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La 5 luni
de primul start

®SUB SEMNUL

DfRtA
MEDICINII SPORTIVE I

MASA ROTUNDA ORGANIZATA DE ZIARUL „SPORTUL" IN PROBLEMELE 
J.O. DIN MEXICMEDICALE PRIVIND PREGĂTIRILE PENTRU

D
La cîteva minute după aterizare, jucătorii bolognezi „pozează" fotoreporte

rului nostru A. Neagu. Se disting cîteva siluete „celebre" : BULGARELLI, 
HALLER, PACE..,

I
I

PENTRU
E C. BOLOGNA LA BUCUREȘTI

I CINE SCRIEM ? I
I
Iin 48 de tuni (intervalul olimpic) au mai rămas 

doar cinci, Pretutindeni, perioada căutărilor de 
ordin general s-a încheiat. Datele științifice din 
domeniul biologiei și metodicii au fost selectate, 
contopite și sînt valorificate în planurile de pre
gătire ale sportivilor olimpici. Antrenamentul și

procesul de aclimatizare, axate pe principii generale, ascultă, 
concomiient și de o lege comună. Ambele trebuie concepute 
și realizate respectând multilateral individualitatea sportivu
lui. Adaptarea fiecărui subiect realizează un tablou aparte, 
se desfășoară cu o viteză proprie, poate fi bine cunoscută, 
corect sfâpînită și dirijată. Tendințele extremiste, exagerarea 
sau minimalizarea influenței altitudinii orașului Mexico asu
pra sportivilor de performanță au fost infirmate cu un ma
terial faptic de certă calitate științifică.

In țara noastră au fost adoptate sub bune auspicii o serie 
de măsuri pentru realizarea pregătirii olimpice. A fost con
struită o bază de antrenament la Piatra Arsă, în munții 
Bucegi. Numeroase delegații de sportivi, antrenori și medici 
s-au deplasat pentru studii și antrenament la săptămînile pre- 
olimpice din Mexic și în alte țări, unde se găsesc amenajări 
speciale, situate la altitudine (Franța, R. P. Bulgaria, U.R.S.S.). 
Pornind de la aceste considerente, se presupune că specia
liștii noștri au acumulat o experiență proprie, și că olimpicii 
români intră în faza finală a pregătirilor, după ce a foșt 
cercetat și cunoscut modul lor individual de adaptare la alti
tudine. Dorind să aprecieze realizările de pînă acum, să cu
noască gradul de valorificare concretă — în cadrul loturilor 
olimpice — a experienței noastre și să stimuleze toate va
lențele de ordin științific-organizatoric concentrate în arena 
pregătirii olimpice, 
23 aprilie, o masă 
și antrenori de lot,

ziarul „Sportul" a realizat, în ziua de 
rotundă pe aceste teme, invitînd medici 
psihologi.

Dr. PAUL RA
DOVICI (medic 
specialist în me
dicină sportivă): 
Lotul de boxeri a 
fost de trei ori in
vestigat la caba
nele Babele 
Piatra Arsă 
1965, 1966 (21 
zile) și 1967 
zile), iar patru 
din cei opt can
didați olimpici au 
fost șî în Mexic. 
Eu am participat 
la ultimele două 
experimente. în 
3966 nu s-a ajuns 
la concluzii, 
parte dintre 
xeri au stat nu
mai 12 zile (tre
buind să plece la 
Constanța, unde 
era organizat un 
meci internațio
nal). Au mai exis
tat și inadverten
țe organizatorice, 
în 1967, experi
mentul a mers 
mai bine. S-a fă
cut testarea obli
gatorie, în prealabil 
trul de Medicină Sportivă și 
am reușit să cunoaștem satis
făcător modul de adaptare a 
boxerilor în condiții de alti
tudine și de efort specific. Și 
în iarna aceasta, boxerii s-au 
pregătit 13 zile la altitudine. 
Deci, tot o perioadă cam 
scurtă pentru a întregi cu
noașterea reactivității lor în 
asemenea condiții.

Red.: Patru boxeri au fost 
în Mexic la săptămînile pre- 
olimpice. Presupunem că to
varășii medici, care au înso
țit delegația, i-au examinat

o 
ho

ANTRENORUL ION POPA j „Din a 
treia zi am început să lucrez cu elevii 

mei foarte tare".

la Cen- acolo pe sportivi 
pus la dispoziție

Dr. P. R.: Mi

și că v-au 
rezultatele, 
s-au făcut 

doar relatări verbale de că
tre dr. Ion Stănescu. Date 
concrete, scrise, n-am primit.

Red.: Se pot, oare, ignora 
datele orientative despre re
activitatea sportivilor obținu
te chiar în Mexic, adică în

(Continuare in pag. a 2-a)

O oră întîrziere. Așteptarea 
a fost lungă, dar cînd avionul 
TAROM-ului a aterizat și din 
el au coborît jucătorii bolognezi, 
conducătorii și tehnicienii clu
bului italian, am avut satisfac
ția să constat că F. C. BOLOG
NA va onora întîlnirea cu DI
NAMO BUCUREȘTI cu cea mai 
bună garnitură a sa. Dintre 
jucătorii titulari lipsesc, după 
cum era de prevăzut, numai 
Pascutti, operat recent Ia un 
spital din Bologna, și Peranî, 
accidentat într-un meci de 
campionat. Au sosit la Bucu
rești portarul VAVASSORI, 
fundașii TENTORIO și AR- 
DIZZON, mijlocașii FOGLI, 
JANICH și GUARNERI, ata- 
canții TURBA, BULGĂRELUI, 
CLERICI, HALLER și PACE. 
Ca rezerve, Bologna a adus pe 
portarul TESTA, pe mijlocașul 
PRINI și pe atacanții FERRA- 
RIO și CARMINATI.

Formația cu care Bologna va 
începe meciul va fi următoa
rea : VAVASSORI — TEN
TORIO, ARDIZZON, GUAR
NERI, JANICH, FOGLI, BUL
GĂRELUI, HALLER, TURRA, 
CLERICI, PACE.

L-am întrebat pe GIPO 
VIANI, directorul tehnic al~ 
BOLOGNEI. pe ce bază a fost 
stabilită întîlnirea de astăzi cu - 
DINAMO. „Jucăm la București 
in schimbul a două partide pe 
care Dinamo Io va disputa la 
Bologna în septembrie, în ca
drul trofeului „Dall’Ara".

— Intenționezi să menții for
mația inițială pe toată durata 
partidei ?

— Nu știu. Trebuie stabilit, 
de comun acord cu Dinamo, 
dar cred că vom putea efectua 
anumite schimbări de la o re
priză la alta.

— Cunoști echipa Dinamo ?
— Nu, dar cunosc destul de

s
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In holul aeroportului Băneasa, 3 oaspeți 
de onoare: de la dreapta la stingă: 
GIPO VIANI, directorul tehnic, al lui F.C. 
Bologna, vicepreședintele clubului, MON
TANARI,ziaristulr4talicmC.^TRENTlNI

bine fotbalul românesc. Pentru 
noi partida de mîine nu va fi, 
desigur, prea ușoară.

— Bologna va juca într-un 
spirit cit mai amical ?

— Desigur. Nu văd nici un 
motiv ca lucrurile să se des
fășoare altfel.

— Printre jucătorii lui Dina
mo se află cîțiva titulari ai lo
tului național.

— Cu atît mai bine. Cu cît 
jucătorii au o valoare mai 
mare, cu atît spectacolul va fi 
mai frumos.

— Cum a pierdut Bologna 
duminica trecută unica partidă 
a returului, la Bergamo ?

— Prietene, fotbalul rămîne 
fotbal ! Nu uita că nu se poate 
învinge mereu. Apoi Atalanta 
a jucat meciul hotărîtor pentru 
a rămîne în Divizia A... Mă 
înțelegi...

— Trebuie să te revanșezi. 
Speri să-ți reușească chiar as
tăzi ?

— Eu sper să înving întot
deauna...

Cesare TRENTINI

BENFICA (INCLUSIV EUSEBÎO)-
GATA PENTRU MECIUL CU JUVENTUS

IN

ROMANII

VICTORIOȘI
5

TRIUNGHIULARUL

DE TIR

Amănunte în pag. a 4-a

LISABONA. — Joi (N. R. mîine), 
„Cupa campionilor europeni” la fotbal 
programează, la Lisabona, prima man
șă a semifinalei dintre Benfica, echipa 
lui Eusebio și formația italiană 
ventus.

în ultima săptămînă, jucătorii 
bului Benfica au făcut pregătiri 
ciale, în mica localitate Valle 
Lobos, din apropierea Lisabonei. 
Acestea au fost conduse de celebrul 
antrenor Otto Gloria, care a părăsit 
acum trei săptămîni pe Atletico 
Madrid și a preluat funcția de director 
tehnic la Benfica. El este secondat 
de antrenorul echipei, Cabrita.

în vederea întîlnirii cu Juventus, 
cei doi intenționează să folosească 
următoarea formație :

Jose Enrique, Âdolfo, Raul; Hum
berto, Cruz, Jacinto ; Coluna, Augusto, 
Torres, Eusebio și Simoes.

După cum se vede, în formație figu
rează și Eusebio, care a absentat 
cîtva timp din cauza unei leziuni 
la ligamentele unui genunchi. „Acum 
Eusebio e deplin vindecat, a declarat 
Cabrita — și are o mare dispoziție 
de joc“.

De altfel, cu o săptămînă în urmă, 
într-un joc de campionat, Eusebio a

Ju-

clu- 
spe- 

do

înscris un gol de o rară frumusețe 
în poarta Sportingului, marele adver
sar al Benficăi în acest campionat.

începînd de luni, formația Juven- 
tusului se află la Muxito, la 8 km 
de Lisabona, unde mai face antrena
mente ușoare. Italienii au deplasat un 
lot complet, printre care: Anzolin, 
Roveta, Leoncini, Bercellino, Castano, 
Salvadore, Favalli, Del Sol, Zigoni, 
Cinesinho, Menichelli ș.a.
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MASA ROTUNDA 
ÎN PROBLEME 
DE SOCIOLOGIE 
SPORTIVA. Marți 
după-amiază a a- 
vut loc la sediul 
școlii sportive nr. 
2 din Capitală o 
masă rotundă cu 
tema „Probleme de 
sociologie a prac
ticării exercițiilor 
fizice și sportului**.

Au luat parte re
prezentanți ai Mi
nisterului învăță- 
mîntului, Centrelor 
de cercetări socio
logice și de psiho
logie ale Acade
miei, ___
Centrului de 
cetări , ‘ ,
pentru educație 
zică și sport 
C.N.E.F.S. etc.

Vom reveni 
amănunte.

Sibiu, Dinamo — Pe
nicilina Iași ; vineri 
17 mai : Dinamo — 
CSM Sibiu, Rapid — 
Penicilina Iași ; sîm- 
bătă, 18 mai : peni
cilina Iași—CSM Si
biu, Dinamo — Ra
pid. Meciurile încep 
la ora 17,30.

LC.F.-ulul, 
f_ cer- 
științlfice 

- '' fl
at

cu
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RESPINGEREA APELULUI
Înaintat de cassius clay

Curtea de apel din New Or
leans a respins ieri apelul înain
tat de Cassius Clay, campionul 
mondial de box la toate catego
riile, în urma condamnării la 
cinci ani închisoare și o amendă 
de zece mii de dolari de către 
un tribunal federal din Houston 
(Texas), ca urmare a refuzului de 
a se supune ordinului de încorpo
rare spre a fi trimis să lupte în 
Vietnamul de sud.

evoluează la Veneția 
și Barcelona

ROMANIA — UN
GARIA, LA BOX. 
După înttlnlrea cu 
naționala Italiei, 
din cadrul „Cupei 
Europei”, reprezen
tativa .de tineret a 
țării noastre va 
susține un meci la 
Budapesta, cu se
lecționata similară 
a Ungariei. Partida 
va avea loc la 20 
Iunie.

• PROGRAMUL 
TURNEULUI FINAL 
(f) DE VOLEI DE 
LA CONSTANTA. — 
A fost alcătuit, prin 
tragere la sorți, pro
gramul turneului fi
nal al campionatului 
feminin de volei de 
la Constanța, după 
ce s-a stabilit, din 
principiu, ca me'ciul- 
cheie, Rapid—Dina
mo, să se desfășoa
re în ultima zi. Iată 
programul : joi 16 
mai : Rapid — CSM

• ECHIPA DE CI
CLISM A ROMÂNIEI 
A PLECAT LA BER
LIN. — Ieri după-a- 
miază a plecat la 
Berlin, pentru a 
participa ia cea de-a 
XXI-a ediție a 
Cursei Păcii, repre
zentativa de ciclism 
a României. Echipa 
este alcătuită din 
Gabriel Moiceanu, 
căpitanul formației, 
Ion Ardeleanu, Wal
ter Ziegler, Nicolae 
Ciumeti, Ion Stoica 
și Gh. Moldoveanu. 
Antrenorul echipei 
este Ernest Golgoți, 
iar conducătorul de
legației — Octavian 
Amza.

