
Azi, derbi feminin
la baschet
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Astă-searâ, în sala Flo- 
reasca, Politehnica Bucu
rești, deținătoarea titlului 
de campioană națională, și 
Rapid, fostă campioană, sus
țin, în cadrul etapei 
XVII-a, derbiul diviziei 
la fete. în perspectivă
dispută interesantă, în care 
rapidistele vor încerca ulti
ma șansă de a rămîne în lup
ta pentru titlu, iar, la rîndul 
lor, studentele vor forța 
victoria pentru a-și asigura 
de pe acum păstrarea pri
mului loc în clasamentul 
competiției. Pe lingă acest 
aspect, întrecerea prezintă 
interes și prin faptul că în 
cele două formații vor evo
lua majoritatea componente
lor echipei naționale aflată, 

. după cum se știe, în pre
gătire pentru campionatul 
european din acest an. Deci, 
prilej de 
concluzii.

Meciul
18,15 (în
17, o altă intîlnire atrăgătoa
re, I.C.F. — Universitatea 
Cluj) și va fi condus de ar
bitrii C. Armășescu și I. Pe- 
truțiu.

Tot în Capitală, în sala 
Progresul (ora 18), are loc 
partida Constructorul — 
Voința Brașov, iar la Ora
dea, Crișul joacă cu Voința 
București.

verificare și

va începe la 
deschidere, la

de

ora
ora

PRIN FILMOTECA
Campioană a neprevăzutu

lui, a paradoxurilor, a 
montelor 
competiție de masă „Cupa 
României" își păstrează neal
terate —- de 35 de ani — sa- 
vorea, prospețimea, an de 
an înviorată de spectaculoa
se „lovituri de teatru", în 
stare să uluiască chiar și 
oracolele... în pragul unor 
sferturi de finală „cuminți", 
aparent „inofensive" (de fapt 
tocmai aceste meciuri au ge
nerat cele mai neașteptate 
k.o.-uri), vă propunem un 
tur prin filmoteca Cupei. Ne 
vom opri la cîteva secvențe 
unice, tot atît de memora
bile ca și bătăile cu frișca 
din filmele lui Charlie 
Chaplin, de exemplu...

Primul popas, la ediția a 
doua, cea din 1934—1935. 
Vîrful competiției, „de jure" 
dar și „de facto", a fost, în- 
tîmplător, tocmai finala. 
C.F.R. București — Ripensia 
Timișoara. Teatrul de desfă
șurare : stadionul ANEF. Era 
o zi de iulie și, la umbră,

„mo-
unice", populara

termometrele indicau 
Record, totuși, de 
atrași magnetic 
unui meci mare.

+ 300. 
spectatori, 
de firma 
Așa a și

ARBITRII JOCURILOR 
DE AZI

POLITEHNICA IAȘI — RA- 
PID : Z. Chifor (Constanța).

PROGRESUL — STEAUA : 
N. Petriceanu (București)

VAGONUL ARAD — DINA
MO BACAU : D. Isăcescu 
(București).

C.F.R. TIMIȘOARA — DI
NAMO BUCUREȘTI: N. Cursa- 
ru (Ploiești).

fost. Mai presus de înalta 
ținută tehnică, partida, pal
pitantă prin schimbarea si
tuațiilor, a avut un suspense 
dramatic în ultimul său mi
nut de joc. Căliță Roșculeț, 
binecunoscutul specialist de 
astăzi, face henț în careu, în 
min. 90, la scorul de 5—4 
pentru C.F.R. Faimosul Zom-

Trăgătorii români au cîștigat
11 titluri balcanice

SKOPLJE, 16 (prin telefon). 
Azi s-au încheiat în localitate 
întrecerile Balcaniadei de tir,

la care au participat România, 
Bulgaria și Iugoslavia (cu două 
echipe). Din cele 22 de titluri 
balcanice, individual și pe e- 
chipe, sportivii români au 
cîștigat 11, restul revenind tră
gătorilor bulgari și iugoslavi. 
Cea mai bună comportare din 
reprezentativa noastră a avut-o 
tînărul Ștefan Caban, care și 
în ultima zi a competiției și-a 
înscris numele pe lista câștigă
torilor, totalizind astfel cinci 
titluri de campion balcanic. In 
general, echipa noastră de se
niori a dominat toate probele 
de pușcă.

Ultimele rezultate: armă 
standard 3\20 focuri seniori: 
1. Șt. Saban 577 p, 2. P. Șandor 
574 p, 3. Paunovic (Iugoslavia) 
569 p, 4. Gh. Vasilescu 
9. I. Olărescu 565 p,... 
Alerhand 550 p. Pe 
1. România 2257 p, 2.
via 2255 p, 3. Iugoslavia II 
2242 p. Pistol precizie (60 focuri):
1. Kozlovski (Bulgaria) 550 p.
2, Denev (Bulgaria) 545 p, 3. N. 
Bratu 545 p, 4. Gh. Maghiar 
543 p,... 8. M. Dumitriu 540 p,... 
13. V. Manciu 527 p. Pe echipe : 
1. Bulgaria 2175 p, 2. România 
2155 p, 3. Iugoslavia 2153 p. 
Armă 'standard 3Ș(20 focuri 
juniori: 1. Țvetlov (Bulgaria) 
567 p, 2. Elena Boneva (Bul
garia) 564 p, 3. Juhov (Iugo
slavia) 562 p„... 7. Florica Ena- 
che 552 p,... 9. Marina Vasiliu 
550 p,... 11. Gh. Vlădan 548 p,... 
15, M. Marin 537 p. Pe echipe : 
1. Bulgaria 1681 p, 2. Iugoslavia 
1657 p, 3. România 1635 p.

568 p,...
19. Șt. 
echipe : 
Iugosla-

* In meciul cu Clermont Ferrand, Sanda Dumitrescu (nr. 6). 
' a avut o comportare remarcabilă, anunțindu-se o adversară 

periculoasă pentru rapidiste
Foto: N. AUREL

HALTEROFILII NOȘTRI AU PLECAT
■5

LA DONAUESCHINGEN
Echipa de haltere a Româ

niei părăsește astăzi Capitala, 
indreptîndu-se spre Donaues
chingen (R.F. a Germaniei), 
unde se vor desfășura întrece
rile pentru Cupa Dunării.

înainte de plecare, antreno
rul emerit Ștefan Petrescu, 
care va ’funcționa la această 
Competiție și în calitate de ar
bitru internațional,, ne-a decla
rat următoarele :

„Echipa noastră participii 
pentru a patra oară la această
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competiție la care sint înscrise 
toate țările dunărene. Adver
sarii sportivilor români sint 
deosebit de valoroși. Mă refer 
in special la cei maghiari, ger
mani, cehoslovaci și bulgari. 
Reprezentanții noștri sint bine 
pregătiți și sper să aibă o com
portare meritorie. Așteptăm re
zultate bune nu numai de la 
F. Balaș, Z. Fiăt și Gh. Mincu, 
ci și de la ceilalți componenți 
ai echipei, printre care de la 
debutanta V. Rusu și I. 
Schmidt".

Iată echipa pe care o prezin
tă România la Cupa Dunării 
(rezultatele reprezintă cele mai 
bune performanțe ale haltero
fililor) :

Cat. cocoș: Zoro Fiat 327,5 
kg.

Cat. pană : Victor Rusii 330 
kg.

Cat. ușoară : Fiți Balaș 415 
kg.

Cat. semimijlocie : Ion
Schmidt 360 kg.

Cat. mijlocie : Marin Cristea 
415 kg.

Cat. semigrea: Spiridon Her
ghelegiu 430 kg.

Cat. grea: Gheorghe Mincu 
467,5 kg.

Au mai făcut deplasarea La- 
zăr Baroga — secretar general 
al F.R.H. și antrenorul Șt. 
Achim.

Cei doi învingă
tori ai celei mai 
dificile curse
automobiliste din 
lume, raliul
„Safari", pozează 
fericiți, după pro
digioasa lor per
formanță, la bor
dul mașinii Peu. 
geot 404 care i-a 
dus la țintă l 
kenianul Patrick 
Cliff (stingă) și 
polonezul Zbigniew 

Nowicki
Telefoto:

U.P.I.—Agarpres

Citiți în pag. a 4-a 
rezultatele cursei.

CUPEI...
bori execută penaltiul său 
matematic și... 5—5. în tri
bune, temperatura a crescut 
cu cîteva grade, iar pe te
ren atmosfera a devenit in
candescentă. Urmează pre
lungiri. „Ripi“ vine tare din 
urmă, ceferiștii nu cedează 
însă... Un șpiț necruțător al 
lui Barbu, care trimite min
gea, prin „zidul" timișore
nilor, sub bară, la o lovitură 
liberă de la 18 m, îi repune 
inima la loc autorului nefe
ricit al penaltiului, pecetluind 
o partidă pe care — azi — 
mai vîrstnicii o numesc 
ISTORICA.

Absolut originală, cu totul 
UNICA în șirul celor 29 de 
ediții ale Cupei României, 
este finala „în patru timpi" 
desfășurată în ediția 1939— 
1940. Protagonistele — Rapid 
și Venus — și-au încrucișat 
tirul în patru- finale (2—2), 
(4—4), (2—2) și 2—1, ultima 
dînd un cîștigător deosebit 
de merituos (și pentru extra
ordinara sa tenacitate). Din
tre cele patru „înfățișări", a 
doua a luat drumul legendei. 
Cu zece 
sfîrșit, Venus 
4—2. Joc ca și terminat. Două 
NUME mari 
nostru, Gyusi Baratki, 
nunea blondă", și Auer au 
restabilit însă echilibrul la 
potou...

Și în anii generației sub
semnatului s-au consumat în 
Cupă cîteva „acte" memora-

minute înainte de 
conducea cu

din fotbalul
„mi-

CONCURS 
INTERNATIONAL 
DE PENTATLON 
MODERN

Echipa reprezen
tativă de juniori la 
pentatlon modern va 
lua parte zilele ur
mătoare la o impor
tantă întrecere in
ternațională la Al
ma-Ata, în U.R.S.S. 
Vor face deplasarea 
Const. Călina, Ma
rian Cosmescu, 
Gheorghe ionescu, 
Dumitru Spîrlea și 
antrenorul Gheor- 
ghe Tomluc.

POLOISTII 
ROMANI 
VOR JUCA 
LA NAPOLI

Reprezentativa de 
polo a țării noas
tre va lua parte Ia 
un mare turneu in
ternațional care va 
avea loc la Napoli 
între 26 șj 28 apri
lie. în afara selec
ționatei italiene, la 
întreceri vor mai

ATLETE DE TALIE MONDIALĂ LA BIICIJDEȘTI
Ieri a început la centrul de antrenament „23 August" 

un curs internațional al săritoarelor în înălțime și aruncătoa
relor de suliță. Cu această ocazie vor fi efectuate o serie de 
expuneri teoretice, schimburi de experiență și antrenamente 
de pregătire comună. Participă, printre altele, atlete de talie 
mondială ea : Valentina Okorokova, Nina Brînțeva, Valentina 
Kozîr (U.R.S.S.), Maria Faithova, Jaroslava Valentova (Ceho
slovacia), Mihaela Penes, Virginia Bonei (România).

★

In zilele de 19—21 aprilie va avea loc la Brno (Ceho
slovacia) un congres internațional al antrenorilor specialiști 
în alergările de viteză. Din țara noastră participă loan 
Wiessenmayer, Radu Voiciloiu și Vasile Dumitrescu, care 
părăsesc azi Capitala.

bile, peste amintirea cărora 
nu va cădea nicicînd cortina 
uitării.

...5 decembrie 1954. Meta
lul Reșița — Dinamo Bucu-

Marius POP

(Continuare în pag. a 3-a)

participa echipele 
naționale ale URSS 
șl Ungariei.

PIONIERII 
IN ÎNTRECERE!

Azi, la ora 11, va 
avea loc la Școala 
generală nr. 30 din 
Capitală startul o- 
f ici al în competiții
le de fotbal și hand-

SPARTA BRNO — 
STEAUA, IN 
SEMIFINALELE 
C.C.E. LA VOLEI

© Azi la Brno 
se va desfășura 
prima manșă a 
semifinalei C.C.E. 
la volei : 
lin dintre

bal 
zate 
Consiliului 
clpal __ ___
organizației pionie
rilor. Participă cite 
21 de echipe. Com
petițiile se vor 
desfășura în tot 
cursul ultimului tri
mestru de școală.

(fete), organi- 
din inițiativa 

fiului munl- 
București al

pioana Cehoslova
ciei, Sparta, și 
Steaua Bucu
rești.

© Partida res
tantă, din 
zia A la 
(feminin),

di vi- 
volei 

dintre

DUMINICĂ - TOȚI ȘCOLARII FOTBALIȘTI

PE STADIONUL REPUBLICII 1
4 ■■ '■ -V'--
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Pe „actorii" pe care-i zăriți in această imagine ii 
veți revedea azi, începind de la ora 16, pe stadionul 
Republicii, in sfertul de Cupă Progresul—Steaua

Dinamo și C. P
București, se va 
disputa azi, de 
la ora 17,30, în 
sala din șoseaua 
Ștefan cel Maro-

ASTAZI,
PE „REPUBLICII" t 
STEAUA-DUKLA

In deschidere la 
meciul de fotbal 
Steaua — Progresul 
se va disputa întil- 
nirea internațională 
amicală de rugby 
Steaua-Dukla. For
mația cehoslovacă o- 
cupă în prezent lo
cul III în campio
natul țării sale și 
are în componență 
4 jucători din echi
pa națională : Zap- 
letal (linia a Hl-a), 
Horacek (linia I), 

Macii (mijlocaș la 
grămadă) și Meli- 
char (mijlocaș la 
deschidere).

ASTAZI LA 
TELEVIZIUNE...

