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'"TRDTETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA!

Voleibalistele noastre învingătoare ASTĂ SEARA, LA ORA 19,3(]

[ziar AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICI Șl SPORT 
1 DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Regata Tata"
Sîmbătă și duminică, in 

localitatea Tata din R. P. 
Ungară, va avea loc o im
portantă competiție inter
națională de caiac-eanoe Ia 
care participă șî o delegație 
de sportivi români, in frunte 
cu proaspeții campioni eu
ropeni A. Calenic, C. Cova- 
liov, A. Conțolenco și I. Iri- 
mia. Vor mai concura: D. 
Ivanov, C. Manea, M. Io- 
nescu, V. Dumitru și V. Ser- 
ghei.

BUDAPESTA, 8 (prin tele
fon de la trimisul nostru 
special). — Astă-seară, în 
prima etapă a Turneului fe
minin internațional de vo
lei, echipa României a în- 
tîlnit reprezentativa Bulga-

CURSURI DE ÎNOT 
PENTRU COPII

La bazinul acoperit Floreas- 
ca reîncep cursurile de ini
țiere la înot pentru copii. în
scrierile se primesc zilnic la 
bazin.

BARAJUL BUCUREȘTEAN 
PENTRU CALIFICAREA 
IN „B“ LA VOLEI
Primul meci dintre echi

pele Semănătoarea și Voința 
va avea loc azi, iar al doilea 
ir.îine, în ambele zile parti
dele fiind programate, cu 
începere de la ora 16,30, pe 
terenul Sănătatea.

riei, cîștigînd cu 3—1 
(—10, 11, 12, 14). în
celălalt meci al zilei, forma
ția Ungariei a dispus de 
cea a Iugoslaviei cu 8-0 
(12, 8, 6).

Sîmbătă, voleibalistele 
noastre întîlnesc echipa Un
gariei, iar duminică pe cea 
a Iugoslaviei.

S. NORAN

PE STADIONUL REPUBLICII

FIMALELE TURNEULUI 
INTERNATIONAL DE BOX 
(Amănunte în pag. a 8-a)

Gruescu (dreapta) este unul din reprezentanții noștri 
care va urca treptele ringului astă-seară în finala com
petiției internaționale de box Foto: V. Bageac

Campionatele internaționale de tir ale României

Primii campioni...
Azi și mâine, in Capitală

Dubla întîlnîre amicală de polo
România—Bulgaria

Reprezentativa de polo a României va face o repe
tiție generală înaintea -Cupei Jadran", jucind astăzi și 
mîine (bazinul Dinamo, de la ora 17) cu formația Bul
gariei. Cele două selecționate s-au mai întîlnit pînă 
în prezent de 18 ori, jucătorii români obținînd 16 vic
torii, iar cei bulgari două (golaveraj 120—-35). în aceste 
meciuri amicale, antrenorul C. Corcek va folosi urmă
torul lot : Mureșan și Frățilă — portari, Zahan, Kroner, 
Grințescu, Mărculescu, Szabo, Firoiu, Cnlineac, Zamfi- 
rescu, Novac, Blajec și Popa.

ION TRIPȘA

DINAIiOVIADA
DE DOX

Intre 9 și 16 septembrie se 
va desfășura la Szombathely 
Dinamoviada de box. La- 
această tradițională compe
tiție vor participa și dinar 
moviștii bucureșteni. Ei ur
mează să părăsească Bucu- 
reștiul in această dimineață! 
Vor face deplasarea printre 
alții, Nedelcea, Crudu, Bădoi, 
Ghiță, Covaci, Olteanu.

In premieră:
România - R. D. Germană

(juniori) la box
La începutul săptămînii 

viitoare vor avea loc primele 
întîiniri între reprezentati
vele de juniori ale României 
și R.D. Germane. întîlnirile 
se vor desfășura în orașele 
Riesa și Gorlitz.

Luptătorii turci

Mîine, la Ploiești, derbiul de trap

Mîine dimineață pe hipo
dromul din Ploiești se dispută 
derbiul de trap, alergare cla
sică de veche tradiție la noi 
(primele derbiuri s-au desfă
șurat încă înainte de începu
tul secolului XX). Cursa este

rezervată celor mai buni cal 
de 4 ani, crescuți în herghe
liile de stat și conduși de 
Jochei încercați. Cei 7 concu- 
renți vor avea de parcurs dis
tanța de 2 800 m. Reuniunea 
începe la ora 9,15.

Poligonul Tunari cunoaște 
de ieri dimineața animația 
specifică marilor competiții. 
Aici se desfășoară cea de a 
X-a ediție a campionatelor in
ternaționale de tir ale Româ
niei. la care participă trăgă
tori din 13 țări (Bulgaria, 
Cehoslovacia, Elveția. Franța. 
Grecia, R. D. Germană, R. F. 
a Germaniei, Italia, Iugosla
via, Suedia, Ungaria, Uniunea 
Sovietică și România). Do- 
rind, parcă, să cinstească a- 
ceastă ediție jubiliară, concu
rent» au realizat — la cele 
două probe ale primei zile — 
rezultate de valoare internați
onală. La pistol viteză (40 de 
partîcipanți) s-a dat o adevă
rată bătălie pînă la ultimul 
foc. Victoria a revenit maes
trului emerit al sportului 
Ion Tripșa, cu o performan
ță foarte bună : 593 p. Rezul
tate remarcabile au înregistrat 
și cei clasați pe locurile urmă-

toare: Kuzmin (U.R.S.S.)
591 p, V. Atanasiu 590 p, 
H. Standel (R.F.G.) cu 
590 p. De altfel, pentru 
locurile 3 și 4 a avut’ loc un 
baraj, cîștigat la limită de re
cordmanul mondial al probei, 
românul V. Atanasiu. Mențio
năm și pe Ștefan Petrescu 
(fostul campion olimpic) ca și 
pe trăgătorii mai tineri ai pro
bei ca luga, Giușcă (cîte 588 
p) și Popa (586 p). N-au 
lipsit nici surprizele: campio
nul european, maghiarul Kun 
Szilard — cu 585 p. — nu a 
reușit să se claseze printre 
primii zece.

„Maratonul" tirului, proba 
de armă liberă calibru redus 
3x40 focuri, s-a încheiat cu 
victoria campionului mondial 
și european B. Klingner (R. 
F a Germaniei), cu 1159 p, 
cifră care se apropie de cele 
mai bune performante obținu-

te pe glob. Un fapt îmbucu
rător îl prezintă și evoluția 
reprezentantului nostru, N. 
Rotaru -— 1155 p, la trei po
ziții și 391 p, la 40 f poz. 
genunchi — unde a ocupat 
locul secund. De asemenea, la 
poziția culcat, el s-a clasat 
primul cn un rezultat foarte 
hun (398 p). Comportări me
ritorii au mai avut' Gh. Vasi- 
lescu și M. Ferecatu.

Intr-un euvînt, prima zi a 
întrecerilor a oferit satisfacții 
iubitorilor acestui sport si 
sperăm că și in continuare 
vom avea prilejul să consem
năm noi rezullate de valoare.

C. COMARNISCHI 
T. RABȘAN

(Continuare în pag. a 8-a)

la Brașov
Selecționata de lupte li

bere a orașului Ankara 
care întreprinde un turneu 
în țara noastră a evoluat 
ieri pe stadionul „Metrom“ 
din Brașov în compania 
unei combinate București— 
Brașov. Întîlnirea 6-a în
cheiat la egalitate : 4—4.

Sportivii turci își con
tinuă turneul duminică la 
Sf. Gheorghe, unde vor 
întîlni o selecționată a 
regiunii Brașov.

CAROL GRUIA, 
corespondent principal

AZI, PE HERĂSTRĂU...
După amiază, de la ora 16* 

o nouă competiție , de caiac- 
canoe : „Cupa voința". între
cerile sînt deschise juniorilor 
și seniorilor.

A XVI-a ediție o „Turului României"
AU SOSIT PRIMII OASPEȚI: 

CICLIȘTII SUEDEZI
Cu avionul TAROM Co

penhaga — București au 
sosit aseară în Capitală 
primii oaspeți ai celei de a 
XVI-a ediții a „Turului Ro
mâniei* t cicliștii din repre
zentativa Suediei. Echipa 
este alcătuită din alergă
torii i Ian Ake Ek, Klas 
Kramming, Kias Moberg, 
Roland Strand, Lenart E- 
mannuelson. Antrenorul ci
cliștilor suedezi este Wille 
Nordin.

Rutierii suedezi sînt ti
neri, robuști și au la activ

mai multe participări în 
întreceri internaționale. Ei 
așteaptă cu interes debutul 
în „Turul României*. Pentru 
astăzi și-au și programat 
un antrenament de acomo
dare cu traseul primei e- 
tape a competiției.

Echipele Bulgariei, Ceho
slovaciei, Danemarcei, R. D. 
Germane și Olandei vor 
sosi la București în cursul 
zilei de duminică, Iar e- 
chipa Austriei — luni după 
amiază.

La redacție, Nicolae Ion Țapu își deapănă amintirile... 
(Citiți în pag. a 4-a materialul „Așa a fost în primul 
.Tur al României”)

DE PESTE HOTARE
FOTBALIȘTII IZRAELIENl ÎNVINGĂTORI ÎN OLANDA

HAGA 8 (Agerpres). -— La Utrecht s-a disputat me
ciul internațional amical de fotbal dintre selecționatele 
de amatori ale Olandei și Izraelului. Victoria a revenit 
echipei Izraelului cu scorul de 2—1 (1—0). Golurile în
vingătorilor au fost înscrise de Talbi în min. 41 și 81.

„TURNEUL CANDIDATELOR"

BELGRAD 8 (Agerpres). — La Subotica au început 
întrecerile turneului candidatelor la titlul de campioană 
mondială de șah, la care iau parte 18 jucătoare, prin
tre caie și reprezentantele României, Alexandra Nico- 
lau și Margareta Perevoznic. în prima rundă, Alexan
dra Nicolau a întîlnit-o pe Margareta Perevoznic, par
tida încheindu-se remiză.

TELEGRAMĂ
Dl. Roger Coulon, președintele Federației internaționale 

de lupte a adresat următoarea telegramă Federației 
române de lupte :

întors de la cea de a XVI-a ediție a Campionatelor 
mondiale de lupte greco-romane din România țin, ca în 
numele tuturor celor prezenti la București, să vă mulțu
mesc călduros precum și tuturor colaboratorilor dv. pen
tru perfecta organizare și reușită a campionatelor*.



[SfHZE REZOLVĂRILE] In prag tie an școlar,

NU VIN SINGURE! I
i

Două exemple pozitive 
și o inițiativă lăudabilă

» DE CE S-A ORGANIZAT TABARA DE TINERET LA GURA DIHAM? 

n DOAR 100 DE MINUTE DE PREGĂTIRE TEHNICA • ARENA DE

DE ANTRENAMENT SECRETJOC- LA 10 KM • PROGRAM

Obișnuita tabără de tineret, orga- 
krizată anual de Federația de popice» 
și-a avut sediu! în această vară Ia 
cabana Gura Diham. 22 de fete și 
băieți, care s-au remarcat în campio
natul republican pe echipe și în ul
timele concursuri oficiale, au efectuat 
timp de 14 zile o pregătire comună.

Care a fost scopul actualei tabere 
de tineret ? Să ascultăm două pă
reri :

Maestrul emerit al sportului, PE
TRE PURJE. coordonatorul tehnic 
al taberei : „Conform indicațiilor co
legiului de antrenori din E.R.P,, pre
gătirii fizice generale și specifice i 
s-a acordat peste 70 la sută din pro
cesul de instruire. Pe întreaga pe
rioada a taberei au avut loc 3 antre
namente tehnice, 2 a cite 60 de bile 
și unul de 100 de. bile. Timpul afec
tat pentru antrenamente mi-a permis 
doar sâ descopăr unele greșeli de 
stil, urmi nd ca retușârile respectiva 
să și le facă singuri sportivii*.

Prof Ml HAI COTEANU, coordo
natorul pregătirilor fizice : „Lucrînd 
pentru prima dată cu un lot de po
pice, am urmări! să le măresc spor
tivilor bagajul de deprinderi. Lecțiile 
de pregătire fizică specifică le-am 
făcut împreună cu Petre Purje. Am 
avut aparate ajutătoare, însă nu si 
cele mat bune condițiuni de lucru*.

Din declarațiile de mai sus reiese 
clar că in tabăra de la Gura Diham 
s-a pus un accent deosebit pe pregă
tirea fizică Nu vrem să apărem în 
rof de mentori, însă întrebăm: dacă 
tabăra a avut loc în perioada pre- 
com petit io na lâ (în curînd încep cam
pionatele republicane), de ce nu s-au 
resperiat, in mod strict, etapele me
todice de pregătire? Se știe că jocul 
de popice este. în primul rînd, un 
sport al indemînării și o întrerupere 
a antrenamentelor tehnice — mai ales 
în pragul activității competiționale — 
influențează negativ intrarea în for
mă sportivă.

greșelile, deoarece am făcut pregă
tire tehnică numai 100 de minute. 
Am jucat atît de puțin popice, incit 
mi-am pierdut îndemînarea‘‘,

DIETTER KRIDORs „Zilele pe
trecute la Gura Diham au fost — tn 
general — folositoare, Sînt convins, 
însă, că dacă tabăra era amplasată 
lingă o bază de popice, iar antre
namentele de pregătire fizică ar fi 
fost îmbinate cu cele tehnice, am 
fi putut învăța mult mai multe lu
cruri. Arena de popice se afla la 
o distantă de circa 10 (n.n la
Sinaia).

Cîțiva tineri și tinere, care ne-au 
rugat (din prudență) să rămînă ano
nimi, s-au plîns că se reîntorc la aso
ciațiile lor accidentați și nu știu etnd 
vor putea relua antrenamentele, fia 
prima lecție tehnică nu a avut cine 
să ridice popicele, treaba aceasta fl- 
cînd-o jucătorii. De asemenea, con
dițiile de igienă au fost necorespun- 
zătoare, ca și programul cultural
ei uca tiv.

Numai Radulescu
e vinovat ?

Cu ce au
ramas sportivii

Sâ vedem ce 
Instruct! v -educa ti v 
de „speranțe**, selecționate în tabăra 
de pregătire de la Cura Diham.

ION BICIUȘCA, t „ăf-am bucurat 
nespus cind am anzil că voi fi, mă
car pentru 14 zile, elevul maestrului 
emerit al sportului Petre Purje. Din 
păcate, nu mi-a putut descoperi toate

efect a avut procesul 
asupra celor 22

In a opta zi de tăbărî, dud am 
fo9t — pentru prima oară — 
la cabana Cura Diham. campio
nul mondial la perechi. Constantin 
Riduiescu, era complet nemulțumit 
de program.

— Venind tn tabără, speram ci voi 
îmbina pregătirea fizică cu cea teh
nici. Dar a trecut • B, a mai zbu
rat încă una și am început să mă 
satur de excursii. Trebuie neapărat 
modificat programul. Eu n-am venit 
la Gura Diham să stau degeaba.

La ședința de analiză a închiderii 
taberei, 0. Radulescu nu a participat. 
A fost Insă criticat pentra că n-a 
respectat regulamentul taberei, că, 
atrăgîndu-i-se atenția asupra atitu
dinii Iui, n-a găsit altceva mai bun, 
decît să-și facă bagajul. Iată că din- 
tr-un jucător conștiincios, 0. Rădu- 
lescu a devenit, pesl'e noapte, un 
sportiv indisciplinat. Desigur, nu sîn- 
tem de acord cu părăsirea ostentativă 
a taberei de către fl. Radulescu, care 
avea datoria să 
cunoștințele sale 
programului, sau 
aportul, trebuia 
a-și arăta deschis opiniile Ia ședința 
de analiză. N-a procedat astfel și se 
face vinovat. Dar oare numai el este 
de vină ?...

contribuie — prin 
— la îmbunătățirea 
dară î s-a refuzat 
să rămînă pentru

£ mai comod
sâ găsești 
așa zise 
justificări

Pentru a afla cine se face vinovat 
de deficiențele care au existat în ac
tuala tabără, ne-am adresat secreta
rului general al F.R.P., Ladislau 
Sz8cs.

— In planul nostru, tabăra de 
tineret figura la Sinaia, oraș care dis
pune de o arenă de popice și o serie 
de instalații sportive necesare unei 
temeinice pregătiri. Am fost insă 
puși in dificultate, deoarece orașul 
Sinaia nu ne-a mai putut asigura ca
zarea. Pentru a ne respecta planul 
calendaristic, nu aveam altă alterna
tivă, decît să acceptăm condițiile o- 
ferite de cabana Gura Diham.

Sint'em nevoiți să deschidem o pa
ranteză, întrucît secretarul federației 
a refuzat să dea alte explicații. El a 
omis să ne spună un amănunt deose
bit de important și anume acela că 
forul de resort s-a interesat în ulti
mul moment de problema taberei. 
Brașovul, Sibiul sau Cîmpina, ca să 
amintim numai cli'eva orașe, ar fi 
putut asigura condiții incomparabil 
mai bune de pregătire și cazare, de- 
cît cele oferite de cabana Gura Diham. 
Și încă ceva : n-ar fi fost mai indi
cat ei lecțiile de instruire să fie con
duse de antrenorul care va răspunde 
în viitorul apropiat de pregltirea 
echipelor de tineret în vederea tntîl- 
nirilor internaționale, iar Petre Purje, 
eu măiestria-i recunoscută, să execute 
diferite exerciții de lansare a bilei ? 
Procedîndu-se astfel, antrenorul res
pectiv ar fi avut prilejul să-și cu
noască mai bine devii, iar la urmă
toarele concursuri de verificare putea 
constata daci sportivii și-au reme
diat deficiențele sau In ce măsură au 
progresat. Dar... E mai comod si gă
sești așa-zise justificări, decît să 
cauți rezolvările care ar fi făcut din 
tabăra de pregătire un adevărat labo
rator de calificare, unde tinerii spor
tivi să-și însușească cit mai multe 
cunoștințe

T. ANDRONACHE

P. S. V. Carianopol, conducătorul 
taberei, a refuzat pur ți simplu si 
ne arate planul de pregătire, moti- 
vîndu-și poziția prin faptul că a pri
mit dispozițiuni să-l faci cunoscut 
numai delegatilor sosiți din partea 
federației. 0um poate fi considerau 
o astfel de atitudine ? Noi n-o putem 
cota decît ca o încercare de camu
flare a unor deficiențe.

i
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Apropierea începerii anului școlar 
pune în rîndul preocupărilor de actua
litate pregătirea bazei materiale ne
cesare bunei desfășurări a orelor do 
educație fizică și a activității sporti
ve a elevilor.

