotărît urmă
toarele :

— pentru joc periculos, Ion 
Nunweiller (Dinamo Buc.) a fost 
suspendat pe o etapă, ținîndu-se 
seamă de conduita lui în ge
neral sportivă și de faptul că, în 
ultimii 6 ani, nu a mai primit nici 
o sancțiune.

— Analizînd comportarea arbi
trilor, Colegiul de arbitri a adop
tat următoarele măsuri:

— arbitrul Mihai Vașiliu (jocul 
Metalul — Siderurgistul) a fost 
suspendat pe timp de trei luni și 
retrogradat de la categoria a II-a 
la a IlI-a;

— arbitrul Gheorghe Comă- 
nescu (tușier la jocul Metalul — 
Siderurgistul) a fost suspendat 
pe timp de o lună.

— arbitrul Nicolae Rainea (Di
namo București — Universitatea 
Craiova) a fost suspendat pe 
timp de o etapă. De asemenea, 
i-a fost anulată delegarea la 
meciul internațional Altai Izmir— 
Standard Liege.

TURNEUL „SPERANȚELOR OLIM
PICE" : ROMÂNIA - BULGARIA 

1-0
Ieri s-au disputat noi partide în 

cadrul turneului „Speranțelor O- 
limpice", ce se desfășoară în 
Bulgaria. Echipa de juniori a țării 
noastre a reușit să cîștige pri
mul meci din cadrul acestui tur
neu, întrecînd cu scorul de 1-0 
formația secundă a Bulgariei.

Președinte : Eugen 
Barbu — scriitor, re
dactor șef al revistei 
„Luceafărul".

Membri : Constan
tin Firănescu — re
dactor șef adjunct al 
ziarului „Sportul
popular" ; Stelian 
Trandafirescu — re
dactor șef adjunct al 
revistei ..Fotbal";
Dumitru Tănăsescu

— crainic sportiv la 
radioteleviziune ; Ef- 
timie Ionescu — pu
blicist sportiv ; Mir
cea David — fost 
internațional de fot
bal și Florea Tănă- 
sescu — secretar ge
neral adjunct al 
F.R.F.

Fiecare component 
al comisiei va indica 
jucătorul pe care l-a 
văzut drept cel mai 
bun în cuplaj. Fotba
listul care va întruni 
cele mai multe voturi 
va fi declarat cîști- 
gător.

DIALOG CU CITITORII
Incepînd chiar din ultimele minute ale par

tidei de fotbal dintre Dinamo București și U- 
niversitatea Craiova, un val de proteste la a- 
dresa arbitrului Nicolae Rainea, exprimate fie 
prin telefon, fie prin scrisori, a inundat re
dacția ziarului nostru. Printre cei care ne-au 
făcut cunoscută nemulțumirea lor față de ma
niera de arbitraj a respectivului îi amintim pe: 
C. Aurian din Tg. Jiu, Ion Pribileanu din Baia 
Mare, Gh. Comșa din comuna Gilău-Cluj, Du
mitru Bentz din comuna Telega — Ploiești, loan 
Călinescu din. Făgăraș, Dumitru Tufă din Foc
șani, Neacșu Dragomir din Pitești, Marcel 
Boștinescu, tehnician la schela Cartojani—Vi
dele, I. Popescu din București, Grigore Schio- 
pîrlan și Alex. Fodor din Craiova, prof. Hie 
Ciucă din Filipeștii de Pădure. De asemenea, 
toți cei ce ni s^au adresat, telefonic sau în 
scris, îi reproșează aspru fotbalistului Ion 
Nunweiller brutalitățile săvîrșite de el dumi
nica trecută.

Unii dintre cititori (S. Apostol din Făgăraș, 
Al. Nour din Iași, Marin Popescu din Sibiu, 
Mircea Văleanu din Tr. Severin, Vasile Io
nescu din Balș, Mihai Radu din București etc.) 
ÎI critică și pe redactorul nostru pentru faptul

de a fi trecut prea ușor în cronica sa peste 
cele întimplate la acest meci.

Considerind îndreptățite și aceste critici, ți
nem să precizăm că punctul de vedere al 
ziarului nostru este că arbitrul bîrlădean Ni
colae Rainea a influențat rezultatul partidei 
Dinamo Buc. — Universitatea Craiova. Nu tre
buie uitat, însă, nici faptul că acest „cavaler 
al fluierului” s-a bucurat în general de o bună 
reputație, fiind deseori apreciat pentru cali
tatea și imparțialitatea arbitrajelor sale. Pă
rerea noastră este că prin deciziile sale din 
ultima duminică el nu a făcut un serviciu e- 
chipei bucureștene (cum încearcă să demon
streze unii dintre cei ce ne-au scris), ci un 
deserviciu fotbalului în sine, deoarece a fa
vorizat apariția a tot felul de speculații din 
partea celor neavizați și a creat o atmosferă 
de suspiciune și neîncredere tocmai în aceste 
momente cînd se depun însemnate eforturi 
pentru cultivarea unui climat sănătos, de sin
ceritate, absolut necesar dezvoltării sportului 
cu balonul rotund.

Ziarul nostru, ca șî cititorii săi, dezaprobă, 
de asemenea, duritățile, deci și pe acelea co
mise de căpitanul echipei dinamoviste, Ion

--. ;:i,i'L.,--------------------------------------------------------------

Nunweiller, asupra adversarilor săi în ulti
mul joc de campionat.

Federația română de fotbal consecventă io 
noua sa orientare intransigentă față de ori
ce act nesportiv a adoptat măsuri care vor 
duce Ia dispariția rapidă a unor astfel de ma
nifestări ca cele semnalate de noi.

★
Din Piatra Neamț ne-au venit, așa cum era 

de așteptat, mai multe ecouri la cele scrise 
de noi săptămîna trecută despre meciul din
tre echipele Ceahlăul din localitate și C.S.M.S. 
Iași. Ca de obicei, aceste ecouri exprimă 
puncte de vedere total diferite. Astfel, unul 
dintre cititorii noștri, contabil la o întreprin
dere din Săvinești ’ (ne-a rugat să nu-i dăm nu
mele) confirmă faptele cuprinse în scrisoarea 
reprodusă de ziarul nostru la această rubrică, 
în schimb, alți cititori (Vasile Burduje, Teodor 
Chibritescu, ion Cotfas și Mihai Brașoveanu — 
toți din Piatra Neamț), precum și Clubul spor
tiv Ceahlăul afirmă contrariul.

„Dacă se poate aduce un cap de acuzare bri
găzii de arbitri și în special arbitrul N. Mi- 
hăilescu, se spune în răspunsul trimis redac
ției de clubui menționat, atunci cei ce ar tre
bui să fie nemulțumiți am fi noi^ deoarece a- 
cesta a tolerat jocul excesiv de brutal al fot
balistului ieșean Hrițcu, care ne-a accidentat 
trei jucători (Zaharia, leneși și Seceleanu), fără 
să fi fost eliminat de pe teren așa cum se

;. . ■' ----------------------------------- ---------- ----------------

punea“. în același răspuns se arată, de ase
menea, că ieșenii au înscris primul gol din- 
tr-o poziție flagrantă de ofsaid (nesemnalată 
de arbitrul de margine F. Coloși) și că lovi
tura de la 11 ni a fost just acordată deoarece ju
cătorul localnic Olteanu „a fost pur și simplu 
proiectat la pămînt, rănindu-se la obraz“. Este 
de apreciat, totuși, că în răspunsul Clubului 
Ceahlăul nu se pune sub semnul întrebării 
rezultatul partidei, considerîndu-se că forma
ția gazdă a evoluat nesatisfăcător și că n-ar 
fi meritat, în nici un caz, victoria.

Cele arătate în răspunsul clubului din Piatra 
Neamț sint întărite de corespondentul nostru 
local, C. Nemțeanu, așa încît cu greu ne mai 
putem îndoi de justețea lor. Indiferent. însă, 
de aceasta, rezultă limpede că arbitrul N. Mi- 
hăilescu a condus cu greșeli jocul de la Pia
tra NeamțNe-am fi așteptat, totodată, ca în răspunsul 
tri<b; de clubul Ceahlăul să găsim și . ceva 
autocritic referitor la pătrunderea în incinta 
terenului, din cauza reparațiilor care se fac 
la tribuna centrală, a multor persoane care 
n-aveau acest drept. Dar nu se spune nimic. 
Din păcate, și corespondentul nostru a păs
trat tăcere asupra acestui „amănunt**, pe .care 
ni l-au dezvăluit, însă, unii cititori ai ziaru
lui nemulțumiți de cele întimplate. Ar fi o 
dorit ca să se ia toate măsurile in vederea ur
gentării lucrărilor la stadion. HRÂNEgcu



SUCCES, BOGDANE ! UNDE MERGEM ?
Ultimele zile ale toamnei trecute 

au adus cu ele o împrejurare nefe
ricii?» pentru unul dintre cei mai ta
lentat» trăgători români — studentul 
în medicină Bogdan Marinescu. Cel 
care. încă de la vîrsta junioratului, 
sc afirmase cu putere pe firmamentul 
international al skeetului, im preș io- 
nînd atît pe specialiștii noștri cît și 
pe cei străini, a suferit — la vîrsta 
de 22 de ani — un accident, de pe 
urma căruia vederea cu ochiul drept 
i-a slăbit. Multi au crezul că Bogdan 
Marinescu este pierdut pentru spor
tul de performantă. Alții erau în es- 
pectativă. licărindu-le totuși o Spe
ranță. Și iată că Bogdan Marinescu 
nu .și-a dezmințit nici de data aceas
ta nemărginita-i pasiune pentru spor
tul pe care-1 îndrăgise. Dar, să de
rulăm puțin filmul evenimentelor și 
să redăm cîteva secvențe...