...TRANSMISII 
DIRECTE DE LA 
STADIONUL RE
PUBLICII

Ora 14,15: în- 
tîlnirea de rugby 
Steaua — Dukla

Ora 16 : Meciul 
de fotbal Steaua 
— Progresul. (Cu
pa României)

Tr îmi sul nostru special la C.E. de tenis de masâ,
C. COMARNISCHI, transmiteECHIPELE ROMÂNIEI SUSȚIN 5 MECIURIIN ZIUĂ INAUGURALĂ A

de Russie, unde vor 
tot timpul competi- 

va începe mîine (n.r. 
va avea punct final

LYON, 16 (prin telefon). — 
Era miezul nopții de luni spre 
marți cînd reprezentativele de 
tenis de masă ale României au 
ajuns în „Cetatea mătăsii", o- 
rașul gazdă al celei de a Vl-a 
ediții a campionatelor europe
ne. Intimpinați de reprezen
tanți ai oficialităților sportive 
locale și ai federației franceze 
de specialitate, jucătoarele și 
jucătorii noștri au fost conduși 
la Hotel 
locui pe 
ției, care 
astăzi) și
miercuri 24 aprilie.

La cîteva ore de la sosire, 
marți dimineață, am văzut la 
lucru în cadrul antrenamente
lor pe majoritatea competitori
lor. Bineînțeles că și sportivii 
români au fost dornici să se 
familiarizeze cu faimoasa sală 
lioneză. Toți au rămas plăcut 
impresionați. „Palgis des Sports" 
— o construcție monumentală 
(12 000 de locuri), deosebit de 
elegantă, constituie un cadru 
plăcut și atrăgător pentru par- 
ticipanții la marea dispută spor-

i
i

i

tivă continentală. Conduși de 
antrenorii Ella Constantinescu 

Paneth — reprezentanțiiși F.

Eleo-noștri Maria Alexandru, 
nora Mihalca, Viorica Ivan, Do
rin Giurgiucă, Radu Negulescu, 
Adalbert Rethi și Tiberiu Co
vaci s-au acomodat, timp de 
vreo două ore, jucînd intre ei 
șl în compania sportivilor so
vietici. Cuprinsă de fervoarea 
precompetițională, chiar și Ella 
Constantinescu a jucat ca par
teneră de antrenament. Urmă- 
rindu-i ușurința mișcărilor și 
adresa majorității loviturilor, 
am încercat. nostalgia atîtor 
concursuri internaționale în 
care maestra emerită a sportu-

COMPETIȚIEI
lui a evoluat cu brio. Și, fără 
să vreau, mă gindeam dacă ea 
nu a abandonat competițiile 
prea devreme.

După încheierea antrenamen
tului, Ella Constantinescu mi-a 
declarat : „Contactul cu sala de 
concurs, și febra din ajunul 
unei asemenea încrucișări de 
palete, a creat jucătorilor noș
tri o stare bună, propice în
trecerilor care bat la ușă. Se 
pare însă că de aceeași stare 
dau dovadă și ceilalți competi
tori. Așa că... nici un pronos
tic. deocamdată".

La o masă alăturată, făcea 
schimburi de mingi și Eva Koc- 
zian, triplă campioană europea
nă la simplu și, in prezent, de
ținătoare a titlului la dublu 
feminin. Am profitat de aceas
tă vecinătate, pentru a afla 
pronosticurile „veteranei’' com
petiției: „Consider că Vor ți 
multe surprize. Sint șanse ca 
toate probele să-și schimbe 
campionii. La fete, o văd cu

(Continuare în pag. a 2-a)

C.M. de scrimă (tineret)

PRIME EXPLICAȚII...
Ieri după-amiază s-au înapoiat în 

seri meri i români participanți la C.M. 
ret. La sosirea pe aeroport, am 
cîtorva dintre tinerii noștri scrimeri 
care, cît de cît, porneau cu unele 
să ne explice cauzele eșecului lor.

Capitală 
de ti ne
solicitat 

— celor 
șanse —

• ADRIANA_ MOROȘAN: „Am făcut totul 
pentru a intra în finală. Și am reușit. Mai 
departe n-am realizat insă nimic. Am fost 
permanent copleșită de emoție".

• ANTON PONGRAȚ: „De la început, 
mi-am propus să fac scrimă. Numai că adver
sarii mei au procedat altfel, tn special Behr. 
Și astfel...".

• DAN IRIMICIVC: „Adevărul este că 
tras prost. Apoi nu m-am împăcat nici 
alimentația și nici cu concurența. Aștept 
prim prilej de reabilitare".

am 
cu 
un

i
i

I

Foto: A.
i.
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OLIMPIC J

D
e cîtva timp, cerul olimpic ■ 
s-a întunecat, iar de curind I 
furtuna s-a și produs: în * 
semn de protest față de ■ 
surprinzătoarea hotărîre a I 
C.I.O. de a lua în considerare • 
o moțiune propunînd participarea unei ■ 

echipe a Republicii Sud-Africane la I 
Jocurile Olimpice de la Ciudad de 1 
Mexico, Consiliul superior al sportului j 
din Africa, întrunit la Brazzaville, a I 
decis ca țările africane să nu se ’ 
mai prezinte la aceste întreceri. Mai i I 
multe comitete olimpice naționale din I 
Asia au anunțat că au luat aceeași ■ 
hotărîre. ■

lată, așadar, o criză fără precedent I 
în istoria Jocurilor Olimpice, o criză ■” 
care poate lovi în însăși existența și 
țelurile acestei mari întreceri sportive. 
Căci nu este vorba numai de absența 
de la Jocurile Olimpice din Mexic a 
unor atleti deosebit de înzestrați, cum 
ar fi Bikila Abebe (ciștigătorul mara
tonului la J.O. din I960 și 1964), Keino 
(13:24,6 pe 5 000 m), Temu (28:29,0 la 
10 000 mj, Gamoudi (medalie de argint 
la proba de 10 000 m, la Tokio), Kipru- 
gut (1:45,2 la 800 m), Ravelomanantsoa 
(10,1 pe 100 m) și a altor sportivi de 
mare valoare: boxeri, jucători de hochei 
pe iarbă etc., absențe care ar dimi
nua, oricum, valoarea sportivă a în
trecerilor din capitala Mexicului. în 
joc este un lucru infinit mai important: 
unitatea olimpică. Lovitura care i s-ar 
da prin aceste abțineri ar fi năpraznică 
și ar zgudui din temelii însuși edificiul 
olimpic. Se poate împăca lumea spor
tivă cu o astfel de eventualitate ? De
sigur că nu !

Totul este amenințat, dar nimic nu 
este încă pierdut. O serie de comitete 
olimpice naționale, numeroase persona
lități sportive au luat poziție împotriva 
hotărîrii adoptate de către C.I.O, "~ 
legătură cu participarea T , A. 
Sud-Africane la Jocurile Olimpice din 
Mexic, cerînd să se revină asupra . 
deciziei la care s-a ajuns în condiții I 
nestatutare. Însuși faptul că hotărîrea I 
de primire a Republicii Sud-Africane a 
fost luată chiar în astfel de împre
jurări cu 37 de voturi pentru, 28 con
tra și 6 abțineri, vorbește de la sine 
despre opoziția masivă privind admi
terea Republicii Sud-Africane. în con
dițiile în care s-a desfășurat votul, o 
serie de comitete olimpice naționale 
care au absentat, animate de dorința 
de a avansa pe calea universalității 
mișcării olimpice, s-au lăsat influențate 
de afirmația din moțiunea Weir, po
trivit căreia s-ar fi făcut progrese în 
Republica Sud-Africană în direcția 
eliminării concepțiilor rasiste din sport, 
afirmație ce nu corespunde realității.

Alături de alte comitete olimpice, 
Comitetul Olimpic Român a cerut con
vocarea de urgență a unei sesiuni 
extraordinare a C.I.O., în care, fînîn- . 
du-se seama de situația creată în miș- Ț 
carea olimpică mondială, să se reana- 
lizeze hotărîrea cu privire la admiterea 
Republicii Sud-Africane la viitoarea 
Olimpiadă și să se revină asupra ei.

în scrisoarea trimisă C.I.O., Comi
tetul Olimpic Român se referă la faptul s 
că discriminarea rasială, politică ofi
cială de sfat în Republica Sud-Africană, 
este aplicată în foaie domeniile de 
activitate, printre care și sportul. Legile 
rasiale interzic competițiile între spor
tivii albi și negri, contravenind în mod 
flagrant principiilor fundamentale ale 
statutelor și regulilor Comitetului Inter
național Olimpic. Ținînd seama de 
aceste stări de lucruri, Comitetul Olim
pic Român consideră că nu există nici 
un temei pentru ridicarea suspendării 
Comitetului Olimpic din Republica Sud- 
Africană și, deci, pentru readmiterea 
sa la Jocurile Olimpice.

Hotărîrea luată de către C.I.O. la 
Grenoble trebuie revocată, în inle- 
resul unității mișcării olimpice mon- | 
diale și al respectului principiilor sale a 
fundamentale, în scopul de a face 
din Jocurile Olimpice din Mexic o ma
nifestare grandioasă a tineretului din 
întreaga lume, în spiritul care a însu
flețit edițiile moderne ale milenarelor 
întreceri.

Cerul olimpic trebuie să-și recapete 
seninătatea.

I 
I
I

C.I.O. în | 
Republicii |

J. BERARIU

I

I

I 
I 
I
I



Fr. Boia îl duce într-o poziție dificilă pe N. Burgaza, 
dar tînărul gălățean va reuși totuși să nu fie învins 

prin tuș

dîmbovitean
Mariuțan, de la un examen la altul

b
Intram mai ieri pe poarta 

Institutului de cultură fi
zică. Pășeam grăbit, pre

ocupat de unele probleme ce 
mă absorbeau. Deodată, la peri
feria privirilor concentrate aiu
rea, mi s-a instalat o imagine 
ce stăruia, atrăgîndu-mă. Aproa
pe fără voie, atenția mi-a fost 
captată de un grup de tineri 
studenți la cursurile de zi și 
fără frecvență, ce discutau 
aprins. Dar nu numai discuția 
m-ar fi interesat, deoarece în 
aceste zile ale sesiunii de exa
mene la „fără frecvență", orice 
fel de agitație nu surprinde, ci 
faptul că în mijlocul lor, asaltai 
de ceilalți, căuta să facă față o 
statură atletică impozantă, cu 
vioiciunea caracteristică sporti
vilor plini de vigoare dar care 
avea părul aproape nins. Sim
paticul nostru „greu" era în
colțit din toate părțile, de data 
aceasta nu în ringul în care 
de-atîtea ori l-am admirat, ci 
într-o discuție colegială, la fel 
de aprinsă.

— ...și pe. mine m-au interesat 
la culme — tocmai continuă 
unul vorba. Dacă aș fi stat mai 
bine cu banii, m-aș fi. repezit 
urgent pînă la Constanța.

— Tu, că ești constănțean, 
sau Vasile, că-i de meserie — 
replică unul. Dar ce ziceți că 
și eu am vrut, eu, care n-am 
asemenea legături: Am dorit te
ribil să văd cum își apără cen
tura Pițu.

— Dar ce zici de Olteanu 1 — 
sare altul. I-a smuls-o lui CM- 
văr. Și cred că o va ține bine, 
n-o mai dă nimănui.

M-am lămurit imediat, mai 
ales că unul avea in mină un 
„Sportul", în care erau publicate 
rezultatele reuniunii de la Con
stanța. Vorbeau de centurile 
„Sportul".

— Vasilică, dar tu ce faci ? 
De ce nu ataci centura 1

întrebarea, cam brutală, nici 
nu l-a clintit pe greul nostru. 
Doar un zîmbet misterios i-a în
florit în colțul gurii.

— Tu ai fi putut, dacă ai fi 
avut atîtea examene ca mine ? 
Drept să-ți spun, mie mi-a fost 
greu. Dar acum...

Ceilalți s-au uitat unii la alții 
cu sentimente contradictorii. 
Ce-a vrut să spună Vasilică ? O 
promisiune, o scuză 7 Dar, ori- 
ce-ar fi vrut să . spună, un lucru 
era clar. Că și lui, ca boxer, și 
lor, ca iubitori ai acestui sport, 
genul acesta de întrecere le-a

trezit interesul. Faptul că spec
tatorii pur și simplu au 'nvadat 
cocheta sală a sporturilor din 
Constanța, că boxerii se pregă- 
tesc-^ntens, unii să poată asalta 
tro.Vul pus în joc, iar fericiții 
posesori să-1 poată apăra, că 
alți pasionați din diferite părți 
de-abia așteaptă noi provocări 
și deci noi spectacole pugilistice, 
demonstrează marele interes 
stîrnit de trofeul perpetuu.

Cunoscîndu-și dinainte adver
sarul, calitățile și maniera lui 
de luptă, stadiul și chiar forma 
lui sportivă, boxerul are posibi
litatea să se pregătească con
cret, să învețe și să-și pună la 
punct anumite procedee tactice 
și tehnice, îmbogățindu-și cunoș
tințele și perfecționîndu-se ra
țional. Ei vor căuta, la antrena
ment, parteneri care să semene 
cu viitorul lor adversar, vor fo
losi repetat tactica și procedeele 
iehnice respective, căutînd să le 
șlefuiască continuu și în cel 
mai înalt grad. In acest fel, lup-

viitoare nu va mai fi dusa 
întîmplare, ci în urma unui 

studiu și a unei pregătiri rațio
nale. Va mai rămîne de văzut 
cine a găsit calea cea mai bună, 
deci priceperea și iscusința, cine 
s-a pregătit cel mai bine. In 
fond, acestea sînt adevăratele 
elemente ale unei întreceri spor
tive din ring.

Euslajiu MĂRGĂRIT

DUPĂ FINALELE LA LUPTE LIBERE

ÎNGRIJORARE PENTRU OLIMPIADA!
întrecerile finale ale celei de 

a XV-a ediții a naționalelor 
individuale de lupte libere (se
niori) au marcat un progres 
față de competiția de anul tre
cut. Sportivii s-au prezentat cu 
un bagaj de cunoștințe tehnice 
ameliorate și le-au etalat din 
abundență pe patrulaterele de 
concurs. îmbucurător este fap
tul că deciziile de descalificare 
pentru pasivitate au fost, din

în zilele în care se 
șurau ta sala progresul din 
capitala întrecerile finale, an
trenorul IACOB LOVAS 
(C.S.M. Reșița) împlinea 45 de 
ani dedicați sportului luptelor. 
Un alt antrenor, ION MURE
ȘAN (Steagul roșu Brașov), 
încheia 15 ani neîntrerupțl la 
secția de lupte brașoveană. In
tr-un cadru emoționant cel 
doi antrenori au fost sărbă
toriți, primind buchete de 
flori $1 felicitări.felicitări.

vedere numeric, neîn- 
Și nu datorită îngă- 
de arbitraj. Pe par-

punct de 
semnate, 
duințelor 
cursul meciurilor, luptătorii au 
fost combativi de la primul 
pină la ultimul minut. Firește, 
aceasta presupune și o pregătire 
fizică corespunzătoare.