I
I
I
I
I
I

urmează să plece la 
un lot de trăgători 
care vor lua parte 
10 și 12 mai — la un 
unde vor mai fi pre-

Astăzi 
Veneția 
români 
— între 
concurs
zente și reprezentativele Ita
liei, Iugoslaviei, Ungariei și 
Bulgariei. Vor face deplasa
rea sportivii M. Ferecatu, Șt. 
Caban, Gh. Vasilescu, I. Olă- 
rescu (pușcă), V. Atanasiu, I. 
Tripșa, M. Roșea, Gh. Ma
ghiar, N. Bratu, L. Giușcă 
(pistoale) și antrenorii P. 
Cișmigiu, St. Papură, M. Toa- 
cler. După Veneția, trăgătorii 
noștri vor concura la Barcelo
na (19—21 mai), la competiția 
Cupa țărilor latine și Greciei.

Golul victoriei argeșene 
(3—2) in meciul de astă- 
toamnă dintre Steaua și 
F.C. Argeș. Iși va lua astăzi 
revanșa, la Pitești, echipa 

bucureșteană ?
Foto : N. AUREL

De astă-iarnă, se spunea că 
meciul F.C. Argeș—Steaua va 
răspunde principalei întrebări 
a acestui campionat — aceea 
asupra viitoarei sale cîștigă- 
toare. E drept, adepții înfocați 
ai echipei din Calea Plevnei 
pronosticau o detașare a fa
voritei lor înaintea „probei 
focului* de la Pitești. Pînă 
atunci — spuneau ei — Steaua 
va fi virtuală campioană, de
parte în fruntea clasamentu
lui, așa că jocul din Țara Ar
geșului va fi o formalitate.

ETAPA PR0NUNTAR1L0P ?
fără incidențe asupra cam- puncte avans asupra echipei 
pionatului. Iată însă că piteștene.
meciul de azi de pe sta- 3. O victorie cu numai 1—0 
dionul din Trivale întru- a echipei F.C. Argeș o urcă

AZI, PE STADIONUL „23 AUGUST"
Ora 15,30 : RAPID-PETROLUL; Or« 17,30: DINAMO 

BUCUREȘTI-BOLOGNA

nește toate atributele unui 
DERBY DECISIV :
.. 1. Primele două locuri sînt 
ocupate de Steaua și F.C. Ar
geș.

2. Steaua are numai două

pe locul 1.
Este adevărat, față de ulti

mele evoluții din campionat, 
fotbaliștii de la Steaua au un 
oarecare ascendent psihologic, 
ei prezentîndu-se în ultimele

jocuri mult mai în vervă de- 
cît piteștenii. Dar, să nu ui
tăm, un derby declanșează 
întotdeauna atîtea resorturi 
stimulative încît e greu de 
crezut că astăzi Dobrin, Bar
bu et co. nu vor arunca 
joc ultima lor picătură 
energie fizică și psihică.

Nu dezvăluim. însă, nici 
secret cînd afirmăm că o vic
torie pentru Steaua, sau chiar 
un meci nul, ar echivala (în 
proporție de 90 la sută) eu o 
PRONUNȚARE anticipativă

în 
de

un

M. POPESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

• TURNEELE DE 
BASCHET DE LA 
NOVI SAD. — Intre 
17 și 19 mai se vor 
desfășura la Novi 
Sad tradiționalele 
turnee internaționa
le de baschet mas
culin și feminin la 
care și-au anunțat 
participarea 
ționatele 
București, 
Bratislava, 
ta și Novi 
mânia va 
zentată 
interesante întreceri 
de reprezentativa 
Capitalei, la fete, și 
de echipa Politeh
nica București» la 
băieți.

selec- 
orașelor 

Wroclaw, 
Budapes- 
Sad. Ro- 
fi repre- 

la aceste

• „NAȚIONALE
LE" DE HALTERE. 
— Vineri, sîmbătâ și 
duminică, sala Re
colta din Capitală 
va găzdui finalele 
campionatelor na
ționale individuale 
la haltere. La între
ceri participă hal
terofilii din lotul re
publican, maeștri ai 
sportului, campioni 
la juniori, precum 
și sportivii calificați 
din fazele județene. 
Se scontează pe o 
participare de circa 
70 de halterofili.

I
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1 Maria Alexandru și Geta
i I Pitică — campioane mon-

diate la dublu... Româ
nia — singura țară 

europeană care a cîștigat un titlu su
prem la Pekin... Echipa feminină pe 
locul III în lume... 1963 : campionatele 
mondiale de la Praga -. locul secund 
la echipe femei și locurile 2—3 la 
simplu femei (Maria Alexandru și Ella 
Constantinescu)... . 1965, campionatele 
mondiale de la Ljubljana : locul IV la 
echipe femei... 1966, campionatele euro
pene de la Londra : Maria Alexandru 
— campioană continentală... 1967 : 
C.S.M. Cluj (pentru a cincea oară la 
băieți) și Progresul București (fete) au 
cîstigat trofeele „C.C.E/.

Pe această listă sumară de rezultate 
nu au fost incluse o serie de perfor
manțe anterioare cum ar fi cele Î7 
titluri mondiale și alte nenumărate 
titluri europene și internaționale cuce
rite de sportivii români în ultimii 
20 de ani.

Ce a adus însă anul 1968 tenisului 
de masă, atît de glorios pînă nu de

,C.C.E."... Cluj, 27 
eliminată din 

aprilie : Maria 
titlul de cam-

mult? București, 25“ianuarie : Progresul 
- ui „c~- r" ' ”

C.S.M. este
Lyon, 22 
a pierdut 
Europei 1 

scadența 
i nu putea

este eliminată din 
martie : 
„C.C.E."...
Alexandru 
pioană a

Așadar, 
sosit, 
timp ce 
masă i~ 
noi : 
Jitka .... .....
Rudnova, Svetlana Grinberg, Stanislav 
Gomoskov (U.R.S.S.), Borzsei, Beieznai, 
Jonyer (Ungaria), Karenza Smith (An
glia), Bo Persson (Suedia), Draguti.O 
Șurbek, Mijana Resler (Iugoslavia),— ca 
să nu fie amintiți și alți jucători con- 
sacrați și totuși tineri — în tenisul de 
masă autohton nimic nou, nici o lică
rire la orizont. De ani de zile se 
contează doar pe Maria Alexandru 
(care si-a făcut pînă acum cu priso
sință datoria), pe Radu Negulescu, 
Adalbert Rethi, Dorin Giurgiucă. Practic 
este de-a dreptul imposibil ca un 
sportiv sau o țară să dețină la infinit 
supremația în vreun sport. De acord. 
Dar dispariția aproape totală de pe 
pozițiile fruntașe ale acestuia, ca la 
Lyon (competiție care marchează cea 
mai slabă comportare a jucătorilor 
români la „europene") este însoțită de 
tristul orizont la care nu se întrevede 
nici o perspectivă mai încurajatoare. 
Cu cine s-ar putea împrospăta loturile 
reprezentative ? Cînd cehoslovaca llona 
Vostova, la 14 ani, devine campioană 
a Europei, fruntașii noilor noastre pro
moții de jucători iși fac bagajele 
după primele tururi chiar în competi
țiile de juniori. Au trecut și anii cînd 
tenisul de masă românesc dobîndea 
trofee la „Criteriul european de ju
niori". Prin urmare, cu excepția Măriei 
Alexandru și poale, cu toarte, foarte 
multă îngăduință, a lui Dorin Giurgiucă, 
alți |ucători de valoare tenisul de 
masă românesc nu are. Și, situația 
schimbului de mîine 
văzut — este precaiă. Cauzele care au 
dus la această stare de fapt ca și mă
surile necesare pentru îndreptarea si
tuației au fost, nu o dată, sugerate 
de ziarul nostru. Să rememorăm, 
în treacăt doar, cîteva din titlurile 
unor asemenea articole apărute, de 
pildă, în 1967 și 1968 : „E primăvară în 
ianuarie", „Cît va mai dura diletantis
mul în conducerea tenisului nostru de 
masă ?", „Unde ne sînt juniorii ?", 
„Despre Criteriul european de juniori 
și despre alte... criterii", „Ne reîntoar
cem din drum", „Ecouri ale internațio
nalelor...", „Din dulcele și amarul unui 
examen sportiv", „Fiori’ de seră...". 
Criticile, sugestiile și apelurile conținute 
în articolele citate nu și-au găsit însă 
audiența necesară, s-au lovit ca de 
un zid în nepăsarea și indiferența fo
rurilor tehnice respective. Mai mult 
chiar, împotriva unora dintre autorii 
articolelor menționate s-a încercat de
clanșarea unei campanii de ponegrire 
și intimidare verbală și scrisă (în note 
informative piezișe), iar unii tovarăși 
din conducerea federației de resort 
— suferind anumite influențe intere
sate — au încercat — fără succes, din 
fericire — să obțină pedepsirea celor 
care au îndrăznit să critice și să arate 
adevărul. în schimb, nu au fost luate 
măsuri pentru îmbunătățirea activității 
tenisului de masă. Rezultatul ? Acest, 
sport atît de îndrăgit și pentru care 
tineretul nostru este atît de dotat, sport 
care a adus un buchet impresionant 
de biruințe internaționale mișcării spor
tive românești în anii trecuți, a ajuns 
în greu irnpas. lată de ce, ne punem 
o legitimă întrebare. Pentru cine au 
fost scrise atîtea articole despre ping- 
pong ? Oare se gîndește cineva acum 
că poate multe din rezultatele negative 
ia care s-a ajuns ar fi putut fi evitate 
dacă semnalele ziarului s-ar fi făcut 
auzite la timp ?

Reconsiderarea rapidă a întregii 
orientări în tenisul nostru de masă a 
devenit o cerință primordială. Nu se 
mai poate accepta și în continuare 
ca lucrurile să se desfășoare ca pînă 
acum. Este necesar ca aplicarea unor 
măsuri hotârîte de îndreptare să se 
facă prin oameni compelenji, de spe- , 
cialitate. Și aceasta cît mai neîntârziat. I 
Nu mai este vreme de pierdut. Poate că ' 
acum se va înțelege în sfîrșit pentru , 
cine scriem, uneori.

Constantin COMARNISCHI

a 
r___  __ ... în

g firmamentul tenisului de 
internațional au apărut nume 

llona Vostova, Mqrta Luzova, 
Karlikova (Cehoslovacia), Zoia

Nici
pe

implacabilă 
să fie altfel.

de 
are. Și, situația 
— după cum s-a

întregii
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LA 5 LUNI DE PRIMUL START OLIMPIC

Masă rotundă organizată de ziarul „Sportul" în problemele medicale privind pregătirile pentru J. O.

(Urmare din pag. t)

de organizare 
din discuțiile

GEORGESCIJ 
la Institutul 

capacității de

condițiile specifice (altitudi
ne, climă, diferență de fus 
orar), în care se va desfă
șura Olimpiada?

Dr. P. R.: Nu, dar nu sînt 
în posesia rezultatelor exa
minărilor de acolo.

ION POPA (antrenor): 
Toți boxerii care înainte de 
plecare la săptămînile pre
olimpice din Mexic s-au pre
gătit la altitudine s-au com
portat, în general, bine. în 
1967, de exemplu, Ciucă și 
Stanef au efectuat două pe
rioade de antrenament la 
munte (21 de zile și respec
tiv 17). In Mexic am ajuns 
cu trei săptămîni înainte de 
competiție. în primele 14 zile, 
dr. Ion Stănescu ne spunea 
că a constatat deviații de la 
normal ale frecvenței cardia
ce și tensiunii arteriale. Din 
a treia zi am început să lu
crez cu elevii mei foarte tare 
(două antrenamente pe zi). 
Au suportat bine. Acuzau 
doar uscăciunea gîtului șî a 
mucoasei nazale, dar numai 
în timpul încălzirii. Este ab
solut necesară pregătirea la 
altitudine înainte de pleca
rea în Mexic.

Dr. ION ARTENESCU (me
dicul lotului de caiac-canoe, 
prezent la două săptămîni 
preolimpice. A răspuns ulte
rior, în scris, întrebărilor noas
tre). Din cei 66 sportivi olim
pici, cunoaștem 
modul de adapta
re concret la con
dițiile de mediu 
din Mexic numai 
la 10, care au par
ticipat la compe
tițiile preolimpice 
din 1966 și 1967. 
Am cercetat din
tre parametrii bio
logici pe cei ca 
ne-au stat la în- 
demînă, în cores
pondență cu mij
loacele cam rudi
mentare avute la 
dispoziție. Au fost 
utilizate 
scăriței, 
Martinet, înregis
trarea frecvenței 
cardiace și ten
siunii arteriale, 
dimineața, în eli
no și ortost.atism. 
Deși aceste ele
mente sînt ușor 
influențate de că
tre mulți factori 
din afara procesu
lui de pregătire, 
cunoașterea per
fecta a sportivilor 
și experiența per
sonală, pot compensa și ajuta, 
în măsură suficientă, urmări
rea procesului de aclimatiza
re, mai ales atunci cînd co
laborarea cu antrenorul se 
realizează perfect. Datele ob
ținute la săptămîna preolim- 
pică din 1966, unde am fost 
împreună cu dr. Fotiade, le 
consider neconcludente. Apli
căm consecvent proba Mar
tinet, se înregistrează dimi
neața frecvența cardiacă și 
tensiunea arterială. Proba 
scăriței va fi folosită la mo
mentul potrivit.