Astfel, la școala generală nr. 164 
din cartierul Drumul Taberei am 
putut vedea că terenurile — două do 
volei și unul de baschet — au deja 
depozitată zgura nouă cu care vor fi 
întâmpinate primele ore de educație 
fizică și primele meciuri. De aseme
nea, după cum ne-a informat tov. 
Gherghina Stancu, directoare adjunc
tă, prin grija Secțiunii de învățămînt 
cantitatea materialelor existente în 
magazie este suficientă. La ora ac
tuală, colectivul profesorilor de edu
cație fizică, deși pentru moment des
completat din motive obiective, în
treprinde ultimele pregătiri. Sînt de 
așteptat și în acest’ an rezultate bune 
de la profesorii Felicia lovănescu 
(responsabila colectivului), Maria Ne- 
delcu, Margareta Pruncu și N. Covaci. 
Evident însă, o dată cu vremea rea 
vor apărea și greutățile, întrucît cei 
1 600—1 800 de elevi, împărțiți în

48 de clase, nu dispun de o săli, 
iar lucrul pe coridoare nu reprezintă 
cu adevărat o soluție. După cum ne-a 
arătat tov. Stancu, promisiuni de re
zolvare există. Dar 
ani.

In
Haret“ 
clase), 
de baschet și de tenis 
din curtea școlii, există și o frumoasă 
sală de gimnastică, modem dotată 
și amenajată, în care am putut vedea 
că s-au întreprins toate lucrările gos
podărești de sezon. Colectivul da 
profesori, dintre care amintim pe An
ton Ionescu, Ileana Jipa și Lenke 
Todan, de altminteri obișnuiți ai în
semnărilor noastre cu caracter pozi
tiv, va încerca să realizeze și înfiin
țarea unui centru de instruire pentru 
copii la tenis. Sprijinim pe această 
cale ideea lor, convinși fiind atît do 
utilitatea ei, cît și de șansele mari 
de succes pe care i le acordă capa
citatea celor amintiți.

Am vrea, de altfel, să mai avem 
prilejuri asemănătoare.»

există de... trei

liceul „Spira 
de elevi în 44 do

schimb, la
(circa 1 600
pe lingă terenurile de volei, 

bituminate

G. RUSSU-ȘIRIANU

FOILETON

DOAR BĂIEȚII SINT DE VINA!
— Care va să zică. îmi spun, arbi

trul Rainea a fost criticat. Buun 1... 
Arbitrul Ritter a fost și el criticat. 
Perfect!... Arbitrul...

Împăturesc iute ziarul și fug la
„oraș“ București.

— Așa nu mai merge! strig ea.
— Nu mai merge, face nea Para

llel.
— Adică, un arbitru de categorie 

republicană poate fi criticat, și un 
cavaler al fluierului din campionatul 
orășenesc nu!

— Dacă a condus corect.
fie criticat ?

— SîguT! Criticat să fie 
cătornl! A strănutat pe 
arde-1! Suspendă-1 pe două 
și-a uitat batista îa cabină I Ești dră
guț să aduci rapoartele făcute de ob
servatori asupra arbitrajelor?

Nea Papalică pleacă să aducă ra
poartele. La ușă, un grup de fotba
liști. In sfârșit, îndrăznesc și intră 
In birou.

— Trăiască cronicarul nostru 
fotbal! încep ei.

— Luat! loc, băieți! spun. Cu 
ocazie pe aici ?

— La comisia de disciplină.
— Iar?
— Iar. Ce-or avea arbitrii ăștia 

noi, nu știm!
— Lăsați-î pe mîna mea, că-î în- 

condeiez eu!
— Uraaaa !...
— Dar pînă cînd atîtca scandaluri 

pe teren ?
— Știți, ei le provoacă.

de ce să

doar ju- 
teren —
etape că

de

ce

ca

sa
rr

S3

NOCTURNA CU 
CiNTEC

$»
N-AVEȚ1 UN TEHNI

CIAN IN PLUS?

— Mie îmi spuneți?...
*— Si din nimic! Uitați, cazul lui 

Patdicâ Perieteanu de la „C.F.R.— 
B.T.A.* : în min. 36, fără să vrea,, 
băiatul scapă o înjurătură la adresa 
arbitrului, abia șoptită. Cine credeți 
că face scandal ? Cavalerul fluieru
lui f Paulieă, săracul, ca să mai po
tolească spiritele. încearcă sfl-i dea 
un cap în gură arbitrului. Ei, bine, 
îl elimină de pe teren !

— Formidabil!
— Și-l propune și pentru 

etape suspendare!
— Fantastic!
— Alt caz: Florică Țepurtt 

„Granitul".
— îl știu. Asta ce-a mai ».
— Suspendat pe trei etape! L-a 

reclamat arbitru! că a zis ,.Mă, boule, 
dacă nu vezi bine, pune-ți ochelari!9 
Degeaba i-a explicat băiatul că a- 
ceste cuvînt'e erau adresate unui prie- 

zîua aceea nu se 
la urmă, tot l-a

teri hun, care în 
afla la meci. Pînă 
eliminat !

— Ei. lasă că-i

cinci

de la

pălit?

La Vișeu, meci de fotbal 
în nocturna. De fapt, un... 
triplaj. în deschidere, Vo- 
inîa Vișeu - Pietrosul 
Borșa. Prima repriza, 29 de 
minute I Pauza, un minut 1 
S-au schimbat porțile și~. 
arbitrul I Apoi, au intrat pe 
♦eren „veteranii* și înainte 
de a se fi terminat primul 
meci a început al doilea, 
în sfîrșit, jocul „vedetâ*. 
Localnicii întîlneau Politeh
nica București. O parte din
tre spectatori s-au îmbulzit 
fie în spatele porților, fie 
în spatele... grătarului cu 
mititei. Dar, cei mai mulfî 
erau la coada la... bere I

F. S. Biletele de intrare 
aveau ștampila asociației 
„Progresul" care, din cîte 
sîntem informați, a fost des- 
fimfatc tcum zece ani !

Intr-o lungă scrisoare, 
ing. Șt. Costache, președin
tele asociației sportive «Mi
nerul* din Comănești, raio
nul Moinești, ne povestește 
cum a trecut un an fără 
ca un frumos proiect să 
fie realizat.

Mai de mult, a început la 
Comănești construirea unui 
ștrand. Nu știm de ce, dar 
după ce l-au făcut pe ju
mătate, constructorii s-au 
plictisit și l-au abandonat. 
Asociația .Minerul* a luat 
inițiativa reînceperii lucră
rilor și toți iubitorii sportu
lui din Comănești au primit 
vestea cu bucurie. Zis și fă
cut. Există fonduri, de en
tuziasm nu mai vorbim, așa 
că toți așteptau... inaugura
rea. Ba nu, mai era nevoie 
de ceva. De un tehnician 
care să asigure asistența de 
specialitate. După multe

promisiuni ale Consiliului 
regional pentru educație fi
zică și sport, a venit tov. 
Ungureanu. E drept că în
cepuse luna iunie dar, mai 
bine mai tîrziu decît nici
odată. Bine zis NICIODA
TĂ I Pentru că de-atunci nu 
l-a mai văzut nimeni prin 
Comănești. Deși spusese 
ferm că totul se va rezolva 
în cel mult zece zile 1

„A DAT CINEVA 
DISPOZIȚIE" ?

ne

e prea

în 
scrie 
Popescu din comuna Broș- 
teni, treburile sportive nu 
merg prea bine. .Recolta* 
Broșteni — de exemplu — 
a cîștigat toate meciurile 
din campionatul raional de 
volei, dar la calificările 
pentru campionatul regio
nal cei de la raion au...

raionul Strehaia, 
cititorul nostru Mihai

uitat-o. Și acum 
tîrziu I

La Broșteni sînt ți multi 
jucători de șah. Dar, de 
doi ani, în raionul Strehaia, 
nu s-au mai organizat însă 
concursuri. A dat cineva», 
dispoziție ?

Nu, tovarășe 
Poate că 
acum. Să

Popescu.
o să dea cineva 
se organizeze I

DE CE AȘA?

nevoie de prea multe co
mentarii. Să spunem doar 
că această scenă s-a pe
trecut (și, din păcate, se 
mai petrece) la stadionul 
Tineretului din Brașov.

In orașul de la poalele 
Tîmpei s-au depus în acest 
an multe eforturi 
reamenajarea și 
corespunzătoare a bazelor 
sportive. N-ar fi păcat 

peste foarte puțin timp să 
ia totul de la început ?

pentru 
dotarea

ca 
se

încondeîez eu !
— De Georgică Man tea ce spu

neți ?
— Suspendat și el ?
— Pe două etape! Și nici măcar 

n-a înjurat ! L-a stropit doar cu apă 
pe arbitru !

— Ei. lasă, eă-i înconde...
— Ce credeți că pățește Nicolae 

Radulescu de la „I.R.A. I*? Jucător 
cu_ răspundere (de, căpitanul echi
pei !) îl cheamă la sfîrșitul partidei 
pe arbitra, la el. îl felicită pentru 
felul cum a condus meciul și în în
cheiere îl roagă să transmită cole
giului orășenesc de arbitri cîteva în
jurături personale. Ei, bine, Lau sus
pendat pe un an !

— Ei, lasă că-i înconde...
— încondeiază-i, reportere, că 

după prima etapă au mai sancționai 
și pe Matei Marin de la „C.F.R. 
Triaj" (3 etape suspendare), pe 
Ion Ene de la „Cinematografia" (5 
etape susj>cndare), pe Constantin 
Briceag de la „Steaua roșie* (2 eta
pe suspendare) și pe alți fotbaliști 
care, cum spun arbitrii, s-au dat 
verbal la ei. amintindu-le de substan
tivul atît de comun ..Mamă* !...

— Deci, cam ăsta e... bilanțul 
după prima etapă de „orășenesc" ?

— Cam ăsta, fiindcă plezni rea ad
versarului peste ochi — vezi Fnfr/iu 
Buzata (U R.E.M.) două etape sus
pendare. Gheorghe Vasile (LO.R.) 
două etape suspendare. Ton Halfen 
(idem) cum spuneam, fiindcă lovirea 
adversarului este o chestiune de ră
fuială personală, care 
ne privește!

— Totuși, spiritul 
tețea...

— Știm ce vrei să 
reportere, că mulți dintre noi își cer 
întâi scuze adversarului, și pe urmă 
îl pălesc!...

A venit nea Pa păliră cu rapoartele 
observatorilor asupra arbitrajelor. 
Toate sînt laudative. Deci, se fluieră 
corect ! Mă scuz de deranj, ies în 
stradă și dau verdictul „fluierînd* 
tot

considerăm că

sportiv, poli-

spui : ei. află

corect:

Fotografia trimisa pen
tru rubrica „Alb și negru" 
de corespondentul nostru 
E. Bogdan nu are, de fapt,

Rubrică redactată de 
VALERIU CH1OSE 
DAN GÂRLEȘTEANUȘi

după scrisorile corespon
denților noștri

Doar băieții sînt de vină,
Fiindcă pe terenuri ei...

Ehei «...

VASILE TOFAN



ZENO în campionatul republican pe echipe
ijjrrnr»

Veștile rele au lujeală și efect de trâznet. Paralizează.
A murit Zeno Dragomir.
La început nu pofi crede, nu ai cum crede. încerci, 

rare, să te agăji de un punct de sprijin și nu-l găsești, 
într-un cerc de nori, ce se învîrtesc în jurul tău, fără 
atinge.

A murit Zeno.„
Nu, nu, nu, nu... Dar nu-urile se atenuează, se pierd, 

râmîn nici măcar ecouri și din mijlocul frămîntdrilor crește 
doasă, dar masivă și de neînfrînt ideea groaznicei fapte ce S-a 
petrecut.

Nu, nu, nu, nu I Dar protestele devin inutile. Nu era logic să 
se întîmple I Dar logica nu mai poate ajuta.

A murit copilul în tricou și chilot alb, cu frunza verde de ghindă 
pe piept, care a apărut ca o rază de soare, la campionatele de 
juniori din 1939 ? A murit primul atlet român care a sărit cu pră
jina peste 4 metri, fâcînd să explodeze tribunele electrizate ale 
stadionului din Dealul Spirii î A murit omul care și-a dedicat via|a 
și tot talentul ideii pure și idealului neîntinat, întruchipat de între
cerea atletică ?

Nu, nu, nu, nu... înlături tn van, cu mîna, fantome și snopi de 
ceafă neagră, cu forme schimbătoare de meduze. Caufi undeva o 
licărire de lumină, o explicație, o justificare, un fir de rafiune. Și 
te izbești de haos, de necuprinsul atîtor lucruri, ce nu pot fi cu
prinse.

A murit prietenul meu, prietenul tău, dragul nostru prieten Zeno 
Dragomir. Cuvintele mele, ale tale, ale noastre, nu vor putea reda 
niciodată rezonanfele de durere ole inimilor care-| plîng.

în despe- 
Ajungi ca 
a-i putea

dispar, nu 
hi-

Azi se va disputa cea de 
a doua etapă a campionatului re
publican de box pe echipe. Spe
răm că deficiențele semnalate de 
corespondenții noștri în legăitură 
cu etapa inaugurală vor fi reme
diate și că antrenorii selecțio
natelor de regiuni vor prezenta, 
așa cum, de altfel, au obligația, 
sportivi la toate cele 11 categorii 
die greutate.

Este inadmisibilă atitudinea 
antrenorilor selecționatei regiu
nii Hunedoara, care, sîmbăta tre- 
eută, s-au deplasat la Baia Mare 
cu o formație din care lipseau pa
tru boxeri. Aproape jumătate

au 
ex-
azi.

din echipă! în aceste condiții, 
scorul mare (16—4) cu care 
fost învinși hunedorenii este 
plicabiL

Iată programul etapei de 
GATEGORIA A, Ii Oltenia
București I, la Craiova, și Ba- 
nat-Crișana, la Bocșa Română. 
Grupa Iii Dobrogea—Cluj, la 
Constanța, și Argeș—Galați I, la 
Câmpulung Muscel. GATEGORIA 
B, grupa 11 Galați II—Bacău, la 
Brăila, și Ploiești—București II, 
la Ploiești. Grupa Iii Brașov— 
Maramureș, la Brașov, și Hune
doara—Mureș-A.M., la Hune
doara.

dr. CLEMENT BACIU

AVIAȚIE

NOII CAMPIONI LA AEPOMODELE
La Oradea s-au disputat între

cerile finale ale campionatului re
publican de aeromodele la zbor 
captiv.

Rezultatele tehnice: categoria

ESE intensifica activitatea competijionalAV

viteză : 1. Ștefan Purice (București) 
206 p — campion republican; 
2. Elvira Purice (Buc.) 202 p ; 3. Li- 
viu Ionescu (Ploiești) 185 p. Cate
goria acrobație : 1. Gheorghe Craio- 
veanu (București) 
pion republican ;
(Cluj) 1 861 p ; 3. 
(Crișana) 1833 p.
(200 ture) : 1. Nicolae Misaroș (pl-

1 973 p — cam-
2. Mihai Muscă 
Gheorghe Csoma
Categoria curse

• întîlniri internaționale interțări 
cu R. D. Germană și Franța • 
Campionatul republican individual 
și pe echipe * Selecționata mas
culină de tineret - în Cuba • Au 

fost alcătuite loturile

După o absență cam îndelun
gată (resimțită din plin de iu
bitorii sportului grației, forței șl 
măiestriei — și mărturie în acest 
sens ne sînt scrisorile primite la 
redacție), iată că în lunile urmă
toare pe agenda gimnaștilor 
fruntași figurează o serie de 
concursuri importante.

Dintre acestea se desprind în
tâlnirile cu echipele (masculină și 
feminină) ale R.D. Germane și 
Franței, ambele în deplasare, 
programate în zilele de 4—5 și, 
respectiv, 11—12 noiembrie. De 
asemenea, în calendarul compe- 
tițional este prevăzută deplasa
rea echipei masculine de tineret 
la un concurs la Havana, ca ș! 
participarea unui grup de gim- 
naști la un turneu în R.P. Polonă.

Campionatul republican (indivi
dual și pe echipe) reprezintă cea 
mai importantă întrecere Internă 
a sezonului de toamnă. Desemna
rea campionilor țării se va face 
la Cluj, în zilele de 17—19 no
iembrie, atît pe echipe cît și la 
individual. Pentru luna decem
brie (2—3, Sibiu) sînt programa
te campionatele republicane de 
juniori (fete și băieți), concursul 
republican de gimnastică artis
tică (16—17. București) și con
cursul republican interregiuni 
(m,f) — la Timișoara (2—3).

Zilele trecute au fost stabilite 
și loturile din care vor fi alcă
tuite echipele ce ne vor repre
zenta țara în concursurile inter
naționale.

lot), Anton Nagy (mecanic) ambii 
din regiunea Crișana, 12:01,0 — 
campioni republicani; 2. Carol Si
lex (pilot), Uve Haberpursch (me
canic) — Brașov, 13:07,0 ; 3. Gheor
ghe Barbu (pilot), D. Filip (meca
nic) — Cluj, 16:01,0. Categoria ma
chetă : 1. Bucur Buta (Brașov) 
807 p — campion republican; 2. 
Gheorghe Dan (Buc.) 692 p; 3. 
Francisc Rimacsi (Cluj) 632 p.

Clasamentul general pe echipe: 
1. Brașov 2 178 p ; 2. Ploiești 2 014 
p ; 3. Cluj 1 076 p ; 4. oraș Bucu
rești 1 547 p; 5. Argeș 609 p ; 6- 
Mureș-Autonomă Maghiară 588 p; 
7. Suceava 560 p ; 8. Iași 73 p.

ILIE GHIȘA — coresp. principal

SPORTIVI
DIN CINCI JĂRI

LA STARTUL CONCURSULUI 1 
DE LA BRAȘOV

Ultimul concurs internațional de 
motocros al sezonului, care se va ■ 
desfășura duminică pe traseul din 
Valea Răcădăului de la Brașov, va 
reuni la startul celor două probe 
(250 șl 500 cmc) sportivi din Aus
tria, R.F. a Germaniei, Ungaria, 
U.R.S.S. și România. Se mai aș
teaptă confirmarea participării din 
partea motocrosiștilor din Anglia, 
Bulgaria și Suedia.