...După trei luni de internare și 
tratamente foarte dificile, la numai 
trei zile de la ieșirea din spital. Bog
dan Marinescu este prezent din nou — 
unde credeți ? ?— pe standul de tra
gere devenit mai scump ca niciodată. 
El încerca o nouă armă, al cărei pat 
suferise unele modificări: epolareă se 
efectua tot pe umărul drept, dar ochi
rea se făcea de pe stînga. Decepție 
însă. Din 25 de talere, Bogdan nu lo
vește decît... trei. El care nimerea — 
altădată — 23-24 și chiar 25 de ta
lere într-o singură serie. Au urmat 
alte încercări cu o armă cu pai regla
bil. de tras pe stînga. Pînă la ale
gerea definitivă și confecționarea unei 
noi puști, antrenamentele s-au efec
tuat (în luna aprilie și prima jumă
tate a lui mai) cu vechea armă, epo- 
lajul fiind însă schimbat pe partea 
stingă. Apoi, pregătirile au fost în
trerupte o lună și jumătate. Moti
vul f Sesiunea de examene a anului V 
la facultatea de medicină. Odată în
cheiate examenele, Bogdan se reîn

Cu echipa României la „europenele” de
Cîteva ore de zbor și, de la Dtis- 

seldorf. ne continuăm drumul cu 
mașina, spre Duisburg. Poate obo
seala călătoriei, poate emoția apro
piatei întîlniri cu orașul „europe
nelor" și, mai ales, cu... adversarii, 
așterne o liniște a gîndurilor și a- 
mintirilor.

Acum zece ani, tot într-uri sfîrșit 
de august, Stuart McKenzie, marea 
stea a canotajului australian șl 
mondial, mă căuta în tribuna de la 
Wedau-Duisburg să mă felicite 
(avem și noi, cronicarii, prilejul de 
a trăi deseori astfel de clipe ale 
bucuriei !) pentru primul titlu eu
ropean cucerit de sportivii români. 
Primisem însă, din Gând, vestea 
victoriei cuplului de aur al canoel 
românești — Simion Ismailciuc și 
Dumitru Alexe.

Tot amintiri. Din alt august — al 
anului 1959. în plină glorie, Ismail
ciuc îl obliga pe redutabilul ca- 
noist maghiar Janos Parti să-i re
cunoască dreptul de a primi flo
rile învingătorilor de la Duisburg.

Și iată-ne, din nou, oaspeții ora
șului de pe malurile Rhlnului. 
Acum, însă, nu ne-ar mai mulțumi 
strălucirea unei singure medalii—

/■ ★
La „serii" și semifinale tribunele

de la Wedau sînt aproape goale. 
In schimb, sînt ocupate toate lpcu- 
rile de la masa presei. în aștep
tarea finalelor, solicităm păreri și 
pronosticuri. K

—i Prezența ‘ echipei României, cur 
campionii mondiali de la^Qrtinqu, 
și, după cum văd, cu mulți alți. 
sportivii de votoarg, qre o mare 
impoțtqnță pentru ^succesul compe
tiției, Pronosticul rrieu: afirmarea 
șcdlil rbniâheștiî de '• cdiac-canae, îmi 
spune dl. CHARLES i DE COQUE- 
REAUMONT, președintele federației 
internaționale.- --• » » * « «. - «

Dar, încă nu știm cîte medalii 
moi) dâ« strălucire acestei afirmări. 
Pentru că succesele de la Poznan, 
Jajce, Snagov și Grtinau obligă I

★
Recital Vernescu Ia Wedau... Mul

tiplul nostru campion devine eroul 
. campionatelor și favoritul specta
torilor. Cîștlgă dramatica finală în 
care așii caiacului mondial — Pe
terson și Hansen — au făcut totul 
pentru a trece primii linia de 
sosire. Cîștigg — o revanșă atît de 
dorită ! — proba de dublu în care, 
împreună cu Sciotnic, partenerul 
ideal/ lasă în urmă valoroasele echl- 
ț>s1e‘r ale Suediei. Ungariei și R.p. 
Germane. Ciștigă,'!-.inepuizabil, UJtt- 
mul schimb al ștafetei. Și astfel, 
cea de a treia medalie de aur. 

toarce la practicarea sportului favorit. 
Este gata și noua pușcă. Acomoda
rea și pregătirile pot deci începe și, 
în cea de a doua jumătate a lui iu
nie și toată luna iulie, tînărul nos
tru trăgător sc consacră în exclusi
vitate antrenamentelor.

Discutînd despre toate acestea eu 
antrenorul federal, ing. Petre Cișmi- 
giu, el ne spunea : „Numai pentru 
a te hotărî ca să procedezi la astfel 
de restructurări capitale în privința 
reflexelor, a deprinderilor și, în ge
neral, a întregii tehnici, restructurări 
pe care le solicită schimbarea epola- 
jului dintr-o parte in alta, înseamnă 
că trebuie să ai o voință și o auto- 
disciplină cu totul și cu totul remar
cabile. Nu mai vorbesc de dificul
tatea mare a punerii în practică • 
schim bărilor preconizate.1*

Și, să nu uităm că la skeet toate 
aceste modificări au fost și mai ane
voioase. Se știe că la această probă 
poziția de așteptare este cea cu arma 
ținută la șold, epolarea făcîndu-se 
— după comandă —- abia la apari
ția talerului. Deci, ochirea se efec
tuează într-o continuă mișcare, nu 
dintr-o poziție statică.

Cînd am discutat cu Bogdan Mari
nescu despre antrenamentele lui din 
ultimele luni, răbdarea mi-a fost 
pusă la mare încercare. De ce? Pen
tru că interlocutorul meu era foarte 
zgîrcit la vorbă. Deși Bogdan este 
un tînăr foarte dezghețat, de data 
aceasta nu am primit decît cîteva 
răspunsuri monosilabice. Totuși, de 
la el, dar mai ales de la colegii lui 
de sport, am aflat cîte ceva din pre
gătirea din ultimul timp.

începutul a fost nespus de greu. 
Umărul stîng. complet neacomodat, 
obosea, îi provoca dureri care se 
mai alinau doar cu comprese. Bog
dan nu putea să tragă mai mult de 
40 de focuri la un antrenament —

Pe Kalkweg, sute de colecționari 
și fotografi amatori îl așteaptă cu 
sufletul la gură, fie că au vîrsta 
copilăriei, fie că au părul alb, pe 
Aurel Vernescu, „regele caiaciștllor 
europeni" cum l-au numit ziariștii 
vest-germani prezențl la Duisburg.

Am, însă, privilegiul primului in
terviu.

— Cum se simte triplul campion 
european ?

— Fericit I A fost pasul pe care 
doream mult să-l fac în drumul spre 
Ciudad de Mexico. îmi pare rău de 
dublu 500! Puteam să mai cîștigăm 
o medalie de aur. Am tntîlnit ad
versari foarte tari, dar pe undeva 
am greșit și noi 0 în caiac totul 
se plătește !

Știm, deci, și să pierdem I

★
Nu toate surprizele stat neplă

cute. Tntr-una din seri, cînd băieții 
dormeau cu gtadul la starturile zi
lei următoare,
discutam șanse
le echipajului de 
caiac 4 pentru 
proba de viteză. 
Misiune grea — 
eram toți de pft-

NOTE DE DRUM
rere — pentru 
D. Ivanov, H.
Ivanov, N.; To
rente și A. Sciotnic. sincer vorbind, 
aproape că uitasem de cel de al 
doilea echipaj românesc Înscris 
In , această probă. Doar Radu Huțan 
era- de altă părere : _Nu-i cunoașteți. 
Mai alee pe Galenic. Eu cred că vor 

; lua o medalie 1“ :

ț
i

jDar, nu spera nici el la A
doua zi, i cînd .secunzii” au lăsat 
jos» padelele, ta timp ee echipajul 
sovietici le cufunda In ulțlnlele ț.lo- 
vlturi,”, l-am văzut pe antrenorul 

- Radu Huțan renunțtnd la calmiil 
desăvîrșlt pe care tț fcținpsc toți 
prietenii Snagovulul al f ațergtad iei 
mal ta întîmpinarej noltor campioni
europeni. Poate și pentru că printre 
el se aflau Chindin Covallov șl Ion 
Irlmla, pe care-1 .lansase” prima oara 
în starturile competiției continen
tale.

Cunoscutul comentator sportiv 
Harry sbderstrOm de la ziarul sue
dez Dagens Nyheter tail cere amă
nunte despre cel doi debutanți 

și-mi spune că după .mondialele” 
de anul trecut nu-1 mal surprinde 
că „română scot mart campioni de 
la o competiție la alta*.