Se impune a sublinia
deosebi reușita clubului Stea- 

Popovici și 
cele 8 tit-

în-

ne-au dat

ua (antrenori V. 
Gh. Șuteu): 4 din 
Iuri.

Recentele finale
prilejul să remarcăm și o serie 
de tineri talentați ca FI. Moț 
(Jiul Petrila), V. Albu (Rapid 
Buc.), Gh. Ciuntu și N. Bur
gaza (C.S.O. Galați), G. Nicola 
(Steaua), V. Boltaș (Steagul 
roșu Brașov) ș.a.

Avem, totuși, suficiente mo
tive să privim cu îngrijorare 
întrecerile internaționale din 
acest an și, îndeosebi. Jocurile 
Olimpice. La cea mai mare 
competiție internă, componenții 
lotului republican (excepție Fr. 
Boia — Mureșul Tg. Mureș și 
P. Poalelungi — C.S.O. Galați) 
nu s-au detașat net de ceilalți 
concurenți, așa cum se întîmplă 
cu luptătorii din lotul de greco- 
romane. Mai mult, unii dintre 
ei au fost eliminați în primele

tururi (și nu de concurenți cu 
veleități), iar alții n-au reușit 
să ocupe nici măcar un loc 
fruntaș. Gh. Stan (Unio Satu 
Mare), campionul de anul tre
cut la cat. 57 kg, a fost elimi
nat încă din turul 3. S-ar pu
tea susține că în acest tur au 
mai părăsit întrecerile 
sportivi, dar Gh. Sian nu se 
poate simți onorat într-un ast
fel de pluton ! 1. Chirilă (Stea
ua), prezent la campionatele 
mondiale disputate în 1967 
India), a fost învins prin 
chiar în primul tur (și nu 
către cel care avea să 
vină campionul categoriei).
în turul ti^ț, țiu ,,ș-,Q^trpai.t.pre
zentat ! Șt. Stingu (Steaua) n-a 
fost capabil să învingă decît 
la puncte un adversar mai ușor 
cu peste 10 kg ! El a îmbrăcat 
tricoul de campion Ia cat. grea 
în împrejurări facilitate îndeo
sebi de ceilalți concurenți. - lip
siți de experiență sau mult 
mai ușori. Astăzi va pleca îm
preună cu alți luptători români 
la un turneu internațional în 
Bulgaria. Acolo însă 
va întilni nu numai 
de același calibru, ci și mult 
mai bine pregătiți 
face ? P. Coman, 
cîțiva ani la cat. 63 kg, nu 
sfiit să aranjeze, în văzul 
turor, un meci egal cu colegul 
său de club Al. Geantă (Stea
ua) și pe deasupra nici n-a 
reușit în ultimul meci să cîști
ge prin tuș, singura posibilita
te de a-și adjudeca titlul. Pre
cizăm că la aceste meciuri au 
asistat și mulți dintre membrii 
biroului §'] 
constatat 
a decurs 
întâmplat

Pînă la 
te nu se 
însă că antrenorul

49 de

(în 
tuș 
de 

de-
>ar

- unde 
sportivi

— ce 
titular

va 
de 

s-a 
tu-

F.R.L. Au văzut, au 
și în continuare toiul 
ca și cum nu s-ar fi 
nimic !

i Olimpiadă prea mul- 
pot schimba. Sperăm 

lotului —

NOU !
Direcîiunea Restaurantului „CINA" 

anunță clientela că : 
MIERCURI 17 aprilie ora 22 

compozitorul TEMISTOCLE POPA lansează melodia 
„ÎNDRĂZNEȘTE" ;

MIERCURI 24 aprilie ora 22 
compozitorul AUREL GIROVEANU lansează 

melodia „TIMPUL NU-I PIERDUT" ; 
MIERCURI 1 MAI ora 22 

compozitorul ELLY ROMAN lansează melodia 
„GÎND LA GÎND CU BUCURIE" 

Pentru informații, telefon 14.02.17.

doua secunde!

Ion Crîsnic — va valorifica 
răstimpul acordînd creditul se
lecționării numai celor meri
tuoși. Niște remanieri oricum 
se impun.

In încheiere, o nedumerire. 
G. Deac (CSM Cluj), A. Naghi 
(Unio Satu Mare), T. Balaș 
(Steagul roșu Brașov), P. Goli- 
ciu (Orșova) și L. Kis (Crișul 
Oradea), după eîteva meciuri, 
nu s-au mai prezentat pe saltea. 
Atunci cînd se anunța la sta
ția de amplificare neprezenta- 
rea acestor „sportivi", ani' cău
tat unele explicații. Și le-am 
găsit. De pildă, A. Naghi tre
buia să se întîlnească în turul 
3 cu A. Balog (de la același 
club sătmărean), care concura 
cu mari șanse la locul I. Con
cetățeanul l-a ajutat pe dată, 
oferindu-i o victorie pe tavă și 
fără emoții. T. Balaș, după tu
rul 4. urma să se întîlnească cu 
un alt brașovean. Șt. Tampa, 
care și el, la fel ea Balog, avea 
nevoie- de.,o,viotorie la tuș sau 
eventual chiar de o neprezen- 
tare. T. Balaș nu putea să ră- 
mînă indiferent cînd era vorba 
de un coleg... Și așa mai de
parte. toți cei menționați mai 
sus au înlesnit fraudulos si 
fără jenă drumul spre locuri 
fruntașe altor sportivi. Ceea ce 
nu înțelegem însă este faptul 
că cheltuielile deplasării le-au 
suportat asociațiile și cluburile 
lor. Corect ar fi ca acești tu
riști să-și plătească plimbarea, 
iar F.R.L. să caute prin regu
lament capitolul despre com
portarea sportivilor în concurs 
și să împartă apoi fiecăruia 
sancțiunile de rigoare.

Costin CHIRIAC

V. Costa
100 m bras), la capătul 
cursei care-l va instala 
pe locul IV în ierarhia 
celor mai buni performeri 

mondiali ai anului

Cum v-am putea oare descrie 
figurile de-a dreptul Înmărmu
rite ale tuturor celor care au 
cronometrat cursa de 100 m a 
lui Costa, și apoi explozia de 
bucurie care a urmat ? Timpul 
aproape incredibil realizat de 
admirabilul nostru înotător 
(cele trei cronometra oficiale au 
marcat 68,4 — 68,5 — 68,6) ne-a 
oferit tuturor o mare satisfac-

ție, poate cea mai mare din 
istoria acestui sport. Pentru că 
aceste 68,5 secunde ale elevu
lui prof. Peter Lovaș înseam
nă mult mai mult decît poate 
veți bănui.

De-a lungul anilor, țara noas
tră s-a mai putut mîndri cu 
cîțiva performeri (îi putem 
număra pe degete) de renume 
mondial. Alexandru Popescu, 
Adrian Oanță, Cristina Bala- 
ban... Cifra lui Costa, acest 
model de modestie și conștiin
ciozitate, armonic 
o serie de alte 
sportivului ideal, 
șir nu a avut la 
cît condiții vitrege de antre
nament, strălucește 
mai puternic.

Aflat in permanentă concen
trare, sporită de pasionanta sa 
întrecere 
al țării 
nata lor 
plică în 
și excelentele lor performanțe), 
studentul Institutului politeh
nic din Timișoara a pornit în 
acest an la un atac 
astfel că la această 
afara satisfacției de a 
dea recordman absolut 
Costa se poate mîndri 
cifră de calibru deosebit. Tim
pul realizat în cursa de 100 m 
se află doar la două secunde 
de recordul mondial- al pro
bei ! Mai plastic exprimat, se 
poate spune că între Silvio 
Fiolo (care a înotat în apă de

mare) și brasistul nostru, 
rența este de cel mult 
mișcări de brațe Iată 
cum un vis care 
fila, găsind mai 
decît încurajări, 
prindă viață.

îmbinate 
calități 

care ani 
dispoziție

cu 
ale 
în 

de- 
>■? “-

însă cel

cu fostul recordman 
A. Șoptereanu (minu- 
dispută sportivă ex- 

cea mai mare măsură

decisiv, 
oră, în 
se ve

al țării, 
și cu o

ECHIPELE ROMÂNIEI 
SUSȚIN 5 MECIURI

(Urmare din pag. 1)

pe 
că

cele mai justificate pretenții 
Rudnova. Asta nu înseamnă 
actuala campioană. Maria Ale
xandru. nu are și ea șanse 
bune pentru reeditarea perfor
manței sale. La echipe, grupa 
din care probabil vor face parte 
formațiile feminine ale URSS, 
României, Cehoslovaciei și R.D. 
Germane va da pe campioana 
continentală. Răsturnări sint dc 
prevăzut și în ierarhia băieți
lor. unde lista prriendenților 
este impresionantă".

Pe programul zilei de 
miercuri, care inaugurează C.E. 
cu meciurile pe echipe (ce vor 
lua sfîrșit sîmbătă seară), figu
rează printre altele, de la ora 
9 (ora 
Spania 
Turcia 
Turcia
- Olanda (b, f). Bogatul pro
gram de „încălzire" are prevă
zut, la ora 20, festivitatea de 
deschidere. Și acum, să aștep
tăm primele rezultate...

abia se pro- 
mult zîmbete 

începe

Cele 68,5 secunde ale timi
șoreanului au dat o lovitură de 
grație specialiștilor care se a- 
gață (în lipsă de altceva) de 
așa-zisul avantaj al bazinelor 
scurte (25 m). Costa a demon
strat (în mai puțin de 10 zile 
— așadar fără o acomodare 
deosebită) cum se poate înota 
68,9 în bazin de 25 m și 68,5 
în bazin de 50 m! Și a mai 
arătat celor care se mai în- 
doiau de acest lucru că și în 
țara noastră există talente ex
cepționale, care dacă ar fi mai 
mult încurajate ar putea urca 
cu mare repeziciune treptele 
înaltei măiestrii. Dovada de 
necontestat o va oferi probabil 
tot Costa, 
startul său 
cărilor sub 
la înălțime)

în momentul cînd 
(sincronizarea miș- 
apă nu este încă 
va deveni perfect...

Ad. VASILIU

COLȚUL STATISTICIANULUI

Acum, cind primăvara a ve
nit, cînd a fost inaugurată ac
tivitatea competițională în aer 
liber concursurile pe teren a- 
coperit mai constituie doar 
obiectul preocupărilor oameni
lor de statistică. Bilanțurile au 
fost încheiate și iată pe perfor
merii sezonului de sală (la re
zultat egal am ținut cont de 
ordinea cronologică a 
zării) :

BARBAȚI
50 metri

V. Sărucan (C.S.M. Cluj)
C. Agapie (A.S.E. Buc.) 
Gh. Zamfirescu (Steaua)

50 metri garduri
D. Hidioșanu (I.C.F.)
N. Perța (Steaua) 
N. Macovei (Steaua) 

înălțime
Ș. Ioan (Politehnica Buc.) 
" Mltilecis (I.C.F.)

Berbece (Dinamo Buc.) 
Prăjină

Plștalu (Dinamo Buc.)
. Astafei (Steaua) 

Cr. Ivan (Dinamo Buc.)
Lungime

V. Mureșan (Progresul Buc.) 
D. Bădini (Steaua)
V, Jurcă (Dinamo Buc.) 

Triplu
ș. Ciochină (Metalul Buc.) 
V. Răuț (Rapid Buc.)
V. Dumitrescu (Dinamo Buci) 

Greutate
Ad. Gagea (Dinamo Buc.)
C. Crețu (Metalul Buc.)
D. Menis (Steaua)

FEMEI
50 metri

M. Goth (Metalul Buc,) 
A. Petrescu (Steaua)
S. Anghelescu (Steaua)

50 metri garduri
V. Bufanu (Metalul Buc.)
S Anghelescu (Steaua) 
V. Enescu (I.C.F.) 

înălțime
V. Bonei (Rapid Buc.)
D. Munteanu (Șc. sp. Bacău)

M. 
A.

D. 
P.

reali-

v. 
E.
C.

Stoenescu (Rapid. Buc.)
Lungime 

Viscopoleanu (Steaua) 
Vintilă (Dinamo Buc.) 
Popescu (Liceul 35 Buc.)

E.

Primul performer al săriturii 
în lungime, Vasile Mureșan

După cum se vede — un deo
sebit echilibru la alergări. In 
toate cele patru probe de 50 
m (plat și garduri), primii trei

Greutate
A. Sălăgean (Tract. Brașov) 15,81 
E, Elic (Metalul Buc.) 15,05
E. Lefter (I.C.F.) 13,50

clasați au marcat același re
zultat ! Foarte apropiați și pri
mii săritori în lungime. In 
schimb, alte probe prezintă di
ferențe enorme între primul și 
al treilea performer : la greu
tate (b-f-f) — peste 2 metri ! 
Această scurtisimă analiză nu 
și-a propus -observații asupra 
performerilor următori primi
lor trei, și nici aprecierea va
lorii performanțelor. De ase
menea, nu vom sublinia nici 
raportul de forțe dintre atleții 
bucureșteni și cei din provincie, 
destul de evident din bilanțul 
de mai sus.

Vom enumera ' insă — lăsînd 
la o parte numeroasele ‘egalări 
— noile recorduri de sală, ale 
căror cifre vor figura de acum 

tabel : SENIORI — 50 mg: 
D. Hidioșanu; înălțime : 2.09 
loan; prăjină: 4,84 D. Pișta- 
greutate: 16,57 Ad. Gagea; 

SEN IO ARE — greutate: 15,81 
A. Sălăgean; JUNIORI I 50 mg: 
6,9 I. Biro; triplu: 15,08 VI. I- 
liescu; JUNIOARE I — 50 m: 
6,5 M. Goth; 50 mg: 7,4 M. Szat- 
mari ; înălțime: 1,76 V. Bonei ; 
lungime: 5,81 C. Popescu; JU
NIORI II — 50 m: 6,0 Cr. Da- 
nielescu; 50 mg: 7,2 L. Torok ; 
JUNIOARE II — 50 m: 6,7 V. 
Recu; 50 mg: 7,4 M. Szatmari ; 
înălțime: 1,57 E. Crețu; greu
tate: 14,85 M. Illy.