Concursul programează cite doua 
manșe la flecare clasă' și va începe 
la ora 10 cu prima manșă la clasa 
500 cmc.

Iată acum liste participanților/ 
cu numerele de concurs: 250
CMC : 1. P. Paxino, 2. Cr. Dovids,
3. O. Stephani, 4. C. Coman, 5. C. 
Goran, 6. Șt. Chițu, 7. Tr. Macarie, 
8. E. Seller, 9. E. Huszar, 10. W. 
Heubaeh (R.F.G.), 11. S. Hamar 
(R.P.U.), 12. I. Mateev (U.R.S.S.),
13. E. Petrușkov (U.R.S.S.),
14. G. Dietl (Austria), 20. Al. Io- 
nescu-Cristea; 500 CMC : 1. O. 
Puiu, 2. E. Keresteș, 3. A. Ionescu,
4. FI. Ștefan, 5. I. Bobîlneanu, 6. 
P. Lucaci, 7. A. Crican, 8. Șt. Viu- 
leț, 9. Fr. Szinte, 10. W. Heubach 
(R.F.G.), 11. F. Podony (R.P.U.), 
12. L. Weinbach (R.P.U.), 13. G. 
Kapronczai (R.P.U.), 14. I. Moiseev 
(U.R.S.S.), 15. V. Brunis (U.R-S.S.).

★
Etapa finală a campionatului re

publican de viteză pe circuit care 
urma să se desfășoare la 3 septem
brie la Brașov, a fost reprogramat» 
pentru data de 17 septembrie la 
Reșița.

CRISTINA IONIȚÂ

La feminin: Elena Ceampelea, 
Rozalia Filipescu, Cristina Ioni- 
ță, Rodica Apăteanu, Olga Iones- 
cu-Ștefan, Maria Măcieășan, A- 
lina Goreaa, Lucia Chiriță, Ro
dica Cheșa. Claudia Pandelescu, 
Veronica Potecă: la masculini 
Anton Cadar, Gheorghe Tohă- 
neanu, Alexandru Silaghi, Pe
tre Mihaiuc, Marcel Simion, 
Gheorghe Mutu, Gheorghe Pău- 
nescu, Ludovic Buh, Vasile Co- 
șariu.

Echipa de tineret care va face

deplasarea în Cuba va fi formată 
din următorul loti Mircea 
Gheorghiu, Nicolae Achim. Dan 
Grecu, Nicolae Opreseu, Adrian 
Stoica, Aurel Bunescu, Constan
tin Petrescu, Jean Lascu, Gheor
ghe Păunescu, Florin Popovid.

De pregătirea lotului feminin 
se ocupă antrenorii Nicolae Co
vaci și Ștefan Tarco, Iar de «ea 
a loturilor masculine — antre
norii Mircea Bădulescu și Cos- 
tache Gheorghiu.

„Criteriul
De curind, timp de doua zile, 180 

de șchifiști (între 16—24 ani) din 
București, Timișoara ți Arad, s-au 
întrecut, la Timișoara, pe Bega, în 
cadrul „Criteriului speranțelor". Pro
bele s-au desfășurat contra curentu
lui apei, pe distanțele clasice de 2 000 
m la băieți ți 1 000 m la fete. Iat3 
principalele rezultate: MASCULIN : 
schif simplu, 1. loan Meher (Poli
tehnica Timisoara), 2. F. Sebestien 
(Voința Arad), 3. I. Lineara (Olim
pia Buc.) ; dublu 1. Steaua (P. Do- 
roftei, P. Tofan), 2. Politehnica 
Timiș., 3. Metalul Buc. ț 4+1 1. 
Steaua, 2. Olimpia Buc., 3. Politeh
nica Timiș.; 8+7 1. Politehnica
Timiș. I, 2. U.T. Arad, 3. Politeh
nica Timiș. II; FEMININ : schif

speranțelor6*
simplu 1. Doina Părtaș (C.F,R„ | 
Timiș,), 2. Eugenia Florea (Voința { 
Buc.), 3. Cristina Rfidulescu (Poli
tehnica Timiș.); dublu 1. Școafa • 
sportivă Timișoara (Lemnei, Sol*)- ’ 
mon). 2. Clubul sportiv școlar Buc., 
3. Olimpia Buc.; 2+7 7. Metalul I 
Buc. (Lidia Bloos,, Florina Georgescu 
+ V. Lărescu), 2. Voința Timiș., 3.
Școala sportivă Timiș.; 4+7 1. Cin- j 
bul sportiv școlar Buc.. 2 6.F.R. I 
Timiș., 3. Politehnica Timiș.

în clasamentul final pe echipe r i 
locul I a fost ocupat de Politehnica 
Timisoara (antrenor Ii. Wilcms) au 
37 p. Urmează : C.F.R. Timiș.. 18 p. 
Steaua 14 p, Olimpia Buc. 13 p, . 
U.T.A. 13 p, C.S.S. Buc 12 p. ! 
(Petre Arcan-coresp. principal).

Qolo DE CE BATEM PASUL PE LOC?
Jocurile Olimpice de la Ro

ma (1960) au constituit prima 
mare competiție oficială care 
a confirmat clasa poloului ro
mânesc — locul V în Ierarhia 
mondială. Au trecut 7 ani de 
atunci ; ne găsim în fața ce
lei de-a XlX-a ediții a J-O. 
din 1968 și trebuie s-o spunem 
deschis că valoarea ultimelor 
rezultate ale echipei noastre 
naționale nu ne mulțumește 
pe deplin. Față de condițiile 
materiale asigurate activității 
jucătorilor noștri fruntași, a- 
ceastă stagnare se cere ana
lizată profund.

în primul rînd, baza de se
lecție a lotului — echipele di
vizionare și campionatul repu
blican. De ani de zile lupta 
în campionat se rezumă la 
întrecerea dintre Dinamo și 
Steaua pentru titlu și o lupta 
acerbă, adesea nesportivă* 
pentru evitarea retrogradării, 
între 3—4 echipe. O competiție 
inegală, cu cheltuieli mari și 
inutile, fără nici o perspecti
vă spre ridicarea de noi ju
cători. De ani de zile fede
rația asistă neputincioasă cum 
echipe ca T. L. Timișoara,- 
Mureșul, Vagonul Arad, Pro
gresul, C.S.M. Cluj șl altele, 
nu numai că nu progresează 
dar, de la an la an, regresează 
ca urmare a lipsei de Interes 
manifestate în pregătire. Ju
niorilor, care ar trebui să îm
prospăteze aceste echipe li 
se acordă prea puțină atenție. 
Dintre echipele provinciale 
numai Politehnica și Voința 
Cluj mai vădesc oarecari pre
ocupări în acest sens, restul 
preferind achiziționarea de 
jucători gata formați decît 
creșterea lor. în București si
tuația este ceva mai bună. 

Explicația unor antrenori că 
nu avem baz.ine acoperite este 
numai parțial acceptabilă. Să 
nu uităm că poloiștil iugo
slavi care nu dispun de mai 
multe bazine acoperite decît 
noi au reușit atît înainte de 
1956 (data apariției primului 
bazin acoperit la Zagreb) cit 
și după să fie mereu în pri
mele locuri la marile compe
tiții. Trebuie să mai precizăm 
aici că nu dispunem de o pro
gramă analitică obligatorie 
pentru echipele divizionare 
pe toată durata anului. Deci, 
lipsa de pasiune și interes a 
antrenorilor respectivi șl a 
conducerilor secțiilor stă la 
baza acestei situații necoreș- 
punzătoare a echipelor divi
zionare.

Alături de antrenori șl jucă
tori; ARBITRII sînt chemați 
să contribuie la progresul a- 
cestul sport. Care este situa
ția în acest domeniu ? Dispu
nem șl în prezent de clțiva 
arbitri capabili să conducă 
partide dificile pe plan inter
national șl de clțiva arbitri 
republicani. Unde sînt restul? 
Dezamăgiți (puțin spus I) de 
atmosfera încordată, nespor
tivă, în care conduc aceste 
partide în provincie, unde 
victoria este căutată cu orice 
mijloc, și mai ales de Indul
gența federației, care nu-ml 
amintesc să fl luat în 15 ani 
măsuri drastice împotriva vl- 
novațllor, au renunțat să mai 
contribuie — prin prezența 
lor — la progresul acestui 
sport. Astfel- arbitri ca A. 
Kiss șl $t. Simon (Tg. Mures), 
Gh Basza (Cluj). Gh. Hație- 
ganu (Cluj) au renu.ițat, pre

ferind. pe bună dreptate, să 
rămînă duminica în mijlocul 
familiilor lor decît să devină 
ținta insultelor și apostrofă
rilor publicului șl, culmea, u- 
neorl chiar a educatorilor e- 
chipelor, antrenorii acestora. 
(Extrase din foile de arbitraj 
referitoare la comportarea 
antrenorilor A. Stănescu, V. 
Agaricl. E. Freund).

O problemă la fel de Impor
tantă o constituie prezența re
prezentanților noștri în forul 
internațional (FINA). Mai mult 
datorită strădaniei unor iubi
tori ai jocului' de polo am 
reușit la congresul de la To
kio în 1964 să fim aleși în co
misia internațională de polo 
(Nicolae Nlcolaescu). în conti
nuare, federația n-a sprijinit 
suficient activitatea acestui 
delegat șl dintr-o neglijență 
a celor ce trebuiau să rezolve 
problema n-am reușit să-1 a- 
sigurăm măcar prezența la ul
tima reuniune FINA, care a 
luat importante hotărtri în 
legătură cu turneul olimpic. 
Șl cînd te glndești că la toate 
ședințele mai mari ni se reco
mandă insistent să stabilim 
relații, să ne afirmăm în or
ganismele Internationale I
Cum ? Prin corespondență 1 
Tn Liga Europeană de Natație 
(LEN) am ajuns în ;,ciudata 
situație” să fim rugați — da
torită valorii poloului nostru 
— să desemnăm un reprezen
tant Tn comisia de polo, atlt 
tn 1962 la Leipzig cit si tn 1966 
la Utrecht, șl de flecare dată 
să nu putem da curs acestor 
solicitări din cauza lipsei de 
operativitate manifestată de 

federație în rezolvarea aces
tor probleme.

Să analizăm puțin activita
tea Ia nivelul lotului unde, 
de asemenea, se manifestă 
lipsuri mari. Ca șl în alte 
sporturi, așa cum am citit în 
coloanele ziarului, federația 
și-a axat atenția exclusiv asu
pra lotului, creînd un „club" 
al federației șl neglljînd 
BAZA, munca în secții. De 
altfel, este șl mai comod așa. 
Colegiul de antrenori, forul 
tehnic care trebuie să răspun
dă de activitatea lotului na
țional a fost ani de zile Igno
rat (lucrurile s-au remediat 
de cîteva luni de cînd lucrează 
în federație în problemele de 
polo prof. A. Popescu), fiind 
în med intenționat ținut de
parte de problemele lotului. 
Critlclle specialiștilor din co
legiu au fost interpretate ca 
demobilizatoare, defetiste și 
astfel lipsurile au continuat. 
A lăsa soarta unei echipe na
ționale exclusiv în mîlnlle u- 
nel singure persoane conside
răm că este un lucru greșit, 
cu repercusiuni negative asu
pra întregii activități și rezul
tatele s-au văzut de altfel. 
Jocuri anoste, înellclte, fără 
nici un orizont, rezultate con
tradictorii la competițiile ofi
ciale, lipsa unei concepții de 
joc șl proteste vehemente la 
adresa arbitrilor, au făcut din 
echipa noastră o echipă con
siderată nedisclpllnată de fo
rul internațional european. 
Neînțelegerile între jucători, 
dintre jucători șl antrenor, au 
generat situații anormale, care 
au arătat încă o dată Imposi
bilitatea rezolvării tuturor 

problemelor de către o sin
gură persoană. Palidele șe
dințe de analiză organizate de 
federație n-au reușit să dez
bată aspectele reale ale lipsu
rilor șl neînțelegerile din e- 
chipă șl iată că nici azi nu 
avem un colectiv închegat la 
acest sport. Din această suc
cintă analiză, care este depar
te de-a epuiza problemele, 
reies lipsuri mari ce frînează 
progresul echipei noastre de 
polo. La recenta Conferință 
a federației nu s-au atacat 
problemele vitale ale poloului. 
Pentru remedierea lipsurilor 
și progresul poloului nostru, 
sînt necesare cîteva măsuri 
grabnice pe care îmi permit 
să Ie sugerez :

— întărirea autorității șl au
tonomiei federației in rezolva
rea problemelor ce-î revin de 
drept;

— schimbarea stilului de 
muncă șl rezolvarea operativă 
a problemelor la nivelul lo
tului și nu cocoloșirea lipsuri
lor șl ședințe de complezență :

— întărirea muncii federației 
în scopul urmăririi șl adop
tării de măsuri operative pen
tru îmbunătățirea procesului 
de instruire ;

— îmbunătățirea activității 
Ia nivelul juniorilor șl copi
ilor ț

— selecția și formarea lotu
lui național să revină cole
giului de antrenori ț

— instituirea unai directorat 
(colectiv) al echipei naționale 
de polo, compus din antre
norul federal, un membru al 
biroului federal și antrenorul 

lotului care să îndeplinească 
planul de lucru al colegiului 
și să răspundă în fața birou
lui federal ;

— ridicarea nivelului profe
sional al antrenorilor (cursuri, 
conferințe, competiții) ;

— luarea de măsuri exem
plare împotriva celor ce vi
ciază atmosfera jocurilor de 
polo (jucători, antrenori, mem
bri al secțiilor de natație) 5

— formarea de noi arbitri 
șl promovarea lor prin trimi
terea la competiții internațio
nale ;

— eforturi susținute in vede
rea alegerii specialiștilor ro
mâni în FINA și LEN și spri
jinirea acestora ca să poa
tă participa măcar la reu
niunile forurilor respective ;

— luarea de măsuri discipli
nare împotriva Jucătorilor din 
Iotul național care nu respec
tă indicațiile șl regimul de 
viață :

— alcătuirea unu; calendar 
internațional adecvat, atît 
pentru echipa națională cît șl 
pentru echipele de club șl în
tărirea calitativă a campiona
tului republican.

In materialul de față am 
schițat numai cîteva propu
neri. Slntem siguri că mai pot 
apare si altele la fel de im
portante.

Fac apel la cel chemați să 
rezolve aceste probleme să 
reflecteze atent și, introducînd 
un spirit nou de muncă la 
federație, intronind și în 
polo principiul muncii co
lective, al disciplinei șl serio
zității să încercăm să depășim 
actuala poziție pe plan mon
dial.

Față de condițiile create tre
buie să reușim. Totul depinde 
de jucători, antrenori, arbitri 
șl de toți ceilalți factori.

Să încercăm 1
dr. IOAN DRAGAN 

arbitru internațional al FINA

£



Așa a fost în primul „Tur al României41 | HAIDE MERGEM ?

Povestește: Nicolae Ion Țapu
Cu părul încărunțit dc ani, dar 

cw inima mereu tînără. veteranul 
ciclismului românesc, Nicolae Ion 
iȚapu. este oaspete de onoare a! 
redacției noastre. Ne povestește 

I despre primul înconjur al țării pe 
■ biciclete, despre vremuri cînd multi 
dintre noi nu lăsam gînduriie să 
zburde spre o bicicletă, ci ne m»l- 
țutneam cu promisiunea că -dacă 
vom fi cuminți, vom căpăta o— 
trotinetă”.

! „o august 1934. La startul pri-

să fi avut u.n traseu foarte apro
piat de cel al ediției actuale. 
Vreau să spun că am trecut prin 
multe orașe din cele pe care ’e 
va vizita și caravana ediției a 16-a 
pentru că dacă este vorba de 
șosele, ele se deosebesc ca de la 
cer la pămînt. Am avut doar cîți- 
va kilometri de asfalt. în ‘rest, 
drumuri pline de praf și pietre, 
un adevărat calvar... Poate că as
tăzi lucrurile acestea sînt greu de 
crezut, dar ele au fost așa cum vi

(aveam baiouri de 600 gr repa
rai pe îndelete și așteptai să ”n- 
tîinești un alt ghinionist cu care 
să-ți continui cursa. La urcușuri 
te opreai să schimbi roata : nu 
aveam decît două pinioane, unul 
pe o parte, celălalt pe partea «pu
să a roții. La fiecare urcuș trebuia 
să schimbi pinionul. de fapt să 
întorci roata...

Masa și cazarea concurcnților. 
la._ regimente. Ostașii ne primeau 
cu dragoste și ne puneau la dis
poziție tot... confortul lor. Lumea 
ne întîmpina pe traseu cu masa 
pusă. Nu refuzam. M?nca:n și ne 
mai luam și în... traistă. La Bra- 
șov a avut loc o scenă comică : 
văzîndu-ne astfel îmbrăcați, oame
nii au crezut că facem reclamă 
unui_  circ și oe-au întrebat cînd
și unde are loc spectacolul 1 Cursa 
a fost frumoasă. Ea a fost câști
gată de bulgarul Marin Nikolov, 
urmat de coechipierul său dienadi 
Simov, de Zamfir Munteanu și de 
mine. Episoadele neplăcute, duri
tățile traseului și tot cortegiul de

neplăceri erau anulate de dragos
tea noastră pentru acest sport fru
mos. Iată de ce astăzi îmi pare 
rău cînd văd pe unii rutieri privind 
cu nepăsare sportul pe care-1 prac
tică, făcîn-d mofturi șj interesîn- 
du-se tot timpul de beneficii. Poa
te că mașinile care-i așteaptă la 
sosire sau la poarta vslodromu- 
lui -ar trebui să-i oblige la mai 
mult. Oricum, pentru noi cei care 
ne numărăm printre pionierii ci
clismului este neplăcut să le su
portăm nazurile.

„Turul României", aflat anul 
acesta la a XVI-a ediție, va fi o 
întrecere de amploare. Cele 8 e- 
chipe reprezentative participante 
vor asigura competiției un nivel 
ridicat și, nutresc speranța, vor 
contribui la popularizaica spor
tului cu pedale în rîndul tineretu
lui din tara noastră. I.e urez suc
ces deplin".

Adăugăm acestei retrospective 
faptul *ă NICOLAE ION TAPU, 
glorie a ciclismului românesc, va 
da startul de onoare în prima eta
pă a „Turului României".