Tinerețea '-u un secret al stabilității 
valorice ? Cred ,că dasî .

★
Mărturisesc o simpatie deosebită 

adică doar o treime din cantitatea 
obișnuită. Pentru acomodarea în 
spațiu: cu aprecierea distanțelor, cu 
formarea reflexelor în noile condi
ții, Bogdan a început să joace și 
tenis. De asemenea, el a fost ne
voit să-și modifice complet po
ziția picioarelor (s-a ajutat mult 
prin desene făcute cu cretă pe 
standuri), a corpului.

întrucit corecțiile se pot îmbună
tăți și pe parcurs, toată atenția a 
fost îndreptată către efectuarea miș
cărilor. spre epolaj. Și aceasta pe 
două căi : exerciții zilnice acasă, in 
fața oglinzii de zeci și zeci de ori ’ 
pe zi; iar pentru căpătarea conți- j 
nuității în mișcare — mai lină, 
Bogdan a participat la dese parti
de de vînătoare, în special la tur
turele și rațe. Cu trecerea vremii, 
s-a ajuns la trei-patru antrenamen
te pe săptămînă, a cîte 120 de car
tușe de fiecare lecție. Și, rezultatele 
nu au întîrziat să apară. La recen
tul campionat internațional de skeet 
și talere al României, Bogdan Ma
rinescu a reușit 172 de talere lovite 
din totalul de 200. Desigur, față 
de performanțele lui anterioare, ci
fra este încă mică. Dar să nu scă
păm din vedere perioada scurtă de 
pregătire ca și schimbările funda
mentale efectuate. Să recunoaștem 
că pentru a ajunge și pînă aici, 
este nevoie de o mare tenacitate, de 
o voință rar întîlnită, de un
caracter de fier. Cu asemenea 
calități, nu va mira pe nimeni dacă 
— peste cîtva timp — trăgătorul 
român Bogdan Marinescu va urca 
pe podiumul de onoare al oricărei 
competiții de anvergură de pe con
tinent sau din altă parte a lumii.

C. COMARNISCHI

pentru canoiștii Petre Maxim și 
Aurel Simionov. „castorii" — cum 
îi numesc prietenii. Și am ținut 
pumnii strînși pentru ei, așa cum 
am făcut și anul trecut, la Griinau. 
Au cîștigat detașat, ca șl atunci, și 
ne-a trecut supărarea pentru emo
țiile pe care ni le-au dat în acest 
sezon, la unele concursuri interne 
și internaționale. In doi ani, ca
noiștii Maxim și Simionov au de
venit campioni mondiali și europeni. 
La anul sînt întrecerile olimpice...

în maratonul finalelor — 59 500
metri ! — echipa României a cu
cerit, după cum se știe, și alte vic
torii. Prin excelenta pregătire și 
remarcabila dîrzenie a lui Mihai 
Țurcaș — dublu campion european 
— H. ivanov, A. Conțoienco, A. 
Igorov.

ir
Să recunoaștem că uneori strălu-

cirea medaliilor de aur ne face să 
ne oprim mai puțin decît trebuie 
ta aprecierea celor ale căror efor

turi sînt răsplă-
tite cu .argint" 
șl .bronz". In 
marea întrecere 
a celor 450 de 
sportivi din 22 
de țări aceste
rezultate au cîn- 
tărlt însă greu 
în bilanțul ge

neral al echipei noastre. Șl șe 
cuvine să amintesc că în tribunele 
de la Wedau au răsunat aplauze 
pline de căldură pentru: cursele 
făcute de Viorica rfUmitru și Va
lentina serghei,^ de Coșiilța, gț. ma- 
nov, W. Terente, oi.’ CateniC) B. ser- 
ghei, C. Manea, A.“Vorbbiof>,Jl. ne-, 
rente — »mulți dintre ei j. debutanțv 
la campionatele europenei c , 

13 pclilpe participant^ îa ’ întrece
rile 4ei la Duisburg p-au, țewșit %ă 
cucerească ’nici- o ‘medalie 1 de aur,, 
arglni )»p broKz 'l ’ < ’ < *' ’ i 1

; ’ c T < ‘ ‘ 1 f 1 ■ , i
Profesorul Heinz Kuhnen îmi vor

bește cu înflăcărare despre sportul 
din Duisburg. Despre cluburile de 
natațle, handbal, box, lupte, atle
tism (1 — bineînțeles — de fotbal, 
care numără mulți sportivi de va
loare, campioni și recordmani. Prin 
întrecerile de canotaj șl caiac-ca- 
noe, Dulsburgul a devenit și un 
centru sportiv cunoscut pe plan in
ternațional.

— Marea noastră dorința, îmi 
spune H. Kuhnen. este să ridicăm 
acest prestigiu și slntem recunos
cători tuturor sportivilor, tuturor e- 
chipelor care prin valoarea per for- ’’ 
mantelor lor ne ajută să facem piașl e 
înainte pe acest drum. Caiaciștllor

i
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SÎMBĂTĂ

® LUPTE. — Patinoarul „23 
August", cu începere de la orele 
10 și 17: campionatele mondiale 
de lupte greco-romane, reuniunile 
a IlI-a și a IV-a, semifinală.

• HANDBAL. — Stadionul 
Tineretului, ora 17 : Universita
tea II București — LS.E. Bucu
rești (f. cat. B); ora 18: I.C.F. 
București — Politehnica București 
(f. cat. B).

• RUGBI. — Teren Gloria, 
ora 17: Gloria — Dinamo Bucu
rești (cat. A).

• CĂLĂRIE. — Baza hipică 
din Calea Plevnei. ora 16: fina
lele campionatelor republicane.

• TENIS DE MASĂ. — Sala 
Dinamo, de la orele 9 și 17 : 
jocuri în cadrul „Cupei Progre
sul*.

• ÎNOT. — Bazinul Dinamo, 
de la orele 9 și 18,30 : concursul 
speranțelor olimpice ; bazinul de 
la ștrandul Tineretului, de la o- 
rele 11 și 16,30: concursul de 
sărituri al speranțelor olimpice.

• SCRIMĂ. — Sala de la stad. 
Republicii de La ora 16: „Cupa 
României* (floretă ifete).

DUMINICĂ
• LUPTE. — Patinoarul „23 

August", cu începere de la ora 10: 
reuniunea finală și festivitatea de 
închidere a campionatelor mon
diale de lupte greco-romane. (CO
PIII ȘI ELEVII AU ACCESUL 
GRATUIT).

• HANDBAL. — Stadionul 
Tineretului, cu începere de la ora 
9: Politehnica București — Cau
ciucul orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
(m. cat. B), Confecția București 
— Constructorul Timișoara (f. 
cat. A), Universitatea București — 
Rulmentul Brașov (f. cat. A), 
Școala sportivă 2 București — 
Școala sportivă Ploiești (f. cat. B): 
stadionul Giulești, de la ora 15,15:

la Duisburg
și canoiștilor români trebuie să le 
mulțumim în mod deosebit. Spec
tatorii nu-i vor uita curind pe Au
rel Vernescu, Mihai Țurcaș, A. 
Sciotnic și pe ceilalți sportivi ro
mâni învingători sau medaliați la 
Wedau.

★
De la Zurich zburăm spre Bucu

rești cu „Taromul“. Echipa Româ
niei se întoarce în țară cu cea mai 
bogată „recoltă" — 6 de aur, 4 de 
argint, 2 de bronz — din întregul 
ei palmares. Privesc spre fiecare 
rînd de fotolii. Aproape toate sînt 
ocupate de băieții și fetele care au 
urcat podiumul de la Wedau. în 
avionul nostru călătoresc 11 cam
pioni europeni, cei mai buni vîslași 
ai continentului. Și pentru că am ple
cat din Zurich, gîndul ne poartă 
fără să vrem Ia... fotbal. Pe cînd 
un „11“ de medaliați cu aur într-o 
competiție europeană de fotbal ? Și, 
nu numai la fotbal ! Dar, să rămî- 
nem în mijlocul acestor neîntrecuți 
maeștri ai padelei și pagaei.

Sînt bucuroși. Ei și antrenorii lor. 
Bucuroși și mulțumiți că și la Duis
burg școala românească de caiac- 
canoe a fost la înălțime.

Sosirea entuziastă făcută echipei 
României pe aeroportul Băneasa o 
cunoașteți. După statistica publicată 
în „Magazinul" nostru de săptă- 
mîna trecută, cronicarul a rămas 
însă dator cititorilor cu palmaresul 
COMPLET al participării caiaciștllor 
și canoiștilor la campionatele euro
pene,. Este poate cel mai convin
gător ^inaî al . acestor rînduri ' 23 
DE MEDALII DE AUR. 16 DE AR
GINT, 19a DE BRONZ...f

î l ‘ < DAN GARLEȘTEANU

țhtț-^nj numă? Viitor, despre prin
cipalele concluzii, ale țjampionâieioț 
euroyens' de i ia Duisburg și fdesprp 
^efs^ectijreîe de afirmâre WJocu» 
țili MaxfC. * ’ “

ci.asĂMi'NTei.e (nEofî<3iâle>
ALE CAMPIONATELOR : “

MEDALII

1. Uniunea Sovietică
2. România
3. Ungaria
4. R.F. a Germaniei
5. Suedia
«. Cehoslovacia
7. Danemarca

8—9. Norvegia 
Austria

PUNCTE

1. Uniunea Sovietică
2. România

'Ungaria ,, y

5. R.F. a Germaniei

Rapid București — A.S.A. Plo
iești (m. cat. B), Rapid București
— Progresul București (f. cat. A), 
Steaua București — Dinamo Bra
șov (m. cat. A).