„Pînă la noua împărțire admi
nistrați v-teritorială a tării. ve
chiul raion Tîrgovlște a fost 
oarecum neglijat în ceea ce pri
vește crearea unei baze materi
ale capabile să propulseze dez
voltarea activității sportive da 
masă Și de performanță". Șint 
cuvinte rostite, într-o formulare 
apropiată, de toți cei cu care 
ne-am intilnit și ne-am întreți
nut asupra trecutului și viitoru
lui sportului dlmbovițean. Chiai 
si municipiul Tîrgovlște a Păti
mit evident la acest capitol, fapt 
care a făcut ca numărul ramu
rilor sportive practicate de tine
rii de aici să se împuțineze. A- 
ceasta, în primul rînd, pentru ca 
unele baze sportive ale orașului, 
dezafectate din diverse nțotive, 
nu și-au mai găsit înlocuitoare. 
Așa s-a ajuns ca în momentul 
de față să nu existe decît un 
singur teren de fotbal accepta* 
bil (Metalul), unul de volei și.- 
cam atît. Inexplicabil, unele în
căperi de sub tribuna stadionu
lui Metalul au fost și sînt și în 
prezent închiriate unor persoa
ne, în timp ce asociația MetaluL 
nu poate organiza competițiile ue 
tenis de masă propuse, întrece
rile de șah se desfășoară cu chiu 
cu vai, prin diverse birouri, iar 
secția de radio-amatorism nu are 
sediu. Cabinetul medical al sta
dionului a dispărut (!), întrucit 
unul din locatari a hotărît să-și... 
extindă spațiul. Lipsa unei săli 
de sport face ca formația fe
minină de volei Sănătatea Ttr- 
goviște să-și dispute meciurile 
numai în deplasare (Ploiești, 
Găiești), inexistența unui teren 
de fotbal pentru antrenament o- 
bligă pe jucătorii de la Metalul 
să se pregătească, atunci cînd 
vremea este nefavorabilă, pe 
un cîmp din apropierea unei co
mune ș.a.m.d.

Situația nu e mai roză nici în 
celelalte orașe ale județului.

Rezultatele obținute de spor
tivii dîmbovițeni în coimpetițiile 
de amploare au fost decisiv in
fluențate de această lipsă a ba- 
zelor sportive. De fapt, în afa
ră de fotbal, care a dat cîțiva 
jucători buni echipelor din di
vizia A (Dinu, N. Ionescu, Băr- 
bulescu), celelalte sporturi au 
rămas într-un apăsător anoni
mat. Un anonimat din care acum 
se fac încercări să se iasă. Pen
tru obținerea unor rezultate mai 
bune, organele sportive locale, cu 
sprijinul substanțial al sindica
tului, au pornit la acțiune ; do
tarea asociațiilor cu echipament 
și materiale sportive ; amenaja- 
jarea de baze simple pe lingă 
întreprinderi și instituții, în sco
pul dezvoltării bazei de masă a 
sportului ; înființarea unor cen
tre de copii ; impulsionarea unor 
discipline cu tradiție (box, lup
te) ; amenajarea de săli. Astfel, 
de curînd, a fost dată în folo
sire o spațioasă sală de lupte 
și box in care se vor pregăti 
peste o sută de luptători și alți 
numeroși boxeri, în majoritate 
din uzina de utilaj petrolier, 
începe să se contureze un nou 
teren de fotbal pe „Metalul**,, a- 
iături de cel vechi, camerele de 
sub tribuna stadionului vor f» 
eliberate și redate sportului (șa
hului și radioamatorismului). Se 
speră ca, în sfîrșit, să se reali
zeze și în acest oraș o sală pen
tru jocuri sportive (ar fi mai 
mult decît necesară). De asemenea, 
întreprinderea petrolieră din Tîr- 
goviște — care a dezafectat un 
complex sportiv lîngă gară — 
construi un altul (după cit timp? 
H.C.M. prevede ca o bază spor
tivă să fie desființată numai 
după ce a fost construită și 
dată în folosire alta cel puțin, 
asemănătoare).

Intențiile de a face să înflo
rească spoitul dîmbovitean sînt 
exprimate și de numeroasele 
competiții ce se vor organiza în 
întreprinderile, școlile și C.A.P.- 
urile din comunele județului. 
Dar mai întîi se preconizează o 
vastă acțiune 
U.T.C.) pentru 
terenuri, acolo 
și de revizuire
te. Pentru a stimula tineretul în 
această acțiune, se va institui un 
concurs intitulat „Cea mai 
moașă bază sportivă**. Apoi 
urma numeroase competiții 
Cinate tuturor categoriilor
oameni ai muncii de la sate, la 
5—10 discipline (din care nu vor 
lipsi sporturile de bază — atle
tismul și gimnastica), cum ar 
fi î „Cupa tineretului de la sate**, 
„Cupa *» Mai“, „Cupa mecaniza
tor ului**, „Trofeul de toamnă**, 
„Cupa atletului dîmbovițean“ și 
diverse întreceri rezervate ele
vilor.

Măsurile menite să ducă la în
tărirea 
și cele 
tradiții 
dubiu,
sportului dîmbovitean.

Aurelian BREBEANU

(inițiată de 
amenajarea de 

unde nu există, 
a celor degrada-

fru- 
vor 
des- 

de

bazei materiale, precum 
legate de reînvierea unor 
locale vor contribui, fărâ 

la scoaterea din umbră a

Ad. IONESCU

Parisului) România — 
(m); ora 10 România — 
(f); ora 14 România — 
(b) și ora 20,30 România

CEL MAI IEFTIN MIJLOC
DE TRANSPORT PENTRU
BARBAȚI, FEMEI, COPII

Bicicleta TOHAN pentru bărbați 699,50 lei 

Bicicleta TOHAN pentru femei 712,80 lei

Bicicleta SUPER pentru bărbați 865,00 lei

Bicicleta FELICIA pentru femei 880,00 lei

Bicicleta TURIST pentru bărbați 855,00 lei

Bicicleta JUNIOR pentru bărbați 699,50 lei 

Bicicleta JUNIOR pentru femei 712,80 lei

Bicicleta PIONIER pentru copii 599,50 lei

SE VIND ȘI CU PLATA IN RATE
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ENTUZIASMUL Șl CONTABILUL-ȘEF
n urmă cu foarte puțini 
ani hipismul a reîn
viat la Timișoara. Nu 

pentru că cineva ar fi pla
nificat creșterea de pur-sîn- 
gi arabi pe malurile Begăi 
și nici datorită unui surplus 
de ovăz. Ca pretutindeni și 
ca totdeauna — fie că e vor
ba de popice sau de 
darea Everestului — 
gure indicațiile 
au , pus petarde 
rele oamenilor, 
mul.

La Timișoara, 
medici, pasionați ai sportu
lui călare, au reușit să orga
nizeze, în ciuda bunăvoinței 
inerte din jur, concursuri și 
demonstrații

Dar, dacă 
la cucerirea 
tuziasmul e 
tru a putea ajunge în vîrf e 
nevoie de hrană.

Vreme de cîțiva ani caii, 
necunoscînd maxima de mai 
sus, au acceptat să alerge 
contra unei indemnizații deo
sebit de modeste. Galopau, 
săreau peste obstacole, apoi, 
scăldațî în sudoare și meste- 
cînd cîte un fir de iarbă 
rătăcit pe marginea pistei, 
se întorceau, melancolici, tn 
grajd. Cîte seri nu și-au pe
trecut bieții armăsari amin- 
tindu-și de celebrii lor stră-

i

escala- 
nu sin- 
ovăzul 
picioa-

sau 
sub 

ci entuzias-

Un grup de

hipice.
pentru a 'porni 
Everestului en- 
suficient, pen-

moși din Eberfeld, care știau 
să extragă rădăcina pătrată 
spre admirația marelui Mae- 
terlink, cit și de toți cei
lalți strămoși glorificați pe 
toate stadioanele lumii. Dor
mind cu botul în iesle, visau 
palate-grajduri și ospețe sar
danapalice, dar, trezindu-se, 
continuau să alerge pentru 
un pumn de ovăz.

Deoarece ei, caii, înțelese
sem entuziasmul călăreților.

Din păcate însă nu erau 
în stare să cîștige bani pen
tru a-și procura hrana cea

de toate zilele, iar doctorul 
V. Iavorovsky, neobositul iu
bitor al sportului călare, a 
trebuit să-și reia de la capăt 
drumurile începute în urmă 
cu cinci ani, explicînd din 
nou tuturor că datorită bles
temului originar, caii trebuie 
hrăniți cu ovăz. Pentru că, 
altfel, li s-ar fi oferit de 
mult medicamente scoase din 
uz, fiole sparte și cauciucuri 
de irigator, transformînau-i, 
astfel, în niște armăsari sin
tetici.

Pină la urmă — dar cu to
tul formal — evidența a 
triumfat. Sportului hipic ti
mișorean i s-au promis nu 
110 000 lei, cit se propusese 
inițial, ci numai 20 090.

Dar banii nu s-au dat 
către nimeni, nimănui.

In ciuda înțelepciunii
care dăduseră dovadă pină 
atunci, caii au început să 
slăbească. Doctorul Iavo
rovsky a mai deschis de cite- 
va sute de ori ușile pe care 
Ie deschisese de alte cîteva 
sute de ori. Trimis de la un

de

de

altul i s-a mărturisit 
va căpăta 20 000,
10 000 lei.

ci

cei
la

for la 
că nu 
numai

Și i s-a indicat că
10 000 lei au fost depuși 
C.E.C.

Dar la C.E.C. nu fusese 
vărsată nici o Sumă în con
tul respectiv.

La a mia și 
treia cursă a 
Iavorovsky s-a
contabilitatea Consiliului sin
dical județean din Timișoara. 
Și acolo, domnul contabil-

douăzeci și 
sa, doctorul 
reîntors la

șef i-a spus „să se mai lase 
de articole, de fleacuri și să 
se țină de profesiunea lui".

Trecem peste grosolănia 
unei asemenea replici. Aici, 
azi, în aceste rînduri nu ofe
rim pastile de politețe. Dar 
ceea ce punem în vedere în 
rîndurile de față nu numai 
domnului contabil-șef al Con
siliului sindical 
mișoara, dar și 
ționarilor, este 
de 
lui e 
tă — ceea 
părea 
acestor domni 
ticole de legi în acest sens.

Nu se poate ca sacrificin- 
du-și timpul lor liber iubito
rii sportului (sau ai muzicii, 
sau ai picturii) să fie plim
bați de colo pină colo cu de
zinvoltură. Nu se poate să li 
se promită 20 000 lei, să li se 
„aprobe" 10 000 și să nu li se 
dea nimic. Și nu se poate să 
fie jigniți la adăpostul insu
portabilei inerții a formule
lor și dosarelor contabile.

Pentru că tentativa de uci
dere a entuziasmului e — în 
baza celi .■ mai elementare 
legi — pasibilă de pedeapsă.

ucidere a

județean Ti- 
tuturor func- 
că tentativa 
entuziasmu-

sancționabilă.
... ce poate 
de-a dreptul

pînă

Exis-
le-ar 
bizar 

și ar-

Camil BACIU
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• Campionatul masculin 
devine tot mai interesant. Di
namo a capotat în fața stu
denților gălățeni, iar Steaua 
a pierdut la Politehnica 
București. Dinamoviștii nu 
gustaseră în actualul cam
pionat din cupa amară a în- 
frîngerii, dar rezultatul de la 
Galați nu poate să-i afec
teze peste măsură, deoarece 
șansele lor la titlu au rămas 
aceleași. Se observă o obo
seală a întregii formații și 
antrenorul Dan Niculescu are 
datoria să ia măsuri. O pe
rioadă de odihnă ar fi bine
venită pentru Albu și echipa 
lui. Gălățenii au demonstrat 
că rămîn redutabili și fără 
Ioneci. Bucureștenii au pri
mit înfrîngerea demn, ca 
adevărații sportivi. O remar
că pentru sportivitatea gălă- 
țeanului Samson. într-o dis
pută aeriană cu Novac și 
Baltag, în cădere Samson l-a 
faultat pe Novac, iar acesta, 
dezechilibrat, l-a lovit pe 
Baltag. în sală, fluierături la 
adresa lui Novac. Samson a 
ridicat mîinile și a recunos
cut, printr-un gest, că el este 
vinovatul, iar spiritele s-au 
potolit ca prin farmec. Pen
tru aceasta, încă o dată : 
bravo, Samson !

•• Prin felul 
evoluat duminică, 
trenorului emerit

ne-a făcut să apreciem o dată 
în plus că Folbert, Fodor și 
(probabil) Novacek au aban
donat prea devreme activi
tatea competițională. Cîteva 
constatări de- la ultimul meci. 
Echipa are în componență o 
serie de jucători cu tendințe 
prea ofensive: Savu, Barău, 
Tiidbsi, Gheorghe, Popa. No- 
sievici și chiar Dimancea. In 
partida cu Politehnica, acești 
baschetbaliști. în momentul 
cînd intrau în posesia min
gii. nu făceau altceva decît, 
indiferent de situație, să a- 
runce la coș. Cum procenta
jul încercărilor a fost dezas
truos, rezultatul le-a fost de
favorabil. Campionii au un 
singur conducător de joc : 
Em. Niculescu, dar el a fost 
întrebuințat prea puțin. în
tr-o echipă trebuie să fie și 
jucători care să paseze și 
să-și dirijeze coechipierii. E 
de ajuns ca Nosievici să nu 
dea randamentul scontat, și 
înfrîngerea nu mai poate fi 
evitată. Atenție I Steaua a 
avut o formație care la fie- fe, 
care apariție făcea sala ne- ■ 

i tribu-încăpătoare și ridica 
dele în picioare.

in care a 
echipa an-

Herold

fc

(I.C.F.) — cu balonulIrimie
— unul dintre tinerii baschet- 
baliști care se afirmă de la 

o etapă la alta

Mult zgomot

pentru nimic!
Jiul, extremă dreaptă, 
meci Ia altul se com- 
mai bine. Aproape că 
cronică în care să nu 

Forma cu
Peronescu 

pentru ori- 
evoluțiiior

Juca la 
De la un 
porta tot 
nu exista
fi fost evidențiat. 
Libardi, Ionescu și 
o înaintare de temut 
ce apărare. Datorită
sale a fost selecționat în echipa 
națională. A debutat intr-un 
meci destul de ușor, cu echipa 
Ciprului, la București, dar toată 
lumea vedea în el pe viitorul 
titular al reprezentativei noas
tre. Vă mai amintiți de Marti- 
novici ? Ce se întîmplă cu el ?