Dr. ION DRAGAN (direc
torul Centrului de Medicină 
Sportivă): Pînă în prezent, 
cunoaștem reactivitatea unei 
cincimi sau șesimi din mem
brii lotului olimpic la con
dițiile din Mexico City, și 
cam la 50—60 la sută dintre 
ei la altitudine, în general, 
prin testări efectuate la noi 
în țară sau în alte părți. în 
1967. 18 atleți s-au antrenat 
in U.R.S.S. (menționez că a 
fost îndeplinită doar condiția 
de altitudine, nu și de climă, 
temperatura osciiînd între 
minus 8 și minus 10 grade). 
Circa 25 de candidați de la 
caiac-canoe s-au pregătit pe 
lacuri situate la înălțime (16— 
18 în Mexic ; 6—8 Ja Font 
Romen în Franța). Au mai 
fpst testați 3 înotători (dintre 
care Cristina Balaban a fost 
și în Mexic) ; 16—17 scrimeri 
(13 în Bucegi, 3—4 în Me
xic) ; 14 luptători (dintre
care 5 în Franța. 2 în orașul 
viitoarei Olimpiade); 3 hal
terofili (în Bucegi) ; 12 tră
gători (5 au participat la 
săptămînile preolimpice).

Lucrind trei ani cu sporti
vii antrenați la altitudine, nu 
am găsit nici un subiect care 
să nu fie adaptat după trei 
săptămîni.

Dr. MIRON GEORGESCU: 
Deci, trei săptămîni sînt 
ficiente 7

Dr. 1. D.: în general, 
în altă ordine, efectele 
trenamentului în Bucegi 
foarte bune. Modificările de 
ordin vegetativ, cardiovascu
lar și respirator sînt, pare-se, 
supei pozabile cu cele obți
nute prin șederea în Mexic.

Dr. BRADU FOTIADE (șe
ful serviciului de explorări 
funcționale al Spitalului Fun
deni) : Am însoțit delegația 
de sportivi români la săp
tămîna preolimpică din 1966. 
Prima chestiune pe care mă 
rugase conducerea C.N.E.F.S.- 
ului să o cercetez : în ce mă
sură condițiile orașului Me
xic reprezintă un obstacol 
pentru sportivii ce fac efor
turi sub trei minute. Pot să 
afirm că Mexicul va fi o pro
blemă și pentru cei ce fac 
eforturi cu o durată mai 
scurtă de trei minute (mai 
ales ciclice). M-a interesat 
dacă condițiile de acolo vor 
constitui un handicap și pen
tru sportivii de tipul celor 
de la tir, care nu fac aproa
pe de loc efort fizic. Se cu
noșteau puține date, în 
sens, de la eosmonauți. 
blema aclimatizării se 
în general și pentru ei, 
menul de adaptare exprimîn- 
du-se prin modificări ale co-

ordonării și vitezei de reacție. 
Atanasi.u, pe care l-am cer
cetat, nu revenise la datele 
anterioare nici după trei săp- 
tărnîni. Viteza procesului de 
aclimatizare a fost direct pro
porțională cu durata pregă
tirii anterioare la altitudine. 
Problema aclimatizării pentru 
condițiile din Mexic se pune 
oricum, chiar și pentru cei ce 
s-au pregătit în prealabil, la 
altitudine. Nu am observat 
o corespondență între pertur
bările biologice și cele apă
rute în sfera tehnicii sporti
vului. Ultimele, fiind foarte 
mici, în genere, și n.esesiza- 
bile pențru antrenori, Cînd 
modificările pe plan tehnic 
șint perceptibile, înseamnăcă 
cele biologice au devenit foar
te serioase. Dar concluzia cea 
mai neplăcută, la care mă 
văd obligat să mă opresc 
acum, este că datele și con
cluziile examinărilor efectua
te de către noi în 1966 nu 
sînt cunoscute medicilor de 
lot. Ce s-a făcut atunci 
este, deci, valorificat. Dr. 
dovici, medicul lotului 
box, nu cunoaște, văd, 
pînă azi, cum s-a comportat

’ Mexic, 
de or-

nu 
Ra

de 
nici

Antoniu, în 1966, la 
Este vinovat sistemul 
ganizare.

Dr. V. NEȘTEANV 
rențiar Ia catedra de 
gie a I.M.F. București): în 
1965, am fost solicitați, de 
către C.N.E.F.S., mai mulți

(confe-

proba 
proba

DR. ION STĂNESCU : „Insă multe lu
cruri rămîn neclare pentru noi. Sintein 

nu sintem o comisie".Și

su-

da. 
an- 
sînt

acest 
Pro
pune 
feno-

specialiști, pentru a studia 
problema aclimatizării spor
tivilor la altitudine. Am con
sultat bibliografia de rigdare 
și am înaintat un material 
cu propuneri. După această 
fază, lucrurile au început să 
fie tărăgănate. Am dat ideea 
să colaborăm cu Centrul Me
dical al Aviației, unde se 
găseau singurii specialiști dm 
țară, care, la ora aceea, aveau 
experiență în domeniul alti
tudinii. A fost stabilită legă-

fiat, văzînd mai tîrziu că se 
redactaseră concluziile, cu 
toate că hîrti.a pe care erau 
înregistrate E.K.G.-urile ră
măsese neatinsă. în dosarul 
predat la C.N.E.F.S., conclu
ziile erau însă prezente, ex
primate numai prin adjective 
banale, fără nici o cifră e- 
xactă. în acel episod, în a- 
fară de examenele hematolo
gice efectuate de către o la
borantă, totul a fost, se pare, 
menționat din imaginație.

Dr. ION STĂNESCU (res
ponsabil cu problema medici
nii sportive în Ministerul Să
nătății) : La ora actuală sîn- 
tem în posesia unor date pri
vind adaptarea unui mare nu
măr de reprezentanți ai lo
tului olimpic, dar nu toți spor
tivii au fost testați în condi
ții de altitudine, în țară sau 
peste hotare. Pentru loturile 
de volei și canotaj, de exem
plu, nu avem date. Cu mici 
excepții, s-a efectuat ce tre
buia. Testări în 1968 nu mai 
sînt posibile. Se vor efectua, 
deci, numai pregătiri pentru 
ridicarea gradului de antre
nament și aducerea în formă. 
Dacă pînă acum au avut loc 
cercetări experimentale pen
tru a fixa metodica sau ca
drul pregătirilor pentru 1968, 
în prezent considerăm că 
metodica și obiectivele sînt 
precizate și trebuie trecut la 
aplicarea lor.

Red. : Există vreo justifi
care pentru faptul că medicii 
care s-au deplasat să efectu
eze cercetări în Mexic au fost 
schimbați de la an la an 7 
Dr. Fotiade a efectuat cerce
tări, a realizat un material 
eoncluziv, în 1966. Nu consi
derați că trebuie asigurată o 
continuitate ?

Dr. I.S. : Există un cadru 
organizatoric constituit de 
conducerea Ministerului Sănă
tății și de C.N.E.F.S. care cu
prinde un colectiv de medici 
mai larg.

Red.: Deci, totul s-a petre
cut conform unor acțiuni pre
stabilite ?

Dr. I. S. : Da.
Red. : Atunci cum se ex

plică, totuși, că o experiență 
medicală realizată la săptă- 
mîna preolimpică din ,1966 
nu ajunge nici pînă acum la 
destinație ?

Dr. I. S. : Dr. Radovici a 
lipsit de la o ședință specia
lă, cînd tovarășul vicepre
ședinte Emil Ghibu a făcut 
o informare pe fiecare lot în 
parte.

Red. : Informare pe loturi 7 
Nu există fișă pentru fiecare 
sportiv ?

Dr.
găsesc de mult Ja tovarășul 
Balaș, într-un sertar;

Red. : Cine se ocupă de a- 
sistența medicală a sportivi
lor olimpici : Ministerul Să
nătății ’ sau C.N.E.F.S.-ul ?

Dr. I. S.: Ambele, în egală 
măsură. Există o comisie 
mixtă.

Red.: Dar cine are răspun
derea ?

Dr. I.S.: C.N.E.F.S.-ul.
Red. : Considerați normal a- 

cest lucru ?
Dr. I. S. : Da, dacă ne gîn-

I. S.: Sînt făcute, se

,Nu am intrat în posesia datelor 
care au fost în Mexic".

DR. PAUL RADOVICI t „ 
biologice ale boxerilor

tura, s-a încheiat un protocol 
de colaborare, dar practic s-a 
făcut exțrem de puțin și nu 
din vina tovarășilor de la 
Centrul Medical al Aviației, 
între timp, a început să fie 
amenajată o bază de pregă
tire la altitudine, dar cu în
târziere, pierzîndu-se un an. 
Cu greu s-a demarat prin 
primăvara lui 1967. Și îna
inte și după această dată, 
toate acțiunile la care am 
participat au fost grevate din 
punct de vedere științific, de 
vicii organizatorice și consi
der că nu au valoare științi
fică. Sportivii nu veneau cînd 
trebuia la control. în februa
rie s-a efectuat examinarea- 
martor de la șes, iar expe
rimentul la altitudine s-a e- 
fectuat tocmai în septembrie, 
interval care nu mai permi
tea confruntarea biologică a 
sportivului, cu el însuși. Ni 
s-a promis că vom avea sus 
pe munte un electroencefalo- 
graf : nu ni s-a trimis. Alte 
aparate ne-au venit defecte. 
Cu toate aceste lacune, am 
înțeles care trebuiau să fie 
metodele optime de testare, 
dar ulterior mam mai fost 
solicitați. Consider că nici 
una dintre determinările e- 
fectuate n-au putut conduce 
la obținerea unor date obiec
tive. La unul dintre așa- 
zisele experimente realizate 
s-a întâmplat ceva de-a drep
tul hazliu : electrocardiogra
mele făcute pe un lot au ră
mas,. din întâmplare, într-un 
dulap, încuiat cu lacăt. Cel 
care ave^hcheia a foșt stupe-

puns. In 1966 se hotărîse să 
fie strînsă toată substanța cer- 

' cetărilor noastre și pe baza 
ei să se planifice acțiunile 
din 1967, iar la sfîrșitul a- 
nului următor să procedăm 
la fel, pentru 1968. Nu s-au 
realizat aceste proiecte. Sub
liniez deficitul 
care transpare 
noastre.

Dr. MIRON
(medic primar 
de expertiză a 
muncă): La întrebările aces
tei mese rotunde ar trebui 
să răspundă cei care au lu
crat și lucrează direct cu lo
turile olimpice, în condiții de 
altitudine. Care sînt modifi
cările survenite în procesul 
de adaptare, cum pot fi com
bătute, cînd dispar ? Ar tre
bui să fie cunoscute reactivi
tatea și comportarea în con
diții de altitudine a fiecă
ruia din cei 200 de sportivi 
nominalizați, datele tuturor 
experimentelor și investigați
ilor ar fi necesar să se gă
sească centralizate undeva. 
Ele ar fi trebuit să fie ob
ținute în condiții corespunză
toare unor concluzii științi
fice, apoi cunoscute și valo
rificate de către medici, an
trenori, sportivi. Am să e- 
xemplifjc cum a fost reali
zată o testare cu pretenții de 
experiment. Nouă boxeri, 
care de două luni nu mai fă
cuseră antrenamente intense

dim la problemă, în comple
xitatea ei. Că mai colabo
rează și alte departamente, e 
altceva.

Dr. I.D. : Ministerul Sănă
tății este unicul organ care 
răspunde de problemele me
dicale în România. Consider 
anormal să se creadă că o 
altă organizație îl poate su
plini, chiar și în ceea ce pri
vește asistența medicală a 
sportivilor olimpici. De altfel, 
nici C.N.E.F.Ș.-ul nu pretinde 
acest lucru.

Dr. I. S. : De pregătirea o- 
limpică răspunde un colectiv 
medical compus din patru 
persoane.

Dr. B. F. : Cine sînt ?
Dr. I. S. : Dr. Drăgpn, dr. 

Demeter, dumneata și cu 
mine.

Dr. B. F. : Nu știam că e- 
xistă o comisie și nu știam 
că fac parte din ea. Eu am 
fost solicitat și am lucrat in
tens în 1965. Apoi, din ce în 
ce mai puțin. După ce am 
revenit din Mexic, la sfîrșitul 
lui octombrie 1966, am între
bat ce fac cu materialul adus 
de acolo. Nu l-a citit nimeni. 
Am lăsat materialul la con
ducerea C.N.E.F.S.-ului, aș
teptând indicații- în vara lui 
1967, la o ședință convocată 
la Centrul de Medicină Spor
tivă, am întrebat de ce nu 
difuzăm concluziile experien
țelor noastre, ca să venim în 
sprijinul celor ce-i pregătesc 
pe sportivi ? Nu mi s-a răs-

DR. MIRON GEORGESCU i (stingă) i,tn exemplul arătat și in altele similare sînț cur 
prinse greșeli de' concepție fi de organizare". J

DR. BRADU FOTIADE 3 „In fiecareședință am întrebat: ce facem ? Cum acționăm ? Nici 
un răspuns" t _______

de studii axate pe o concep
ție și o metodică de investi
gație unitară și riguros exac
tă, încît să existe acum rezul
tate cu valoare aplicativă, ge
nerală și individuală, în con
formitate cu care să se ac
ționeze în cursul anului 1968.