• BOX. — Stadionul Republicii, 
ora 10: turneul internațional al 
armatelor prietene

• CICLISM. — Velodromul 
Dinamo, ora 10: finala campio
natului republican de viteză la ju
niori.

• CĂLĂRIE. — Baza hipică din
Calea Plevnei, ora 9: finalele
campionatelor republicane.

• RUGBI. — Teren Parcul 
Copilului, de la ora 9: Steaua — 
Rapid (cat. A), Grivița Roșie — 
Progresul (cat. A).

• TENIS DE MASĂ. — Sala 
Dinamo, de la ora 9: jocuri în 
cadrul „Cupei Progresul*.

• ÎNOT. — Bazinul Dinamo, 
de la orele 9 și 18,30: concursul 
speranțelor olimpice ; bazinul de 
la ștrandul Tineretului, de la o- 
rele 11 și 16,30 : concursul de să
rituri al speranțelor olimpice.

• FOTBAL. — Stadionul „23 
August", cu începere de la ora 
14,30: cuplajul bucureștean Steaua
— Rapid, Progresul — Dinamo 
(divizia A); terenul Electronica 
Obor, ora 11: Electronica Obor
— Chimia Rm. Vîlcea (divizia B); 
terenul „Timpuri Noi", ora 11: 
FI. roșie București — I.M.U. 
Medgidia (divizia B).

• SCRIMĂ. — Sala de la 
stad. Republicii, de la ora 9: 
„Gupa României* (floretă băieți).

PRONOSPORT
PESTE 3 ZILE TRAGEREA 
AUTOTURISMELOR LOTO

Au mai rămas trei zile pînă 
la închiderea vînzării biletelor 
pentru tragerea autoturismelor 
LOTO, programată la 5 septem
brie. O nouă ocazie oferită parti- 
cipantilor de a obține autoturisme 
care se vor ATRIBUI IN NU
MĂR NELIMITAT.

Pe lista autoturismelor oferite 
de tragerea LOTO din 5 sep
tembrie întîlnim diferite mărci: 
.Renault 16", „Skoda 1000 M.B.", 
„Fiat 850", .Trabant 601".

Nu uitați 1 Cu 40 lei puteți 
participa la toate cele 20 extra
geri, în total 80 numere.

• Programul concursului Pro
nosport nr. 36 de duminică 10 
septembrie 1967: I : Universita
tea Craiova — Progresul Bucu
rești ; II: Universitatea Cluj — 
Rapid ; III: Dinamo București — 
Dinamo Bacău ,• IV: Petrolul — 
U.T.A. ; V; Steaua — Steagul 
roșu ; VI : Jiul — Farul, VII : 
A.S.A. Tg. Mureș — F. C. Arge
șul ; VIII: Chimia Suceava — 
C.S.M.S. Iași ; IX : Metrom Bra
șov — Siderurgistul Galati; X : 
A. S. Cugir — Politehnica Timi
șoara ; XI: C.S.M. Reșița — Va
gonul Arad ; 'XII : C.F.R. Cluj 
Industria sîrmei Cîmpia Turzii’,- 
XIII : Olimpia Oradea —- Metalul 
Hunedoara.
UN NOU PREMIU MARE LA 
PRONOSPORT : 131 317 I EI OBȚI
NUT DE MARIA B1SCA DIN 

SIGHIȘOARA
Premiul excepțional: I variants a 

75.000 lei (un autoturism Skoda 
1000 MB și 26.500 lei In numerar) ; 
categoria I : 1 variantă a 56.317 lei; 
categoria a Il-a : 13.5 variante a
5.006 lei; categoria a III-a: 256,5 
variante a 395 lei.

Premiul excepțional plus premiul 
de categoria I a fost obținut de 
participanta Maria Bîscă din Sighi
șoara. care a totalizat frumoasa 
sumă de 131.317 lei.

TRAGEREA LOTO DIN
1 SEPTEMBRIE 1967

65 66 17 37 69 49 60 76 22 26 28 51

Fond de premii,: 952.226 lei din 
care report ia categoria I : 71.195

■ ' ’ ? j' :.
Tragerea următoare va ;»Vea joc, 

viperi 8 septembrie 1967, la Bucu
rești.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.

IMPORTANT!
Corespondenții ziarului sînt 

rugați să transmită relatările 
lor redacției, duminică 3 sep
tembrie 1967, începînd de la 
ora .15.



PE tONERET
Fotballstulul D. 

colae, care a avut 
mining numeroase 
trări dure.

Nu e vorba de scăpări. 
Deci să fim bine-nțeleși :

Cu asemenea intrări 
Nu știm unde

Media de 
fotbaliștilor 
Iul Galați 
mare.

de senlorri, 
chiar ți de 

pitici. 
Doar gălățenii, întreprin

zători, 
Formară o echipa de... 

bunici.
V. D. POPA

Echipele pot fi 
De juniori sau

o să ieși -r

vîrstă a 
de la Oțe- 
este

PE BICICLETE

cam

NAUTICE100 DE ANI

cicliști 
prile jul

Varietăți

RECORDUL
ELEVILOR-SPORTIVI

DIN
COMUNA MICFALAU

Iată-i tinerii
fotografia/i cu 
popasului pe care l-au făcut 
la Ruse (R.P. Bulgaria)

Din carnetul
unei „vedete**

cinste antrenoru-• Fac
lui și echipei mele. La... 
bufet.

e Semîramida avea „gră
dini suspendate" ; eu...
etape.
• Respect 

Totdeauna la 
li spun cînd 
pă... Dv !“

e .Sporturi
tare 7 Alpinism. Exemple: 
„Postăvarul", „Dealul Ma
re" etc.
• Cunosc tot A.B.C.-ul 

fotbalului, prin... transfer.
TITI GHEORGHIU —

Vaslui

antrenorul, 
antrenament 
sosesc: „Du-
eompllmen-

Un cetățean din San 
Francisco, Larry Lewis, 
a împlinit zilele acestea 
respectabila vîrstă de... 
100 de ani. Nici în acea
stă zi aniversară el n-a 
renunțat la vechiul său 
obicei, acela de a efec
tua o alergare de 10 ki
lometri în 
den Gate“.

La 98 de 
suferit un 
mașină, de 
ruia s-a ales cu leziuni 
destul de grave.

— Acest lucru — a 
explicat el comesenilor 
veniti la sărbătorirea sa 
— m-a pus în situația 
de a renunța la. activița-

parcul „Gol-

ani, Lewis a 
accident de 
pe urma că-

tea sportivă : gimnasti
că, box, înot etc. Cei 10 
kilometri pe care îi par
curg zilnic nu înseamnă 
sport, ci o simplă dis
tracție...
MINGEA ELECTRONICA

grafician din Miin- 
a confecționat un a- 
care ar putea avea 

de... arbitru de poar- 
meciurile de fotbal,

Un 
chen 
parat 
rolul 
tă la ... .... . .
evitîndu-se în felul acesta 
situațiile dubioase și con
troversate, de genul celora 
care s-au produs în finala 
campionatului mondial de 
la Londra.

Mecanismul acestui apa
rat este cît se poate de 
simplu. Intre cameră și 
anvelopă se montează o 
placă subțire de metal, 
acționată electronic. In a- 
ceiași timp, barele și linia 
porții sînt prevăzute cu 
celule fotoelectrice. Cînd 
mingea trece peste această 
linie, se aprinde un bec, 
conflrmînd marcarea golu
lui.

Mai rămîne de inventat 
un aparat de... marcat go
luri I Asta e o treabă mal 
dificilă...

17 august, ora 17. 
șosea, la intrarea în co
muna Micfalău, un grup 
numeros de locuitori aș
teaptă sosirea cicliștilor, 
elevi din clasele a Vil-a 
și a VIII-a ale Școlii ge
nerale din comună, de 
care s-au despărțit la 31 
iulie, cînd aceștia au ple
cat într-o lungă călătorie 
de 1 470 km, străbătînd 
cîteva regiuni din țara 
noastră și din țara vecină 
și prietenă — Bulgaria.