In vara trecută și-a manifestat 
dorința să joace la Universita
tea Craiova. Ce dispută a urmat 
intre echipa din Valea Jiului și 
cea craioveană ! Prima pierdea 
un jucător bun, a doua se lupta 
să-1 aibă în rîndurile sale. „Cu 
Martinovici lingă Oblemenco. 
spuneau craiovenii, mergem la 
titlu!" Discuțiile au durat tot 
returul campionatului trecut, pe
rioadă în care acest fotbalist a 
stat pe tușă. Atunci, lumea spu
nea : s;.E păcat ca un internațio
nal, datorită neînțelegerilor din
tre cele două echipe, să nu joa
ce". In sfirșit, „cazul Martino
vici" s-a rezolvat și speram că 
va fi în folosul fotbalului nostru.

S-au disputat, pină în prezent, 
ȘASE etape din acest retur. Dar 
Martinovici nu se vede. Interna
ționalul de la Jiul a devenit la

M

echipelor, conceput 
aplicat în funcție de 

Cum a pregătit o 
cum a neutralizat

Ghiță (Dinamo Bacău) și Oblemenco („U" Craiova), in luptă 
pentru balon. (Fază din meciul disputat duminică la Craiova)

Foto: A. NANCI

\ ; J
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• Meciul Farul - 
„Coridă" pe malul 
Constănțenii, cu această vie- » 
torie, la care poate se vor ș® 
adăuga și altele (pe teren f 
propriu) cu Rapid, Comerțul g 
Tg. Mureș și Politehnica Iași, jg 
speră să rămînă în prima H 
divizie a țării. Dar. după fe- 

’ i întîlni-Iul cum au jucat în 
rea ,cu I.C.F....

I.C.F. 
mării. B

9 După această 
Tarău este bun de r____
2 800 lei (două mii opt sute). 
De ce ? Enervat, pe alții... 
și pe el, s-a dus la masa ofi
cială, a apucat microfonul și 
J-a făcut țăndări. Printr-o 
comunicare telefonică, CMEFS 
Constanța a anunțat federa
ția de specialitate că a înain
tat formele legale de impu
tare. Deci, Tarău poate aștep
ta liniștit... pregătind banii !

partidă, 
plată :

• Elevele bucureștene din 
formația Școlarul, antrenate 
de prof. E. Manea, ver 
tiva anul viitor în divizia 
Așa se pare! Duminică 
cîștigat la Bacău un 
..cheie". Mai au unul 
București în etapa următoa
re, cu Viitorul Dorohoi, și 
dacă vor învinge și nu vor 
interveni surprize, vom avea 
o echipă de eleve în divi
zia A.

ac- 
A?
au 
joc 
în

| i
MIZA - 0 CIRCUMSTANȚA

ATENUANTĂ ?
Tg. Mureș, se știe, s-a 
un meci cu o miză foarte 

puse in

nu a fost excesiv de tare. E a- 
devărat, el n-a atins „culmile" 
jocului retur Racing — Celtic. 
Putem insă lua ca etalon exem- 
plele-limită ale nesporlivității?

• Ceva și despre ,,cavale
rii" fluierului. La Iași, Petre 
Marin și I. Șerbănescu au 
arbitrat slab, la Constanța 
M. Aldea și V. Chioreanu au 
condus sub orice 
Ia București, dr. 
și V. Stinghe au 
șeii. Ar fi timpul 
noștri să nu mai 
jul atîtor discuții 
tarii nefavorabile.
și antrenorii (care nu văd 
cauza înfrîngerilor decît în 
maniera de arbitraj), și jucă
torii, și spectatorii.

Paul IOVAN

critică, iar 
D. Chiriac 
făcut gre- 
ca arbitrii 
dea prile- 
și comen- 

S-ar liniști

i

Craiova un anonim. Nu poate 
ieși din mediocritate.’ Notele pe 
care cronicarii (aproape aceiași 
cronicari care în urmă cu un an 
îl lăudau) i le-au atribuit sint 
grăitoare : 5 la jocul cu Jiul, 5 la 
cel cu Dinamo București, 5 cu

La 
jucat 
importantă. Punctele 
joc însemnau AER pentru am
bele protagoniste, „sufocate" 
psihic de spectrul barajului. 
Aceste puncte puteau prelungi 
contractul celor două echipe cu 
divizia A, un contract vulnera
bil — în ceea ce le privește pe 
amândouă — în multe din clau
zele sale. De aici însă și pină 
la maniera (contrazicând o ele
mentară etică sportivă) „punc
tele scuză mijloacele" este o 
distanță pe care n-o putem ac
cepta.

Am 
părare 
8 din
mingea. Sub privirile dlemelite 
ale arbitrului (care a 
dar n-a eliminat pe 
înaintașii Progresului 
sistematic „culcați" la 
doborîți ca și popicele,
in situații cînd nu aveau min
gea (Mateianu, Oaidă). Am vă
zut in acest meci un jucător — 
Tîmpănaru — care este pur și 
simplu un pericol public. Pe 
lingă faulturile grosolane pe 
care le-a comis, acest fotba’ist 
(despre care trimisul Radiodi-

văzut la Tg. Mureș o a- 
(a gazdelor) jucînd, în 

10 cazuri, OMUL și nu

fluierat, 
nimeni), 
au fost 
pămint, 
chiar și

Și totuși, 
romanul se scrie !

în clipele în care victoria Pe
trolului sau înfrîngerea Universi
tății trecea de pe teren în is
torie, publicul clujean, intr-o 
tăcere solemnă și gravă, părăsea 
stadionul ca pe un templu unde 
se adusese o mare jertfă. De fapt, 
jertfa nu era alta decît 
două puncte pierdute de 
dențî...

începutul partidei a fost 
frumos ca totul să poată fi 
vărat și să dureze. După 
Iul de album al lui Lică și 
senzațională a lui Oprea, Limp 
în care au licărit cîteva faze și 
intenții de aur în jocul studen
ților, petroliștii au ieșit tiptil 
din apărare, fără curaj și preten
ții. afișate, temperînd ostilitățile. 
Două?- •greșeli.■ uriașe de apărare, 
în timp ce studenții — care arată 

"ihal degrabă ’â' ’elevi’! — îhdercau 
mereu o soluție pentru golul al 
doilea, au adus conducerea de 
partea oaspeților. Cînd dominată 
apărarea găzarilor nu mai avea 
aer, Oană l-a introdus pe Badea 
în atac și a creat, oricum, o pro
blemă. Teașcă l-a trimis pe Pexa 
înainte, pe Crișan l-a trecut pe 
banca rezervelor și a sperat în 
„Tevirimentul“ Mustețea... Cei doi 
antrenori au „jucat” ca marii 
maeștri la masa de șah, ingenios 
și precis. Oană a avut executanți 
mai buni, mai bine instruiți și 
mai siguri. Teașcă lucrează și se 
bate cu recruți ’ Iată un adevăr 
pe care mulți îl ignoră și peste 
care nu se poate trece. Varianta 
Crișan — care putea tot atît de

cele 
stri

pi-ea 
ade-

EO- 
bara 
timp 

-c șl 
tiptil

/
A desprinde din fizionomia 

celor șapte partide elementele 
comune* capabile să confere 
unei anumite etape un profil 
particular, devine o operațiune 
puțin antrenantă atunci cînd 
lipsesc realizări frapante de 
ordin tehnic. Ar fi interesant 
de comentat, de pildă, planul 
tactic al 
special și 
adversari, 
surpriză, 
punctele forte ale echipei ri
vale, cum a profitat de slăbi
ciunile sale, cum a contopit pe 
loc ideile pregătite de acasă cu 
neconcordanțele iscate pe teren 
(de nenumărate ori se atestă 
în fotbal că puterea de înțele
gere a fiecărui meci și spon
taneitatea fotbaliștilor sint mai 
necesare decît premisele).

Caracteristicile unei etape ar 
trebui găsite tocmai în modul 
particular de exprimare al e- 
chipelor în funcție de partene
rul lor mereu schimbat, cum 
apare fiecare echipă în compa
nia alteia. Dar, dacă s-ar apli
ca celei de a șasea etape a re
turului unitatea de măsură a- 
mintită (care nici măcar nu 
poate fi considerată o exigen
ță), atunci s-ar putea selecta 
din toate mărturiile existente 
despre cele șapte partide prea 
puține reușite, 
schimbe gustul 
tui campionat.

Mecanismul 
funcționat impecabil .doar două 
minute, cind Dobrin, Radu și

incapabile să 
sălciu al aces-

piteștenilor a

Olteana au dezechilibrat apă
rarea Jiului* creînd breșe pen
tru vijeliosul Kraus: La Craio
va, dinamoviștii din Bacău au 
paralizat printr-o strategie cal
mă tentativele cam stereotipe 
ale echipei lui Cosmoc, reduse* 
în ultima vreme* la încercarea 
de a-l aduce pe Oblemenco cu 
mingea în fața porții adverse. 
Vătafu de la oaspeți l-a scăpat 
o singură dată de sub marea) 
pe Oblemenco — „vătaful gaz
delor — și atunci, portarul Ghi
ță era, de ciudă, să muște iarba. 
Farul și Rapid s-au înfruntat 
în repriza secundă prin combi
nații și acțitini bine inițiate și 
dezvoltate, pină cînd se ajun
gea. la linia de fundași a giu- 
leștenilor, sau la Koszka, utili
zat fundaș central, cazemate in 
mișcare, pe care unii dintre cei 
mai buni înaintași ai noștri — 
Sasu, lancu, Kallo* Ionescu și 
Dumitriu — . nu s-au priceput 
să le ocolească. Remarcabile au 
fost eforturile echipei lui Dră- 
gușin, care a plecat cu un punct 
și cu o colecție de contuzii de 
la Tg. Mureș, acolo unde A.S.A. 
joacă, din ce în ce mai mult* 
pe cartea durităților, pretenți
ile unei mediocrități de pe o- 
brazul căreia s-a cam prelins 
tot fardul. Universitatea Cluj* 
jucînd 5 meciuri în două săp
tămâni, cu o echipă mai tinără 
decît multe formații din cam
pionatul de tineret, a fost în
vinsă pe teren propriu de obo
seală, de bare și de viclenia 
lui Grozea. Totul depinde de

mai multe ori victoria în netreb
nicul său bocanc 
dată a aruncat-o, 
cu cîtă constanță,

Petroliștii s-au 
Ionescu a fost un 
tul al echipei, jumătate victoria 
fiind a lui — și au profitat. Dom
nia lui Dridea cel Bătrîn se află 
în amurg, dar noi o prețuim pen
tru tinerețea ei.

Studenții au trecut pe lîngă 
o mare victorie, semn că perioa
da de instrucție continuă. Măcar 
de ar fi fost Neșu, sau Sabo din 
„epoca de aur a comediei" și ca
rierei lui, sau cel puțin să fi fost 
gol șutul lui Crețu din repriza a 
doua, șut ce a zguduit atît 
tare bara îneît se mai mișca 
duminică seara, la ora 20.

La Cluj, comentariile curg gîr- 
lă. Se înalță șl se decapitează, pe 
față sau în gînd, „capete" și idei. 
Un adevăr e de necontestat : fot
balul se învață. Si cine n-are răb
dare. nu-1 va ști și înțelege ni
ciodată. El este asemenea cărți
lor. Mulți citesc și fiecare înțele
ge ce vrea și cît poate. După 
debut, meciul de duminică părea 
un roman senzațional. Dar, 
cițit primele două pagini — 
n-a fost decît o excelentă 
ță — restul filelor fiind, 
surprinderea generală, albe ! 
înseamnă, chiar după căderea de 
duminică a studenților,- că roma
nul se poate și se va scrie.

Viorel CACOVEANU

și de fiecare 
înspăimîntător 
peste poartă.
apărat N. 
veritabil Sfîn-

de 
Și

am 
totul 
schi- 
spre 
Asta

De la Constanța 
adunate...
...Am avut impresia că In pri

ma repriza nici o echipă n-a 
țintit victoria ci, în primul rînd, 
ocluziunea culoarelor prin care 
s-ar fi putut strecura înaintașii 
adverși. Dacă procedeu! era fi
resc pentru Rapid — care dorea 
să stăvilească mai întîi presupu
sele atacuri cu tăvălugul ale gaz-

In partea a doua — cînd gazdele 
au renunțat la beton — jocul s-a 
întărîtat și amîndouă formațiile 
și-au dorit ardent două puncte. 
Dar zeița Fortuna a pățit ca le
gendarul „erou" al lui Buridan 
care a murit de foame neștiind 
ce să aleagă între două... alter
native.

...In primele 45 de minute am
bii fundași dreapta erau pe pi
cior greșit. Dar nici o echipă, 
nici cealaltă n-a sesizat și, după 
pauză, Jamaischi și Georgescu 
și-au revenit.

...Ceea ce am apreciat în mod 
deosebit la rapidiști a fost efor
tul unanim. Toți au muncit cu 
dăruire, dovedindu-se, ca fotba
liști, cu adevărat unsprezece 
harnici muncitori feroviari. Mi-a 
plăcut însă mai mult apărarea, 
pentru că a avut serios de lucru 
și pentru că și-a păstrat un calm 
olimpian chiar în perioadele cînd 
furtuna se întețea în careu.

...Arbitrul N. Cursaru, care a 
ținut neapărat să mă cunoască, 
mi-a declarat după meci : „Te
merea dv. din avancronica de 
sîmbătă — că meciul îmi va pune 
probleme prea grele — m-a în- 
dîrjit teribil". Mai ales în re
priza secundă au fost multe 
faulturi și jucătorii, nerecunos- 
cîndu-le, au creat probleme difi
cile arbitrului. Dar... cinci stele! 
Prin urmare, arbitrul Cursaru 
știe să fluiere și foarte bine, ceea 
ce înseamnă că în alte ocazii, cînd 
a întors pe (jos soarta unor me
ciuri...