Dr. I.S.: în 1965 s-au făcut 
testări numai în țară (la săp- 
tămîna preolimpică nu s-a tri
mis medic). Pentru 1966 am 
schițat cîteva teste, pe care 
le-am considerat ca fiipd cele 
mai abordabile. Au fost apli
cate de dr. Bradu Fotiade și 
de dr. Ion Artenescu în Me-

pentru noi. Sîntem și nu sîn- 
tem o comisie.

Dr. M. G.: De cîte ori m-affl 
interesat de vreo problemă 
medico-sportivă, mi s-a răs
puns că este rezolvată de că
tre comisia specială a Minis
terului Sănătății. Deci, există 
un asemenea organism. Dacă 
există și nu funcționează este 
o treabă pe care nu are rost 
să o ascundem. Există o co
misie ? Există un Centru ? 
Lucrurile se cam confundă.

Dr. I.S.: Conducerea 
C.N.E.F.S.-ului i-a numit pe 
acești patru oameni. In pre
gătirea olimpică are atribuții 
doar această comisie.

Fotiade nu are
■ obligații de muncă față de 

C.N.E.F.S., și ceilalți trei la 
fel, fiind salaria'ții Ministeru
lui Sănătății sau ai Ministe
rului învățămîntului. Cînd 
faci o comisie .cu oameni care, 
practic, nu-ți aparțin, la un 
moment dat 
se diluează 
roba.

Dr. B F.:

Red. : Dr.

CERCURILOR
OLIMPICE

și veneau de la mare, au fost 
duși la munte și introduși în
tr-un program de pregătire 
drastic, fiindcă venea meciul 
cu echipa R. F. a Germaniei. 
In prealabil fuseseră exami
nați la șes. Cînd s-au înapo
iat de la munte, în loc să fie 
aduși la o nouă testare în 
condiții standard, o parte 
dintre ei nu s-au mai prezen
tat, iar alți sportivi au ple
cat mai întâi acasă, venind a- 
bia ulterior la control, după 
excese de, tot felul. Valoarea 
științifică a unui astfel de 
experiment este formală, 
cvasinulă. în exemplul meu 
și in altele similare sînt cu
prinse greșeli de concepție și 
de organizare. Și din discu
țiile de acum reiese existența 
unor defecțiuni organizatori
ce. Np se constată unitate de 
acțiune în abordarea și re
zolvarea aspectelor biologice 
ale pregătirii olimpice. Cînd 
un membru al comisiei me
dicale olimpice nu știe că 
face parte din ea, cînd altul 
(dr. Andrei Demeter) n-a mai 
participat la ședințele ei de 
multă vreme, povestea începe 
să semene cu a celor 10 ne
gri mititei.. Anul trecut, la o 
ședință, u,ri tovarăș cu muncă 
de răspundere în acest do
meniu dădea asigurări că, 
pînă la 15 noiembrie 1967, 
toțț componenții lotului olim
pic vor avea cunoscută situa
ția aclimatizării, Mi-am ex
primat scepticismul atunci, și 
iată că acum se confirmă te
merile mele. Cred că nu cu
noaștem răspunsul concret, îp 
condiții de altitudine, decît în 
cazul unui mic număr de 
sportivi. Unde sînt datele me
dicale pentru ceilalți ?

Dr, I. S.: Un dosar este la 
tov. Balaș, altul la mine și 
mai multe sînt la Centrul de 
Medicină Sportivă. Se găsesc 
acolo fișe pentru fiecare spor
tiv care a făcut pregătire la 
altitudine.

Red.: Sportivii și specialiș
tii noștri au participat la toa
te săptămînile preolimpice. Se 
spune că s-au realizat experi
mente. studii. Interesează 
dacă, de la an la an, expe
riența medicilor și antrenori
lor a sporit, dacă cunoașterea 
sportivilor s-a adîncit, dacă 
s-a profitat, din punct de ve
dere științific, de pe urma de
plasărilor în Mexic, pe bază

responsabilitatea 
și ei se pot de-

roase. Pentru concluzii obiec
tive, subiecții trebuiau exa
minați în condiții standard, 
înainte, în timpul antrena
mentului la altitudine și după. 
Aceste premise n-au fost res
pectate decît în foarte puține 
cazuri. Mi s-a propus să fac 
un experiment la Font Ro- 
meu, în Franța, cu 
volei. Dar, dmtr-un 
organizare, trebuia 
acolo tocmai cînd 
coborau și, evident, 
zaț. Asemenea laoune au mal 
grevat și alte acțiuni.

Dr. M. G.: Am să mă refer 
la valoarea intrinsecă a ba
teriei de țeste, hotărîtă ca o- 
bligatoi’je, și expusă aici de 

Abstracție 
că nu se 

se pare că 
fond. Pe a- 

paramețrîî

lotul de 
deficit de 
să plec 
sportivii 

am refu-

xic. Concluziile lor au fost di
fuzate medicilor de loturi, an
trenorilor, metodiștilor. într-o 
mare consfătuire la Centrul 
de Medicină Sportivă (februa
rie 1967) am dezbătut, selec
ționat și îmbunătățit „bate
ria" de teste ce trebuie apli
cată în pregătirea sportivilor 
olimpici. Apoi, în 1967, am 
pus în practică ce s-a hotărît 
în februarie. Fiecare medic 
de lot a primit un material 
tipărit cu toată metodica de 
examinare a sportivilor la al
titudine, precum și o anexă 
la care a lucrat și dr. Fotiade, 
cuprinzînd sfaturi pentru in
terpretare.

Red.: După selecția para
metrilor (în februarie 1967), 
considerați drept cei mai ex
presivi, au fost efectuate exa
minări periodice 
lele, necesare ?

Dr. i. S.: Sînt 
medici de loturi 
fecțuează decît un număr mic 
de teste, deoarece au concep
ția lor foarte personală, chiar 
dacă nu întrutotul științi
fică. Nu avem cum să le im
punem punctul nostru de ve
dere...

Red.: Există probabil o e- 
vidență a modului eum sînt 
efectuate periodic aceste tes
tări omologate, la toate lotu
rile olimpice. Comisia medi
cală cunoaște cum sînt rea
lizate ?

Dr. I. D.: Centrul de Medi
cină Sportivă a sesizat Mi
nisterul Sănătății, că la lotul 
de volei, de pildă, ele nu se 
fac. După o lună am referit 
la fel despre lotul de tir. Au 
apărut opoziția antrenorilor 
și chiar o serie de conflicte.

Red.: Comisia medicală nu 
s-a arătat neliniștită de fap
tul că investigațiile medicale 
obligatorii sînt 
unele loturi ?

Dr. I. S.: Ba 
dese multiplele

Dr. M.G. “ 
Dr. I. D. :

dicină Sportivă.
Red.: De ce nu Ministeru

lui... ?
Dr. I. S.: în comisia medi

cală fiecare își are felia lui 
-de activitate. Dr. Drăgan face 
sesizările, dar le face în nu
mele comisiei. Eu mă ocup 
de chestiuni organizatorice, 
deoarece se știe că sînt și la 
Ministerul Sănătății. însă 
multe lucruri rămîn neclare

în 
ță, pe care am 
Eugen Mareș, 
ministrului sănătății, am 
trebat: ce facem ? Cum 
țianăm ? Nici un răspuns.

Red.: Considerați că pentru 
Olimpiada din Mexic, medi
cina sportivă a fost mai in
tens solicitată și mai bine 
utilizată de către C.N.E.F.S., 
C.O.R.,. antrenorii ele lot, pre
ședinții de federații, decît în 
alte împrejurări?

Dr. M. G. : S-ar putea ob
ține un răspuns doar verifi- 
cîndu-se 
medical, acumulat în pregă
tirea Olimpiadei actuale și a 
celei trecute.

Dr. B, F.: Am fost bine 
folosiți îp, 1865 și parțial în 
1966. Pe atunci, nimic.

Red. : Comisia medicală 
care răspunde de pregătirea 
olimpică este mulțumită de 
activitatea ei și de colabora
rea cu C.N.E.F.S.-ul ?

fiecare ședin- 
avuț-o <-.i 

adjunct
tov. 

al 
în- 
ac-

materialul faptic
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la interva-

o serie de 
care nu e-

ignorate la

da. O dove- 
sesizări.

: Cui ați sesizat ? 
Centrului de Me-

DR. ION DRĂGAN: „Cunoaștem reac
tivitatea la altitudine a 50—6(F/>) din 

membrii lotului olimpic".

tov. dr. Drăgan. 
făcîud de faptul 
prea aplică, mi 
are și lacune de 
numite planuri, . 
sint prea numeroși, de nerea
lizat în condițiile medicului de 
lot. Dar, concomitent, «șic 
insuficientă pentru depista
rea tulburărilor de reglare ve
getativă și deficitar prii: lipsa 
oricărui mijloc de investigare 
a sistemului neuromuscular, 
Iiotăpîtor în anumite sporturi. 
Cred că olimpicii noștri au 
fost exțrem de puțin investi- 
gați și eufipșcuți în condiții 
de altitudine. Ar fi trebuit să ' 
existe undeva, poate la Cen
trul de Medicină Sportivă,, 
un material documentar cu» 
toate datele referitoare la a> 
cjimatizarea sportivilor ro
mâni în Mexic, iar acestea să 
fie permanent fructificate. Re
marc o serioasă lipsă de in
formare. Ar fi bine, măcar 
de acum înainte, să fie soli
citate și folosite instituțiile și 
specialiștii care pot ajuta. 
Centrul Medical al Aviației, 
serviciul de explorări funcțio
nale al Spitalului Fundeni și 
Institutul de 
pacității de 
xemplu.

Red.:
ceasta

expertiză a ca- 
muncă, de e-

considerați a* 
chiar acum ?
Dr. M. G.: Da. 

Numai dacă se 
vor asigura con
diții de lucru 
specialiștilor, în
cît să aibă și el 
satisfacția că au 
realizat o muncă ■ 
științifică.

Dr. B. F. : Sînt 
pesimist. Există 
pe undeva o ro
tiță ruginită. Trei 
experimente s-au 
efectuat la Spita
lul Fundeni, dar 
valoarea lor ști
ințifică a fost li
mitată. Sportivii 
ori n-au venit 
de lac, ori atunci 
cînd s-au prezen
tat au făcut-o pe 
sărite, încît coh- 
dițiile experimen
tului au fost ul
tragiate. Nu poți 
compara pere cit 
mere, sau pe Po
pescu cu Ionescu 
(după cum s-au 
decis să vină la 
control) și să pre
tinzi că 
intă.

Dr. I. 
cialiștii

faci ști-

rganizînd masa rotundă, a cărei desfășurare v-a 
fost prezentată în ceea ce a avut ea mai intere
sant, redacția ziarului nostru și-a inaugurat, de 
fapt, seria materialelor dedicate pregătirilor spor
tivilor români pentru marea confruntare din Me
xic. Apelînd la specialiști din domeniul medicinii

sportive, la antrenori, psihologi și la cîțiva medici de loturi, 
am intenționat să ne informăm cititorii, dar și să dezbatem 
problemele atît de controversate ale aclimatizării (nu numai 
la diferența de altitudine, deoarece aceasta nu este singurul 
factor solicitant, așa cum s-ar mai putea crede de către unii), 
sportivilor susceptibili de a fi prezenți la startul J.O. din 
acest an, sau de mai tîrziu, astfel încît ei să fie pe deplin edi
ficați și să pornească spre Mexic fără complexe, cu calm 
și luciditate.

Prima concluzie pe care o așternem pe hîrtie este nega
tivă : dintre cei convocați din timp și cărora ii s-au înmînat 
în scris chestiunile ce aveau să fie dezbătute, doar antreno
rul Ion Popa și dr. Radovici, ambii de la lotul de box, ne-au 
onorat cu prezența lor. Au absentat antrenorii : Radu Huțan, 
Andrei Vîlcea, Nicolae Voicu, Ion Corneanu, Constantin Du
mitrescu, Vasile Chelaru și dr. Andrei Demeter, doar puțini 
dintre ei din motive obiective. Și-au trimis răspunsurile în 
scris : conf. dr. V. Neșteanu și dr. Ion Artenescu.

Prin urmare lipsă de interes față de aspectele medicale ale 
Olimpiadei din Mexic, legate direct de pregătirea sportivi
lor, tocmai din partea acelora care ar trebui să se considere 
primii beneficiari ai studiilor medicale.

lată și celelalte concluzii: numeroase lacune organizato
rice, unele aproape de neconceput —■ ca de pildă, incapa
citatea comisiei medicale de a se reuni măcar de cîteva ori 
în decursul intervalului olimpic ; blocarea observațiilor medi
cale în dosare și sertare, nesesizată de nimeni, neconfrunta- 
rea datelor culese de diverși medici, în vederea extragerii 
unor concluzii cu forță de generalizare (toate acestea ni se 
par a fi fost lesne de evitat, dacă ar fi existat un interes

Dr. B. F.: Nu sînt mulțu
mit de colaborarea cu 
C.N.E.F.S.-ul. Datele existen
te, considerate fondul obiec
tiv de cunoaștere biologică a 
sportivilor, se bazează pe ex
perimentele din 1965, 1966 și 
1967. Dar, ca om de știință, 
eu nu apreciez valabilitatea a- 
cestor date, deoarece nu au 
fost obținute în condiții rigu-

Ș.: Șpe- 
pot fi 

utili în general, dar acum, în 
ceasul al 11-lea, nu prea mai 
văd cum. La Fundeni nici nu 
sînt posibilități. O serie de 
specialiști își vor aduce apor
tul direct din luna iunie, lu- 
crînd la paza de la Piatra 
Arsă.