Prezența atîtor locuitori 
se explică nu numai prin 
sentimentele firești pe 
care le prilejuiește revede
rea cu cei dragi după o 
despărțire de 16 zile, cl 
și prin aceea că în co
muna Micfalău Interesul 
pentru sport a crescut 
mereu în ultimii ani. 
Printre' ramurile sportive 
cele mai îndrăgite de lo
cuitorii comunei Micfalău, 
ciclismul ocupă un 
<fe ‘ ' '
de 
de 
810 
din 
tivi, conduși de prof, re
fer Acațlu, pornesc pe bi
ciclete pe trasee alese cu 
grijă în timpul vacanțe
lor școlare, pentru a cu
noaște mai bine frumuse
țile patriei șl a lega prie
tenii cu alți elevi din 
celelalte regiuni ale țării. 
Din 1963 pînă în 1966 au

loc 
frunte. Este Interesant 
știut că din cel 2122 
locuitori ai comunei, 
au biciclete I Incepînd 
anul 1963, elevii spor-

fost străbătuți 4 697 km, 
care, împreună cu cei 1 470 
parcurși în România și 
Bulgaria în anul 1967, to
talizează 6 167 km.

...Locuitorii comunei Mic
falău 
parte 
selei, 
flori, 
tare, . _ , . .
grupul de cicliști. Peste 
puțin timp, alergătorii, 
avînd în frunte pe pro
fesorii Fejer Acațiu și 
Balazs Anton, ajung în 
dreptul locuitorilor, oprin- 
du-se lîngă ei. îmbrăți
șări calde. Emoția reve
derii cuprinde pe toți cei 
prezenți. Cicliștii sînt 
bucuroși că au putut în
vinge dificultățile șl re
zolva problemele puse de 
un traseu atît de lung, 
că s-au reîntîlnit cu ru
dele, prietenii și cunos- 
cuții din comuna lor.

se aliniază pe o 
și pe cealaltă a șo- 
agitînd buchețele de 
deoarece în depăr- 

pe șosea, se zărește 
de cicliști, 
timp,

M VOINESCU

Confidentele lui Franz Beckenbauer

desen de AL. CLENC1U

Filmele campionatului
A început de două eta

pe RAIDUL VĂRGAT. 
Ne-am fi așteptat la o CĂ
LĂTORIE FANTASTICĂ. 
Cînd colo, UN CARTOF, 
DOI CARTOFI.

A.S.A. Tg. Mureș n-a 
prea făcut pe TIMIDUL și 
a cîștigat DOUĂ LOZURI. 
F.C. Argeș și Dinamo Bucu
rești, deși în prima eta
pă lăsaseră să se întrevadă 
că au aflat SECRETUL 
CIFRULUI, pe teren pro
priu s-au comportat ca IN
FIDELELE. Spre deosebire 
de acestea, 
avut parte 
IN PLINA VARĂ, iar U- 
niversitatea 
să ne demonstreze că nu-î 
VULCANUL INTERZIS !

U.T.A.. abia acasă a sim- 
țit REÎNTOARCEREA PE 
PÂMÎNT, așa efl degeaha 
i se urase SUCCES, 
CHARLES ! Jiul, în schimb, 
nu se poate plînge că nu 
i-a mers MOARA CU N0-

Steagul roșu a 
de UN SURIS

Craiova ține

ROC... Universitatea Cluj 
și Farul, deși în prima e- 
tapă au pățit-o ca SE- 
CHESTRAȚII DIN ALTO
NA, in a doua etapă ne-au 
arătat' CUM SE REUȘEȘTE 
IN DRAGOSTE. Rapid, nu
mai în deplasare și-a amin
tit că-i SPARTACUS, in 
timp ce Iui Dinamo Bacău 
nu prea i-a priit o CĂLĂ
TORIE IN JURUL PA- 
MINTULUI...

In fine. Ia Petrolul se 
pare că nu prea sînt APE 
LIMPEZI ; iar în ce pri
vește pe Steaua, conside
rată în pregătiri PRINTRE 
VULTURI, în cele două e- 
tape ne-a dovedit că 
prea se menține

nu 
PE 

GHEAȚA SUBȚIRE ; ca și 
Progresul despre care un 
suporter a spus SĂ-Ml 
FACI UNA CA ASTA ?

ASTA-I TOT CE S-A 
ÎNTIMPI.AT!

D. MAZILU

Beckenbauer 
n-are nevoie de o pre
zentare specială. Iubitorii 
fotbalului din țara noas
tră îl cunosc de la „mon
diale", prin intermediul 
micului ecran și știu că 
„Franz" a fost cel mai 
bun fotbalist vest-ger- 
man în „66”.

L-am cunoscut perso
nal la Miinchen și l-am 
întrebat care au fost cele 
mai importante eveni
mente pe care le-a trăit 
după C.M. din Anglia.

A zîmbit și mi-a spus 
că de la „mondiale” viața 
lui este mult mai agitată.

— De ce ?
—Dintr-o dată, am de

venit un fotbalist „mare", 
un fel de Fritz Walter 
sau Ewe Seeler — idolii 
mei din copilărie. Așa
dar, obligațiile mele au 
devenit mai mari. Eu nu 
am voie să joc prost, 
pentru că toți ochii sînt 
pe mine...

— Și ce faceți pentru 
vă menține forma 7

— Duc o viață sobră. 
Și am un adevărat prie
ten, un sfătuitor, în so
ția mea.

— Așa de tînăr — 22 
de ani — și totuși că
sătorit 7

— Mai mult, am și o 
fetiță de cîteva luni I 
Firește, obligațiile fami-

a

IOAN SZABO, BAIA 
MARE. — Ne spuneți, în 
introducerea scrisorii, că 
sînteți un „semifotbatist". 
Credeți că sînteți singu
rul ? Lăsînd gluma la o 
parte, trebuie să vă spun 
că v-ați gîndit' cam ttrziu

bine
fotbal de

Dar, ținînd
.mal

să faceți 
formanță. 
ma de dictonul 
mal tîrziu decît niciodată", 
continuați să vă antrenați. 
Pe cît posibil, cel de la 
Minerul vă vor ajuta, ca 
și pînă acum.

SORIN RACHIERU. CO
MUNA TODIREȘTI. Ceea 
ce ne cereți dv este, de 
fapt, un istoric al parti
cipării României Ia cam
pionatul mondial de fot
bal : în ce grupe am ju
cat, ce formații am ali-

Știați că marea reve
lație a <natației mon
diale. canadianca Blaine 
T anner (sau Mickey 
Mouse, cum o mai nu
mesc compatrioții). 
măsoară decît... 
metri ? în schimb,
ricanca Debbie Meyer, o 
altă stea apărută acum 
pe firmamentul 
sport, 
1,74

nu
1,55

ame-

are. la 15 
m înălțime.

acestui 
ani.

★
tînără profesoară de 

din Anglia, Mary
O 

înot 
Haley, a pus în... func
țiune o nouă metodă 

de a-și instrui elevii, a- 
plicînd și la înot prin
cipiul gimnasticii : mu-

zică 
adus

+ mișcare. Ea a 
un picup :1a margi- 
bazinului, iar mi- 
înotători și-au exe-

nea
cuții
cutat pragramiul ascul
tând diferite șlagăre, 
printre care și frumoasa 
melodie „Păpușica pe 
sîrmă*.

Succesul a fost 
plin. Puștii s-au 
în voie, fără nici 
mă. ca și cum nu s 
aflat în apă..

t de
nii șcat 
o tea- 
s-ar fi

★
cînd 

consi- 
inotă-

într-un moment 
toți specialiștii o 
derau... plafonată, 
toarea Ada Kok (Olanda) 
a realizat up nou 
al lumii la 200 
fin. -cu timpul de 
Un amănunt :
bărbați, chiar din elita 
natației, înregistrează 
timpi mai slabi !

record 
m del-
2:21,0.
mulți

liale sînt acum cu mult 
mai mari. Soția am cu
noscut-o aici, la Griin- 
wald. Era funcționară la 
Institutul de educație fi
zică și în orele libere 
o bună gimnastă. Ea 
venea des la antrena
mentele mele de fotbal 
și la meciuri, iar eu

/
Cititorilor ziarului 

„Sportul popular", salu
tări călduroase, Franz 
Beckenbauer.

același lucru în 
de gimnastică, 

îndrăgostit și 
luat. Acum, sîn- 

părinți
— Cum vă 

timpul liber ?
— îmi plac 

lele de teatru,

făceam 
sălile 
Ne-am 
ne-am 
tem... fericiți, 

petreceți

spectaco- 
citesc

POȘTA MAGAZIN
care sînt rezulta- 
Despre toate acestea

nlat.
tele 7 __
s-ar putea scrie o— carte I 
Reveniți cu o întrebare 
care să nu necesite răs
puns pe asemenea dimen
siuni. Sînteți de acord 7

MIHAI KRUG, BUCU
REȘTI. — Ați făcut rămă
șag cu un prieten, că, în 
urmă cu ant, Viorel Ma
teianu a jucat la Dinamo 
București. Sînteți bun de 
plată ! Iată echipele din 
categoria A la care a ju
cat Mateianu : Progresul, 
Universitatea Cluj, Steaua 
și, din nou, Progresul. Nici 
un moment n-a fost la 
Dinamo.

RADU BTT.AVCA, IAȘI
— 1) La rugbi, o „încer
care" se socotește trei 
puncte. Tn cazul cînd reu
șește șl „transformarea", 
echipa respectivă are încă 
două puncte. De aseme
nea, pot fi realizata trei 
puncte dintr-o lovitură 
de pedeapsă sau dlntr-o 
lovitură de picior căzută.
— 2) C.S.M.S. este sin
gura echipă Ieșeană care 
a ajuns în categoria 
A. Păcat că n-a rămas I

Să sperăm însă că despăr
țirea va fi cît mal scurtă...