LA TG. MUREȘ - TOATĂ LUMEA 
IN INTÎMPINAREA CICLIȘTILOR!

mei curse cicliste, care avea să în
conjoare România, ne-am strîns 
vreo 60 de alergători din Bulga
ria, Iugoslavia, Ungaria și Româ
nia. S-a făcut multă vîlvă în ju
rul acestei curse. Oamenii ne pri
veau cu curiozitate, poate chiar cu 
neîncredere. Atîtea sute de kilo
metri pe bicicletă 1 Coincidența 
face ca primul ,.Tur al României”

le relatez. Plecam în cursă dimi
neața, pe la 6—7, și soseam la ca
pătul etapei seara, uneori la lu
mina lunii. Pe traseu ne alimen
tam cu pîine și salam, beam apă 
de la fîntîni. Cursa se făcea în 
plutonașe de cîte 3—4 alergători, 
care se constituiau pe parcurs în 
funcție de cîte pene avea fiecare. 
Cînd ti se spărgea un cauciuc

Primele transmisii radiofonice in direct de pe traseu
Cu prilejul celei de a XVl-a edi

ții a „Turului României" se vor 
face primele transmisii radiofonice 
in direct de pe traseu din țara 
noastră- Două care de reportaj, 
special amenajate, cu emițători 
portabili vor permite crainicilor re
porteri să transmită in direct ul
tima parte a etapei, aducindu-i 
astfel pe ascultători in mijlocul 
desfășurării competiției cicliste. 
Transmisiile se vor face zilnic (în

perioada 12—24 septembrie), pe pro
gramul I intre orele 16,30 și 17,10. 
Reportaje speciale, vești și clasa
mente din „Turul României" vor 
fi transmise, de asemenea, in emi
siunile de la 19,30 și 22,00, tot pe 
programul I, precum ți în cadrul 
emisiunilor de la alte ore. Vom 
asista, așadar, la un interesant de
but al radioului în caravana unei 
curse cicliste de lung kilometraj. 
Pe cînd. și vizita televiziunii ?

Carat ana „Tarulai României* txt 
face cel mai lung popas la Tg. Mu
reș. 'Sașiii din etapa a V-a (Bra
șov — Tg. Mureș}, cicliștii vor 
parcurge a doua zi o etapă 
contratimp în împrejurimile ora
șului, vor beneficia de o zi dc 
odihna și abia apoi vor pleca spre 
Cluj. Este, deci. îndreptățit interesul 
cu care am abordat discuția despre 
pregătirile ce se fac în vederea pri
mirii caravanei cu tov. 10 AN BOG- 
DAN., președintele Consiliul ai regio
nal pentru educație fizică și spori 
Mureș-A.M. și al comisiei de orga
nizare pentru primirea „Turului Ro
mâniei*.

— Interesul eu care este așteptata 
caravana ciclktă — ne spunea tor. 
Ioan Bogdan — depășește așteptă • 
rile. Poate mei o altă întrecere spor
tivă găzduită la noi a stîrnit
atâta curiozitate. Primim zilnic zeci 
de telefoane, toată lumea se intere
sează la ce eră vor sosi cicliștii, 
unde va avea loc sprintul final în 
etapa a V-a, Ia ce oră se va des
fășura etapa contratimp etc., etc... 
Răspundem cu plăcere acestor soli
ei țări !

— Socotifi-ne și pe noi în rindnl 
acestor curioși și... repetați-ne (pen
tru a cita oară!?) amănuntele...

— Comisia de organizare, al cărei 
președinte- smt, a hotărî! ca sosirea 
să se faeă în centrul orașului, dup^ 
ce cicliștii vor fi parcurs o buclă pe 
toată 1-uugîniea bulevard ului princi
pal. A dona zi vor lua startul în 
etapa contratimp individual. Șoseaua 
spre A că țari a fost de curând rea- 
menajată și se prezintă în condițiuni 
optime. Aș vrea să le atrag atenția 
concurentilor că traseul este dificil,

Spre Tg. Mureș... Fază din ediția 
de anul trecut a „Turului 

României*

— Da. Și pentru asta ne-am gîn- 
dit și la frumoase premii pentru ci
cliști. Ele le vor aminti de orașui 
de pe Mureș, de ospitalitatea local
nicilor. încă două amănunte: la in
trarea în regiune, la Tușnad, cara
vana va fi întâmpinată de reprezen
tanți ai regiunii noastre, iar la so
sire, cicliștii vor fi întîmpinați de 
pionieri cu brațele pline de flori.

Relatând cele transmise de tov. 
loan Bogdan, le spunem mureșeni
lor: pe curind î
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SÎMBĂTA

• ÎNOT — Bazinul Dinamo, de 
la ora 17; -Campionatele internațio
nale ale României.
• POLO — Bazinul Dinamo, de 

la ora 19: România — Bulgaria.
• TIR — Poligonul Tunari, de 

la ora 9: Campionatele internațio
nale ale României.
• RUGB1 — Stadionul Tinerelu

lui, teren II, ora 16,30; I.C.F. — 
Politehnica; teren IV, ora 16,30: 
Construcții — Arhitectura.

• VOLEI — Teren Sănătatea, 
or-a 16,30: Semănătoarea — Voința 
București (m), meciul tur al bara
jului de calificare în categoria B.

• BOX — Stadionul Republicii, 
de la ora 19,30: Finalele Turneului 
internațional ai Armatelor prietene.

0 CĂLĂRIE — Baza hipică din 
calea PL&vnei, de la ora 16: „Cupa 
României

© SCRIMĂ — Sala Facultății de 
Drept, de la ora 16: „Cupa speran
țelor" (floretă băieți și fete).
• CAIAC-CANOE : Lacul Herăs

trău. de la ora 16: „Cupa Voința" 
pentru juniori și seniori.

DUMINICĂ
© ÎNOT — Bazinul Dinamo, do 

la ora 17: Campionatele internațio
nale ale României.

• POLO — Bazinul Dinamo, de 
la ora 11: Steaua — LC.F. și Di
namo — Politehnica Cluj : de la ora 
19: România — Bulgaria.

© TIR — Poligonul Tunari, de 
la ora 9; Campionatele internaționale 
ale României.

© VOLEI — Teren Sănătatea, ora 
16,30: Semănătoarea — Voința
București (m), meciul retur al ba
rajului de calificare în categoria B.

© CICLISM — Velodromul Dina
mo, de la ora 10: Finala campio
natului republican de juniori în pro
ba cu aditiune de puncte.

© RUCBI — Stadionul Tineretu
lui, teren IV, ora 9; Dinamo-Rul- 
mentnl Bârlad; ora 10,30: Progre
sul — Farul Constanta ; stadionul 
Ciulești, ora 9,30: Rapid — Știința 
Petroșani; teren Aeronautica, ora 9: 
Aeronautica — Proiectantul; teren 
Vulcan, ora 9,30: Vulcan — Ș. N. 
Oltenița; teren Constructorul, ora 
9.36: Constructorul — Științe eco
nomice ; teren Olimpia, ora 10,30: 
Olimpia — I.P.’G.G.

© HANDBAL — Teren Progresul, 
ora 9: Progresul — Universitatea 
Buc. (f) ; teren Tinerelului, de la 
ora 9: Politehnica Buc. — Șc. sp. 
2 Buc. (f), I.S.E. — Universitatea 
Craiova (f), Universitatea Buc. -- 
Textila Cisnădie (m) ; teren Dinamo, 
ora 17,30: Dinamo — Rafinăria Te
ica jen (m).
• CĂLĂRIE -— Baza hipică din 

calea Plevnei, de la ora 10: „Cupa 
România".

© SCRIMĂ — Sala Facultății de 
Drept, de la ora 8,30: „Cupa spe
ranțelor® (floretă băieți și fete).

© FOTBAL — Stadionul ^23 
August*, ora 14,30: Steaua — 
Steagul roșu Brașov; ora 16^30; 
Dinamo București — Dinamo Bacău: 
stadionul Politehnica, ora 11: Poli
tehnica — Ceahlăul P. Neamț; sta
dionul Ciulești. om 11: Rapid C.F. 
Bnewești — Flacăra roșie Bucu
rești (dJv. C) ; teren Constructorul. 
ora 11: T.U.G. — Rapid Plopeni 
(div. C).

cuprinzînd două urcușuri grele și

CAMPIONATELE DE URMĂRIRE PE ECHIPE
Vineri după amiază au avut loc 

(pe velodromul Dinamo finalele 
.ta urmărire pe echipe {2000 m) 
țdin cadrul campionatelor naționale 
fde juniori. Titlul la juniori mici a 
țfost cucerit de echipa clubului 
«sportiv STEAUA (V. Buduru, A. 
<Năstăsoiu, P. Cîrneanu, M. Nico- 
slescu) cu timpul de 2:34,5. Pe 
locurile următoare : Z Dinatno 

*2:38,4; 3. C.P.B. 2:41 O. Victoria

în proba juniorilor mari a revenit 
formației DINAMO (I. Florea, C. 
Tudorică, N. Lemindroiu, M. Pițu) 
cu un îimp la trei zecimi de se
cundă de recordul tării t 2:25,3. 
Campionii au fost urmați în clasa
ment de Steaua 2:25,9 și C.P.B. 
2:35,0. întrecerile continuă dumi
nică dimineață, de ia ora 10, ca 
proba cu adițiune de puncte.

două coborî șuri 
pun că aici clasam cuiele 
schimba mult...

— Dar în ziua de odihnă ce vor 
face cicliștii ?

vertiginoase. Presa
se voi

— Am prevăzut pentru ei lucruri, 
după părerea noastră, interesante. 0 
excursie îa pitoreasca Sovatfl, o vi
zită la marile întreprinderi ale ora
șului, la edificiile culturale. Poale 
și altele. Dali-ne voie să le rezer
văm și surprize...

— Vad că ați primit cu multă se
riozitate „provocarea* orădenilor.

„Internaționalele" - ultimul examen al anului 
pentru înotătorii români

înotători de bună valoare din 10 
țări ale Europei și-au dat intîlnire, 
în acest sfîrșit de săptămină, la cea 
de a VII-a ediție a campionatelor 
internaționale ale României. Un ul
tim prilej deci pentru sportivii 
noștri în acest final de sezon com- 
petițional în aer liber de a-și măsu
ra foițeie și (de ce nu?) de a-și 
îmbunătăți performanțele intr-o în
trecere cu adversari superiori.

„Cupa României" la călărie
ieri după amiază, pe baza hipică din Calea Plevnei, au 

j început întrecerile de eăiârie dotate cu „Cupa României". 
Un frumos succes au repurtat reprezentanții clubului Dinamo 
care au cîștigat toate probele : Mircea Ștefânescu la juniori, 
Iziliana Nițulescu la fete șî Constantin Vlad la seniori. în 
proba de categorie semiușoară rezervată juniorilor au luat 
startul 14 concurența, dintre care 10 au terminat parcursul 

fcfără greșeală, departajarea făcîndu-se la cronometru, iată 
«clasamentul : 1. Mircea Ștefânescu cu Himalaia <3 p, 56,3 ®ec ;
12. Gheorghe Moiseanu (Dinamo) eu Baiadera 0 p, 57.4J sec; 
$3. Mircea Sabău (Steaua) eu Germinai Op. 1:03 sec. Traseul 
categoriei ușoare — seniori a fost parcurs de 21 de concu
rența Dintre aceștia 4 nu au fost penalizați, cîștigătorul 
întreemd cu aproape 4 secunde pe următorul clasat. Clasa- 
imentul arată astfel : i. Constantin Vlad cu Spirt 0 p, 1:07,6; 
g. Oscar Recer (Dinamo) cu Hanibal o p, 1:11,3; 3. Harold 
•Muller (C.S.M. Sibiu) cu Gicu 0 p, 1:24,6; 4. M. Stancu (C.S.M.
t Sibiu) cu Electric 0 p, 1 ;26,5. La categoria ușoară fete 
Junui a stabilit următorul clasament : i. Liliana Nițulescu 
,ca Fira 0 p, ldM; 2. Irina Ciocmata (Steaua) cu Lux 0 p, 
3.03,4; 3. Edith Wermescher (C.S.M. Sibiu) Haiduc 0 p,13. ^32,7.
k’ După prima zi, în clasamentul pe echipe conduce Dinamo 
icu 121 puncte, urmată de C.S.M. Sibiu — 33 p, Steaua — 71 p.

continua azi după amiază și mime dimineață Cîțiva dintre tinerii inoiatoii pe care-i pe\i putea urmări azi și mîine la Dinamo

Pe programul celor două zile de 
concurs (astăzi și mîine dtrpă- 
amiază de la ora 17 la bazinul 
Dinamo) figurează toate probele 
olimpiee. Un motiv în plus pentru a 
urinări cu interes desfășurarea mai 
multor întreceri spectaculoase. Diu- 
ire aceatea vot reține atenția în mod 
special cursele de 100 m liber băr
bați (unde majoritatea celor care vot 
urca pe bloestarturi au timpi în ju
rul a 56,9—57,0 s), 100 m spate 
bărbați (Giurasa promite un nou re
cord ia disputa cu redutabilul său 
adversar, cehul Jadmy) și cele de 
bras, în care cuplul român Costa- 
Șoptereanu este serios amenințat de 
kh-.us Barth, un tînăr înotător din 
R F. a Germaniei.

Dintre întrecerile feminine, cursele 
spatistelor sînt așteptate cu cea mai 
mare nerăbdare. Este nltimul prilej 
din acest an pentru recordmana țării 
noastre, Crit tina Balaban, de a ne 
convinge că a rămas printre cele mai 
bune specialiste de pe continent, mai 
ales că ea va fi serios „întinsă", în 
cele două zile, de trio-ul Gasparao 
(Iugoslavia) — Hafner (Austria)— 
.Indrei (România), Programul ne va 
mai oferi și o pasionantă dispută a 
celor trei delfiniste, Ațneta Sterner, 
Nicoleta Ștefânescu și Georgeta Cer- 
beanu, care cu acest prilej își vor 
preciza definitiv pozițiile (si poate 
chiar recordurile) pentru acest an.

A



FOTBAL
Arbitrii meciurilor 

de duminică
UNIVERSITATEA CRAIOVA -» 

PROGRESUL — Alexandru Toth 
(Oradea), Ștefan Fatkoș, Zoltan 
Szilaghi.

UNIVERSITATEA CLUJ — RA
PID — Nicolae Cursaru (Ploiești^ 
Vasile Liga, Tudorel Leca.

DINAMO BUCUREȘTI — DI
NAMO BACAU — Nicolae Mihă- 
ilescu (București), Vasile Toma, 
Ștefan Lazăr.

PETROLUL — U.T.A. — Die 
Drăghici (București), Alexandra 
Grigorescu, Mircea Cițu.

STEAUA — STEAGUL ROȘU — 
Aurel Pop (Oradea), Traian Vccan. 
Traian Cruceanu.

JIUL — FARUL — Emil Martin 
(București), Gheorghe Retezan, Cor
nel Pop.

A.S.A. — F. C. Argeș — Mircea 
Rotaru (Iași), Aurel Pop, Nicolae 
Vizireanu.

Portarul clujean Gaboraș blochează in ultimă instanță balonul în 
picioarele înaintașului central Ion Ionescu. (Fază din meciul Rapid — 

„U“ Cluj desfășurat anul trecut în Capitală)

DIALOG CU CITITORII
Controversata decizie a arbitrului Iosif Riti'er (care a anulat fotbaliștilor 

piteșteai un gol In partida disputata duminica trecuta la Craiova) a erei, 
stitait tema mal multor scrisori sosite In aceasta săptăraînă la redacția 
noastră. Chiar fad a mai deschide acesta corespondente, puteam fi siguri 
Că Cele venite dia „Cetatea Banilor* fl apără pe fostul international timi

șorean. Și aceasta deoarece le este greu multora dintre iubitorii sportului 
ea balonul rotund sa fie obiectivi cînd In joe slut interesele echipelor io» 
favorita.

In numele unui grup de salariați ai uzinelor „Electroputerc*, inginerul 
Alexandru Radu vrea să ne convingă ci arbitrajul a fost cit se poate do 
corect și că cronica meciului apăruta în ziarul nostru este tendențioasă. Un 
conținut asemănător aa și celelalte scrisori expediate din Craiova, printre 
care cele semnate de M. Sticesca, ing. T. Hulubei, V. Stoian și FL Mancaș.

Spro dezamăgirea lor trebuie s3 amintim acestor suporteri neobiectivi ea 
însuși anul din jucătorii echipei locale — Oblemenco — a recunoscut injusto- 
țea deciziei luate de arbitrul Ritter.

Poate ci și I» condițiile acordării golului piteștenilor, echipa locală 
ar fi obținut victoria, deoarece ea a demonstrat și în alte împrejurări el 
poate remonta un handicap. Greșeala conducătorului jocului (destul de grava 
după opinia noastră) nu trebuie, însă, aprobată numai pentru că ea s-a 
produs la Craiova. Căei, vorba proverbului 1 „Ce ție nu-ți place (vezi me
ciul de la București ca Dinamo) altuia nu-i face*.

Cît despre observațiile critice făcute de cititorii craioveni cu privire i* 
alte aspecte cuprinse în cronica publicată de ziarul nostru le vore aduce ia 
cunoștința colaboratorului Marius Popescu, urmînd ea și noi să ținwa 
seama de ele în viitor.

*Mîine, o nouă etapă în divizia A

SA SPERAM LA MAI MULT• ••
O nouă etapă, mîine, în divi

zia A; o etapă interesantă, aștep
tată cu nerăbdare și mai ales cu 
justificate dorinți de... mai bine.

Pentru început, o observație t 
primele trei clasate evoluează ,Ja 
domiciliu', în timp ce ultimele trei 
vor efectua deplasări. Să preve
dem, așadar, un „statu-quo” la 
cei doi .poli* ai clasamentului ? 
Știm noi? Prea greu se contu
rează .valorile' în ediția actuală, 
prea este cronică inconstanța for
mațiilor noastre din prima divizie 
a țării.