Dr. I. D.: Nu văd eficiența 
colaborării cu Institutul de 
expertiză.

FiiEHimiimnimii-iHiHiiiiiimiiii;
major pentru cercetarea științifică, o lucidă și perseverentă S 
organizare a acestei acțiuni). "

Absentează, într-un procent destul de mare, testările com- " 
plete și periodice, chiar la acei sportivi care au, de pe acum, 
pașaportul pentru Mexic în buzunar.

Ignorarea, de către unii antrenori, a indicațiilor medicale 
pe toată durata pregătirilor și acceptarea de către federații 
și, în cele din urmă, de către C.O.R. și C.N.E.F.S., a unei si
tuații neconforme cu profilul științific necesar sportului de 
performanță, nu numai în condiții de altitudine, ci în toate 
circumstanțele (situație pe care o considerăm inacceptabilă 
pentru prezent).

Comisia medicală (chiar așa amputată cum era) a dovedit 
un mod sectar de lucru, ignorind o serie de alre instituții care 
ar fi putut s-o ajute în pregătirile pentru J.O. (vezi propu
nerile dr. M. Georgescu și afirmațiile dr. V. Neșieanu).

Absența acelor accepte proprii oricărei activități științifice : 
organizare impecabilă, orientare precisă, confruntare îndrăz
neață (dar colegială) de opinii, folosirea de martori obiectivi 
pe toată durata experimentelor, extragerea de concluzii cu 
forță de generalizare și impunerea lor tuturor loturilor, prin 
intermediul federațiilor, C.O.R. și C.N.E.F.S.

Toate aceste observații se pot înmănunchia înfr-una : inter
valul olimpic (4 ani) nu a fost judicios folosit pentru o cer
cetare medico-sportivă riguros științifică, din multiple și 
diverse cauze (unele obiective dar cele mai adeseori subiec
tive) nici de către cei desemnați să o facă si nici de către 
forurile (încă neprecizate chiar pentru cei în cauza), care 
poartă învestitura răspunderii pregătirilor pentru Olimpiadă.

(Din partea ziarului „Sportul" au participat la masa ro
tundă : Em. Valerio, R. Balaban, H. Naum).

într-un număr viitor al ziarului vom publica punctele de 
vedere ale invitaților noștri privind preocuparea pentru pre
gătirea psihologică a sportivilor în general, dar și în raport 
cu apropiata Olimpiadă, după care vom fi în măsură să 
dezvoltăm sumarele concluzii cu care încheiem materialul 
publicat astăzi.
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Puncte de vedere la încheierea diviziei feminine FINALĂ ȘCOLARĂ

Spre deosebire de altele, 
ediția 1967—1968 a diviziei A 
la baschet feminin a fost, cu 
O șxcepțje, echilibrată. Lupta 
a fosț pasionantă, pînă în ul
tima etapă, atît pentru pro
movarea în turneul final, cît 
și pentru evitarea ultimelor 
două locuri care aduceau re
trogradarea. Multe meciuri 
S-au încheiat la diferențe mi- 
nime. fapt care ilustrează, de 
asemenea, apropierea valorică 
a participantelor.

Excepția de care aminteam 
O constituie campioana țării. 
Politehnica București. înmă- 
nunchind un lot valoros, cu 
aproape tot ce are mai bun. 
actualmente, baschetul nostru 
feminin, studentele bucu- 
reștene s-au impus de la pri
ma etapă și au cucerit vic
torii după victorii, la scoruri 
concludente, datorită mai ales 
presingului practicat în retur. 
Este un succes meritoriu, 
pentru care multiplele noas
tre campioane merită toate 
laudele. Dar, tocmai pentru 
că beneficiază de un aseme
nea lot. considerăm că, măcar 
'de acum înainte, preocuparea 
jucătoarelor și a antrenorului 
nu trebuie să se limiteze la 
a cuceri primul loc în divi
zia A. Adevăratul scop al 
pregătirii echipei trebuie să 
fie o cît mai bună compor
tare în întîlnirile internațio
nale. Dar, pentru aceasta sînt 
necesare mai multe eforturi 
'din partea jucătoarelor, pre
cum și un program interna
țional bogat și mai judicios 
alcătuit. Adică, contractele 
să fie încheiate cu formații 
valoroase (cum a fost, de 
pildă, Lokomotiv Sofia) și nu 
cu echipe mediocre (de exem
plu, Clermont Ferrand — 
Franța).

roviarelor. Abia spre sfîrș'i- 
tul returului, o dată cu rein
trarea celor două jucătoare 
de bază, Rapid a început șă 
ss apropie de valoarea reală, 
pentru ca în turneul final să 
obțină trei victorii și să cu
cerească locul I în clasamen
tul special alcătuit. Desigur, 
faptul că Rapid nu a partici
pat la lupta pentru titlu 
(Politehnica era campioană 
cu multa etape înaintea în
cheierii returului) nu poate fi 
ceva îmbucurător pentru bas
chetul nostru feminin. Rapid 
are la dispoziție cîteva luni 
pentru a-și asigura o bună 
comportare în viitorul. cam
pionat. Este de datoria jucă
toarelor să le folosească din 
plin. Apelul se adresează în 
special jucătoarelor tinere, al 
căror aport este încă nesa
tisfăcător. Ne referim, în pri
mul rînd, la Octavia Bițu, al 
cărei progres este încă insu-

tur și retur, influențează ne
gativ forma echipelor, deoa
rece, din păcate, pregătirile 
încep cu foarte puțină vreme 
înaintea desfășurării primei 
etape) ; unele competiții in
ternaționale se dispută în aer 
liber ș'ț, deci, jucătoarelor 
noastre fruntașe le sînt utile 
și meciurile oficiale în con
diții asemănătoare (ca să 
mai vorbim de succesul 
care se bucură jocurile 
nocturnă). propunem 
viitoarea ediție a diviziei 
se desfășoare cu același 
măr de echipe (10), dar cu 
trei tururi, dintre. care unul 
în aer liber. Și, bineînțeles, 
turneul final, a cărui utilitate 
și spectaculozitate sînt incon-, 
testabile (chiar și cel din a- 
cest an s-a bucurat de un 
oarecare succes, deși cam
pioana era cunoscută).

nu 
de 
în 
ca 
să 

nu-

D. STANCULESCU

(Urmare din pag. 1)

★

Un capitol aparte se cuvine 
echipei Rapid București, cla
sată pe locul secund. Unele 
indisponibilități de lungă du
rată (Anca Racoviță și Do
rina Suliman) au determinat 
un start slab din partea fe-

Ecațerina Vogel, actualmente 
cea mai bună jucătoare a Po
litehnicii București, un exem
plu de conștiinciozitate și mo

destie.
Foto : A. NEAGU

fiețent față de posibilitățile 
sale și de condițiile create.

■Ar

LA FOTBAL
12 mai, la oreleDuminică

8,30, pe stadionul Politehnica 
se va desfășura finala școlilor 
generale bucureștene. Cele 
două finaliste sînt Școala ge
nerală nr. 163 și Școala gene
rală nr. 171. Același stadion 
va găzdui la 19 mai meciul 
omolog dintre echipele liceelor, 
ale căror finaliste urmează a 
fi desemnate șăptămîna vii
toare.

Modificări în programarea 
jocurilor diviziei B
Federația Română de Fotbal 

aduce pe această cale la cuno
ștința tuturor conducerilor sec
țiilor de fotbal că, începînd 
din 12 mai 
XXIII-a), toate 
vizia B se vor 
care duminică, 
Ia orele 17,30.

Jocurile programate în ca
drul diviziei C se vor disputa, 
de la această dată, numai du
minica, de la ora 10 dimineața.

Nu se admite nici o modifi
care fată de zilele și orele sta
bilite mai sus.

De asemenea, meciurile di
viziei 
etapa a XXIII-a vor începe la 
ara 17,30-

1868 (etapa a 
jocurile din di- 
disputa în fie- 
cu începere de

A ce vor avea loc în

ETAPA PRONUNȚĂRILOR?

wwmwi khibwihiim. Par), a 3-a

JȚECHIPA DE TINERET A JUCAT CURAJOS, OFENSIV
declară antrenorul Dincă Schileru după meciul de la Olsztyn

Clasamentul diviziei 
masculine A

1. Din. BUC.
2. Steaua
3. Poli. Buc.
4. Univ. Cluj
5. X.C.F.
«. Poll. Gl.
7. Univ. Tini.
8. Rapid Buc.
9. poli. Iași

10. Crișul
Oradea

11. comerțul
Tg. Mureș

12. Farul C-ța

— Avem Și noi o tradiție 
favorabilă : nu pierdem cu Po
lonia în deplasare. In ce mă
sură ține de această tradiție 
ultimul rezultat de egalitate, 
realizat de formația de tine
ret ? — l-am întrebat pe antre
norul Dincă Schileru.

— După opinia mea, mai de
loc. După a gazdelor noastre, 
intr-o proporție notabilă- La 
sfirșitul partidei ele au făcut 
imediat legătura șl incriminau 
un fel de complex de inferio
ritate resimțit in fața echipe
lor ramuneș.lț. Adevărul esțe 
c.ă noi am avut ocazii de gol 
mai mult" st mai clare de- 
cît polonezii, ;

— Formula echipei pe care 
ați aliniat-o nu prea coincide 
cu cea preconizată anterior.

— Am fost handicapați de 
numeroase indisponibilități sur
venite in zilețe imediat pre
mergătoare. Dincuță, Păciulețe, 
Kis, Dumitru au trebuit să fi?

înlacuiți, dar și așa 
echipei s-g păstrat in 
sură. Remarc pe Boc (cel mai 
bun jucător al pgrtidei, după 
opinia mea), pe Gornea, N. Ia- 
nescu, Anca (în postura de mij
locaș defensiv) și pe Schiopu.

— O comparație între valoa
rea expanenților tinerei gene
rații de fotbaliști din România 
și Pol apia ne este favorabil^ ?

— In general, confruntarea 
mi se pare echilibrată, totuși 
unii dintre jucătorii noștri au 
parcă o tehnică ceva mai cize
lată (Boc, Tătaru, Radu).

— Se apropie meciul ctț Sue
dia. Cu cine veți merge în in- 
tîmpinarea lui ?

— Adversar foarte 
Trebuie șă-i opunem, 
sprgzece pe măsură- 
aceasta ne-am gîndit 
măm o echipă din cei mai buni 
jucători sub 23 de ani. în a- 
fara lui Dobrin și Comag, so
cotiți „prea consacrați". Igt-o,

cogziunea 
bung mi-

dificil, 
un un- 
Pențțu 

«4 fqr-

cu mențiunea că titularii și re
zervele pot oricind schimba 
locurile ip funcție de randa
mentul viitor: Goniea (Moldo
van) — N. lonescu (Crețu), Boc 
(larțul). Dinu (Aneș), Dele^nu, 
Dincuță, Dumitru ~ 
III), Radu (Șchiopu), 
Oblemenco (Dumitrache), 
tara (Jercan).

— Ați văzut (la televizor) 
partida Polonia—Olanda ?

— Numai o repriză. Echipg 
Olandei (viitoare adversară a 
naționalei noastre) m-a pus pe 
ginduri. A fost net superioară 
formației poloneze, recent au
reolată de senzaționala victo
rie cu 8—0, obținută în dauna 
Turciei. Olandezii au o tehnică 
excelentă, sînt voinici și rapizi 
și ar fi cîștigat dacă nu li șe 
refuza o evidentă lovitură de 
lg 11 ra.

Dumitru (Dumitriu
Grozea,

Tă-

Romulus BALABAN

Codreanu controlează balonul sub privirile lui Dridea și Oprișațt. (Fază dig meciul Petrolul- 
Rapid, disputat in tur, la Ploiești)

mult, orice echipă vizitatoare 
în capitala Banilor avea, din 
oficiu, zero puncte.

La Bacău, e de așteptat ca 
elevii lui Bone să încerce să 
recidiveze jocul reușit în 
compania Rapidului la Bucu
rești.

Dacă, azi, Pițeștiul va fi un 
pol al emoțiilor, nu ne îndoim 
însă că mîine stadionul Re
publicii va fi un al doilea 
pol al unor emoții la fel de 
aprinse. Progresul și Steagul 
roșu disputîndu-și o CARTE 
’ 'A"”, J drept acope-

a numelui viitoarei campioa
ne. întrucît fotbaliștii mili
tari cunosc perfect cota maxi
mală a acestui meci, e de aș
teptat ca și ei — întocmai ca 
piteștenii — să-și apere șan
sele aruneînd în întrecere 
toate atuurile de care dispun.

Dintre celelalte meciuri, in
teresant pentru vîrful clasa
mentului pâre a mai fi jocul 
Rapid—Petrolul. Un cititor 
ploieștean ne-a spus, insidios, 
următoarea ghicitoare : „Dacă, 
să zicem, Steaua pierde la 
Pitești, Petrolul bate pe Ra
pid și apoi învinge și pe F.C. 
Argeș și pe Steaua, cu care 
urnsează să joace, ghici, ciu
percă, cine va cîștiga campio
natul

Cam mulți DACĂ. E drept, 
însă, că în fotbal totul e po
sibil...