ION MARIN, SINAIA. — 
Ultima etapă a campiona
tului trecut putea să fie... 
fatală Rapidului, numai 
dacă feroviarii pierdeau la 
Ploiești (indiferent la ce 
scor), iar Dinamo cîștlga 
la 2 puncte: diferență, șl 
nu se poate spune că a- 
ceste eventualități erau de 
domeniul fanteziei. Cred 
că nici acum nu șl-au 
revenit rapldiștll de pe 
urma emoțiilor pe care 
le-au avut!

POPOVICI, 
— Mircea 

Împlinit la 29 
ani. Pe Emil 
puteți felicita 
5 noiembrie : 
atunci vîrsta

ARMAND 
BUCUREȘTI. 
Lucescu a 
iulie 22 tfe 
Dumitriu îl 
în ziua de 
va împlini 
de 25 de ani.

TRYON, PITEȘTI — 
N-am înțeles de ce ne-ați 
indicat diferite persoane 
de la care am putea lua 
referințe. Preferam să vă 
recomande... epigramele 
trimise de dv. Șl n-au 
făcut-o !

reprofilat în ultimul timp, 
luînd parte la alergări pe 
100 șl 200 metri. Nici nu 
l-a venit greu să facă a- 
cest lucru. Orice săritoare 
este, tn primul rind, o 
sprinteră bună 1 2) N-a e- 
xlstat, nici la Venus, nici 
la altă echipă din trecut, 
un portar cu numele de 
Mircea Gănescu și eu po
recla de „n Dio*. * Este 
Vorba de Mircea... Da» 
vid. pe .care autorul ro
manului „Un balon rîdea 
In poartă", Nea^u RădiJ- 
lescu, îl prezintă sub nu
mele de Gănescu. 3) 
sAurul" șl „argintiți" care 
este cucerit —,x-
competiții de 
ploare este 
„suflat” cu 
de aur sau

la diferite 
mare am- 

tot... bronz, 
cîteva grame 

de argint.

V. MAIOROVICI , MOI- 
NEȘTI. 1) Mary Rand s-a...

NICOLAE 
MEDGIDIA, 
nu dorește să aibă un au
tograf de la sportivii pe 
care îl simpatizează 7 Să 
știți Insă că problema a- 
ceasta șl-o rezolvă fiecare 
în parte. De altfel, acesta 
constituie șl titlul de mîn- 
drle al colecționarilor de 
autografe : să obțină prin 
propriile lor puteri sem
năturile dorite. Nu-mi ră-

CARABAS, 
Care tlnăr

cărți de specialitate. Ca 
sporturi : iarna — schi, 
vara — înot și în tot tim
pul anului șofez cu plă
cere „Mercedesul" pe 
care-1 am. Și încă ceva. 
Aproape în fiecare sea
ră, împreună cu „se
cretarii" (soția Și părinții 
mei), organizăm cite o 
„clacă" pentru deschide
rea corespondenței pe 
care o primesc. în ulti
mul an am primit peste
10 000 (! !) de scrisori
din toate colțurile lumii. 
Răspunsurile și scrierea 
adreselor nu le-aș putea 
realiza singur. în sar
cina mea cad doar au
tografele și fotografiile 
pe care le trimit simpa- 
tizanților mei...

— Ați primit și din 
România scrisori 7

f

Da, destul de multe, 
una, mai recentă, 
aduc chiar aminte, 
scris un elev, Voicu 

se pare,

De 
îmi 
Mi-a 
Munteanu mi 
din regiunea Banat. M-a 
rugat 
grafie 
I-am 
Dacă 
iembrie, de la București, 
o să las o bună 
sie, probabil că o 
mese mai multe 
din țara dv...

să-i trimit o foto- 
cu semnătură, 

satisfăcut dorința, 
în meciul din no-

impre
ss pri- 
scrisori

ION OCHSENFELD

în jurul balonului
A.S.A. Tg. Mureș — 

pe locul 1 în divizia A !
Mărire — de o parte, 

decadență — de cealaltă...★
La întrebarea: „De 

ce n-ai executat tu cele 
două lovituri de la 11 m 
în meciul cu Steaua 7”, 
Raksi a răspuns :

,L-am lăsat pe Pavlo-

viei, pentru că el a ju
cat mult mai puțin la 
Steaua. Cred că mie mi-ar 
fi înmuiat inima mutra 
lui Haidu". ★

Progresul, învinsă din 
nou ! De astă-dată îna
inte de... primul fluier 
de arbitru !

Variație pe aceeași 
temă.

mine decît să vă urez.., 
noroc l
AUREL PETROVICI, LU

GOJ. — Mateianu a în
scris golul victoriei în 
primul meci cu Cehoslova- 

cadrul prelimina-

★
despre Progresul: 
colectiv de antre- 
al acestei echipe 

Cornel 
antrenor

Tot 
Noul 
nori 
este următorul:
Drăgușin — 
principal, Florin Știrbei 
și Titus Ozon — secunzi.

Gurile rele susțin că 
unul dintre secunzi 
o singură sarcină : 
trarea legitimațiilor.

■Pircălab : „N 
mă t cutremur, 
veșnicia ei“> 

i 3 7 
—r-r.

ț\it

scor 
recent 

fotbal, 
joc de

precizăm 
s-a înre- 

într-un
Și nu

juniori, 
ori se

întîi. să vă 
că acest 
gistrat 
meci de 
într-un
unde de multe 
înregistrează scoruri as
tronomice. ci într-o par
tidă inter... țări.

Intr-adevăr, reprezen
tativa de fotbal a Da
nemarcei, jucînd 
cu unsprezecele
dei. a realizat scorul de
14—2. La pauză, da

nezii conduceau cu 6—0.

,,acasă*
Finlan-

DEFINIȚIE

de metri a 
mare senzație, 
francez Marcel 
a găsit o for-

Referindu-se la faimo
sul atlet Jim Ryun, al 
cărui record pe distanța 
de 1 500 
stîmit o 
ziaristul 
Hansenne
mula savuroasă :

— Ryun este un aler
gător al anului 2 000, 
parașutat din greșeală 
înainte cu 33 de ani.

. Mulți specialiști con
sideră, de altfel, că în
ainte de anul 2 000 nici un 
alt atlet 
recordul 
(8:33,1) 
Ryun.

are 
păs-

UMOR

ORIENTARE...

n-ar putea bate 
pe 1 500 

în afară

campionatului 
de fotbal <fin 
mulțumim lui, 

nu fim lngrați

mon- 
1966. 
dar 
nici 
aju-

rtilor
dial 
Să-i
să — ... _ .
cu... Schroîf I Ne-a 
taț omul !

ION POȘTAȘII
Ilustrații : N. CLAUDIU

|

surpriză neplăcută a- 
să aibă cronicarul hl- 
Loufs Cherville în mo

mentul cînd a vrut să 
joace o sumă de bani pe 
un cai pe care îl socotea 
că are șanse să cîștlge : 1 
se furase portofelul !

Două zile mal tîrziu, el 
a primit portofelul, împre
ună cu 300 de franci și o 
scrisoare :

„Am avut o Inspirație 
grozavă, dar îmi lipseau 
banii. Ml-am permis a- 
țunci să-i șterpelesc din

buzunarul dv. Inspirația 
mea s-a dovedit bună : 
am cîștigat 3 000 de franci, 
asa că vă restitui suma 
furată, dublată. Aș vrea 
să folosesc acest prilej 
pentru a vă da un sfat: 
în viitor ar fl cazul să 
dați pronosticuri mai bune 
In ziarul la care colabo
rați. Dacă aș fl pariat pe 
caii cărora le-ațl acordat 
dv. șanse, n-aș fl fost In 
situația să vă restitui nici 
un franc...1? .