Dar să revenim la program. In 
Capitală, obișnuitul cuplaj pe .23 
August” : STEAUA — STEAGUL 
ROȘU și DINAMO BUCUREȘTI — 
DINAMO BACĂU. Relansată în 
urma victoriei obținută duminică, 
echipa militară țintește o nouă 
ascensiune în clasament. în acest 
scop, se pare că antrenorul Ște
fan Covaci va acorda credit, în 
continuare, ,11 "-lui folosit în 
compania Rapidului. Ultima linie 
— în formula Sătmăreanu, Hălmă- 
geanu, D. Nicolae, Rotaru — a 
corespuns ; atacul, bine dirijat de 
Constantin, s-a mișcat și orientat 
mai ușor decît o făcuse pînă a- 
tunci. De partea cealaltă. Steagul 
roșu vine în Capitală după o în- 
frîngere suferită .acasă", care — 
sub raport psihic — îi îngreu
iază într-o oarecare măsură mi
siunea. Contează totuși, se pare, 
pe reintrarea lui Gane în linia 
de atac și pe- memorie•. anul 
acesta, la 26 martie, brașovenii 
au întrecut Steaua la Bucul ești 
printr-un gol înscris de Gyorii 
în minutul 88.

în etapele desfășurate pînă a- 
cum, Kraus, Pavlovici și cu Raksi

s-au .răzbunat' pe formațiile în 
care au activat Vor reedita per
formanța -cei doi Ene" și Nun- 
weiller IV, piuă mai ieri în tri
courile clubului din șos. Ștefan 
cel Mare l Foarte greu de apre
ciat, mai ales că primul care se 
va opune va fi Nunweiller III 
(fratele mai mare al lui Lică), 
reintrat în formație după fortuita 
absență la meciul cu Progresul.

Dar derbiul etapei se dispută 
la Cluj, punînd față in față o 
echipă (UNIVERSITATEA) care a- 
tacă și cu fundașii și o alta (RA
PID) care se apără cu înaintașii. 
Firește, fiecare cu metodele lui, 
dar cum metoda depinde și de 
instrumentiști... în privința forma
țiilor, nici o modificare la ,U‘, o 
prezență incertă la oaspeți (C. 
Dan) și o reintrare (Ion Ionescu, 
revenit la sentimente mai bune).

în rest ? La meciul UNIVERSI
TATEA CRAIOVA (locul I) — 
PROGRESUL (locul 14) absența, în 
continuare, a golgeterului Oble-

va avea darul să-I liniș- 
într-o oarecare măsură pe

menco 
tească 
Mîndru ; la Petroșeni și Tg. Mu
reș, localnicele JIUL și A.S.A. în- 
tîlnesc în FARUL și, respectiv, 
F. C. ARGEȘ adversari incomozi. 
Cel puțin așa se anunță pînă în 
momentul de față.

în sfîrșit, la Ploiești un jec 
(PETROLUL — U.T. A.) care ne 
permite și un pronostic: 1 solist. 
Mai ales că formația ploieșteană, 
pregătită de Ilie Oană și Constan
tin Cernăianu, începe să-și gă
sească un echilibru tactic.

G. NICOLAESCU
P.S. Ajunși înaintea celei de a 

IV-a etape (cronologic apreciind) 
am dori ca echipele noastre din 
divizia A să probeze, în sfîrșit, 
o pregătire fizică mai bine pusă 
la punct și mai multă persona
litate in joc ; o personalitate care 
să ne vorbească mai convingător 
despre reala contribuție a antre
norilor.

Constantin
C N.

HOTARIRI ALE COMISIEI

ședința de vineri seara au 
adoptate următoarele mă-

TÎMPÂNARU

In 
fost 
suri:

— IANCU CONSTANTIN (Fa
rul) a primit un ultim avertis
ment pentru dese comentarii la 
deciziile arbitrilor.

— NICOLAE
(A.S.A. Tg. Mureș), ALEXANDRU 
PAL (Petrolul Ploiești), RUSU RO
TARU și DUMITRU POPESCU 
(Steaua) au fost avertizați pentru 
joc periculos sau faulturi repetate.

— VALERIU ANTON [Politeh
nica București), GH. NIC'JLESCU, 
I0N IANCU (Metalul București), 
CONSTANTIN ȘOVĂIALĂ (Po
iana Cîmpina), T. FOLDVARY 
(Olimpia Oradea) și ION MURE- 
ȘAN (Industria sîrmei Cîmpia 
jȘțrzii) au fost avertizați pentru 
proteste la deciziile arbitrilor.

Important!

Ieșind din matca tradiționalelor 
interviuri, luate în vestiare sau a- 
lături de dreptunghiul verde al te
renurilor. am invitat vineri la re
dacție pe cîțiva dintre jucătorii echi
pei Steaua. Motivul invitației ? O 
scurtă discuție în legătură cu par
tida pe care echipa bucureșteană o 
va susține miercuri seara, pe sta
dionul PRATER din Viena, întîl- 
nind formația F.G. Austria, în ca
drul „Cupei cupelor". „Problema* 
a fost dezbătută pe toate laturile 
și, în rîndurile de mai jos, inserăm 
cîteva dintre părerile exprimate :

ȘTEFAN COVACI — antrenor 
principal :„Echipa antrenată de Oc- 
wirk pune un mare accent pe a- 
eeste meciuri din „Cupa cupelor". 
O firească dorință de redobîndirc 
a creditului său în fața propriilor 
suporteri. Dacă Rapid Viena re
prezintă virtuozitatea îa fotbalul 
vienez, F.C. Austria se distinge 
printr-o forță de joc deosebită, prin 
dîrzenia cu care-șj apără șansa. 
Ocwirk a adus fi a imprimat în e- 
cbipă realismul din fotbalul ita
lian, unde a jucat ani de «Re.

O dificultate pentru noi o con
stituie faptul că formația vieneză 
joacă cu „libero". Asta înseamnă 
că înaintașii noștri trebuie să gă
sească posibilitatea de a străpunge 
sistemul defensiv al austriecilor. 
Spun aceasta, gîndindu-mă la fap
tul că, potrivit regulamentului com
petiției, un gol înscris în deplasare 
poate avea, la un moment dat, va
loare dublă".

CONSTANTIN: „Meciul de 
miercuri seara, de pe „PRATER", 
îmi reamintește întîlnirile dintre 
C.C.A. și F.C. Austria, din anul 
1961. Atunci, în partida de la Vie
na, mi s-a întâmplat un lucru ne
plăcut : am fost eliminat de pe te-

Ziarul nostru de luni 11 sep- 
. tembrie va apărea in 8 pagini, 

cuprinzînd relatări ample de la 
competițiile sportive de sîmbă- 
tă și duminică, din țară ți de 
peste hotare.

Corespondenții sînt rugați să 
telefoneze la redacție dumini
ca, cu începere de la ora 15.

Un cititor din Tg. Mureș ne-a scris înaintea jocului ce avea să-l sus
țină ecliipa A .S.A. din localitate la București, eu Steaua, eă se teme ca 
arbitrul Vasile Dumitrescu să nu fie părtinitor. Un alt cititor — Nicolae 
Tănase, din București, șoseaua Viilor 95 — ni s-a adresat după disputarea 
acestui joc, apreciind că respectivul arbitru ar fi defavorizat echipa lai 
Constantin dictlnd împotriva ei două lovituri de la II m.

Temerea cititorului din Tg. Mureș a fost deci spulberată, dar nici nemul
țumirea tovarășului Tănase nu este îndreptățită. După părerea noastră, arbi
trul Vasile Dumitrescu a condus corect acest meci, justificind delegarea sa- 
A fost desigur un fapt inedit (și poate surprinzător pentru mulți dintre noi) 
ca un arbitru bucureștean să conducă un joe al unei echipe din Capitală. Da» 
s-a dovedit cu acest prilej că un arbitru local poate fi la fel de obiectiv 
ea și un altul adus (cu mari cheltuieli) de la distanțe de sute de kilometri 
(cum se întîmplă adesea — chiar și duminica trecută, cînd la partida dintre 
formațiile bncureștene Rapid și Steaua a fost chemai un arbitru tocmai 
din... Oradea).

Credem că pasul făcut la jocul A.S.A. Tg. Mureș —• Steaua nu va rit- 
mîne singular și că arbitrilor care prezintă suficiente garanții morale li se va 
încredința și conducerea unor meciuri in care evoluează echipele din propria 
lor localitate.

★
O scrisoare deschisă către jucătorii formațiilor Steaua și Rapid aaw 

primit recent de la cititorul nostru Emil Berceanu, din București, str. C-tia 
Brincoveanu 57—63. Autorul scrisorii se arată nemulțumit față de startul 
slab luat în acest campionat de cele două echipe bucureștene, dar își ex
primă încrederea că ele vor face totul pentru a reprezenta cu cinste țâre 
noastră în principalele competiții fotbalistice europene în care sînt angrenata.

împărtășim și noi în totalitate sentimentele cititorului nostru, așteptlml 
cu aceeași speranță debutul de miercuri al Stelei în „Cupa cupelor* și apoi 
al Rapidului în „Cupa campionilor europeni*.

C. FIRĂNESCU

eu sînt optimist

Oaspeți ai redacției noastre, portarul Haidu, Constantin, antrenorul Ștefan Covaci, Soo și Manea răspund 
la întrebările cronicarului nostru Valentin

ren pentru proteste la deciziile ar
bitrului. A fost, de altfel, singura 
eliminare de pe teren din întreaga 
mea carieră de jucător. în legătură 
cu jocul ce ne așteaptă, eu sînt 
optimist. Sigur, F.C. Austria este 
un adversar puternic, dar nici noi, . 
în ciuda unor scăderi manifestate [ 
în jocurile din această toamnă, nu 1 
sin tem o echipă dispusă să pără
sim chiar din primul tur „Cupa cu
pelor".

SOO : „Particip pentru prima 
oară la o competiție europeană. 
Ce-aș vrea de la meciul de la Vie
na ? Să-mi dea satisfacția de a mă 
înscrie printre marcatori. Golul este 
meseria mea și, dacă nu marchez, 
înseamnă că nu nri-am făcut-o".

MANEA .- „Dacă o să joc, vreau

să fac un meci bun, răsplătind prin 
aceasta încrederea 
tiuia vreme".

HAIDU : „Meci 
căm în deplasare.

acordată în ul-

foarte greu. Ju- 
Doresc să obți-

Pmnescu
nem un rezultat care să ne îngă
duie, „acasă", calificarea. Personal, 
aș vrea să las o impresie bună Ia 
Viena, unde toc pentru prima 
dată".

Ultima zi la concursul Pronosport de mîine l

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
TEHNICIENI AI RAPIDULUI AU 

PLECAT LA PLOVDIV

Antrenorul Emmerich Vogi și Vic
tor Stănculescu, secundul Rapidului, 
au plecat la Plovdiv să urmărească 
Trakia, viitoarea adversară a echi-

pel giulețtene, de la 27 septembrie, 
in „Cupa campionilor europeni”.

O PARTIDA DE „B" LA TlRGO- 
VIȘTE

Meciul Metalul București — Elec
tronica Obor se va disputa duminică 
la Tîrgovlște, începînd de la ora 11.

Cine va cîștiga AUTOTURIS
MUL „SKODA 1000 M.B." oferit 
în cadrul Premiului EXCEPȚIO
NAL?

Pentru concursul Pronosport de 
mîine, care se închide astăzi sîm- 
bătă 9 septembrie 1967, se acordă 
în cadrul premiului excepțional un 
autoturism „SKODA 1000 M.B.“ 
și 26.500 lei în numerar în afara 
premiilor obișnuite în bani.

Vă prezentăm acum programul 
concursului Pronosport nr. 37, eta
pa din 17 septembrie 1967 : I : Pe
trolul—Universitatea Cluj ; II : Di
namo Bacău—Universitatea Cra
iova ; III : Progresul—A.S.A. Tg. 
Mureș ; IV : Jiul—F.C. Argeș ; 
V : U.T. Arad—Steaua ; VI : Stea
gul roșu—Dinamo București ; VII : 
Chimia Rîmnicu Vîlcea—Chimia 
Suceava : VIII : Victoria Roman— 
Flacăra Moreni ; IX ; Sidcrurgis-

tul Galați—Politehnica Bucureștii 
X : Politehnica Timișoara—C.S.Mk 
Reșița : XI : Crișul Oradea—Mi+ 
aerul Baia Mare - XII : C.F.Rk 
Cluj—C.F.R. Timișoara ; XIII ft 
Metalul Hunedoara—Industria sir— 
mei Cîmpia Turzii.

LOTO DIN 8 SEPTEMBRIE 1367
87 37 55 14 19 58 33 72 31 69 28 ÎS 
Fond de premii : 785 326 lei dl» 

care report categoria i : 9 298 Iei. Tra
gerea următoare va avea loc vineri 
15 septembrie 1967, la București.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 35 

DIN 3 SEPTEMBRIE 1967
Premiul excepțional : 1 variantă * 

75 600 lei (un autoturism skoda !«• 
MB plus 26 500 lei numerar); cate
goria I : 5,5 variante a 16117 lei ; ca
tegoria a Il-a : 288 a 369 lei ; cate
goria a IlI-a : 3 724 a 42 lei.

Premiul excepțional a revenit par
ticipantului Corolan Aurel din Cluj.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.



TLETISM DECI SE POA TE!
săptămînii trecute 
semifinalele eam-

La sfîrșitul 
s-au încheiat 

ipionatului republican feminin pe 
! anul 1967. în toate grupele 
((București, Iași, Oradea), disputa 
pentru locurile care asigurau ca
lificarea în finală a fost des
tul de îndîrjită, o diferență mi
nimă la puncte sau chiar pro
centajul Sonneborn stabilind pe 
jucătoarele care vor avea drep
tul să ia parte la întrecerea di
rectă pentru titlu.

La București s-au calificat Ro- 
dioa Reicher, Veturia Simu și 
Hilda Petri, toate trei cu eîte 
9>/z puncte (14 participante). La 
Iași, pe primul loc s-a situat 
Victoria Vidrașcu eu 8 puncte, 
urmată de Emilia Chiș 7>/2 și 
de Marieta Ionescu 7 (11 partici
pante). în sfîrșit la Oradea, pe 
primele trei locuri se află Eleo
nora Jianu 11, Ecaterina Stolni- 
cu 10'/2 și Gertrude Baumstark 
9>/2 (14 participante).

în finala campionatului, care se 
va desfășura luna viitoare la A- 
rad, alături de aceste jucătoare 
vor evolua maestrele Alexandra 
Nicolau, Elisabeta Polihroniade, 
Margareta Teodorescu, Margare
ta Perevoznic și Suzana Makai, 
calificate de drept.

OINĂ

„REGIONALELE
Terenurile de oină din dife

rite orașe au găzduit jocurile din 
cadrul etapei regionale a cam
pionatului republican pe anul 
1967. Iată cîteva aspecte de la 
aceste întreceri.

,9 Turneul final al campiona
tului regiunii Ploiești, la eare au 
participat 4 echipe, a fost domi
nat de sportivii de la Energia 
Rîmnicel (raionul Rm. Sărat). 
€lasamentul: 1. Energia Rîmnl- 
eel 18 p. (s-a jucat tur-retur), 2. 
Petrolul Urlați 14 p., 3. Avîntul 
Păltineni (raionul Cislău) 7 p., 4. 
Progresul Mizil 6 p.
• Patru echipe și anume: Vic

toria Bîrgăoani (raionul P. 
Neamț), Steagul roșu Davideni 
(raionul Tg. Neamț), Bistrița 
Buda (raionul Bacău) și Biruința 
Gherăești (raionul Roman) s-an 
întrecut, timp de două zile, pen
tru cucerirea dreptului de a re
prezenta regiunea Baeău în eta
pa superioară a campionatului 
republican. Victoria a revenit 
experimentatei formații din eo- 
muna Gherăești, eare a termi
nat concursul neînvinsă.

.• La eapătul unor întreceri 
de bun nivel tehniaț primul lo«

Va prelua Dinamo șefia 
clasamentului ?

Răspunsul 
duminică la 
Ire Dinamo

ta întrebare îl vom afla 
prînz, după partida dln- 

, ut uuiauxo București șl Rulmentul 
I Birlad din cadrul celei de a XlV-a 
etape a campionatului republican. 
Meciul, programat, dimineața pe sta
dionul Tineretului, promite un spec
tacol rugbistlc de bună calitate (dacă 
•r fi să ne ghidăm după partidele 
anterioare dintre cele două forma
ții), in care victoria rugbiștilor 
bucureștenl apare aproape certă.

In cuplaj cu meciul Dinamo — Rul
mentul, Progresul va juca cu Farul 
Constanța, o bună ocazie pentru „e- 
levll« antrenorului Eduard Denischi 
de a încerca să urce un loc (sau, 
poate, mai multe) in clasament. Tot 
In Capitală, dar pe stadionul Giu- 
leștl, Rapid va primi replica Știin
ței Petroșeni. Rapidiștii, care au fă
cut un joc curajos duminica trecută 
în compania stelei, vor căuta să de
monstreze că actualul loc 12 pe care

In pragul sezonului internațional
.Intensitatea" activității competitionale rugbis- 

tlce crește puternic în zilele următoare. Astfel, 
etapa a XV-a (reamintim că etapa a XIII-a, 
prima a returului, a fost amînată în întregime) 
programează un meci decisiv — confruntarea 
dintre Grivița Roșie și Dinamo, primele două 
clasate ale eategoriei A și, practic, singurele 
pretendente autorizate la titlu. în aceeași zi, 17 
septembrie, bucureștenil vor putea urmări un 
meci international de mare interes, Steaua—La 
Voulte. Credem că este Inutilă o recomandare 
a valorii rugbiștllor francezi, dar vom publica 
la timpul cuvenit, amănunte despre formația 
care ne va vizita.

Miercuri 20 septembrie .XV*-le francez va 
primi replica actualei lidere, Grivița Roșie, iar 
duminică 24 septembrie îsi va încheia turneul 
în tara noastră prin partida pe care • va sus
ține la Iași In compania formației locale Poli
tehnica.

In aceeași zi, la București, își începe un 
turneu (tot de trei jocuri) în țara noastră 
o altă stea din constelația .ovalului' francez, 
echipa Băziers (A. S. Bitteroise), care joacă la 
București cu Grivița Roșie. Trei zile mai tîrziu, 
miercuri 27 septembrie,' la Cluj, A. S. Bitteroise 
va evolua în compania rugbiștllor de Ia Agro
nomia. în sfîrșit, duminică 1 •ctombrie, la 
București, se va disputa meciul Dinamo—A. S. 
Bitteroise, care marchează finele acestui turneu.