Referitor la restul meciuri
lor, anticipăm un joc frumos 
la Arad. Atît U.T.A. cît și 
Universitatea Cluj par aflate 
în formă.

O partidă pe cît de dispu
tată, pe atît de echilibrată se 
anunță a fi cea de la Craio
va. Studenții olteni vor căuta, 
probabil, să-și amintească azi 
— în joc — că, pînă nu de

MARE, care are 
rire divizia A.

în încheiere, 
jocurilor de azi : 
cău—A.S.A. Tg.
Crajova—Farul, Rapid—Petro
lul, F.C. Argeș—Steaua, U.T.A. 
— „U“ Cluj. Mecjul Progre
sul — Steagul roșu șg dispută 
mîine. Partida Jiul—Dinamo 
București va 
mai.

progrșimul 
Dinamo Ba- 
Mureș, ,,U“în legătură cu sistemul de 

disputare a diviziei, în ultima 
vreme s-au vînturat sumede
nie de propuneri. Esențial 
este, însă, că dacă se va 
schimba ceva (și este cazul 
să se schimbe), să se țină 
seama de cîteva aspecte în
semnate : echipele să joace 
cît mai multe meciuri, pe o 
perioadă cît mai îndelungată 
(este prea bin's cunoscut fap
tul că pauzele mari dintre 
două campionate, sau dintre

avea loc la 12
1 1698—1271 39
3 1593—1344 37
8 1392—1275 32
9 1386—1330 31
9 1291—1273 31

20 19
20 17
20 12
20 11
20 11 ,

9 11 1445—1492 29
8 12 1388—1476 28

11 1369—1337 27
13 1252—1495 27

14 1186—1433 26
13 1268—1393 25
15 1147—1307 25

20
20
19
20

20

19
20

Foto : V. BAGE AC
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lucrul principal 
echipei noastre

Dan Crîstea învingător
în concursul de schi

de pe Valea Albă
Duminică 

roși iubitori
dimineață, nume-

_____  de schi, venit: din 
Bușteni și din celelalte stațiuni 
de pe Valea Prahovei, au asis
tat la concursul de schi desfă
șurat pe Valea Albă, în orga
nizarea comisiei de specialita
te a județului Prahova. Cursa 
de slalom special a oferit con- 
curenților prilejul unei între
ceri echilibrate, disputate în 
condiții bune, pe o zăpadă ex
celentă. Primul loc la seniori 
a fost cucerit de Dan Cristea 
(Clubul sportiv Sinaia) care a 
totalizat în cele două manșe (a 
cîte 41 de porți) 71,6 (36,9 -ț- 
34,7). L-au urmat în clasament: 
2. D. Munteanu (A.S.A. Bra
șov) 72,9 (36,8 + 36,1); 3. V. 
Brenci (A.S.A.) 74,5; 4—5. K. 
Gohn (Dinamo) și Gh. Vulpe 
(CI. șp. Sinaia) 76,3; 6. C. Tă
băraș (CI. sp. Sinaia) 76,8. La 
juniori, victoria a revenit lui 
I. Tudor (St. roșu Brașov) cu 
6?,Ș, urmat de I. Bălan (Ca- 
raimanul Bușteni) 64,6 și Alex. 
Bpgdan (CI. sp. Sinaia)

Această cursă face 
dintr-o serie de trei 
asemănătoare, în urma 
va fi decernată „Cupa primăve
rii". Următoarele concursuri 
vor avea>loc la 12 și la 19 mai, 
tot pe Valea Albă.

65,7.
parte 

dispute 
cărora

I

Resorturi psihice la jocul de la Linz
Se par® c| 

care a lipsit 
la Linz nu a fost tehnica, nici 
jucătorii de talent, ci în mod 
surprinzător: curajul. Așeza
rea echipei în repriza a doua 
și felul cum a reacționat la 
presiunea adversarului au do
vedit o timorare nejustificată 
de valoarea adversarului și cu 
atît mai puțin de forțele pro
prii arătate în prima repriză.

Ideea esențială în concepția 
tactică a echipei a fost desigur 
temporizarea jocului în mijlo
cul terenului. Acest joc trebuia 
realizat avîndu-1 ca pivot 
Dobrin sprijinit de Grozea 
ocazional, de Dinu. Lucrul 
cesta a reușit satisfăcător
prima repriză, dar în a doua, 
Dobrin nemaifiind sprijinit.,, 
eșafodajul tactic s-a prăbu
șit. Regruparea forțelor in fa
voarea apărări; nu a adus re
zultate bune. Slăbindu-se mij
locul terenului, s-a tăiat orice 
posibilitate de a se mai ataca, 
iar apărarea a fost expusă 
unei presiuni permanente că
reia, pînă la urmă, trebuia să-i 
cedeze.

Regruparea tactică din tim
pul jocului — fie că a fost 
impusă, fie că a fost spontană 
— a dovedit că jocul a fost a- 
bordat intr-o stare psihică re-

31» gar ) -

zumată la evitarea unei 
geri. Adică din capul 
s-a renunțat, chiar dacă 
plin conștient, la victorie. Căci 
cine nu vrea mult, de obicei 
nu este suficient de insistent 
pentru a obține măcar ceva sa
tisfăcător. Or, la Linz, se pu
tea cîștiga și 
cei în cauză, 
ei au evoluat 
povara unei 
prea grele, comportîndu-se ca 
si cum se aștepta de la ei să 
facă uitate dintr-o dată toate 
insuccesele ultimilor ani.

O stare de spirit de acest fel 
nu putea să nu 
rea tactică și să 
într-o măsură, și 
nice. Consecința 
rea unui minim 
care ar fi fost necesară pentru 
aprecierea mai justă a posibi
lităților adversarului, care nu 
numai că nu a impus restruc
turarea în mers a tacticii ini
țiale, dar de-a dreptul a cerut 
continuarea acesteia ca singu
ra soluție aplicabilă pentru 
păstrarea avansului cîștigat pînă 
la victorie. Și aceasta victorie 
părea perfect posibilă pe baza 
evoluției echipei din prima re
priză. Dar starea de timorare

U{Z ;.t ihM > bl li, Vm

a tulburat clarviziunea și cal
mul necesar pentru aprecierea 
realistă a raportului de foițe.

Această experiență ar trebui 
folosită pentru a insufla mai 
mult curaj echipierilor și teh
nicienilor naționalei în vederea 
încercărilor viitoare. In pri
mul rînd presa, apoi și tehni
cienii fotbalului nostru ar tre
bui să contribuie la crearea 
unei atmosfere mai destinse în 
jurul reprezentativei, care să 
permită, mai bine decît s-a 
făcut la Linz, să șe pună în 
evidență unele calități de loc 
neglijabile existente fără indo- 
iqlă în fotbalul nostru, afit in 
potențialul de joc al sportivi
lor cit și in capacitatea condu
cerii tehnice. Jocul de la Linz 
a dovedit existența acestora.

Iu prezent, echipele noastre 
joacă în înțîlniri internaționale 
extrem de crispat, ca și i 
fiecare rezultat ar trebui 
răspundă 
„a fi sau 
românesc, 
acest fel 
străduința de a obține rezulta
te de valoare.

Jocurile cu miză oricît de 
mare trebuie abordate cu cu
raj, cu o dorință fermă de a

învinge și nu numai de a ’s« 
comporta onorabil. Sportul este 
al celor cutezători, igr victoria 
sportivă aparține celor ce vor 
cu mai multă putere. In acest 
fel se creează acea stare de spi
rit care permite cucerirea vic
toriei. Un succes mare este 
totdeauna și o autodepftșire a 
celor care-I obțin. Dar această 
Stare de spirit nu se naște spon
tan, ea trebuie pregătită psi
hic de absolut toți factorii care 
șe preocupă de fotbal în țara 
noastră.

infrîn.. 
locului 
nu de-

Campionatul republican de juniori
fi cel de calificare

Noua împărțire administrativ- 
teritorială a țării a dus la înlo
cuirea formulelor de disputare a 
competițiilor cu faze la nivelul 
fostelor regiuni : campionatul de 
calificare șl cel al juniorilor. 
Pentru a evita dezorientarea or
ganizatorilor acestor competiții, 
Biroul federației de volei a fă
cut unele precizări în acest sens. 
Astfel, s-a stabilit ca, după dis
putarea, pînă la 31 mai, a fazei 
județene a campionatului de ca
lificare (care înlocuiește cam
pionatul regional), șă urmeze o 
etapă interjudețeană, care să 
opună campioanele a două ju
dețe limitrofe. lată-le : Suceava
— Neamț, Bacău — Botoșani, Iași
— Vaslui, Galați — Vrancea, Con
stanța — Tulcea, Buzău — Brăila, 
Ilfov — Prahova. Teleorman — 
Dîmbovița, (Argeș — Olt, Vîlcea
— Dolj. Gorj — Mehedinți, Caraș 
-Severin — Timiș, Arad — Bi
hor, Satu Mare — Maramureș, 
Sălaj — Cluj, Bistrița Năsăud — 
Mureș, Sibiu — Harghita, Bra
șov — Covasna, Municipiul Bucu
rești — Ialomița, Hunedoara — 
Alba. Se vor juca două meciuri 
(pe 8 iunie, după-amlază si 9 
iunie, dimineața), în urma cărora 
se va decide echipa calificată. 
Jocurile masculine — amindouă
— vor avea loc într-un județ. în 
timp ce cele feminine șe vor des-

rul — Galati 122—66. Organi
zarea a fost excelentă, rezul
tatele foarte slabe. (T. Siriopol, 
coresp.).

In categoria B a diviziei na
ționale de atletism s-au înre
gistrat rezultatele :

GRUPA I

GALAȚI: Bacău — Galați
113—68; Bacău — Constructo
rul Buc. 104—102, Constructo-

V
fășura în celălalt județ. Echipele 
calificate — 20 la număr — atît 
în campionatul fetelor cît și al 
băieților, vor participa la o etapă 
pe zone ^stabilite după criterii 
geografice), între 21 și 23 iunie. 
Vor fi 5 zone (a cîte 4 echipe), 
federația urmînd să stabilească și 
locul de desfășurare a 
Cîștigătoarele de zone 
apoi, în etapa finală : 
pentru promovare.

Etapa pe județ a . 
campionat a fost fixată la 1 sep
tembrie.

în campionatul republican al 
juniorilor etapa județeană se în
cheie pe 12 mai. Modificările for
mulei de disputare a campiona
tului sînț absolut identice cu 
ceîe ale campionatului de cali
ficare : aceleași perechi de ju
dețe, tot 5 zone (data de dispu
tare 14—16 iunie) și etapă finală 
(7—11 august). Următorul cam
pionat începe la 1 octombrie.

fiecăreia, 
se întrec 
3—7 iulie,

viitorului

L A
ROMAN: Progresul Buc.— 

Neamț 117—100, Progresul — 
Iași 114—111, Neamț—lași 
106—104. Cîteva ■ rezultate : 
110 m.g. — V. Suciu (I) 14,9 
sec, înălțime — O. Tănăsel (I) 
1,97 m (bărbați), lungime — 
Rodica Țarălungă (N) 5,69 m, 
suliță — Georgeta Morărescu

scenariul D.PTqPESCU și GEO SAIZESCU mueica-RAW SEPBAN

OCTAVIAN COTE&CU, CONSTANTIN
BÂLTÂREȚU, PUIU CÂLiNBSCU, 

MIHAI FOTINO

un fii’trTde^n 
GEO SAIZESCU |

5TIAN PAPAIANI 
sLLA PETRESCU 
SZELBS

pe 
și, 
a- 
|n

asta o știau și 
dar din păcate 

acolo timorați de 
responsabilități

(N) 44,94 m, greutate — Anca 
Gurău (P) 14,30 m. (G. Aramă, 
coresp.).

GRUPA A II-A

inhibe sindi- 
nu paralizeze, 
execuțiile teh- 
a fost pierde- 

de luciditate,

N. BRAȘOVEANU

O SCRISOARE
cum 

i să 
întrebării dramatice: 
a nu fi“ a fotbalului 
O stare de spirit de 

constituie o frînă în

A CLUBULUI STEAUA
Ieri, pe adresa Birp.UlUl 

C.N.E.F.S. a sosit o scrisoare din 
partea conducerii clubului bucu- 
teștean Steaua, prin care aceasta 
solicită efectuarea, de către or
ganele C.N.E.F.S.. a unți anche
te în legătură cu suspiciunile care 
s-au exprimat despre partida de 
fotbal steaua — Jiul Petroseni. 
disputată șîmbătă 4 mai. Biroul 
d.N.E.F.S. a dispus alcătuirea 
uției comisii de cercetare. Rezul
tatele vor fi date publicității.

Cristian Dovids confirmă,
declin de formă

TG. MUREȘ : Mureș — Ma
ramureș 111—62, Mureș — Hu
nedoara 109—61, Hunedoara — 
Maramureș 97—87. 110 m.g. — 
Sebestyen (M) 15,5 sec, înăl
țime (b) Dașa (M) 1,95 m, pră
jină — Szabo (M) 4 m. (C. 
Albu, coresp.).

calde felicitări. Că este 
bun mecanic știam. Că a 
șit să stăpînească, la un ni
vel superior, majoritatea pro
cedeelor tehnice necesare 
unui excelent motocrosist 
ne-o dovedește acum. El a 
cîștigat —■ este drept, la o di
ferență de numai 3,8 sec — 
în fața lui Paxino -rtapa de 
duminică și i-a demonstrat 
campionului că-i va fi un re
dutabil adversar, de care va 
trebui neapărat șă țină 
seama.