.. Antrenorul Angelo Niculescu 
era. într-un fel, nemulțumit : „Am 
venit să-l văd pe Sasu cum se 
mișcă pe extremă și el a jucat... 
mijlocaș !“ In general, nu prea a 
fost îneîntat de forma unor ju
cători pe care-i avea în vedere. 
Tată ce note le-a acordat : Mano- 
lache 7. Sasu 7, Kallo 6. Răduca- 
nu 8, Dumitru 6, Dumitriu II 6, 
Ionescu 7.

...Meciul n-a cunoscut nici un 
învingător, poate și pentru că 
providența a vrut să se respec
te o tradiție. Amintiți-vă că,

optică. Apreciezi acele secvențe 
de fotbal excelent, pe carp t-țu 
practicat „șepcile roșii* drept 
dovadă a ceea ce promite si 
devină miine această echipă* 
sau negi cu furie talentul șî 
potențialul acestui nucleu de 
tinerețe ți deplîngî amintirea 
lui Vasile Alexandru.

Echipele bucureștene* obți
nând șase puncte din opt, au 
stors mare beneficiu din aceas
tă etapă. Dinamo a cîștigat da
torită unei greșeli de arbitraj* 
iar arădenii n-au deschis sco
rul în partida eu Steaua dato
rită altei erori de resortul ca
valerilor fluierului.

S-ar putea vorbi despre cîte
va linii de fundași mobila* trai
nice, agresive și bine organi
zate. Dar nu se impune în toată 
divizia națională un cuplu, de 
mijlocași, capabil să 
scut pentru fundașii 
și eminența cenușie a 
lor ofensive. Sporadic, 
cant, doi* realizează, din cînd în 
când, cite o combinație inten
ționată care destramă și neu
tralizează opoziția apărătorilor: 
Dar, nici una din cele 14 echipe 
nu are în prezent o linie de 
înaintași ale căror isprăvi să r-e 
sugereze imaginea adevăratului 
fotbal, pe care îl 
atît, fiindcă nu mai 
zia să-l vedem decît

Sase sute treizeci 
de joc. Cite dintre ele au fost 
închinate Zeiței fotbalului și 
cite au fost irosite pe execuții 
tehnice greșite, pe faze în care 
grupuri masive de jucători ad
verși loveau de-a valma mingea 
de parcă era ciumată, pe vână
toare de glezne și pe șuturi in 
tribună ? Să nu încheiem soco
telile, căci și așa primăvara 
sîntem predispuși la astenie.

Dintre posibili, probabili, pre
supuși sau susceptibili pentru 
lot s-ău evidențiat t Dinu (unul 
dintre puținii a cărui seriozi
tate este egală cu talentul), Ră- 
ducanu, Dobrin, Grozea și Din- 
cuță.

devină 
centrali 
acțiuni- 
un cla

deplîngem 
avem oca
le alții.

de minute

Remus BOGDAN

COPIII
RĂSPUND:

PREZENT!
«AC*

Pregătiri intense
la Cluj

NOTE • COMENTARII • NOTE • COMENTARII
F.C. Argeș, 9 cu Universitatea 
Cluj, 6 cu Progresul și S cu Di
namo Bacău. MEDIA GENERA
LA 5,83 .' A luat un 9 în meciul 
cu Universitatea Cluj, cînd echi
pa Sa a întîlnit un adversar în 
zi slabă (scor, 4—1 pentru cra- 
ioveni). In șase etape a marcat 
up singur gol! Ce se întîmplă 
cu Florea Martinovici ? Iată o 
întrebare la care iubitorii fotba
lului așteaptă un răspuns. Poate 
îl vor primi chiar din partea lui.

★

Apropo ! Pop de la U.T.A. ce 
mai face ? Cite discuții s-au 
purtat intre formația arădană 
și Politehnica Iași și pentru 
acest jucător. Și iată că in ac- 

• tualul retur (6 etape) Pop nici 
n-a apărut în echipa din Arad. 
Duminică a jucat în formația 
de tineret. Mult scandal pen
tru nimic !

fuziunii, N. Soare, ne spunea- că 
dacă era el adversarul direct al 
lui Tîmpănaru, după un sfert de 
oră de joc ar fi fugit afară de 
pe teren) și-a permis la .un 
moment dat chiar să-l strîngă 
de git (nu mult, din fericire) pe 
„omul său", Țarălungă. Gestul 
este „demn" de omul din Nean
derthal. Or, să admitem că fot
balul no'stru, și așa destui; de 
limitat în registrul său, nu poate 
face loc chiar și preistoriei...

Bancarilor, care au cucerit un 
punct tocmai pentru că au cău
tat să facă mai mult fotbal, le 
reproșăm momentele de „joc cu 
tribunele", baloanele aruncate 
cu dezinvoltură departe de tușă.

Consemnăm* în încheiere, in
tr-un bilanț medical, numele 
jucătorilor bucureșteni care au 
venit de la Tg. Mureș cu pungi 
de gheață pe picioare, ca ur
mare a traumatismelor suferi
te: Țarălungă, Șoangher, Oai- 
dă, V. Popescu, Mateianu.

bine să fie o „revoluție în care 
să ardă Petrolul" — a rămas un 
eșec. Anca în locul lui Cîmpeanu 
(bolnav) n-a dat satisfacție. Un 
cîștig incontestabil este Crețu. 
Moțul (Crețu e din Apuseni) dacă 
va fi serios și va trudi cu rîvnă, 
poate lesne și sigur să ajungă... 
la „împărăție". Oprea a avut de

delor — prudența constănțenilor 
mi s-a părut exagerată. De altfel, 
jucătorii antrenorului Mărdărăs- 
cu, nerespeetînd numerele de pe 
tricou, s-au așezat pe teren într-o 
formație, curioasă : Koszka (nr. 10) 
„libero" în fața portarului, o linie 
de 4 fundași în fața lui Koszka, 
iar Sasu (nr. 7) mijlocaș stânga.

în anul trecut, feroviarii au cu
cerit laurii de campioni, dar am
bele întîlniri cu eonstănțenit le-au 
terminat nedecis ! (Bilanțul în- 
tîlnirilor din ultimii 10 ani : Ra
pid — 3 victorii ; Farul — 4 vic
torii ; de 5 ori — egalitate).

Gh. MITROI

Duminică, to|i școlarii pe stadionul Republicii!
Important

de reținut:

M. POPESCU

Constantin ALEXE

P.S. După meci, s-au găsit 
totuși cițiva „pacifiști" care au 
afirmat că, față de miză, jocul

• Primul meci de duminică începe LA 
ORA 9 FIX. El va opune echipele școlilor 
generale din BUCUREȘTI și CLUJ, Condu
cătorul acestei partide va fi cunoscutul 
arbitru de fotbal C. MITRAN. Apreciatul 
„cavaler al fluierului" VA ARBITRA DU
MINICA PENTRU ULTIMA OARA. Deci, 
cu ocazia retragerii sale din activitatea 
sportivă, APLAUZE LA SCENA DESCHISA 
acestui neobosit și corect arbitru, care a 
condus sute și suie de meciuri !
• Cine va da lovitura de 

meciul școlilor generale ? Lovitura

cepere va fi dată de maestrul emerit al spor
tului ION NUNWEILLER !

• Care vor fi culorile bucureștenilor ? 
Echipele reprezentative ale școlarilor din 
Capitală vor purta echipament de culoare 
GALBEN-APRINS! Așadar, ca si ta antre
namente, vom striga: „HAI, RATUȘTELE!“

• Ce vom vedea și ce vom auzi în pau
zele dintre meciuri ? Vom vedea (printre 
altele): O SPECTACULOASA CURSĂ DE 
URMĂRIRE PE BICICLETE. Vom auzi 
(tot printre altele): UN FRUMOS PRO
GRAM DE CÎNTECE EXECUTAT DE RE
NUMITUL ANSAMBLU AL „PALATULUI 
PIONIERILOR" !

• In ziarul nostru de miine — 
SURPRIZE !

P.S. Biletul pentru marele cuplaj de 
duminică costă : 2 LEI!

NOI

PRIN FILMOTECA CUPEI
(Urmare din pag. 1)

rești. Finală de Cupă fără... 
rezonanță. După 45 de minu
te de joc, însă, stupoare. Me- 
talurgiștii conduc 
Seleș, autorul celor 
luri, are o execuție 
naiâ la al doilea, 
liberă, peste zid, de 
la care toți dinamoviștii, in
clusiv portarul Constantines- 
cu, rămîn martori muți de 
uimire. Și Urcan, Mioc, Apro, 
Jojart II și ceilalți se în
torc în cetatea metalurgiști- 
lor cu invidiatul trofeu.

...12 noiembrie 1961. Sta
dionul Republicii găzduiește, 
după opinia miilor de „tifosi" 
de dincolo de Podul Grant, 
o formalitate. Finala Rapid — 
Arieșul Turda. în Giulești, 
s-a amenajat o vitrină spe
cială pentru Cupă, s-au fă-

cu 2—0. 
două go- 
excepțio- 
Lovitură 
la 25 m,

cut, aprioric, fotografii 
cu „cîștigătorii" prezumtivi. 
„Bomba" bombelor. Echipa 
lui Ozon (binecunoscutul nos
tru jucător care a avut ghi
nionul să joace patru finale 
de cupă, pierzîndu-le pe toa
te patru) este învinsă clar de 
formația sticlarilor din orașul 
de pe malul Arieșului. Băie
ții lui Ursu au fost admira
bili. Suciu (portarul de azi 
al Stelei) a apărat fenome
nal. iar Băluțiu, autorul celor 
două goluri ale turdenilor, a 
semănat „doliu" în Giulești.

Dar aceasta este „compe
tiția k.o.“. Rapidul, cîștigă- 
toarea a șapte ediții (dintre 
care 6 consecutiv), a băut și 
din cupa celei mai amare de
cepții. Vorbind statistic, vom 
remarca, bineînțeles, recordul 
echipei Steaua, cîștigătoare a 
opt ediții ale Cupei.

Cu gîndul, în . sfîrșit, 
SFERTURILE de azi, nu că
dem în naivitatea de a face 
pronosticuri. Cele trei repre
zentante ale diviziei B — 
„Poli"
C.F.R. 
cerca, sîntem 
autodepășească 
smulge victorii prestigioase. 
Celelalte cinci
Steaua, Rapid, Dinamo Bucu
rești, Progresul și, Dinamo 
Bacău — vor voi, desigur, 
să-și onoreze blazonul, iar, 
pe de altă parte, se gîndesc 
și la Cupa Cupelor, impor
tantă competiție europeană a 
cărei viitoare ediție a început 
să le surîdă...

Vor fi surprize ? Sigur ! 
Chiar și lipsa vreunui rezul
tat neașteptat va fi tot o 
surpriză...

ale
Iași, Vagonul Arad și 
Timișoara — vor 

siguri, să
pentru

„mari"

începere la 
de în-

Intre ora de limba franceză și aceea de geografie, 
stingă), elev 
rești, face

de cele

Gabriel Ioraache (primul 
în clasa a XI-a E a Liceului „M. Sadoveanu” și căpitanul lui „L“ Bueu- 
anticippții asupra meciului împotriva colegilor clujeni. Interesul stîrnit 
relatate îl probează prezența unei fete, „infiltrată" pe extremă...

Foto: T. ROIBU

(De la trimisul nostru, 
Ov. IOANIȚOATA)

Clujul ne-a întîmpinat cu ră
ceala unei întîrziate primăveri: 
nori. frig. O cu totul altă at
mosferă aveam să găsim la se
diul CJEFS. unde tov. I. Cucii
— președintele Consiliului mu
nicipal ne-a pus la dispoziție, 
cu amabilitate, toate „argu
mentele" necesare discuției.

— Cum stăm cu pregătirile 
reprezentativei liceelor ? Să 
știți de la mine că nu ni-i fri
că! Vineri, 12 aprilie, pe sta
dionul Clujeana a avut loc un 
trial al echipelor de juniori din 
localitate, după care s-a proce 
dat la reținerea in lotul lui „V 
Cluj a 16 jucători, care vor 
face deplasarea la București: 
Șt. Constantin (Lie. Gh. Bari
țiu) și A. Lengyel (Lie. 1) — 
portari, T. Gagesh (Lie. 14),. D. 
Elciu (Lie. Em. Racoviță), Fr. 
Caranci (Lie. N. Bălcescu), C: 
Codreanu (Lie. 6) și M. Bogdan 
(Lie. N. Bălcescu) — fundați. 
L. Pop (Lie. 10), M. Munteanu 
(Lie. N. Bălcescu) și Ioan Pop 
(Lie. Em. Racoviță), căpitanul 
echipei — mijlocași, I. Mun- 
teanu (Lie. Em. Racoviță), Șt. 
Naghi (Lie. 7), Șt. Lazăr (Lie. 
Gh. Barițiu), V. Vișan (Lie. Gh. 
Barițiu), N. Ienac (Lie. 15) și 
L. Abrudan (Lie. N. Bălcescu)
— atacanți. Mizăm pe o forma
ție omogenă, jumătate din com
ponența lotului fiind juniori ai 
echipei divizionare 
cealaltă jumătate 
lui C.F.R. Cluj. De altfel, ju
cătorii sint in „grija" antreno
rului ADALBERT COVACI, de 
la „U“, care conduce pregăti
rile echipei ajutat de St. Naghi. 
După antrenamentul de omoge
nizare care a avut loc luni, în 
parcul sportiv universitar, „bă
ieții" promit un „debut" atrac
tiv la București. De fapt, rezul
tatul în sine interesează 
puțin. Este 
toate de o 
buie reluată 
acest scop 
„L“ Cluj să aibă în toate me
ciurile pe care le va susține 
„culori" proprii: chiloți albi și 
tricouri roș-albastre cu dungi 
orizontale și ecusoane cu ste
ma municipiului.

Știți, în deschidere are

„U‘ț iar 
aparțihînd

mai 
vorba înainte de 
tradiție, care tre- 
și apoi întărită. In 
noi am hotărit ca

Meciul dintre reprezentati
vele școlilor generale. Cum să 
nu ! Iată lotul, de care se ocu
pă antrenorii S. Avram, de la 
Centrul de juniori și V. Băltt- 
tiu : I. Almaș, V. Varo, A. Cîm
peanu, M. Cojocaru — căpita
nul echipei, Gr. Szabo, St. 
Liga, R. Marcu, I. Furnea, I. 
Simboan, C. Adrian, I, Bucur, 
D. Mureșan, G. Pop și S. Mire
ni uc. Si, ca o curiozitate — 
toți cei 14 școlari sînt născuți 
în ’53!