Spre sfîrșltul lunii octombrie are loo șl primul 
meci intertărl susținut de reprezentativa Româ
niei în această toamnă, anume întîlnirea Ro
mânia—R. F. a Germaniei ; două săptămînl 
mai tîrziu, tot la București, se joacă partida 
România—Cehoslovacia. Tar în prag de lamă, 
(10 decembrie), dar de data aceasta în Franța, 
la Nantes, va avea loc tradiționalul si severul 
examen anual — partida Franța—România, con- 
tînd pentru -Cupa Națiunilor

Astăzi, la București (două gru
pe), Tg. Mureș și Constanța. în
cep semifinalele campionatului 
republican masculin. In grupele 
de la București, unde se vor ca
lifica în finală primii patru cla
sați, notăm prezența maeștrilor 
O. Troianescu, C. Radovici, V. 
Georgescu, E. Stanciu, E. Reicher 
(grupa I) și Th. Ghițescu, C. 
Botez, O. Pușcașu, N. Pavlov, M. 
Șuta (grupa a Il-a). La Constan
ța, principalii favoriți sînt maeș
trii Gh. Mititelu, S. Neamțu, M. 
Rădulescu, E. Nacht și candidații 
de maestru C. Drozd și V. Wais- 
man iar la Tg. Mureș, cele mai 
bune șanse le au maeștrii B. 
Soos. A. Buză, A. Giinsberger, 
cărora li se adaugă candidații 
de maestru I. Fischer, Z. Nagy I 
și tînărul D. Ghizdavu. în aces
te două grupe se califică primii 
trei dasați.

în București, rundele se joa
că zilnic, cu începere de la ora 
16,30 în sala de șah a Băncii de 
Investiții, str. Lipscani nr. 14, și 
în sala Constructorul, str. 
Decembrie nr. 25.

pe locul II în orașul și re- 
București ; 16—17 septem- 
la Băileștt (reg, Ol- 
formațiile campioane ale

T. NICOARA-coresp.

P. ASTAFEI
Foto: V. Bageac

campionatului 
fost ocupat de 
cu 13 p.

„zona"

în clasamentul 
regiunii Cluj a 
Agronomia Cluj

A
începe

Cîteva din echipele care au mers 
din victorie în victorie participă 
azi și mîine la primele întreceri 
zonale ale campionatului republi
can. Jocurile din această etapă su
perioară a competiției au fost pro
gramate după cum urmează : 9—10 
septembrie, la Lugoj: formațiile 
campioane ale regiunilor Banat, 
Crișana, Maramureș și echipele 
clasate 
giunea 
brie, 
tenia): 
regiunilor Argeș, Dobrogea, Hune
doara, Oltenia și București ; 16—17 
septembrie, la Brașov: formațiile 
campioane ale regiunilor Suceava, 
Iași, Ploiești Și Brașov ; 23—24 sep
tembrie, la Rm. Sărat: formațiile 
campioane ale regiunilor Cluj, Ba
cău, Mureș-Autonomă Maghiară, 
oraș București și echipa clasată pe 
locul II in regiunea Ploiești.

cun ocupă nu este în concordanță 
adevăratele Ier posibilități.

In țară se vor juca două partide. 
Prima, la Cluj, unde Agronomia pri
mește vizita rugbiștllor de la Gloria. 
Studenții sînt ferm deciși să șteargă 
impresia lăsată In Capitală, după a- 
cel 0—6 din tur, In fața echipei an
trenorului ion Buzoianu. Și, desigur, 
păstrează prima șansă. La Săcele, 
Precizia are o misiune deosebit de 
dificilă în fața XV-lul de la steaua. 
Firește, nu poate fi vorba de o vic
torie a săcelenllor, ci, cel mult, de 
realizarea unui scor cît mal strîns.

Cel de-al șaselea meci al etapei, 
dintre Politehnica iași și Grivița Ro
șie, a fost amînat, deoarece rug- 
biștii ieșeni se află în turneu, In Po
lonia. In aceste circumstanțe, prin 
amînarea partidei de 1a iași' șl even
tuala victorie a echipei Dinamo, s-ar 
putea șă avem un nou lider...

I 
I
I

Cu mai puțin de o lună îna
intea Jocurilor Balcanice de la 
Istanbul atleții noștri fruntași 
au fost reuniți în cadrul unui 
concurs de verificare și de se
lecție pentru formarea echipelor 
reprezentative. Cîteva dintre re
zultatele acestei competiții, pe ce
le mai bune, le cunoașteți. De 
aceea ne-am propus să încercăm 
astăzi scurt comentariu pe 

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

marginea întrecerilor de la Po
iana Brașov.

A fost cel mai reușit «oneurs 
al atleților noștri, din actualul 
sezon ; după o serie de evolu
ții modeste — în special în «om- 
petițiile internaționale — mulți 
dintre atlețj au marcat Mum on 
salt calitativ, concretizat prin 
cîteva rezultate de o bună va
loare. Aceasta dovedește încă o 
dată că atunci cînd se muncește 
cu mai multă seriozitate, «u mal 
multă pasiune, rezultatele nu se 
lasă prea mult așteptate! Pe de 
altă parte, trebuie arătat că stw- 
cesul atleților noștri fruntași a 
fost înlesnit șj de calitatea ex
cepțională a pistei stadionului 
din Poiana Brașov. Legat de a- 
ceasta, am dori ca specialiștii 
IEBS-ului să ia din timp toate 
măsurile pentru a amenaja, în 
condiții la fel de bune, pista 
stadionului „23 August" din Ca
pitală, gazda finalelor campio
natelor republicane ale seniori
lor.

Cercetînd foile de concurs ale 
întrecerilor de la Poiana Bra-

șov am împărțit rezultatele în 
patru categorii: PERFORM ANȚE 
DE CERTA VALOARE INTER
NAȚIONALĂ: Mihaela Peneș
(antrenor Titus Tatu) — 60,68 m 
la suliță. Mihaela a fost de a- 
ceastă dată foarte hotărîtă, a 
luptat bine și a arătat un cres
cendo remarcabil al încercărilor 
ei: 56,14 m, dep, 57,60 m, 58,54 m, 
60,68 m, depășit. Este, fără dis-

cuție, cea mai bună dintre seriile 
ei de aruncări. Petre Astafei a 
stabilit două noi recorduri la 
prăjină, unul la 4,89 m, al doi
lea la 5,03 m și a ratat, de puțin, 
o încercare ca și reușită la 5,18 
m. Cu rezultatul de 5,03 m Petre 
Astafei (antrenor Gh. Zîmbreș- 
teanu) a urcat pe locul XI în 
clasamentul săritorilor europeni 
și pe locul XX în elasamentul 
mondial. Cu «ele 4 571 de punc
te ale noului său record de la 
pentatlon, Elena Vintilă (antre
nor Ion Vintilă) a ajuns a XV-a 
din lume. Rezultatele

sensibil îmbună- 
Viscopoleanu a 
performanță re- 

m), dar a impre-

ei (80 
mg — 11,1 record egalat, greuta
te— 9,76 m, înălțime 1,58 m, 
lungime — 6,12 m, 200 m — 25,2 
s) pot fi încă 
tățite. Viorica 
obținut o nouă 
marcabilă (6,31 
sionat în mod deosebit cu o în
cercare — nereușită — de 6,64 
m! Poate că la un viitor concurs 
va înregistra acest rezultat în 
mod oficial...

A DOUA CATEGORIE ESTE 
CEA A REZULTATELOR BUNE. 
Aici își găsesc locul, de pildă, cei 
trei decatloniști, Curt Socol a în
registrat 7 427 p (la numai 5 
puncte de recordul țării), cu ur
mătoarele cifre : 100 m — 11,3 s, 
lungime — 6,98 m, greutate
— 13,59 m, înălțime — 1,92 m, 
400 m, — 52,4 s ; 110 mg — 15,3 s, 
disc — 46,36 m, prăjină — 3,90 
m, suliță — 58,92 m, 1 500 m — 
4:38,5, Vasile Mureșeanu a con
dus pînă la penultima probă rea- 
lizînd, în final, cu 7 199 p. un re
cord personal ea și tînărul Silviu 
Hodoș (7 171 p). Ăl patrulea ela- 
sat, Andrei Șepci a stabilit un 
nou record de juniori eu 6 832 p.

Nicolae Macovei, după cîteva 
sezoane „șterse", s-a impus la 
Poiana realizînd un nou record 
republican (14,2 s) în cursa de 
110 mg. Sprinterul Gheorghe 
Zamfirescu a arătat o revenire 
în formă obținînd 10,4 s pe 100 
m și 21,3 s pe 200 m; Dinu Piț- 
talu a sărit 4,75 m (într-un «on- 
curs anterior realizase 4,80 m)! 
Serbau loan s-a apropiat doar 
la un «entimetru de recordul na-

Pe 400
Drăgu-

țional cu 2,10 m la înălțime; Io
sif Naghi a aruncat discul la 
57,10 m, iar Ana Sălăgean 15,89 
m la greutate.

O mențiune specială pentru 
semifondistul Gheorghe Ene. Nu 
atît pentru prima sa victorie pe 
800 m asupra lui C-tin Bloțiu, 
cît despre faptul că, după ce a su
ferit o hepatită, la scurtă vreme 
a revenit în plutonul fruntaș. 
Și, în sfîrșit, Viorica Enescu. Câș
tigătoare a cursei de 80 mg la 
concursul republican de primă
vară, Viorica n-a mai arătat în 
concursurile următoare potenția
lul ei real. La Poiana, a obținut 
12,1 s pe 100 m și a doua zi a 
înregistrat cu 11,0 s un nou re
cord al țării la 80 mg. în aceas
tă a doua cursă a luat parte 
și Viorica Viscopoleanu (11,1 s 
în acest sezon). Recordmana să
riturii în lungime a condus clar 
pînă la penultimul gard, unde 
s-a împiedicat, ratînd astfel po
sibilitatea unei performanțe de 
sub 11,0 secundei

A TREIA CATEGORIE ESTE 
CEA A REVELAȚIILOR. Este 
vorba de o serie de atleți tineri, 
cu evidente posibilități, care au 
obținut la Poiana cîteva „cifre" 
foarte promițătoare: Alexandru 
Munteanu 10,6 s pe 100 m, An
drei Deac 48,3 s și Emil Tobias 
48,6 s pe 400 m, Nicolae Gagiu 
1:51,2 și Iosif Seibert 1:52,5 pe 
800 m, Gh. Stoican 7,40 m la 
lungime, Valeriu Răuț 15,99 m 
la triplu, Dezideriu Silaghi 68,06 
m la suliță.

Tot în această eategorie îi vom 
include pe juniorii eare, la Po
iana, au realizat recorduri per
sonale: G-tin Rizon 10,7 s pe 100 
m, Gelu Barbu 50,4 s 
m (nu are încă un an de cînd 
practică atletismul), FI. 
leț 54,8 s pe 400 mg, Petre Ciu
percă 14,74 m la triplu, Rodica 
Țarălungă 12,3 s pe 100 m. Ma
riana Filip 57,4 s pe 400 m (re
cord de junioare miei), Alina 
Popescu 5,78 m la lungime, E- 
dith Schall 4 232 p la pentatlon 
etc.

In sfîrșit, a patra categorie o 
formează atleții de la care ne 
așteptam la mai mult, dar a 
căror evoluție a fost prea puțin 
convingătoare. Ne referim la II. 
Stef, P. Tudor, I. Rusnaa, V. Mi- 
hăiescu, D. Bădini, M. Petra, I. 
Popa, St. Giubelan, Doina Bă- 
descu, Elisabeta Baciu> Marilena 
Ciurea, Ioana

In general 
selecție de la 
atins integral 
eă atleții au 
lități, care se cer însă fructifi
cate. Primul prilej îl oferă cam
pionatele republicane ale senio
rilor de la 16 și 17 septembrie, 
de la București. La aceste date 
așteptăm confirmarea rezultate
lor din Poiana.

★
La sfîrșitul săptămînii trecute, 

atleții elubului bucureștean Me
talul au evoluat la Leipzig (sîm- 
bătă) și la Halle (duminică). Pe 
foile de concurs au fost înscrise 
cîteva rezultate bune. Astfel, 
Bucur Iliescu (locul II) a obți
nut 10,4 s pe 100 m (învingăto
rul Haase a realizat 10,3 s), Ser
bau Ciochină (II) a sărit 16,16 
m (Dăhne — 16,36 m), Maria 
Pândele a cîștigat săritura în 
lungime cu 6,20 m (!), Cecilia 
Berma (I) 2:12,5 pe 800 m, Fia 
Manoliu (III) a aruncat discul la 
51,48 m (Henschel — 57,13, Spiel
berg — 54,23), Elena Elie (III) 
a obținut cea mai bună perfor
manță a sa la greutate — 15,01 
m. La 4x100 m echipa Pândele, 
Goth, Nourescu, Bufanu a stabi
lit un nou record republican de 
club cu 47,7 s. în sfîrșit, Valeria 
Bufanu a marcat la Leipzig 11,1 
s pe 80 mg (record egalat) și în 
concursul următor a obținut 11,0 
s — record!

Stancu ș.a.
însă, concursul de 
Poiana Brașov și-a 
scopul și a arătat 
încă mari posibi-

★
Pentru finalele campionatelor 

republicane de săptămîna viitoa
re F.R.A. a stabilit următoarele 
standarduri de participare : BĂR
BAȚI: 100 m — 10,9 ș, 200 m— 
22,3 s, 400 m — 50,0 s, 800 m— 
1:56,0, 1500 m — 4:00,0, 5000 m — 
15:30,0, 10 000 m — 34:30,0, 110 
mg — 15,4 s, 400 mg — 56,0 s, 
3000 m obst. — 9:40,0, înălțime 
— 1,90 m, prăjină — 4,00 m, lun
gime — 7,10 m, triplu — 14,60 
m, greutate — 14,00 m, disc — 
43,00 m, ciocan — 51,00 m, su
liță — 62,00 m. 4x100 m — 44,5 
s, 4x400 m — 3:33,0 ; FEMEI: 100 
m — 12.5 s, 200 m — 26,1 s, 400 
m — 60,0 s, 300 m — 2:19.0, 80 
mg — 11,9 s, lungime — 5.50 m, 
înălțime — 1,54 m greutate — 
12>00 m. disc — 40 00 m, suliță 
40,00 m, 4x100 — 51,5.



File din istoria sportului nostru

CIRCUITUL MUNTENIEI - 
„BUNICUL" TURULUI ROMÂNIEI

La 12 septembrie a.c. se 
va da startul în cea de a 
XVl-a ediție a „Turului 
României", competiție ci- 
clistă care și-a făcut „de
butul" cu 33 de ani .în 
urmă. Dar, istoria sportu
lui din țara noastră nu 
poate neglija un „prolog" 
cu mult anterior...

Este vorba de „Circuitul 
Munteniei", subintitulat a- 
cum 57 de ani: ^campio
natul de turism pe bicicle
tă", competiție care a con
stituit începutul curselor 
pe etape.

Prima ediție s-a organi
zat în anul 1910, pe o dis
tanță totalizînd circa 300 
km : București — Sinaia — 
Tîrgovîște—București. Dru
murile foarte proaste au 
supus la mari eforturi pe 
cei 18 concurenți. Ne vom 
sluji de cîteva citate din 
presa vremii, pentru a vă 
relata succint desfășurarea 
cursei.

De la București la Cîm- 
pina, s-a mers pe o „șosea 
cum nu se putea mai pră- 
furoasă și nepotrivită unei 
asemenea curse, din cauza 
pietrișului colțurat cu care 
este presărată** .De-a lun
gul celor 93 de kilometri 
se înregistrează 6 abando- 
miri. Primul sosit la Cîm- 
pîna : ciclistul Salla Mario 
(3 h 41:45) urmat la nu 
mai puțin de 22 minute de 
Carol Bulffon.

Victoria finală a lui Salla 
Mario în 10 h 50:30, în
dreptățește pe unu! din 
cronicarii cursei să afirme 
că rezultatul (28.3 km pe 
oță) „o uimit $i pe cei mai 
desâvfrșiti cunoscători ai 
sportului ciclist** !

„Virtuozitatea cicliștilor1*, 
ca și întâmpinarea bine
voitoare făcută concurenți- 
lor pretutindeni pe unde au 
trecut**. determină organi
zarea circuitului și în anii

Cei trei Vartelle
Pe foile de concurs ale 

unei manifestații atletice 
desfășurate în localitatea 
Saint-Laurcnt (Franța) nu
mele de Varie lie a apărut 
de 3 ori Ia proba de 1 000 
de metri : la veterani, la 
seniori și la juniori.

Simplă coincidență? Nici
decum. La veterani a con-

Culese la „lupte"
• Toți campionii mondiali la lupte greco- 

romane au fost purtati pe brațe de către com
patriot» lor. Mai puțin Istvan Kozma (140 kg). 
Motivul ? Delegația ungară nu avea decît 10 
membri.

:• Trond Martiniussen (Norvegia) a fost des
calificat pentru pasivitate. O fi confundat sal
teaua fie lupte cu aceea pe care se... doarme ?

« „Nu vi s-a părut curios că cele mai spec
taculoase execuții tehnice s-au obținut la 20 cm 
în... afara saltelelor? De ce nu se fac oare 
saltelele mai mari ?"

S. NOR

IN JURUL
La Craiova. I. 

Ritter a dat stelele oe 
care le-ar fi putut cu
lege printr-un arbitraj 
corect, pe niște aplauze 
ale localnicilor. A uitat 
oare că stelele — deși 
călătoare — te... ridică?

,• Minerul Baia Mare 
a pierdut duminica tre
cută, pe teren propriu, 
cu 4—0. Emoția localni
cilor a fost atit de 

următori, sporind numărul 
etapelor și o dată cu a- 
ceasta și numărul kilome
trilor care trebuiau să fie 
străbătuți.

...24 de ani mai tîrziu, 
la 5 august 1934, din fața 
Teatrului Național se dă
dea „plecarea festivă", iar 
din Piața Victoriei, startul 
tehnic, în primul Tur al 
României.

DORIN STEFLEA

curat fostul internațional 
Andr6 Vartelle, fiind credi
tat cu timpul de 3:14,6; la 
seniori, fiul său mai mare, 
Francis, a acoperit aceeași 
distanță în 2:30,4; ’ iar la 
juniori a alergat mezinul 
familiei. Philippe, care a 
realizat timpul de 2:48.3.

BALONULUI
mare, incit dacă între
bai pe centralistele de 
la interurban: „Alo! 
Acolo-i Baia Mare?*, 
ti se răspundea : ,Da 1 Ș 
E bai mare!”