Victoria lui Dovids a fost 
însă facilitată de comportarea 
sub posibilități a lui Paxino 
și acest lucru trebuie să dea 
de gîndit stilistului. El tre
buie să se pregătească 
mai multă seriozitate 
dorește să-și păstreze 
cîștigat anul trecut.
meritul după două
1. DOVIDS 16 p, 2. Paxino 12 
p, 3—5. Chițu, 
man 
7—8.
rie 2

La 
în
PUIU, lupta pentru 
loc s-a dat între campionul 
clasei, E. SEILER, și GH. ION 
(M. Dăneseu a concurat bol
nav și n-a fost un adversar 
de temut). Gh. Ion i-a dat 
campionului o repljcă vigu-

un 
reu-

roasă, demnă de valoarea șa. 
El a condus plutonul în pri
ma manșă, pînă în turul 7, 
țir.îndu-1 la respect pe Seiler. 
Campionul, însă, cu un finiș 
impresionant, șî-a adjudecat 
manșa, în repriza secundă, 
Seiler a pornit hotărît și (cu 
excepția turului 4. în care a 
codat șefia lui Gh. Ion) a 
condus fot timpul, talonat de 
steiist, și a cîștigat ne merit. 
Clasamentul după două eta
pe : I. SEILER
Puiu, Dăneseu 8
7 p, 5. Ștefan 
resteș 3 p, 7.
8. Sasz 1 p.

întrecerea tineretului a 
în evidență pe bucureștenii 
MATEI și ZIDARU precum 
și pe ploieșteanul CÎRJAN 
(acesta avînd peste 22 de ani 
participă H.C.). Clasamentul 
după două etape : 1. MATEI 
12 p, 2. Dinu 8 p,
Kolcsar, Zidaru 6 p, 5. M. 
Constantin 4 p, 
cratz, Vasilescu 
raschiv 2 p.

în încheiere, 
pentru buna
concursului de către activiștii 
sportivi din Cîmpulung Mus
cel și o notă slabă starterului 
pentru modul defectuos în 
care a dat plecarea la primele 
două curse.

Pe traseul de motocros din 
Cîmpulung Muscel a fost du
minică, cu prilejul celei de a 
doua etape a campionatului 
de motocros, o animație deo
sebită. Publicul prezent în 
număr mare la curse, a fosț 
răsplătit pentru stoicismul cu 
oare a îndurat razele fierbinți 
ale soarelui, prin dueluri de 
ridicat nivel tehnic și spec
tacular. Satisfacția a fost în
tregită și de surpriza plăcută 
furnizată de stelistul GHEOR- 
GHE ION — decanul de vîr- 
Stă al motocrosiștilor români 
— în evidentă revenire de 
formă la „500“ ca și de evo
luția metalurgistului CRIS
TIAN DOVIDS în postură de 
lider autoritar la „250“. Dacă, 
pînă nu de mult, Dovids ne 
obișnuise cu 
capricioasă, cu 
lucite dar și 
zdrobitoare, în
el demonstrează o maturitate 
sportivă pentru care merită

CRAIOVA: Dolj — Arad 
130,5—86,5, Dolj — Sibiu 117— 

98, Sibiu — Arad 111,5—95,5.
Nici un rezultat de consemnat. 
(M. Vlădoianu, coresp.).

o comportare 
victorii stră- 
cu înfrîngeri 

actualul sezon

ORADEA : Prahova — Bihor 
126—108, Prahova — Caras Se
verin 149—60, Bihor — Caras 
Severin 140—61. înălțime (f) 
— Olga Furia? (B) 1,60 m, Cor
nelia Toma (B), 1,57 m, 100 m 
(f) — Veronica Anghel (P) 12.5 
sec, 100 m (b) — Zeno David 
(B) 11,0 sec. — record județean 
egalat. (Paul Lorincz, coresp.).

CU 
dacă 
titlul

Clasa- 
etape:

REINTRA OVIDIU PUIU

14 p, 2—3. 
p, 4. Gh. Ion 
5 p. 6. 
Lucaci

Ke-
2 P,

scos

Campionatul național de 
motocros programează dumi
nică dimineața, la Tg. Jiu, 
cea de a treia etapă. Cu a- 
cest prilej își vor face rein
trarea OVIDIU PUIU (Stea
gul roșu Brașov) și EUGEN 
KERESTEȘ (Steaua), întorși

recent din turneul pe care 
l-au întreprins în Franța, 
unde au participat la 5 con
cursuri internațional^. Prezen
ța lui Puiu la startul probei 
de 500 cmc va da desigur un 
plus de interes întrecerii ma
șinilor grele.

Savin, Co- 
4 p, 6. Stephani 3 p, 
lonescu Cristea, Maca- 
p, 9. A. Ion'escu 1 p. 
clasa motoarelor mari, 
lipsa brașoveanului O. 

primul

3—4.

6—7. Pan-
3 p, 8. Pa-

o mențiune 
organizare a

Ion DUMITRESCU



ROMANII VICTORIOȘI
In triunghiularul de tir

Ieri s-a încheiat pe poli
gonul Tunari din Capitală 
triunghiularul internațional 
de tir pentru tineret — 
la care au participat trăgă
tori din România, Iugoslavia 
și U.R.S.S. După cele trei 
zile de întreceri, în care s-au 
disputat 10 probe, bilanțul se 
prezintă astfel s România 7 
locuri I, Iugoslavia 2 și 
U.R.S.S. 1. Comportarea spor
tivilor noștri este remarca
bilă. Să nu uităm că printre 
adversari s-au numărat tră
gători de valoare internațio
nală, ca cei iugoslavi (la pușr 
că) și sovietici (la pistoale), 
iar rezultatele cu care româ
nii s-au clasat pe primele 
locuri, sînt încurajatoare.

în ultima zi a competiției 
s-au desfășurat întrecerile Ia 
probele de armă standard 
3x20 focuri senioare și seni-

ori și pistol viteză, proba e- 
liminatorie. Două din cele 
trei probe au fost cîștigate 
de țintașii noștri 3 Marina Va- 
siliu, la pușcă, și Marcel Roș
ea, la pistol, iar la băieți, 
armă standard, 
fost ocupat de 
Epifamici.

primul loc a 
iugoslavul D.

4R& l.

(proba eli- 
dominat de

Pistolul viteză 
minatorie) a fost 
concurenții români care, în- 
cepînd din semifinale, și-au 
disputat între ei întîietatea. 
Cei trei pistolari sovietici au 
fost eliminați în optimi defi-

Selecționabilii ne provoacă emoții!
Selecționabilii (sau cei aflați 

In vederile federației de resort) 
pentru meciul cu Cehoslovacia 
ne dau emoții. Evoluția lor în 
meciurile de sîmbătă și dumi
nică, din „Cupa Primăverii", a 
fost departe de a satisface. 
Desigur, cu uneia excepții.

A plăcut, de pildă, jocul

ferm, al lui Rășcanu, după 
cum a lăsat o frumoasă im
presie fantezia creatoare a lui 
Leonte. S-au confirmat — o 
dată în plus — posibilitățile in
finite ale lui Veluda. De ase
menea, s-a impus Penciu, care 
a reușit să atenueze, în parte, 
impresia slabă din meciul cu 
Selecționata armatei franceze. 
Mai departe, însă ?

A surprins profund jocul lip
sit de personalitate al selecțio- 
nabililor din. echipa Grivița 
Roșie. Dinu n-a mai acționat 
cu dezinvoltura sa caracteristi
că, în timp ce V. Rusu a apă
rut cu destulă întîrziere la re
punerile din margine. Țibuleac, 
Irimescu, țVusek, Oblemenco, 
fără a juca slab, n-au arătat, 
totuși, suficientă clarviziune. 
Poate și pentru faptul că Di
namo n-a reușit să-1 solicite 
in măsura așteptată, așa cum 
s-a întîmplat în turul „Cupei 
Primăverii", cu puține 
mini în urmă.

Cea mai alertă dintre 
dele etapei a fost cea 
Gloria și Steaua. Rugbyștii de 
la Gloria au evoluat cu multă 
îndrăzneală, fapt care a dgs-

cumpănit — Ia început — echi
pa Steaua, condusă de altfel. 
Dar, ca valoare, nici acest meci 
n-a spus prea mult.

Și o alttt caracteristică a eta
pei : multe din echipele noas
tre din prima divizie nu apli
că — integral — noile preve
deri regulamentare. Excepții: 
Steaua, Constructorul, Progre
sul, Am înțeles, dintr-o discu
ție purtată nu de mult cu re
prezentanții federației, că a- 
cestea vor deveni literă de lege 
pentru toate echipele o dată 
cu returul „Cupei Primăverii". 
De ce (și cît timp) se mai în- 
tîrzie ?

Nu știm cărui fapt se dato- 
rește acest interes scăzut pen
tru pregătirea în vederea me
ciului cu reprezentativa Ceho
slovaciei, care bate la ușă. Se 
ignorează vizibil dificultatea ă- 
cestei partide. Se trece cu ve
derea că la ultima noastră 
confruntare sportivă, de la 
Praga, s-a obținut un puțin 
măgulitor 9—9. Sau, poate, pen
tru că meciul este programat 
la București...

Tiberiu STAMA

nală — Alehin cu 291 p 
(din 300 posibile) și Nepom- 
neașcii 289 p — respectiv, în 
sferturi de finală — Kopeikin 
294 p. Rezultate: (semifina
le) Roșea 295 p — Atanasiu 
293 p, Dumitriu 292 p — Fla- 
maropol 291 p; (finală) Roș
ea 296 p — Dumitriu 289 p.

Armă standard 3x20 focuri 
senioare: 1. Marina Vasiliu 
557 p (pe poziții: culcat 190 
P, genunchi 187 p, în picioare 
180 p), 2. Aritina Bițică 557 
p (la poz. culcat 187 p), 3. 
Mariana Antonescu 554 p, 4. 
Veronica Stroe 552 p, 5. 
Magda Borcea 552 p, 6. Ani- 
șoara Petrache 550 p. Cele 
două trăgătoare sovietice, Iri
na Mescereakova (550 p) și 
Valentina Antonova (539 p) 
au ocupat locurile șapte și, 
respectiv, zece. Seniori: 1. i). 
Epifamici (Iugoslavia) 565 p,
2. N. Gusev (U.R.S.S.) 560 p,
3, Șt. Alerhand (România) 
559 p, 4. Br. Pavlovic (Iugo
slavia) 557 p, 5. A. Savenkov 
(U.R.S.S.) 557 p, 6. V. Peicev 
(Iugoslavia) 556 p.

în concursul republican do
tat cu „Cupa Steaua" s-au în
registrat următoarele rezulta
te î Armă standard 3x20 
focuri seniori: 
(Steaua) 566 p, 
(Steaua) 564 p, 
(Steaua) 559 p, 
hand (C.S.M. Arad) 559 p, 5. 
D. Vidrașcu (Dinamo) 558 p, 
6. Gh. Sicorschi (Dinamo) 554 
p. (La fete clasamentul este 
identic cu cel de Ia „triun
ghiular"). La skeet, ieri s-au 
tras 75 de focuri după care 
pe primele trei locuri se află : 
I, Albescu (Steaua) 72 t, Gh. 
Sencovici (Steaua) 71 t, G. 
Pintilie (Steaua) 70 t și D. 
Danciu 68 t. „Cupa Steaua" 
continuă azi cu următoarele 
probe: 
(30+30 
calibru 
focuri.

standard
1. P. Șandor
2.
3.

N. Rotaru
T. Coldea

4. Șt. Aler-

săptă-

parti- 
dintre

DOCUMENTAR 
„0 I N A M 0"

Studioul cinematografic 
„Al. Sahia" a realizat, cu 
prilejul aniversării a 20 de 
ani de la înființarea clu
bului sportiv Dinamo, un 
documentar dedicat eveni
mentului. Pelicula trece în 
revistă momentele impor
tante ale activității de 
două decenii desfășurată 
de această grupare frunta
șă, punctează principalele 
succese interne și interna
ționale ale dinamoviștilor, 
contribuția adusă la dez
voltarea sportului româ
nesc. Regia filmului apar
ține lui Eugen Popiță, 
imaginea o semnează ope
ratorul K. Keamil, iar co
mentariul — ziaristul spor
tiv loan Chirilă. Zilele a- 
cestea documentarul 
vedea lumina ecranului.
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UN MECI DECISIV PENTRU CAMPIONII

O fază din meciul Suedia — Spania (1—1), desfășurat recent 
la MalmO. Unul din înaintașii spanioli ratează o bună ocazie

PLECAREA BOXERILOR NOȘTRI
(„OLIMPICII") LA AMSTERDAM

Astăzi dimineață a părăsit 
Capitala, plecînd cu avionul 
la Amsterdam, delegația bo
xerilor noștri care vor par
ticipa la marele turneu inter
național organizat de forul 
olandez de specialitate. Dele-

gația cuprinde pe C. Ciucă, 
N. Gîju, N. Moldovan, I. Co
vaci, Gh. Chivăr, I. Moneași 
I. Aiexe. Delegația este înso
țită de antrenorul Ion Popa 
și arbitrul Marin Stănescu.