Culorile lor ? Cele ale mult 
indrăgiților „seniori" de la „U“: 
negru-alb.

t



Două mari examene
ale atleților noștri juniori
• „Criteriul speranțelor olimpice" (27-29 iunie. Berlin)

• Campionatele europene

Tifnișoreanca Serafina Moritz 
— 45,70 'm la suliță în acest 

sezon
Foto : P. NAGHI

Tinerii noștri atleți vor avea 
de susținut în acest an nume
roase confruntări internaționa
le, printre care și cîteva me
ciuri pe echipe (cu Grecia, U- 
craina, Polonia, R. D. Germană). 
Dar, obiectivele cele mai im
portante (ambele găzduite de 
R. D. Germană) sînt: „Crite
riul speranțelor olimpice" și 
Campionatele europene de ju
niori.

„Criteriul speranțelor olimpi
ce" se va desfășura la Berlin, 
în zilele de 27—29 iunie. Au 
drept de participare atleții* năs- 
cuți în 1950 și mai tineri, pre
cum și atletele născute în 1951 
și mai tinere.

Campionatele europene de ju
niori vor avea loc între 23—25 
august, la Leipzig. Pentru a- 
cest concurs, limita de . vîrstă 
este mai mare cu un an : 1949

2300 SPORTIVI IA STARTOL 
ÎNTRECERILOR FESTIVALULUI

SOFIA 16 (Agerpres). — La în
trecerile sportive ale celui de-al 
9-lea Festival mondial al tinere
tului și studenților de la Sofia 
vor lua parte circa 2 300 de spor
tivi șl sportive din întreaga lume. 
Pînă în prezent și-au anunțat 
participarea delegați din 60 de 
țări.

Pentru majoritatea sportivilor, 
întrecerile Festivalului, cuprin- 
zînd programe în diferite disci
pline, vor constitui o repetiție 
generală în vederea J.O. din Me
xic. Au fost invitați să asiste la 
întreceri sportivi celebri în. frunte 
cu cicliștii Jacques Anquetil și 
Gustav Schur, halterofilul Iuri 
Vlașov, gimnasta Vera Ceas- 
lavska, fostul campion de atletism 
Emil Zatopek, triplul campion 
olimpic de schi, Jean Claude 
Killy. De asemenea, Ia Sofia va 
avea loc un mare turneu de fot
bal la care vor lua parte forma
țiile Spartak Moscova, Dukla Pra- 
ga, St. Etienne, Levski Sofia, 
precum și alte echipe ce urmea
ză a fi desemnate, din Anglia, 
Ungaria, Italia și alte țări.

(23-25 august, Leipzig)

la băieți și 1950 la fete. Recent, 
la federația de specialitate a 
sosit și lista cu standardurile 
de participare. Iată care sînt 
performanțele fixate : BĂIEȚI: 
100 m - 10,6; 200 m — 21,9; 
400 m — 49,0; 800 m — 1:55,0; 
1500 m — 3:56,0; 3000 m - 
8:35,0; 110 mg (106,4 cm) — 
15,0; 400 mg — 55,0; 1500 m ob
stacole — 4:18,0; 10 km marș — 
49:00,0; înălțime — 2,01; pră
jină — 4,40; lungime — 7,30 ; 
triplu — 14,90; greutate (7,257 
kg) — 15,25; disc (2 kg) — 46,00; 
suliță — 68,00 ; ciocan (7,257 
kg) — 54,00; decatlon — 6000; 
FETE: 100 m - 12,0; 200 m — 
25,0; 400 m — 57,0; 800 m — 
2:14,0; 80 nig — 11.4; înălțime — 
1,60; lungime — 5,80; greutate 
— 13,00; disc — 42,00; suliță — 
44,00; pentatlon — 4000. Se 
remarcă folosirea, atît la „Cri
teriul speranțelor olimpice" cît 
și la Campionatele europene, a 
materialelor mari, de seniori, în 
probele de garduri și aruncări. 
Subliniem aceasta pentru a a- 
trage atenția antrenorilor.

După cum se observă stan
dardurile de mai sus sînt des
tul de pretențioase, multe din
tre ele fiind greu de atins chiar 
pentru seniorii noștri. Dintre 
cei care îndeplinesc condițiile 
de vîrstă, 4 băieți (N. Piță, D. 
Tit, I. Dima, V. Hodoș) și 6 
fete (Mariana Filip, Cornelia 
Popescu, Viorica Brad, Car
men Ionescu, Serafina Moritz, 
Rodica Țarălungă) au realizat 
în 1967 performanțe superioare 
standardurilor și au toate șan
sele să le repete și în acest an. 
Lor Ii se adaugă Vlad Iliescu 
(15,08 m la triplu, în sală) și 
Georgeta Bule (44,62 m la suli
ță), care și-au obținut cele mai 
bune rezultate în acest sezon.

Pentru a fi selecționați în 
loturile care vor reprezenta 
România la cele două mari con
fruntări, juniorii trebuie să se 
întreacă pe ei înșiși, realizind 
cifre de foarte mare valoare. O 
primă ocazie li se oferă la sfîr- 
șitul săptămînii viitoare (27—28 
aprilie), cînd vor fi chemați la 
startul concursului republican 
de primăvară.

CAMPIONATELE EUROPENE
FEROVIARE DE BASCHET
PARIS, 16. — La Stras

bourg au luat sfîrșit întrece
rile campionatelor europene 
feroviare de baschet (mascu
lin). Primul loc a revenit 
echipei U.R.S.S., urmată de 
selecționatele feroviare ale 
Bulgariei, României, Polo
niei. Ungariei, Franței, Tur
ciei, Cehoslovaciei etc.

în ultima zi a competiției 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate: U.R.S.S. — Polo
nia 88—69 ; Bulgaria — Ro
mânia 82—75 ; Ungaria — 
Franța 80—64 ; Turcia — Ce
hoslovacia 67—56 ; Portuga
lia — Italia 69—68 ; Belgia — 
Elveția 78—64.

3000 DOLARI PENTRU PELE
„Acțiunile" fotbalului bra

zilian au început să crească 
din nou, fapt ilustrat de su
mele mari pretinse pentru 
apropiatul turneu pe care-l 
va face F.C. Santos în Euro
pa. 30000 de dolari este su
ma cea mai mare cu care a 
fost onorată pină în prezent 
vreo echipă de club, dar 
nici aceasta nu surprinde, 
pentru că cine a văzut echi
pa lui Pele jucînd îi acordă 
un credit și mai mare. Va
loroșii jucători care o com
pun, și nu vom cita decît pe 
cîțiva; fundașul Carlos Al
berto, mijlocașul Lima, foar
te tînărul extrem dreapta 
Kaneko, de origină niponă, 
aflat la primele jocuri, apoi 
atacantii Negreiros, Toninho 
și Edu — toți fac un spec-

PELE

tacol fotbalistic excepțional.
A surprins, însă, o știre la

conică în care se arată că la 
enorma sumă pretinsă pen
tru un joc se mai adaugă 
3 000 de dolari pentru pre
zența lui Pele în formație. 
Pentru ce ? Este lesne de în
țeles că apariția jucătorului 
nr. 10 al echipei reprezintă 
un plus substanțial de inte
res în rîndurile spectatorilor. 
Nu aceasta este însă expli
cația celor 3 000 de dolari 
suplimentari, pentru că și 
pină acum Pele a jucat în 
echipa lui Santos ori în for
mația Braziliei, dar numele 
lui nu reprezenta decît o 
clauză în contract.

Explicația reală stă în fap
tul că Pele a avut recent un 
serios conflict cu clubul său, 
pentru că, după socotelile 
acestuia, Santos îi datora, 
după turneul „octogonal“ ele 
la Santiago de Chile, o su
mă de 21 000 dolari. Pele, 
înainte de a intenta acțiune 
judecătorescă, i-a trimis pe 
conducătorii clubului la seiful 
unde stau contractele jucă
torilor, pentru a reciti o 
clauză din angajamentul său, 
în care se arată că pentru 
fiecare joc susținut în străi
nătate, „perla neagră" va 
primi în afara drepturilor ce 
se acordă fiecărui membru 
al echipei, un plus de 3 000 
dolari. Deci, pentru cele șapte 
■jocuri din Chile, clubul îi 
datorează lui Pele exact 
21 000 dolari.

Acum, pentru a avea o 
„acoperire", conducătorii echi
pei santiste pretind in tur
neele pe care le angajează 
și suma pe care automat 
trebuie să i-o acorde... super- 
vedetei. Trebuie știut că, în 
ciuda marelui renume, clubul 
Santos nu are o strălucită 
situație materială, pentru 
simplul motiv că jucătorii 
sînt cei mai bine plătiți, au 
prime de joc substanțiale, 
astfel că aproape toate înca
sările lor acoperă aceste 
cheltuieli de întreținere a 
echipei.

Povestea celor 3 000 de 
dolari nu se încheiase însă 
o dată cu lichidarea conturi
lor după turneul din Chile. 
Un fotbalist chilian, pe nume 
Prieto, actualmente jucător 
în Uruguay, îl acuză pe Pele, 
în presă, că este „omul in
teresului", că a făcut din 
talentul său o mare afacere. 
Dar, o asemenea acuzație nu 
putea rămîne fără răspuns. 
Ziariștii de cea mai mare no
torietate au umplut coloane 
întregi în apărarea lui Pele. 
Ca argument, s-a amintit că 
Pele a refuzat să-și pără
sească patria atunci cînd clu
burile Internazionale și Real 
Madrid i-au oferit un milion 
de dolari.

In fond, „perla neagră" 
nu pretinde altceva decît 
drepturile sale. Sau, poate, 
ceva mai mult...

Petre CRISTEA

Tiparul: I, P. „Informația", str, Brepoianu 23—25,

răspunsurilor 
unor reputați 
și cercetători, 

din țară și de peste hotare, la ancheta 
internațională inițiată de ziarul „Sportul" 
pe tema : „ROLUL SI CONSECINȚELE 
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE ASUPRA FENO
MENULUI SPORTIV", lată cele cinci în
trebări la care au răspuns invitații noș
tri :

ICare considerați că a fost aportul 
cercetării științifice la realizarea 
excepționalelor recorduri sportive 

din ultimul deceniu ?

2 In ce direcții cercetarea științifică 
a pătruns mai adine în intimitatea 
biologică a sportivului de perfor

manță ?

3 Rezultatele cercetării științifice în 
sport sînt exprimate doar prin 
marii sportivi ai lumii, oameni cu 

un potențial biologic excepțional, situat

Continuăm publicarea 
primite din partea 
oameni de știință

mult deasupra mediei, sau pot fi fructi
ficate și pentru întărirea sănătății și for
tificarea fizică a omului obișnuit?

4 Dacă performanțele sportive ac
tuale sînt rezultanta unor metode 
de antrenament perfecționate, spri

jinite pe cercetarea științifică, a unei «sli
de 
ele 
mi- 
■de

4 Daca performanțele
tuale sînt rezultanta 

«Hfronnmanf nari 
jinite pe cercetarea științifică, a unei 
mentații specifice și a unor metode 
recuperare rapidă, nu considerați că 
pot deveni privilegiul exclusiv al unei 
norități umane care poate beneficia 
acest cadru costisitor? Nu apare astfel, 
în perimetrul sportului, o problemă de 
ordin moral ?

5 Care sînt preocupările dv. știin
țifice de dată recentă și cum se 
înscriu ele pe orbita unui coman

dament de ordin științific și umanitar ?

Anchetă realizată de
Romulus BALABAN

REZULTATELE CERCETĂRILOR DE ÎNALT
NIVEL ȘTIINȚIFIC AU REVOLUȚIONAT
■ SPORTUL UE PERFORMANTĂ

1. Realizarea re
cordurilor sporti
ve excepționale 
din ultimii ani se 
datorește funda
mentării fiziolo
gice a diferitelor 
metode de antre
nament. Cunos- 
cîndu-se, din ce 
în ce mai bine, 
substratul fiziolo
gic al efortului 
sportiv a devenit 
posibilă, în mul
te cazuri, îmbu
nătățirea și co
rectarea progra
melor de antre
nament. Datele 
de ordin științi
fic au înlăturat 
definitiv și acele 
false concepții 
care susțineau că 
sportul de per
formanță ar pu
tea avea și influențe dăună
toare asupra organismului.

2. Mijloacele moderne de in
vestigație permit să se apre
cieze posibilitățile oricărui 
sportiv de performanță și re
prezintă instrumentele esen
țiale pentru individualizarea 
metodelor de antrenament.

3. Rezultatele cercetărilor 
de înalt nivel științific 
obținute prin studiul efec
telor efortului fizic intens 
asupra diferitelor funcții ale

organismului, servesc, fără 
îndoială și medicina generală. 
Profilaxia și tratamentul tul
burărilor vegetative ale apa
ratului cardiovascular (inclu
siv bolile sistemului corona
rian), au cîștigat în eficaci
tate, utilizînd datele obținute 
prin investigarea sportivilor 
de performanță.

4. Toți sportivii, chiar și. cei 
ce se pregătesc și se dezvol
tă în afara așa-ziselor centre 
sau cluburi de performanță,

l Profesor dr.H.REINDELL
si• »

docent dr. H. ROSKAMM, 
de la Clinica Medicală 
Universitară din Freiburg 

| - R. F. a Germaniei

beneficiază de metodele de 
antrenament fundamentate 
științific, publicate și comen
tate în literatura de specia
litate.

5. împreună cu vechiul meu 
colaborator docent dr. H. Roș- 
kamm (amîndoi am răspuns 
și la ancheta dumneavoastră), 
am publicat, în ultimii ani o 
serie de monografii ce cu
prind itinerarul și rezulta
tele muncii noastre de cerce
tare științifică: a) Bolile a- 
paratului cardio-vascular, — 
Miinchen 1960; b) Antrena
mentul cu intervale (baze fi
ziologice; indicații practice și 
mijloace de ameliorare a me
todei) — Miinchen 1962; c) 
Mișcarea și bolile aparatului 
cardio-vascular —< Miinchen 
1966; d) Diagnosticul funcțio
nal al bolilor inimii — Stutt
gart 1967.