• Fundașul Facchetti 
reușește să marcheze 
frecvent. Duminică, Lu- 
pescu a încercat să-i 
semene. Dar poarta pro
prie i-a fost mai la... 
îndemînă.

FÂHÂ CUVINTE...
Desen de ADRIAN ANDKON1U

Aurel Vernescu,
asa cum nu-l cunoașteți...
Drumuri...
Unul, poate știut, a în

ceput mai de mult, într-o 
primăvară înmiresmată, 
cînd tînărul în pantaloni 
scurți pornea pentru pri
ma oară să străbată cără
rile de apă ale Snagovu- 
lui. Talentul, munca, am
biția — dar și bagheta 
magică a antrenorului — 
au hotărît, la început afir
marea, apoi gloria spor
tivă. Colecția titlurilor eu
ropene Șt mondiale o ates
tă. Aurul medaliilor îi dă 
strălucirea.

Aurel Vernescu — „rege
le caiaciștilor". Pentru ma
rile victorii de la Poznan, 
Jajce, Snagov sau Griinau. 
Pentru ultimul recital sus
ținut la Duisburg.

Dar Vernescu fără... 
pacîelă ?

Recentă secvență noctur
nă pe aeroportul Băneasa. 
O adevărată „tribună* îl 
aplaudă pe triplul cam
pion al Europei. „Blitz“-ul 
și buchetul de trandafiri. 
Felicitări și interviuri. .. 
Peste cîteva minute, bra
țele puternice ale celui 
care tulburase — ca ni
meni altul — apele de la 
Wedau. mîngîie cu gingă
șie două ființe dragi. Cele 
mai dragi. Pe Petrișor — 
2 ani și 7 luni — fericit 
cum nu se poate spune 
că pe tăticul lui îl cheamă 
Vernescu I Pe tînăra fe-

în ultimul timp, telefo
nul sună mereu la locuința 
fotbalistului Emil Dumi- 
triu. Sînt suporterii Rapi
dului, care pun fel de fel 
de întrebări în legătură cu 
e&hipa lor favorită, cu ju
cătorii ei.

Un nou telefon. Soția 
ridică receptorul.

— Tot pe tine te caută...
— Vorbește tu. Eu plec 

la antrenament.
Și soția lui Dumilriu îl 

înlocuiește cu succes, dînd 
suporterilor echipei fero
viare informații, pro
nosticuri și.,. încurajări. 
Au nevoie mai mult ca ari
cind, dată fiind poziția 
precară din clasament a 
Rapidului.

Foto ’ T. Roibu 

meie care cu ani în urmă 
zbura pe pîrtlile de schi. 
Ani Scherer este astăzi 
soția lui Aurel Vernescu i 
Cînd și cum au făcut cu
noștință. .. caiacul și 
schiul ? Este o frumoasă 
poveste de dragoste a unui 
alt drum de viață pe care 
doi campioni al țării au 
pornit, cu marea certitu
dine a împlinirilor, într-o 
iarnă blindă de munte.

„Bebe“ Vernescu, îmi 
dau seama, e fericit, iu
bește viața. Iubește tea
trul, literatura, artele. 
Este un mare pasionat al 
excursiilor și chiar în a- 
ceastă toamnă „Renault“-ul 
lui Vernescu va fi. .. sem
nalat pe frumoasele me
leaguri moldovenești — 
prima parte a untii mult 
mai mare itinerar. Alte 
pasiuni ? Motoarele ! Co
lecțiile de insigne și fa
nioane (de ce să ne sur
prindă marele număr și 
insistențele celor care îi 
asaltează pe marii cam
pioni pentru o fotografie 
sau un autograf ?) Cînd 
are timp, joacă baschet 
Și — împreună cu fosta 
campioană a țării — schia
ză. Fotbalul — pasiune de 
spectator. Un „menise* mai 
vechi l-a obligat să re
nunțe (destul de greu) la 
gazon. Am pierdut un fot
balist diletant (și așa avem 
destui !) și am cîștigat un 
caiacist care are acasă 
un... perete întreg plin 
de trofee, medalii, și di
plome de multiplu cam
pion european și mondial. 
Un sportiv printre învinșii 
căruia se numără toate 
marile „padele“ ale lumii.

Drumuri...
Altădată, l-am găsit în 

tovărășia paginilor din 
cărțile lui Hogaș. Sau re- 
întîlnindu-se cu eroii lui 
Sadoveanu. Sau reîntîl- 
nindu-se cu Comorile emi
nesciene. Acum — apa
rență. .. prozaică — stu
diază „Masajul și aplica
țiile sale în sport". Este 
de fapt, tot o poezie. A 
împlinirii. A răspunsului 
dat unei chemări vrednice

PE CONCRET
Asociațiile sportive 

Celuloza și Victoria din 
Brăila se invită reci
proc pentru amenaja
rea terenului de fotbal 
folosit de ele.

Văzînd prin gard
această „fază", 

Mi-a dispărut
întreg antrenul.

Că deh, la fotbal
se pasează 

Numai balonul, nu terenul.

Rugbiștil de la Agro
nomia Cluj, Știința 
Petroșeni. Politehnica 
Iași șl Farul Constanța 
se mulțumesc doar cu 
participarea la campio
nat, indiferent de re
zultate.

De cînd a început sezonul 
Acești rugbiști

nu au pereche. 
In loc să culce ei balonul, 
Se culcă singuri

pe-o ureche.

Singurul fotbalist o- 
fensiv al Progresului 
în meciul cu Dinamo 
a fost fundașul Po
pescu.

Cică, Ozon găsi o schemă 
Să-nscrie goluri

Pe un veac. 
Fundașul va juca extremă, 
Iar Mîndru trece

vîrf de-atac.

V D. POPA

de a fi luată în seamă. 
Studentul Aurel Vernescu 
nu se va duce în amfi
teatrul de examene cu ti
tlul de „regele caiaciștilor", 
cl cu tot ce a învățat, cu 
valențele studiului cîști- 
gate uneori chiar între 
două întîlnirl cu Hansen, 
Petersen, Schaporenec... 
Succes la ultimele exame
ne din „IV“, și mai de
parte ’ Mă gîndesc ce fe
riciți vor fi copiii de la 
școala unde, poate, edu
cația fizică va fi predată 
de sportivul care de ani 
de zile domină marile în
treceri de pe pistele de 
apă din toată lumea.

Drumuri. Ieri, azi, mîi- 
ne...

în 1954 Aurel Vernescu 
a cîștigat titlul de cam
pion al țării la juniori. Tn 
1555 — cel al seniorilor, 
1956 — prima victori^ in
ternațională. La Poznan 
(1961) prima medalie de 
aur a „europenelor". La 
Jajce (1963) : primul titlu 
mondial.

Prima medalie olimpică 
de aur ? în toamna viitoa
re sînt marile examene 
din Mexic. Așa că. ..

DAN GARLEȘTEANU

POȘTA MAGAZIN
M. SA1NER. PLO

IEȘTI. — Cam tîrziu 
și-a făcut apariția muza 
dv. A așteptat și ea... 
troleibuzul ? Oricum, să 
ascultăm... romanța pe 
care au cîntat-o Kraus și 
Rapid, după prima eta
pă a campionatului :

Kraus : De ce m-ați 
dat de lîngă voi, / De ce 
m-aț; dat de-acasă ?

Rapid : Te regretăm, 
căci ne-ai lăsat I Un 
mare gol în... plasă !

ION URUCU, COMU
NA GURA VĂII. La ora 
actuală. în fotbalul mon
dial nu există nici un 
portar super-clasă. com
parabil cu un Zamora, 
Planicka, Hiden, Oli
vieri etc. Așa că centu
ra de „campion" conti
nuă s-o dețină lașin. la... 
38 de ani !

H. S„ DEJ. 1) Echipa 
Viitorul, care a activat 
în toamna anului 1962 
în campionatul catego
riei A, a dat de furcă... 

i bătrînilor. Iată cîteva 
dintre rezultatele obținu- 

j te de această echipă for
mată din juniorii de la 
„U.E.F.A" : 7—0 cu
Minerul Lupeni, 2—2 cu 
U.T.A. (la Arad), 0—0

ȘTIAȚI CA...
...pentru meciul de la 

27 septembrie dintre repre
zentativa Spaniei și Restul 
Lumii,’ Ricardo Zamora, 
care va fi sărbătorit cu 
această ocazie, a invitat 
17 jucători din alte țări? 
Aceștia sînt: Banks, Bobby- 
Moore, Bobby și Jackie 
Charlton, Eusebio, Becken
bauer, Uwe Seeler, Haller, 
lașin, Metreveli, Coluna, 
Simoes, Bene, Albert, Pele. 
Mazzola și Fac het ti.

.. există proiectul de a 
se organiza campionate 
mondiale și ia natație? 
Prima ediție ar urma să 
aibă Ioc în 1970, la Ge
neva.

...Poli, noul mijlocaș al 
lui Internazionale, are o 
viteză de... sprinter? El 
parcurge suta de metri In 
11 secunde.

cu Dinamo București, 
7—I cu Steagul roșu etc. 
A mai fost și un 1—5 cu 
Progresul, că așa e fot
balul și mai ales... fot
balul nostru I 2) Iordan 
Angelescu — nota 10 în 
meciul Steagul roșu — 
Universitatea Cluj — 
este bucureștean. EI are 
21 de ani (i-a împlinit la 
15 iunie) și a jucat pen
tru prima oară fotbal la
I.C.A.R.  Înainte de a 
veni la Universitatea 
Cluj, a făcut parte din 
formația Politehnica 
București, din categoria 
B. 3) Mihai Rugiubei, de 
la Dinamo Bacău, are a- 
ceeași vîrstă. Este fiul 
vechiului fotbalist Rugiu
bei, care a jucat la Uni
rea Tricolor.

SORIN SBURLEA, 
BUCUREȘTI. - l) Este, 
evident, o greșeală : 1968 
și nicidecum 1967. Dar 
de ce nu v-ați adresat 
publicației respective ? 2)

Luptătorul Gheorghe Po- 
povici (,,Dixi“), de 7 ori 
campion al țării la cate
goria 87 de kilograme, 
este fratele lui Nicolae 
Popovici, care a activat 
și el cu destul succes în 
sportul luptelor.

Corectitudine
„Wimbledonul". citadela 

tenisului amator, a cedat 
în eele din urmă, adăpos
tind un mare turneu — un 
fel de campionat mondial 
neoficial — al celor mai 
bune rachete profesioniste.

Mai mult încă premiile 
acordate jucătorilor ău fost 
dintre cele mai... substan
țiale. Astfel, pentru câști
gătorul probei de simplu a 
fost prevăzut un premiu de 
3 000 de lire sterline iar 
pentru locul doi premiul a 
fost de 2 000 de lire.

Fiind întrebat de ce au 
fost' fixate premii atît de 
mari Ia acest turneu pro
fesionist, un membru al 
comitetului de organizare 
a răspuns următoarele :

— N-ar fi fost cinstit 
din partea noastră să ofe
rim profesioniștilor mai 
puțin decît... amatorilor'

...Don Schollander inten
ționează să abandoneze na- 
tația imediat după J.O. 
din Mexic și să se con
sacre... pentatlonului ? Spe
cialiștii îi prevăd mari suc
cese și în această între
cere sportivă complexă, in 
care concurenții an de fă
cut față unor probe de tir, 
scrimă, călărie, înot și 
cros. La înot, Schollander 
ar obține un număr mare 
de puncte, ceea ce l-ar 
ajuta foarte mult în cla
samentul general.

...în 3 meciuri, Celtic 
Glasgow a fost urmări’ă 
de 239 000 de spectatori, 
ceea ce reprezintă 80 900 
de spectatori de fiecare 
joc? Acest succes de pu
blic este, firește, urmarea 
victoriei obținute de sco
țieni în „Cupa campioni
lor europeni**.

I. PETCA, COMUNA 
REMETEA. — „De un 
an și jumătate mă con

trazic cu un prieten în 
diverse probleme ale fot
balului". Foarte bine. 
Doi „microbiști" care nu 
s-ar contrazice, n-ar a- 
vea nici un farmec ! Și 
acum, răspunsul : Octa
vian Popescu n-a jucat 
la Viitorul și nici n-a 
făcut parte din lotul 
U.E.F.A. El era atunci 
un... senior în toată re
gula, de 25 de ani. Prie
tenul dv. îl confundă cu 
Dumitru Popescu, actua
lul mijlocaș al echipei 
Steaua.

ALBERT RADULES
CU. GOVORA. — Prima 
cupă pusă în joc în 
1960, în cadrul C.C.E. la 
volei, a rămas definitiv, 
în posesia Rapidului care 
a cîștigat-o de S ori: 1961, 
1963, 1965. Dinamo Bucu
rești a luat o bună... ar
vună asupra noii cupe, 
cucerind-o de două ori 
consecutiv. Dacă o câști
gă și anul acesta (deci 
a treia oară consecutiv, 
conform noii prevederi a 
regulamentului), a ei ră- 
ntîne și... s-o stăpînească 
sănătoasă !

ION POȘTAȘU 
Ilustrații : N. CLAUDIU



Trei echipaje 1
lromânești în finalele

campionatului I
european masculin i

de canotaj academic ■
IVIGIIY, 8 (prin telefon). La în- 

trecerile care urmează să stabilească 
ierarhia pe 1967 în canotajul mas
culin de pe continentul nostru (luptă 
sportivă la care s-au alăturat, ca 
de obicei, schifiștii australieni și 
nord-am erica ni), sportivii români au 
repurtat în „runda* de vineri succe
se remarcabile. Este vorba de cali
ficarea în finale a echipelor noastre 
de schif 4 fără cîrmaci, dublu și 2 
fără cîrmaci, în urma cîștigării se
riilor respective ale recalificărilor. 
Primul echipaj românesc care a 
reușit acest lucru a fost cel de schif 
2 fără cîrmaci (A. Chirlacopschi, F. 
Zait) care, pe cei 2 000 m ai pistei, 
a înregistrat timpul de 7:31.81. Au 
urmat: Iugoslavia 7:35,23 și Unga
ria 7:45,77. Alte serii au fost cîști- 
gate de R.F.G. (7:30,80) și R.D.G. 
(7:33.60). în finală mai concurează 
S.U.A., Australia și Danemarca. Alt 
succes în seria I. la 4 f. c.: l. 
România (P. Cichi, Fr. Papp, î. 
Husarenco, Șt. Tarasov) 6:58,03, 2. 
Cehoslovacia 7:03,69, 3. Italia
7:07.76. 4. Olanda 7:10,72. Au maî 
cîștigat Elveția 7:09,48 (în această 
serie reprezentativa U.R.S.S. nu a 
obținut decît 7:19 !) și S.U.A. 
7‘14.78. în finală mai sînt R.D.G.,
R. F.G. și Ungaria. în fine, în cursa
de dublu. Alexandru Aposteanu si 
Octavian Pavelescu și-au depășit 
adversarii pe ultima parte a cursei: 
1. România 7:27,65, 2. Austria
7:30.78. 3. Franța 7:36.96. 4. Un
garia 7:52.77. Celelalte finaliste :
S. U.A. (7:17,08). U.R.S.S. (7:37,66),
Elveția. Cehoslovacia și Bulgaria. 
Iată clasamentul probei de simplu : 
1. Olanda 7-54.28, 2 România (Cor
nel Ciocoi) 8:14,90. 3. Polonia
8:10.79 ----- ‘ ----------

După 
echipaj 
prezent 
eîșticat 
vă. dar 
ruluî mare de participant!) să tragă 
sîmbătă, în semifinale, pentru a 
putea -concura a doua zi în disputele 
derisive.

9:14,9(1.
4. Finlanda 8:30.92.
cum se știe, cel de al 5-lea 
românesc (schiful de 4-f-l) 
la campionatul european a 
cu brio. foi. seria respecti
va trebui (din cauza numă-

ANTON BALAN

Asiă-searâ, la ora 19,30, pe stadionul Republicii

FINALELE TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL RE ROX

Azi vom asista la finalul festiva
lului pugilistic, prilejuit de Turneul 
internațional de box al armatelor 
prietene. 20 de sportivi fac la 
această oră ultimele pregătiri în 
vederea confruntărilor din astă- 
seară.

După cum se știe, noi vom fi re- 
prezentați la finale de către Con
stantin Ciucă, Constantin Gruiescu 
(muscă), Victor Zilberman (ușoară) 
*i Gheorghe Chivăr (mijlocie). 
Ciucă și Gruiescu vor transa 
astă-seară o rivalitate mai veche, 
învingătorul este foarte greu de 
prevăzut. Meciul va fi o adevărată 

. finală de campionat. Gruiescu, în
tr-o formă excelentă, va da, cu 
siguranță, o replică foarte tare co
legului său de sală, Constantin 
Ciucă, medaliat cu argint la „eu
ropenele* de la Roma.

Deși evoluția sa în fața boxeru
lui german Beyer a fost de-a drep
tul entuziasmantă, Victor Zilber
man va avea o misiune deosebit de 
grea în partida cu fostul campion 
european, Ianoș Kajdi (Honved Bu
dapesta). Oaspetele, creditat cu o 
frumoasă victorie în fața sovieti
cului Borodulin, constituie un „ob
stacol* dificil, dar, așa cum spu
neam, Zilberman este bine pregătit 
ți șansele sale de victorie sînt 
apreciabile.

Gheorghe Chivăr are de această 
dată un meci mult mai ușor decît 
celelalte două susținute pînă acum. 
El îl va avea partener de întrecere 
pe Istvan Balogh (Honved Buda
pesta). Deși acesta din urmă a ob
ținut o spectaculoasă victorie prin 
KO. în fața cehoslovacului Kral, 
Chivăr îi este superior la capitolul

I
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DIN R.P.D. COREEANA Spartachiada—izvor
Interviu cu LI GIN SON, vicepreședinte al clubului de sănătate și... recorduri

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

...„învingător la puncte — Kim 
Zang Su (Republica Populară Demo
crată Coreeană) — anunță crainicul 
de la stadionul Republicii din Capi
tală și decizia juriului consfințește 
calificarea celui de-al doilea pugilist 
coreean în finalele Turneului inter
național de box de la București. A- 
plauze entuziaste răsună din toate 
colțurile tribunei. LI GÎN SON, vice
președinte al clubului „8 Februarie" 
din R.P.D. Coreeană, conducătorul 
delegației de boxeri, este bucuros de 
comportarea sportivilor săi. îl felici
tăm pentru aceste frumoase succese 
și-1 rugăm să împărtășească cititori
lor noștri și alte date despre activi
tatea clubului, despre performanțele 
sportivilor din R.P.D. Coreeană.