A început campionatul european feminin

de canotaj academic
VICHY, 1 (prin telefon). în pre

zența cîtorva mii de spectatori, a avut 
loc vineri după-amiază, în localitate. 
deschiderea festivă a campionatului 
european feminin de canotaj acade
mic. După cuvîntările rostite de vice
președintele Federației internaționale, 
dl. Patricot, și de președintele fede
rației franceze de specialitate, dl. 
Guerre, în acordurile fanfarei, pe ca
targul principal a. fost ridieat stea
gul Federației internaționale de ca
notaj academic care va străjui locul 
întrecerilor timp de trei zile, pînă 
duminică seara la încheierea finale
lor. Apoi, cele aproape 200 de vîslașe 
și ramere care lși dispută titlurile 
de campioane ale Europei au defilat 
prin fata tribunelor, in aplauzele a- 
sistenței

Ediția de anul acesta a „europe
nelor" este cea mai bogată în parti
cipare de pînă acum, la ea fiind pre
zente reprezentante din 14 țări, prin
tre care și canotoarele din S.U.A., 
pentru prima oară la startul acestor 
competiții După festivitatea de des
chidere. la ora 16,36. s-a dat prima 
plecare, în cadrul seriilor de calificare 
pentru finale. Conform regulamentu
lui, cele două echipaje cîștigătoare 
ale seriilor de la fiecare probă au 
obținut dreptul de a-și apăra șan
sele mai departe, în finalele de du
minică. Restul echipajelor urmează 
să tragă mîine (n.r. astăzi) în reca
lificări. pentru a completa în fiecare 
cursă, numărul celor 6 finaliste. Iată 
rezultatele Înregistrate: SCHIF 4-j-l 
RAME seria l : 1. R.D.G. 3:26,04, 
2. Cehoslovacia 3:36,52, 3. D 
marca 3:37,63, 4. Ungaria 3:41 
seria a Il-a: 1. U.R.S.S. 3:3*
2. România 3:36,04, 3. Ol
3:36,13 (după cum se vede, sorț 
decis să avem în serii pe cam 
nele europene) ; SCHIF 4-|-l VIS1 
1. R.D.G. 3:22.69, 2. Ungaria 3:3
3. Olanda 3:33,86, 4. Rom
3:34,62, 5. S.U.A. 3:56,56 (sp 
vele noastre au condus mai hint 
jumătate din cursă, la 500 de n 
ele fiind creditate cu un avans tie 
1,30 sec. față de deținătoarele titlu
lui, schifistele din R.D.G. : în partea 
a doua a pistei de 1 000 m român
cele nu au rezistat, însă, finișului 
principalelor sale adversare și, de 
aceea, au coborît strocul) ; II: 1. 
U.R.S.S. 3:25,23, 2. Franța 3:28,29, 
3. Bulgaria 3:30.33, 4. Cehoslovacia

3:31.61, 5. R.F.G. 3:33,76; SCHIF 
2 VISLE I: 1.------------- '
Olanda 3:43,24, 3. Suedia 3:51,39, 
4. Danemarca
U.R.S.S. 3:41,58, 2. R.D.G. 3:48,49, 
3. România 3:52,91, 4. Ungaria
3:56,33. La SIMPLU (9 concurente) 
seriile au fost cîștigate de reprezen-

R.F.G. 3:42,95, 2.

3:56,46; II: 1.

tantele Cehoslovaciei (3:42,09) 
Ungariei (3:54,44). în proba de schif 
8-\-l echipajul României concurează, 
direct în finală, alături de U.R.S.S.,

Cehoslovacia, Olanda șiR. D.G.,
S. U.A.

In așteptarea oaspeților
GH. GIURCANEANU

antrenor federal Cupei Mamaia“, la tenis
Anca Andrei 1:11,1—0 frumoasă victorie 

la 100 m spate
(Urmare din pag. 1)

PERFORMANTĂ ROMÂNEASCA 
DIN TOATE TIMPURILE.

în rest, așa cum am arătat 
sus, victorii ale spor- 

sovietici. Igor Griveni- 
un finiș formidabil pe ultî- 

metri, și-a onorat titlul de 
european (de juniori) la

și mai 
tivilor 
kov, cu 
mii 10 
campion
100 m liber, dar timpul său (57,6) 
nu este strălucit. In schimb, repre
zentantul R.D. Germane, R. Freigang, 
cîștigător al probei de 200 m delfin 
Ia Linkoping, a trebuit să recunoască 
superioritatea sovieticului furi Kova- 
lev, care a întors la „sută“ după 
65,0 s și a încheiat cursa, în forță, 
cu rezultatul de 2:17,4. Pe locul 
cinci s-a clasat Mihai Rău. Timpul 
său (2:31,5) reprezintă un nou re
cord de juniori mici.

O cursă pasionantă a fost aceea 
, unde la 50 de metri 

^ide 5 concurenți au în- 
limultan. Mai viguros, 
tnai susținut, Igor Pa- 
imul Ia sosire (1:12,7). 
a rele trei locuri lupta 
de echilibrată : Riabi- 
nger 1:13,6 și P. Teo- 
•cui 3 pînă la 90 de

30 p, 4. România 26 p, 5. Polonia 
14 p, 6. Bulgaria 3 p.

REZULTATE TEHNICE. 100 m liber 
(b): 1. I. GRIVENIKOV (URSS) 57,6, 
2. O. Jung (RDG) 53,0, 3. V. Sikacf 
(URSS) 53,2, 4. Z. Pacelt (Pol.) 58,5 (în 
serii: 9. D. Gheorghe 60.4. 11. Șt. Mera 
61,1. 12. C. Hîrieu 61.2); 100 m spate (f): 
1. ANCA ANDREI (ROMANIA) 1:11,1 
— nou record de junioare, 2. I. Mol- 
kova (URSS) 1:11,8, 3. E. Weber
(URSS) 1:13.5, 4, S. Baumann (RDG) 
1:15.0, ...8. C. Kokai (Rom.) 1:18.3 (în 
serii 10. Z. Erdeli 1:17.7): 200 m delfin 
(b): 1. I. KOVALEV (URSS) 2:17.4. 2. 
R. Freiaang (RDG) 2:21,6. 3. V. Iakov
lev (URSS) 2:21,9, 4. R. Renner (RDG) 
2:29.2. 5. M, Rău (Rom.) 2:31.5 — nou 
record juniori mici (în serii: 10. E. 
Aimer 2:43,5): 200 m bras (f): 1. IRINA 
POZDNIAKOVA (URSS) 2:47.4. 2. L. 
Milenina (URSS) 2:52.3. 3. V. Samkina 
(URSS) 2:53,0. 4. G. Manafu (Rom.) 
2:59.9.... 8. I. Simon (Rom.) 
serii: 9. Bîrsan 3:04.6. 10. 
3:04,7. 14. Lambadarie 3:08.2, 
lacu 3:14.2): 100 m bras (b): 
NOV (URSS) 1:12,7, 2. V.
(URSS) 1:13,2. 3. ' ~ ‘
1:13,6. 4. “‘ 
(în serii : 13. I.
Pop 1:19.5, 16. Ungureanu 1:20.61;
400 m mixt (f): 1. SVETLANA ZARS- 
CTCOVA (URSS) 5:35.7. 2. I. Pavlova 
(URSS) 5:38.7. 3. G. Voigt (RDG) 5:43.0 
(în serii: 9. Mezinca 6:02,5 11. Horvat 
6:16,5).

3:04,3 (în 
Stănescu 
17. Bur- 

1. T. PA- 
Riabinin 

M. Csinger (Ung.) 
P. Teodnrescu (Rom.) 1:13.6 

Vlad 1:10,4, 14. Gh. 
Ungureanu

ită performanță a în- 
'ozdniakova veritabila 
! de bras oferită a- 

seară. Ea a fost cronometrată in 
2:47,4 — cel mai bun timp 
vreodat’ă la noi în proba de 
Meritorii 
Svetlana Zarscicova (5:35,7) 
Pavlova (5:36,7) s-au clasat 
mele două locuri in cursa de 400 m 
mixt.

După primele 6 probe, clasamentul 
pe națiuni arată astfel : 1. U.R.S.S. 
113 p, 2. R.D.G. 47 p, 3. Ungaria

sint și rezultatele

realizat 
200 m. 
cu care 
și Irina 
pe pri-

In programul zilei de astăzi veți 
putea urmăn probele de 100 m liber 
(favorită Lidia Grebets—URSS), 100 m 
bras (Trina Pozdniakova și Valentina 
Samkina—TJRSS) si 200 m delfin fete 
(Christine Strubing—RDG, Georgeta 
Cerbeanu si Ekaterina Kondakova — 
URSS) si cursele băieților de 200 m 
spate (Gr. Davîdov—URSS). 400 m li
ber (Z. Pacelt—Polonia si L. Unger— 
RDGl si 100 m delfin (V. Iakovlev— 
URSS și R. Freigang—RDG).

Mîine (dimineață de la 9,30 — se
riile și după-amiază de la 18,00 — fi
nalele) se desfășoară ultimele între
ceri: 100 m spate (O. Iscenko—URSS), 
200 m bras (I. Panov—URSS), 400 m 
mixt băieți (i. Iakovlev—URSS) și 
1500 m liber (R. Schmuck—RDG), 200 
m spate (Anca _ 2__~, 2“ _  22’.'.
(Gabriele Voigt și Sabine Rantzsch— 
RDG) și 100 m ----- “
Cerbeanu).

Andrei), 400 m liber
delfin fete (Georgeta

Intre 15 și 18 septembrie, Kievul găzduiește întrecerile finale ale „Cupei 
Europei" la atletism. Atleții sovietici fac intense pregătiri. în imagine, trei 
pretendente la locurile în echipa feminină a U.R.S.S., alergătoarele de 80 mg.:

Ivleva, Talîșevd și, Zarubina (de la stingă la dreapta)

De luni, începe o săptămână de 
tenis internațional pe litoral. A- 
sisităm la cea de a treia ediție a 
„Cupei Mamaia".

O listă impresionantă de în
scrieri ridică actuala ediție la un 
nivel valoric superior celor pre
cedente. Amintim astfel că și-au 
anunțat sosirea la Mamaia — 
printre alții — cunoscutul tenis- 
man vest-german Ingo Buding, o- 
landezul Tom Okker. revelația 
ultimului „sezon australian*, Da- 
vis-cupmanul englez. Graham Stil
well, campionul polonez Wielslaw 
Gasiorek.