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ 

RĂSTOARNĂ MENTALITĂȚI

Șl PERFORMANȚE

Profesor VIRGIL LUDU 

președintele 

cabinetului 

metodico-științific 

CJEFS — Brașov

1. Imens. întocmai 
ea în fizica nucleară, 
medicină, industrie, 
cosmonautică, sînt 
convins că cercetarea 
științifică în dome
niul sportului a răs
turnat deopotrivă
mentalități și performanțe. 
Ea a promovat cu îndrăzneală 
investigațiile funcționale (în
deosebi inimă și creier) și me
todele moderne de antrena
ment; a stabilit căi de recu
perare pentru organism după 
efort; a adaptat psihologia, 
Sociologia, cibernetica la rea
litățile sportului. Fără apor
tul științei, marii performeri 
din toate sporturile, și mai 
ales cei care au depășit gra
nițele recordurilor ce păreau 
de netrecut, nu ar fi putut-o 
face: Valeri Brumei, Dawn 
Fraser, Don Schollander, Iuri 
Vlasov. Cred mai ales în pri
ceperea și pasiunea cercetăto
rilor, foști sportivi de perfor
manță, nu neapărat mari 
campioni, deși aceștia sînt 
astăzi în lume tot. mai mulți 
și mai apreciați: Roger Ban
nister (Anglia), Evgheni Cer- 
kasov. (U.R.S.S.), Harold Mel- 
lerowicz (R.F.G.), de curînd 
Alain Calmat (Franța). Nu 
trebuie uitat aportul științei 
în organizarea marilor com
petiții mondiale și olimpice. 
Cred că Olimpiadele de la 
Miinchen și Sapporo vor se
măna ca originalitate și su- 
pertehnică, expoziției univer-

tru accentuarea dimensiunilor 
sociale și etice ale educației 
fizice, chiar dăcă acest drum 
trece, cam mult, e adevărat, 
și uneori periculos prin spor
tul de performanță. Ne inte
resează nu numai campionii 
și cele mai bune metode de 
antrenament, ci deopotrivă 
cîți tineri fac sport, 
pe zi și cită vreme

Omul obișnuit poate împru
muta și aplica, păstrînd pro
porțiile, firește, multe din 
metodele folosite de campioni. 
El își poate dezvolta forța 
prin antrenamente cu îh- 
greuiere și haltere (în Polo
nia și Anglia se face chiar 
culturism, în alt înțeles decît 
cel de exagerare musculară), 
rezistența prin sporturi de 
rezistență,, poate face excursii 
la altitudine și înota 
pentru căjire, își poate educa 
voința prin metodele 
xării. Nimic nu este 
sau inutil. Totul stă în mă
sură, în alegerea potrivită a 
mijloacelor și în convingerea 
cu care lucrezi. Acesta cred 
că este, pentru cei mulți, ma
rele 
tive

iarna

rela-
greșit

Dispută între „uriașii" baschetului american. Bailey Howell, de la 
Boston Celtic, cîstigă duelul cu celebrul Wilt Chamberlain (nr. 13), 
de- la Philadelphia, în meciul disputat ieri, în prima ligă profe

sionistă a S.U.A.
Telefoto : U.P.I. — Agerpres

favorabil lui Boris Spasski: 
41/2—puncte.

■
LA PALATUL SPORTU
RILOR DIN ANVERS s-a 
desfășurat un „omnium" ci
clist internațional, Victoria 
a revenit cuplului belgian 
Eddy Merckx-Rik van Looy 
cu 11 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat perechi
le : Janssen (Olanda)-Gode- 
froot (Belgia) 14 puncte și 
Gimondi-Zandegu (Italia) — 
29 puncte.

JAPONEZUL NOBUHIKO 
HASEGAWA a cîștigat proba 
de simplu la campionatele 
de tenis de masă ale Asiei 
de Sud-Est ce se desfășoară 
la Melbourne. în finală, Ha
segawa l-a învins cu 3—0 
pe compatriotul său, Shigeo 
Itoh.

sale de Ia Montreal și viitoa
relor cuceriri ale lumii mo
derne.

2. Pînă acum douăzeci de 
ani, sportivul era un talent, 
un om cu calități fizice ex
cepționale și atîta tot. Me
todele de antrenament erau 
simpliste, antrenorii fără pre
gătire, oamenii de știință a- 
trași . de problematica acestui 
domeniu, absenți, sau puțini. 
Astăzi,. lucrurile stau, cu to
tul altfel. Toate științele, în 
efort comun,. se străduiesc să 
ajyțe, să descifreze . posibili
tățile prezente și viitoare ale 
sportivilor de performanță. 
Și totodată, să ajute procesul 
de recuperare. De la ficat, 
pulmoni și inimă s-a ajuns 
la studiul creierului. Metodele 
Complexe vor risipi încet; dar 
sigur, nebuloasele. Acest lucru 
este cu atît mai necesar și 
mai grabnic, cu cit în sportul 
de mare performanță lucrea
ză astăzi copiii și juniorii. 
Se știu încă puține lucruri 
despre calitățile native, li
mitele fiziologice ale efortu
lui și forma sportivă. Dar 
pentru știință nu există se
crete. Ea nu dezarmează nici-

merit al metodelor spor- 
de antrenament.

în partida pentru locurile 
3—4, Olimpique Antibes a 
întrecut cu 98—81 (44—41)
formația italiană Ignis Va
rese.

TURNEUL INTERNAȚIO
NAL DE POLO PE AP A des
fășurat la Hartogenbosch a 
fost cîștigat de reprezenta
tiva Iugoslaviei, care a tota
lizat 5 puncte (golaveraj : 
15—12). Pe locurile următoa
re s-au clasat Ungaria — 
5 p (12—10) ; Olanda — 2 p 
și Italia — 0 p. în meciul 
decisiv, selecționatele Iugo
slaviei și Ungariei au termi
nat la egalitate : 3—3. Alte 
rezultate : Ungaria — Olan
da 4—3 ; Iugoslavia — Italia 
5—4 ; Olanda — Italia 3—2 ; 
Iugoslavia — Olanda 7—5 ; 
Ungaria — Italia 4—3.

Es
TIGRAN PETROSIAN ȘI 
PAUL KERES conduc (după 
patru runde) în turneul in
ternațional de șah de la 
Bamberg (R.F.G.). Ei au acu
mulat cîte 3 puncte și sînt 
urmați de olandezul Donner 
și bulgarul Boboțov cu cîte 
2l/s puncte. în runda a 4-a, 
Petrosian a remizat cu Don-

CEA DE-A ȘAPTEA PAR
TIDA din cadrul sferturilor 
de finală ale turneului can- 
didaților la titlul mondial 
de șah, care se dispută în 
prezent la Suhumi între ma
rii maeștri Boris Spasski și 
Efim Gheller, s-a întrerupt 
la mutarea 41. Scorul este

S-A ÎNCHEIAT tradițio
nala competiție internaționa
lă de baschet masculin, do
tată cu „Premiul orașului So
fia". Anul acesta victoria a 
revenit echipei orașului So
fia, care în meciul decisiv 
a învins cu scorul de 85—70 
(42—27) selecționata orașului 
Vilnius.

■
ÎN CAMPIONATUL DE 
HOCHEI al U.R.S.S. s-au 
disputat noi întîlniri. Iată re
zultatele înregistrate : Loko
motiv Moscova — Metalurg 
Novokuznețk 2—2 <1—1, 0—1,
1— 0) ; Spărtak Moscova — 
Torpedo Gorki 6—3 (4—1,
2— 1, 0—1); Sibir Novosi
birsk — Aripile Sovietelor 
Moscova 2—6 (1—1, 1—1,
0—4) ; Dinamo Kiev — Avto- 
mobilist Sverdlovsk 1—4 
(0—0, 1—1, 0—3). în clasa
ment conduce Ț.S.K.A. Mos
cova cu 70 de puncte din 38 
de meciuri, urmată de Spar
tak Moscova — 65 puncte, 
Dinamo Moscova — 58 punc
te, Lokomotiv Moscova — 
44 puncte (toate din 39 de 
jocuri) etc.

3.—4. Tot ce facem bun pen
tru, cîțiva, sîntem datori să 
facem și pentru ceilalți, pen
tru toată lumea. Pledez pen-

5. Recent mi-am pregătii 
lucrarea de gradul I pentru 
învățămînt și totodată ’o vii
toare carte pentru Editură 
CNEFS : „Metodica dezvoltării 
Îndemînării". Mă ispitește îfi 
continuare un studiu despre 
„Ritm" și cercetări experimen
tale pe tema coordonării. în 
cadrul cabinetului metodico- 
științific din Brașov, am pre
zentat în luna martie temă 
„Dinamica efortului înainte și 
după ziua de competiție'*, etl 
lucrări din țară și din jude
țul nostru. Ne pasionează, 
prin specificul nostru de re
lief, recreația tineretului, dar 
și a vîrstnicilor. Visăm: un 
mare și multilateral centrii 
de recreație la Noua-Brașbv, 
în viitor, Copiii vor începe 
aici sportul, în joacă, la 
3 4 ani, cu schiul și pati
najul. Sîntem convinși că,- 
după J.O., vom aplica în con
dițiile noastre locale, pentru 
sportivi și nesportivi, învăță
mintele de la Mexico, privi
toare la altitudine. Omul tre
buie să iubească mișcarea și 
să o practice continuu și în
delung, iar cadrul, ambianța 
acestei activități să fie ett 
mai plăcută. La Brașov tre
buie să se demonstreze riiș- 
reu că mișcarea, natura și 
omul pot fi și trebuie să ; râ- 
mînă prietene toată viața. ;

Numai 7 automobile 
au terminat raliul „Safari"!

ECHIPAJUL NOWICKI—CLIFF (PEUGEOT 404) PE PRIMUL LOC

NAIROBI, 16. — Echipajele 
participante la cursa automo
bilistică „Safari", al cărei start 
s-a dat joia trecută în capitala 
Kenyei, au trebuit să facă față 
în acest an unor dificultăți 
deosebit de mari. Aceasta și ex
plică situația că din 92 de ma
șini care au început cursa au 
terminat-o doar șapte. Linia de 
sosire a fost trecută mai întii 
de echipajul Peter Huth — Jain 
Grant (Kenya), pe Ford Cortina 
Lotus. Dar, primul loc a fbst: 
atribuit unui alt echipaj, Zbig
niew Nowicki (Polonia) — Pa
trick Cliff (Kenya), pe un Peu
geot 404, acesta avînd măi pu
ține penalizări. învingătorii au 
mai realizat această performan

ță în 1963, cînd au cîștigat cu 
același tip de mașină. 1

în continuare au fost clasați: 
Mandeville-Allison („Triumf
2000“); Armstrong-Pavely („Peu
geot 404“); Singh-Smith („Daț- 
sun“); Shahkland-Rdth&eit 
(,.Peugeot 404“). Al șaptelea e- 
chipaj clasat, format din auto
mobilistele Lucille Cardwell- 
Geraldine Davies (pe o mașină 
,,Datsun“), a fost declarat cîști- 
gător în competiția , feminină..

Deoarece nici o firmă de au
tomobile nu a avut suficiente 
mașini care să fi trecut Linia 
de sosire, anul acesta nu “s-â 
mai putut face un clasament 
pe. mărci" de automobile.

ner, iar Keres a obținut ace
lași rezultat în fața marelui 
maestru maghiar Szabo.

ÎNVINGÎND ÎN MECIUL 
DECISIV cu 87—64 (39—32) 
echipa orașului Varșovia, se
lecționata Moscovei a cîștigat 
turneul internațional mascu
lin de baschet de la Antibes.

CUPLUL TIRIAC - NĂSTASE—nr. 1 LA PALERMO
Ieri după-amiazâ au început la Palermo (Italia) între

cerile unui nou turneu internațional de tenis. Organizatorii 
au desemnat următorii capi de serie ai tabloului de simplu 
masculin : 1. Mulligan, 2. Pietrangeli, 3. Riessen, 4. Tiriac, 
5. Kalogheropoulos, 6. Năstase, 7 Pinto Bravo, 8. Crealy. La 
dublu, cuplul Țiriac—Năstase poartă nr. 1, iar la simplu 
femei, românca Iudit Dibar are nr. 2, după australianca Helen 
Gourlay. în primul tur, Țiriac a dispus de americanul Tym 
cu 6—0, 6—2.

VALCAREGGI A ALES PE „CEI 18" PENTRU NAPOLI
ROMA, 16. — Selecționerul unic al naționalei italiene de 

fotbal, Ferruccio Valcareggi, a reținut 18 jucători pentru me- 
ciul-retur cu echipa Bulgariei, din sferturile de finală ale 
campionatului Europei. Iată pe „cei 18" pentru jocul de la 
Napoli, de duminică : portari — Vieri, Zoff; fundași — 
Burgnich, Guarnieri, Salvadore, Poletti, Fachetti; mijlocași —

Castano, Lodetti, Ferrini; înaintași — Domenghini, Zigoni, 
Bulgarelli, Mazzola, Anastasi, Juliano, Rivera, Prati,

• La rugby: NEWPORT—BARBARIANS 26—11 (12—5). ,

BENT LARSEN VIRTUAL ÎNVINGĂTOR LA riONTE CARLO
MONTE CARBO, is. — Cu o rundă înainte de sfîrșit, marele maestru 

danez Bent Larsen continuă să aibă 1 punct avans față de cel mal 
apropiat urmăritor al său, M. Botvinnik, în fruntea clasamentului tur
neului internațional de șah de Ia Monte Carlo. Larsen a remizat cu 
Smislov în runda a 11-a, după ce a cîștigat o partidă întreruptă cu Da- 
mianovici. Campionul român Fl. Gheorghiu a cîștigat la francezul Zln- 
zer și este acum reintegrat plutonului fruntaș. Alte rezultate din pen
ultima rundă : Portisch — Pîdevski 1—o, Forintos — Byrne ’A—’A. Bot
vinnik Letzelter 1—0, Hort — Uhimann Va—Va. După întrerupere,* 

Pîdevski au făcut remiză. S-a întrerupt pentru a doua oara 
partida Smîslov — Forintos. In clasament : Larsen (Danemarca) 9’/,. Bot- 

(U.R.S.S.) 8‘/2, Hort (Cehoslovacia) 7Va, Smîslov (U.R.S.S.) 7 (1), 
GHEORGHIU (România), Byrne (S.U.A.), și Portisch (Ungaria) 7 etc!
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