— Am pornit la drum acum mai 
bine de două decenii — ne spune 
oaspetele nostru — la scurt timp 
după eliberarea țării noastre de sub 
jugul cotropitorilor străini. De ia an 
la an clubul nostru s-a dezvoltat, s-a 
consolidat. Prezentul ne satisface — 
avem secții de performanță la marea 
majoritate a ramurilor sportive prac
ticate în țara noastră — iar pentru 
viitor întrezărim succese șî mal 
mari. Sporturi ca baschet, volei, te
nis de masă, fotbal, atletism, natatie, 
box, lupte, haltere se află Pe pri
mul plan al preocupărilor noastre 
în domeniul performantei, poate și 
pentru faptul că ele ne-au adus si 
cele mai mari satisfacții. Tntr-adevăr, 
în ultimii ani echipa noastră de fot
bal s-a clasat de regulă în primele 
locuri ale clasamentului, la fel ca și 
formațiile de baschet (masculină și 
feminină). O cifră ilustrează eloc
vent ponderea clubului nostru în 
mișcarea sportivă din R.P.D. Core
eană : 50 la sută din titlurile de cam
pioni si din recordurile țării aparțin 
sportivilor care poartă pe tricouri 
emblema clubului „8 Februarie". 
Boxerii Kim Ing San șî Han Zong 
He, posesori ai unui temeinic bagaj 
de cunoștințe tehnice, sînt de mai 
mulți ani campioni ai țării.

— LA CE RAMURA SPORTIVA RE
PREZENTANȚII CLUBULUI DV. AU 
REPURTAT SUCCESE IMPORTAN
TE PE PLAN MONDIAL ?

— Nu e vorba numai de o ramură, 
ci de mai multe. Performanța ei, tit
lul de vicecampioană mondială la 
proba de 1000 m, obținut la începu-

I
Finala Țiriac—Okker, în „Cupa Mamaia“I

I
I
I
I

CONSTANȚA, 8 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Timp frumos, 
meciuri atractive, două prezențe ro
mânești în finalele turneelor de sim
plu, iată tot aiîtea motive pentru 
spectatorii „Cupei Mamaia* de a fi 
satisfăcuți după această zi de în
treceri.

Să începem cu meciul vedetă, opu- 
nînd doi campioni naționali: Ion 
Țiriac (România) și Ingo Buding

unui năprasnic croșeu de 
cu ajutorul căruia l-a ex- 
de două ori 
și l-a făcut

minut pe

la podea pe 
K.O. într-un 
cehoslovacul 

dacă această 
avea eficaci-

tehnică, fapt care ne determină 
să-i acordăm prima șansă.

La categoria pană, sovieticul 
Alexandr Saskov, învingătorul lui 
Aurel Simion, și coreeanul 
Han Zong Ho, victorios în fața lui 
Ovidiu Gorea, se vor întîlni într-o 
partidă care stîmește un interes 
deosebit. Han Zong Ho este pose
sorul 
stingă, 
pediat 
Gorea 
singur 
Spanik. Vom vedea 
lovitură decisivă va 
tate și în fața lui Saskov, un bun 
tehnician.

Foarte atractivă se anunță și în
tâlnirea dintre campionul olimpic, 
Stepașkin, și colegul său de club, 
Celinovski. Tehnica și dorința de 
afirmare a ultimului vor contribui, 
fără îndoială, la echilibrarea acestei 
partide, în care prima șansă o are, 
totuși, Stepașkin.

Completată cu partidele Kleno- 
vici—Szabo (ambii de la Honved 
Budapesta), Sokoleis (T.S.K.A. 
Moscova)—Galy (Honved Buda
pesta), Tregubov (Ț.SK.A. Mos
cova)— Kim Zang Su (Selecționata 
armatei R. P. D. Coreene), Sommer 
(Dukla Praga)—Hell (Vorwărts 
Berlin) și Vasiuskin (Ț.S.K.A. Mos
cova)—Schuster (Vorwărts Berlin), 
finala Turneului internațional va 
fi gala cea mai tare a acestei fru
moase competiții sportive.

Meciurile vor avea Ioc pe sta
dionul Republicii, începînd de la 
ora 19,30.

PETRE HF.NȚ 

tul acestui an. mă obligă să 
cu patinatoare» Kim Sont 
tivă al cărei nume se află deseori pe 
buzele iubitorilor de sport de la noi. 
A ajuns la această performanță prin- 
tr-o perseverență și dîrzenic deose
bite. Cred că și în apropiatul sezon 
va avea un cuvînt greu de spus în 
lupta pentru întîietatea mondială. 
Haîterofilii Di Hun Ton și Pale Ton 
Gîn au realizat performanțe superi
oare recordurilor mondiale oficiale, 
Iar Pak Te Huan a repurtat un fru
mos succes în turneul international 
de lupte de la Ulan Bator (R.P. Mon
golă), competiție în care au luat star
tul multi sportivi valoroși din țările 
socialiste. Acestui buchet frumos de 
victorii li s-au adăugat, apoi, com
portarea remarcabilă a echipelor 
noastre de volei care, anul trecut, 
la Moscova, într-o companie extrem 
de valoroasă (Japonia. U.R.S.S., Po
lonia. R.D.G. etc.) s-au clasat pe 
Tocuri onorabile ca si unele rezultate 
ale jucătorilor de tenis de masă. Pot 
aminti în această succintă trecere în 
revistă a succeselor clubului nostru 
si unele rezultate ale echipei de fot
bal care. în lungul turneu european 
întreprins nu de mult, a obținut cî- 
teva rezultate remarcabile, care au 
confirmat excelenta performantă a 
reprezentativei R.P D. Coreene la 
campionatul mondial 
din care au făcut 
mai buni componențî ai 
nostru (Ri Cian Mian. O Jung Cian, 
Pak Sun Sin și Ian San Guk).

— DESIGUR, SUCCESELE SÎNT 
REZULTATUL TALENTULUI St RU- 
NET PREGATTRI A SPORTIVILOR. 
DAR ST A PRICEPERII ANTRENO
RILOR DV.

— Bineînțeles. Cele peste 70 de ca
dre calificate de care disnun secțiile 
de performantă ale clubului nostru 
asigură în permanență pe sportivi, 
cu multă competență si pasiune, cu 
cunoștințele necesare, la un nivel ce 
ține seama de cele mai noi realizări 
pe plan mondial. Aceasta ne dă si
guranța că și în viitor sportivii 
tri vor realiza asemenea succese 
să facă cunoscute numele lor 
toate meridianele globului.

încep 
Sun, spor-

Coreene
din Anglia, 

parte st cel 
clubului

noș- 
care 

pe

Interviu consemnat de
CONST. MACOVEI

doi

cu 
deconcentrare și stăpînire 

pînă la urmă 
trei seturi:

(R.F.G.). Primul nostru jucător a 
început întîlnirea semifinală cu un
4—0, care promitea o victorie ra
pidă. Dar aparențele înșeală une
ori. Buding a intrat repede în 
„mină* și s-a apropiat amenințător 
pe tabela de scor, iar în setul 
părea chiar pe punctul de a lua 
avans. Ion Țiriac. a jucat însă 
multă 
sine această partidă și 
a cules o victorie în 
6—4, 10—8. 6—3.

La fel de interesantă 
finala Okker (Olanda) 
(Anglia). Ultimul a demonstrat că 
victoria sa asupra lui Ilie Năstase 
(cu 9—7, 1—6, 6—4) nu a fost 
o simplă întîmplare. Tenismantil en
glez, jucînd cu multă dezinvoltură, 
a pus deseori în dificultate pe exce
lentul tehnician care este Tom Okker, 
învingător cu 6—2. 4—6, 6—4,
6—4. Deci, o finală Țiriac—Okker.

a fost semi-
— Stilwel

PRIMII CAMPIONI
n(Urmare din pag.

CO focuriREZULTATE: pistol viteză
— 1. ION TRIPȘA (România) 593 p 
(296 p manșa i și 297 manșa a IT-a)
— campion international al României,
2. A. Kuzmin (U.R.S.S.) 591 p (295 + 
296). 3. V. Atanasiu (România) 590 p 
(147 p la baraj). 4. H. Standel (R.F.G.) 
590 p (146 p la baraj). 5. S. Mnat.akian 
(U.R.S.S.) 589 p, 6. șt. Jonev (Bulga
ria) 589 p, 7. Șt. Petrescu (România) 
589 p. Armă liberă calibru redus 
3x40 focuri — poziția genunchi (40 f)
1. R. KLINGNER (R.F.G.) 393 p — 
campion internațional al României,
2. N. Rotaru (România)
Kuti (Ungaria) 390 p. 4. ] 
(Ungaria) 387 p, 5.
(U.R.S.S.) 386 p. 6.
(U.R.S.S.) 385 p. Poziția
<40 f) : 1. S. ERMILOV _____ .
378 p — campion internațional al Ro
mâniei, 2. G. Vasilescu (România) 
372 p. 3. B. Klingner 371 p, 4. G. De 
Chirico (Italia) 369 p, 5. M. Ferecatu

391 p, 3. L. 
L. Hammerl
V. Avilov
O. Doicio 
în picioare 

(U.R.S.S.)

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
HAVANA : După 11 runde, în 

turneul international de șah „Me
morialul Capablanca” conduce I.ar
sen eu 8’/s p, urmat de Smîslov 
(8 p) Și Polugaevski (î'/i).

PARIS : Rezultate atletice înre
gistrate la Aix Les Bans ; ciocan 
— Husson 68,26 m ; 200 m — Berger 
și Piquerr.al 21,1.

AMSTERDAM : Meci internatio
nal de polo pe apă intre selee(io-

Dezvoltarea impetuoasă a Bul
gariei populare în anii de după 
eliberare confirmă întrutotul 
spusele marelui fiu al țării noas
tre, Gheorghi Dimitrov: „Noi tre
buie să facem în 10—15 ani ceea 
ce alte popoare au realizat în 
decurs de veacuri". Intr-adevăr, 
în cei 23 de ani care au trecut 
de la data istorică de 9 septem
brie 1944 poporul bulgar a re
purtat importante succese în toa
te domeniile de activitate, între 
care și pe tărîmul dezvoltării 
culturii fizice și a sportului. Pe 
drept cuvînt, ziua de 9 septem
brie 1944 poate fi considerată pen
tru 
mii 
ne, 
te.

Jocuri Olimpice, cam- 
mondmle și europene, la

sportul bulgar începutul u- 
drum în continuă ascensiu- 

cu multe realizări importan- 
Luptătorii. 

baliștii.
cuceriț nu o dată titluri și me
dalii. la ' 
pionate 
turnee și întîlniri amicale — în 
toate colțurile lumii, Dar, nu de
spre acestea voi relata în rîn- 
durile de mai jos. Aș dori să 
înfățișez nu construcția ci fun
damentul ei. nu succesele sportu
lui de performanță, ci pe cele 
obținute de mișcarea sportivă 
de masă din țara noastră.

Condițiile noi create de partid 
și de stat. în care se desfășoară 
această activitate, cerințele față 
de mișcarea de cultură fizică și 
sport au ridicat, firește, și pro
blema conținutului și formelor 
ei. Nu cu puține eforturi, drumul 
bun a fost găsit — Snartachiada 
republicană, competiție care an
grenează an de an mase largi 
de oameni a: muncii în prac
ticarea exercițiilor fizice și a 
sportului.

halterofilii. fot- 
baschetbalistii bulgari au

La fete, de aaemenea, semifinale 
foarte disputate. Hella Riede (R.D.G.) 
a dispus de Jana Sonska (Ceho
slovacia) cu 6—3. 5—7, 6—4, iar 
între româncele A gneta Kun și J u- 
lieta Boboc, prima a avut cîștig de 
cauză cu 6—3. 6—4.

S-au jucat și partide de dublu 
masculin. Rezultate : sferturi : Okker, 
Buding — Boaghe, Dron 6—4. 6—4, 
Pescenko. Dibtov — Mc Kenzie, 
Courcol 6—3, 9—11. 7—5. Stilwel. 
Mărmureanu — C. Năstase. Serester
6- 0, 6-1.

Și acum, o veste bună pentru iu
bitorii de tenis bucureșteni. A fost 
perfectală pentru zilele de luni 
marți — pe 
Capitală -— 
tre prima 
Jiriac-—Ilie 
alcătuită din doi protagoniști de la 
Mamaia. Tom Okker—Ingo Bulling.

RADU VOIA

și 
terenurile Progresul din 
o întrecere amicală 1n- 

noastră garnitură. Ion 
Năstase și o formație

(România) 368 p. 6.
Poziția * ■
398 p, 2.
p în decada a UT-a), 3. M. 
396 (36x10. 99 p. în decada 
4. P. Sandor (România) 396 
99 p în decada a IV-a). 5. 
(Cehoslovacia) 395 p. 6. 
(Cehoslovacia) 395 p. 7. L.
395 p. 8. U...........  ;-----
9. B. Klingner 395 p, 10. St. Cabăn 
(România) 395 P, 11. E. Dulie (Iugo
slavia) 395 p. Pe trei poziții (3x40 f): 
1. B. KLTNGNER 1159 p — campion 
international al României. 2. N. Ro
taru 1155 p, 3. S. Ermilov 1154 p, 4. 
L. Hammerl 1148 p, 5. Gh. Vasilescu 
1148 p, 6. M. Ferecatu 1144 p.

Concursul continuă azi și mîine, 
începînd de la ora 9. cu următorul 
program : AZI — armă liberă calibru 
redus 60 focuri culcat bărbați, pistol 
precizie 60 focuri, armă standard 60 
focuri culcat femei ; MÎINE — armă 
standard 3x20 focuri bărbați șî femei 
și pistol viteză — proba eliminatorie.

O. Doiclo S68 p. 
culcat <10 f): 1. N. Rotam 
S. Ermilov 396 p (36x10, 100 

■’ ‘ ~ -- Ferecatu
a UI-a), 
p (36x10. 
R. Pejer 

D. Doudek 
Hammerl 

Mitsclie (R.D.G.) 395 p.

natele Olandei și S.U.A. Echipa 
americană a învins cu 4—2.

PRAGA : Dukla Bohdanek a cîș
tigat turneul internațional de 
rugbi de la Pardubice, învingînd 
cu 11-—8 (5—6) în meciul decisiv 
formația Stahl Henningsdorf (RDG).

PARIS : Louis Dugauguez. di
rectorul tehnic al echipei națio
nale de fotbal a Franței, a alcă
tuit lotul de 16 jucători care va

Scrisoare din Sofia

(la tir, haltere 
noi recorduri

în plină des- 
Spartachiadă

Spartachiadele republicane sînt 
nu numai o competiție de masă/ 
dar și un eficient mijloc de im
pulsionare a sportului de perfor
manță, de realizare a unor re
zultate de talie mondială. In tim
pul întrecerilor din cadrul celei 
de a doua Spartachiade, de pil
dă, au fost stabilite aproxima
tiv 1 500 recorduri regionale, 
dintre care 50 noi recorduri re
publicane, iar 12 
și parașutism) — 
ale lumii,

In prezent este 
fășurare a treia 
republicană, ale cărei finale sînt 
programate în anul 1969. în ca
drul acestei mari competiții s-au 
consumat pînă în prezent pri
mele două etape, dar încă de pe 
acum se poate vorbi de un se
rios avint al activității sportive 
în asociații și cluburi, rezultate
le obținute vorbind desnre un e- 
vident salt calitativ. Mă voi re
feri, de pildă, la întrecerile ele
vilor, ale sportivilor de la sate 
și muncitorilor. îndeosebi com
petițiile școlare au constituit un 
prilej pentru stabilirea a nume
roase recorduri republicane.

în aceste zile, sportivii bulgari 
se pregătesc intens pentru cea 
de a treia etapă a Spartachiadei 
republicane, așa-numita etapă de 
performanță, care va avea loc în 
perioada 5—15 octombrie.

Avem. deci, suficiente argu
mente în sprijinul afirmației 
noastre că Spartachiada repu
blicană este un puternic izvor 
de sănătate si... recorduri. Și 
cred că nici viitoarele ei întreceri 
nu mă vor dezminți.

LUDMIL M1LANOV
redactor la „Naroden Sport“-Sofia

ȘTIRI
REZULTATE

AU ÎNCEPUT JOCURILE 
MEDITFRANIENE

Peste 1200 de sportivi și sporti
ve participă la tradiționala com
petiție internațională Jocurile Me- 
diteraniene care a început la 
Tunis. în primul meci a] compe
tiției de fotbal echipa I-’rantei a 
învins cu scorul de 3—I (2—0) 
selecționata Algeriei. Echipa Ma
rocului a întrecut cu 1—0 (0—0) 
formația Italiei.

LA FOREST HILLS

în „optimile" de finală ale pro
bei de simplu bărbați din cadrul 
turneului internațional de tenis de 
la Forest Hills s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Newcombe 
(Australia) — Moore (Republica 
Sud-Africană) 7—9. 6—2, 6—2, 6—2 ; 
Davidson (Australia) — Osuna 
(Mexic) 8—6, 8—6, 0—6. 4—6. 6—2 ; 
Hewitt (Republic,-, Sud-Africana) — 
Lutz (SUA) 11—9. 6—4, 6—4; Scott 
(SUA) — Holmberg (SUA) 4—6, 
6-3, 3—6, 6—2, 6—4.

NOI RECORDURI DE ATLETISM 
ÎN ELVEȚIA

în
a avut loc la Basel au fost stabilite 
două noi recorduri masculine ale 
Elveției. Primul a fost realizat de 
Hubacher, care a cîștigat proba de 
aruncarea greutății cu rezultatul 
de 17,96 m, iar cel de-al doilea 
de Ammann, care s-a clasat pe pri
mul loc în proba de aruncarea 
ciocanului cu o performanță de 
66,08 m.

cadrul unui concurs atletic cc

Aubour 
Bernard

face deplasarea în Polonia pen
tru meciul din Campionatul euro
pean. Iată componența lotului: 
Georges Carnus, Marcel 
(portari); Jean Baeza,
Bosquier, Roland Mitoraj, Jean 
Djorkaeff, Roger Lemerre (fundași); 
Yves Herbet. Robert Herbin, Henri 
Michel (mijlocași). Bernard Blan
chet, Fleury di Nallo. Philippe 
Gondet, Gilbert Gress. Andre Guy 
și Charly Loubel (înaintași).