In rîndtfl viitorilor noștri oas
peți se distinge, de asemenea, un 
redutabil „tandem* cehoslovac, 
format din Milan Holecek 
Stepan Koudelka, cîștigătoiri 
„Cupei Galea" 
bri ai echipei care în ediția 1965 
a „Cupei Davis" a eliminat Ita
lia. calificîndu-se în semifinala 
zonei europene. Holecek și Kou
delka vor răspunde vizitei pe care 
le-o face. în aceste zile, cuplul 
român Țiriac — Năstase, partici
pant la campionatele internațio
nale de tenis ale Cehoslovaciei, 
la Bratislava. In cursul zilei de 
ieri, am intrat în legătură prin 
telefon cu campionul țării noastre. 
Ion Țiriac, pentru a afla amă
nunte asupra acestei competiții.

„Tenismanii cehoslovaci sînt în 
formă bună — ne-a declarat Ți
riac. Ei au ocupat 7 locuri în 
sferturile de finală, aci la Brati
slava ; al optulea jucător am fost 
eu. L-am învins pe Javorsky 
cu 9—7. 6—3 și acum întîlnesc 
în semifinală pe Medonos, care 
i-a eliminat pe rînd pe Koukal și 
Palia. în cealaltă jumătate a 
bloului, Holecek l-a învins 
6—2, 8—10, 6—4 pe Safarik 
va juca împotriva Iui Kodes 
6—2, 6—2 cu Hutka. Nu pot 
dau nici un pronostic, dar 
toată dorința să-mi păstrez titlul 
cucerit anul trecut la același tur
neu. Am jucat și Ia dublu. îm
preună cu Năstase am cîștigat la 
Horak și Vobicka cu 6—1,
6—0. întîlnim în sferturi pe Vrba 
(învingătorul lui Năstase, la sim
plu) și Hutka. Și un rezultat de 
la mixt : Ketterle (R.F.G.), Năsta
se — Golubova. Taihar 4—6,
6—3, 6—3“.

Tenismanii noștri se întorc în 
patrie luni, împreună cu oaspeții 
Cupei Mamaia*.

în 1963 și mem-

MILAN IIOLECEK
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Tommie Smith 
învins pe 100 m!

Cu prilejul unui concurs inter
național de atletism desfășurat la 
Tokio, sprinterul Kone (Coasta de 
Fildeș) a realizat o mare surpriză 
în proba de 100 m, pe care a 
cîștigat-o învingîndu-1 pe america
nul Tommie Smith. învingătorul 
a fost cronometrat cu rezultatul
de 10,4; Smith a înregistrat tim
pul de - - .
sit pe

10,5. Italianul Giani a so- 
locul 3 cu 10,7.

La sflrșitul săptămlnii viitoare

Noi recorduri mondiale 
ia natatie■>

în cadrul concursului internațio
nal de natație de la Tokio, îno
tătorii americani au stabilit două 
noi recorduri mondiale. în proba 
de ștafetă 4x100 m mixt, echipa 
S.U.A. (Hickox, Merten, Russel, 
Walsh) a stabilit un nou record 
al lumii cu timpul de 3:57,2. în 
cadrul acestei probe, 
schimb Charles Hickox a 
un nou record mondial la 
spate, cu timpul de 59,1.

ia primul 
realizat 

100 m

Campionatele 
internaționale 

de tir ale României
Pasionații bucureșteni ai tirului 

vor avea ocazia ca timp de trei zile 
—• săptămîna viitoare — vineri, sîm- 
bătă și duminică — să urmărească 
pe sportivii lor favoriți. Este vor
ba de campionatele internaționale 
de tir ale României, competiție deo
sebit c?e importantă și care va reuni 
pe standurile poligonului Tunari 
trăgători specialiști ai probelor cu 
armele cu glonț. Pînă acum au con
firmat participarea țintași din 
Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, El
veția, Franța, Grecia, R.D. Germană, 
R.F. a Germaniei, Italia, Suedia, Un
garia și U.R.S.S.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI ® REZULTATE • ȘTIRI

.» 
t

NEW YORK, 1 (Ațgerpres). — 
Au început întrecerile tradiționa
lului turneu internațional de te
nis de la Forest Hills. Iată cîteva 
dintre rezultatele înregistrate în 
primul tur al probei de simplu 
bărbați : Emerson (Australia) — 
Goven (Franța) 6—4, 6—4, 7—5; 
Pilici (Iugoslavia) — Roemer 
(S.U.A.) 6—1, 6—2. 7—5 ; Mayo 
(Mexic) — Chiney (SUA) 4—6, 
7—9. 6—3, 6—4, 8—6; Riessen

(SUA) — Carpenter 
4—6. 6—4. 6—3, 2—6. 6—1 
(Anglia) — Mac Kinley
6— 3, 11—9, 6—4 ; Barnes 
lia) — Brown (Australia) 
2—6, 7—5. 8—6; Bowrey 
tralia) — Rubell (SUA)
7— 5. 6—1 ; Mukerjea (India) —
Hoehen (SUA) 8—6, 6—3. 6—1;
Drysdale (Republica Sud Africa
nă) — Newman (SUA) 6—3 6—4. 
6—4.

(Canada) 
I ; Cox 

(SUA) 
(Brazi- 

6—4, 
' (Aus- 

6—4.

varșovia. La Katowice 
s-a desfășurat întîlnirea 
internațională de gimnas
tică /dintrei selecționatele 
masculinei ale Poloniei zși 
Franței;; Victoria a revenit- 
sportivilor polonezi cu sco
rni. dte 553.95—549,1» puncte..

<■ La I individuali pe primul 
i lects-a iclasat Wlllielm Ku

bica (Polonia) cu 114.10 
puncte, urmat de fratele 
său Mikolai Kubica cu 
113.45 puncte.

HAVANA. După B runde, 
în turneul internațional 
de șah de Ia Havana con- - 
duce Polugaevski (URSS) 
cu 5 p, urmat de Larsen 
(Danemarca) și Smîslov 
(URSS) cu cîte 4’/> p. In 
runda a șasea, Larsen a 
cîștigat la Taimanov. Smts- 
lov la Vesterinen, Barcza 
la Rodriguez si Gligorici 
la Garcia. Partidele Polu
gaevski — Donner, Pach-

î

man -r Rossetto, Filip — 
O’Kelly și .Bednarski — 
Jimenez s-au înehpiat 3 re
miză.

BUDAPESTA. sIn etapa 
a 2 l-t a a campionatului ma
ghiar de fotbal s-au j înre
gistrat următoarele rezul
tate > Pecs — Vasas 3—1 ; 
Tatabanya — Szeged 4—0 ; 
Salgotarjan — Honved 1—0; 
C?yor — MTK 2—1 : csepel
— Komlo 2—1 ; Diosgyor
— Szombathely 3—2 ; Fe
renc va ros — Dunaujvaros 
5—0. în clasament condu
ce Ferencvaros cu 40 p, 
urmată de Ujpest cu 31 și 
Vasas cu 29 p.

BRUXELLES. într-un 
meci internațional de bas
chet, reprezentativa mas
culină a Belgiei a întrecut 
cu scorul de 75—70 *(35—32) 
formația americană Gulf 
All Stars.

SOFIA. Echipa feminină

de baschet Olimpia Poz
nan (Polonia), care între
prinde în prezent un tur
neu în Bulgaria, a jucat 
la Plovdiv cu o selecționa
tă a orașului. Baschetba

listele. bulgare au obținut 
victoria'cu scorul de 57—53 
(29—2’0.

BERLIN. Cu prilejul li
nul concurs de atletism 
disputat la Sitzendorf, 
Werner Pfeil (R.D. Germa
nă) a cîștigat proba de 
săritură în înălțime cu 
performanța c?e 2,10
Rita Gildemeister a trecut 
peste ștacheta înălțată la 
1,68 m.

PRAGA. Turneul inter
național feminin de hand
bal de la Olomouc a fost 
cîștigat de formația S.C. 
Empor Rostock (R.D. Ger
mană). Handbalistele ger
mane au obținut rezulta
tele : 7—4 cu Sparta Pra-

m.

ga , 8—5 cu Inter Bra
tislava si 13—5 cu selecțio
nata de junioare a Ceho
slovaciei.

STOCKHOLM. In cadrul 
unui concurs atletic des
fășurat la Malmd, Willie 
Davenport (SUA) a alergat 
110 mg în 13,7. Pe locul 
doi s-a clasat suedezul 
Bo Forssander cu 13,8.

GARMISCH PARTENKIR- 
CHEN. — într-un meci in
ternațional de hochei pe 
gheață, disputat la Gar- 
misch Partenkirchen, S.C. 
Riessersee a terminat la 
egalitate 2—2 (1—0, 0—1,
1—1) cu E. y. Fussen.

BERNA# Cu prilejul 
unui concurs de atletism 
desfășurat la Zurich, Edi 
Hubacher a stabilit un 
nou record al Elveției în 
proba de aruncarea greu
tății pe care a cîștigat-o cu 
performanța de 17,72 m.
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