Dintre cele 8 meciuri (tur- 
retur) ale sferturilor de finală 
din campionatul european de 
fotbal au mai rămas două de 
disputat. Unul are loc azi, la 
Madrid (Spania-Anglia), iar ce
lălalt sîmbătă, la Moscova 
(U.R.S.S.-Ungaria).

în rîndurile de mai jos ne 
vom ocupa de meciul zilei i 
Spania-Anglia. Campionii mon
diali se prezintă pe stadionul 
Bernabeu cu o zestre cam in
consistentă : 1—0, realizată a- 
cum cîteva săptămîni la Lon
dra. Englezii au șanse de califi
care în următoarele variante: 
victorie, scor egal sau o în- 
frîngere la un punct diferență 
cu condiția să marcheze și ei 
(de pildă 1—2, 2—3, 3—4 etc.). 
Trebuie să subliniem că la 
punctaj și scor general egal, 
după cum a declarat recent 
Sandor Bares, vicepreședinte 
al U.E.F.A., intră 
dublarea golurilor 
deplasare.

Alf Ramsey are
griji în legătură cu alcătuirea

formației. Din lot lipsesc • se
rie de fotbaliști de primii tnînă 
ca portarul Banks, fundașul 
central Jackie Charlton, mijlo
cașul Stiles și înaintașul Beli. 
Sub semn de întrebară sînt și 
Greaves și Summerby. Latul 
este alcătuit din : Bonetti (por
tar), Knowles, Newton, Wilson 
(fundași), Mullery, Hunter, 
Moore (mijlocași), Ball, Hunt, 
Hurst, B. Charlton, Thompson, 
Peters (atacanți).

Echipa Spaniei, care și-a ve
rificat recent lotul în meciul 
cu Suedia de la Malmă (rezul
tat: 1—1), va alinia cea mal 
bună formație, din care nu lip
sesc Pirri, Grosso, Gento.

Formația 
după acest 
semifinale,

care se va califica 
meci, va întîlni în 
echipa Iugoslaviei.

în aplicare 
marcate în

însă multe

PROGRAMUL SAPTĂMÎNII

pistol 
focuri) 
mare

calibru mare 
și armă liberă 
(300 m) 3x40

T. RABȘAN

A

In jurul
LA ADDIS ABEBA s-a dispu

tat returul meciului dintre e- 
chipele Etiopiei și Nigeriei, 
contînd pentru preliminariile 
olimpice. Gazdele au cîștigat 
cu scorul de 1—0 (0—0). învin
gători cu 3—1 în primul joc, 
fotbaliștii nigerieni s-au cali
ficat pentru turneul final din 
Mexic.

balonului
9 puncte (din 6 meciuri), Nef- 
tianik Baku — 9 puncte (din 7 
meciuri), Spartak Moscova —
9 puncte (din 6 meciuri) etc.

rotund

au
A

cea mai mare surpriză 
in Cupa campionilor europeni11■

ÎNTR-UN MECI restantă din 
cadrul campionatului U.R.S.S., 
echipa Lokomotiv Moscova a 
întrecut cu scorul de 5—2 
(2—1) formația Torpedo Kuta
isi.

în clasament conduce neîn
vinsă echipa Dinamo Kiev cu 
10 puncte (din 7 meciuri), ur
mată de Lokomotiv Moscova —

REZULTATE înregistrate în 
campionatul R. D. Germane : 
Chemie Leipzig — Lok. Leipzig 
3—1 ; F.C. Union Berlin — 
F.C. Karl Marx Stadt 0—1 ; 
Wismut Aue — F.C. Erfurt 
0—0 ; F. C. Magdeburg — Mo
tor Zwickau 
Halle — F.C. 
0—2; F.C. 
Vorwărts Berlin 3—0.

ției Flamuratari pe care a în
vins-o cu scorul de 3—0. Alte 
rezultate: Besa — Tomorl 
0—0; Luftetari — Traktori 
1—0. Trei partide au fost ami
nate.

în clasament continuă să 
conducă echipa Partizan.

MIERCURI: Spania — An
glia (C.E. — în 
tur 0—1);
Bayern Miin- 
chen — Milan 
(„Cupa 
lor" — 
0—2).
Benfica
ventus („C.C.E 
— tur).

SÎMBĂTĂ: U.R.S.S. — Un
garia (C.E. — 
în tur 0—2).

Cupe- 
în tur

JOI: — Ju-
‘U-

1—2 j Chemie 
Hansa Rostok 

Zeiss Jena —

ÎN ETAPA a 8-a a campiona
tului albanez, Partizan Tirana 
a obținut o nouă victorie, de 
data aceasta în dauna forma-

„MARELE PREMIU AL SPANIEI" LA MUTOCICLISM
CANELLAS (125 CMC), READ (250 CMC) SI AGOSTINI 

(500 CMC) - ÎNVINGĂTORI
PE CIRCUITUL Montjulch 

din Barcelona s-au desfășurat 
întrecerile „Marelui premiu al 
Spaniei", contînd pentru cam-

Specialiștii prezenți la între
cerile de sabie de la Buda
pesta din cadrul C.C.E. au co
mentat pe larg victoria echipei 
Steaua asupra Legiei Varșovia, 
fruntașă pe plan mondial, con- 
șiderind-o drept un succes de 
proporții și, oricum, cea mai 
mare surpriza a competiției. 
Amănunte în legătură cu acest 
meci și, în general, privind 
comportarea sabrerilor de

Steaua in C.C.E. le-am solici
tat — telefonic — antrenorului 
echipei bucureștene, C. Stelian.

— Ceea ce a contribuit esen- 
ț!al la victoria noastră asupra 
Legiei a fost modul în care au 
înțeles să abordeze sabrerii de 
Ia Steaua partida cu 
lor adversari. Adică,

valoroșii 
curajos,

forțînd ritmul, 
la

la
cu

un asalt la 
un moment 
8—6. Dar, la
au comis o

dezinvolt, de la egal la egal. 
Numai așa am reușit să ne im
punem încă de la primele asal-

turi și să ne menținem, iniția
tiva tot timpul meciului. Oa
menii de bază ai echipei au 
fost. Vintilă și C. Nicolae, care 
au punctat de cite 3 ori, apoi 
Alexe, cu 2 victorii și Bădescu.

— Ce s-a întimplat în me
ciul cu Akademik Sofia ?

— Partida cu sabrerii de la 
Akademik, decisivă pentru ca
lificarea noastră în rindul pri
melor 6 formații, a însemnat, 
intr-un fel, continuarea succe
sului din fața Legiei. Este a- 
devărat că bulgarii au avut ini
țiativa, conducînd cu 3—1 și 
5—3, dar după aceea, trăgătorii 
de la Steaua, 
s-au impus de 
altul, reușind 
dat să conducă
acest scor, arbitrii 
serie de erori grave, de altfel 
sesizate și dezaprobate de pu
blic. care au îngăduit adversari
lor noștri să egaleze și să cîș- 
tige la tușe.

— Cum au „mers" in gene
ral sabrerii Stelei ?

— Sînt mulțumit de evoluția 
lor în acest concurs de anver
gură și sînt ferm convins că 
printr-un rodaj continuu, ei se 
pot afirma tot mai mult pe plan 
internațional. Vintilă, Nicolae, 
Bădescu și ceilalți trăgători 
sînt scrimeri cu infinite posibi
lități, lucru remarcat și de an
trenorii sovietici, francezi, un
guri, și italieni, mai ales. De 
altfel, dl. Ferrari, șeful delega
ției italiene, ne-a rugat să dăm 
curs unei invitații transmise 
federației noastre de resort, de 
a participa la un tradițional 
turneu ce se organizează, tot în 
această lună, la Padova...

Octavtan Vintilă (stingă), unul dintre cei mai activi sabreri 
ai echipei Steaua in întrecerile pentru G.G.E. Iată-l, in plin 
asalt, in compania trăgătorului Stavrev (Akademik Sofia).

în divizia A la polo
în urma etapei de duminică, 

clasamentul diviziei A la polo 
arată astfel:
1. Dinamo Buc.
2. Steaua Buc.
3. Voința Cluj
4. Rapid Buc.
5. Prog. Buc.
6. vagonul Arad
7. Crișul Oradea
8. Politeh. Cluj

38—22 10
38— 9 ‘
38—28
26—12
21—32
14—19

5 5 0 0
4 4 0 0
5 3 11
4 3 0 1
6 12 3
3 111
4 1 0 3 20—29
5 1 0 4 20—29

8
7
6
4
3
2
2

9. I.C.F. 5 1 0 4 19—33 2
10. Ind. lînel Tlm. 5 0 2 3 20—41 2

Etapa de duminică 12 
programează următoarele par
tide : Politehnica Cluj — Pro
gresul ; Crișul Oradea — Va
gonul Arad; Dinamo — Ind. 
linei Timișoara; Steaua — Ra
pid și I.C.F. — Voința Cluj.

mai

Primul record

in aer liber N
Primul concurs în aer liber 

al copiilor bucureșteni — pri
mul record național. Autor i 
Emil Tschilcshe (Rapid) în 
vîrstă de 10 ani — 1 127,1 la 
100 m spate. Alte rezultate i 
E. Manolescu 1 :13,2 la 100 m

spate (14 ani), 2 :51,3 la 200 m 
mixt și 2 : 45,5 la 200 m spate; 
V. Boboc 1 :29,8 la 100 m 
bras ; P. Ghindaru 68,0 la 
100 m liber; L. Țăndăreanu 
3 :08,9 la 200 m bras ; Ro
di ca Lungu 1:18,6 la 100 m 
liber.

Tiparul 1 1. F. „Informația", «Lr. Brezoianu 23—25,

pionatul mondial de motoci- 
clism.

La clasa 125 cmc., pe primul 
loc s-a clasat sportivul spaniol 
Salvador Canellas (pe o moto
cicletă „Bultaco"), care a 
parcurs 102,347 km în 55 : 05,54. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Ginger Molloy (Noua Zee- 
landă, pe „Bultaco") 55 : 03,13 
și Neinz Rosner (R.F. a Germa
niei pe „M.Z.") 56:50,96. La 
clasa 250 cmc., victoria a reve
nit englezului Phil Read (pe 
o mașină „Suzuki"), care a fost 
cronometrat pe distanța de 
125,091 km cu timpul de 
lh 03: 28,33. Italianul G. Agos
tini, campion mondial la clasa 
500 cmc., și-a adjudecat victo
ria la această categorie reali- 
zînd lh 16 : 16,61 pe 150,626 
km pilotînd o motocicletă 
„M.V. Augusta".

RENAȘTERII"
H VANCOUVER

Teiefoto U.P.I.-AGERPRES
Dsbbie Meyer 17:36,9 pe 
1 500 liber, Susan Pedersen 

60 sec pe 100 m liber

RECORDURI DE NATAȚIE

In cadrul campionatului eu
ropean feminin de echitație, 
la Roma, s-a disputat proba 
de obstacole dotată cu „Pre
miul Renașterii". Victoria i-a 
revenit grațioasei sportive 
Ann Drummond-Hay (Marea 
Britanic) pe calul Xanthos II.

IN FOTOGRAFIE, învingă- 
toarea în timp ce trece un 
obstacol în timpul „Premiu
lui Renașterii".

telex-radfo'telBfo
ÎN CADRUL „Cupei națiunilor" 
la rugby (grupa B), la Lisabona 
s-au întilnit selecționatele 
Portugaliei și Marocului. La 
capătul unei partide viu dispu
tate, cele două echipe au ter
minat Ia egalitate : 6—6.

PROBA DE SIMPLU feminin 
din cadrul turneului interna
țional de tenis (rezervat jucă
torilor profesioniști) de la 
Londra a fost cîștigată de cu
noscuta jucătoare americană 
Billie Jean King. în finală, ea 
a învins-o cu 4—6, 9—7, 7—5 
pe Ann Jones (Anglia).

LA ȚEL AVIV s-a disputat în-

1700 ECHIPE DE RUGBY
cunoscute peMai puțin 

meleagurile noastre, dimen
siunile popularității sportului 
cu balonul oval în Japonia 
stîrnesc uimirea : 1700 de
echipe, cu aproximativ 40—50 
mii de jucători.

De altfel, în ierarhia popu
larității, rugbyul ocupa locul 
al doilea în această țară, pe 
prim plan situîndu-se base- 
ballul. Jocurile Olimpice de 
la Tokio au produs o ușoară 
regresie a rugbyului, care a 
fost întrecut de fotbal, aflat 
acum într-o ascensiune 
rapidă.

Oricum, cu aceste 1700 de 
echipe rugbyul japonez cu-

activitate de mari 
Principala compe-

noaște o 
proporții 
tiție cuprinde două faze : una 
de întîlniri amicale, în cursul 
cărora se precizează valoarea 
fiecărei formații, și o a doua 
în care forul de specialitate 
(Japan Rugby Union) reunește 
cele mai bune opt echipe stu
dențești și tot atitea formații 
muncitorești intr-un turneu 
eliminatoriu care desemnează 
echipa campioană.

Problema terenurilor fiind 
acută în Japonia din cauza 
densității populației, rugbyul 
s-a dezvoltat numai în cadrul 
universităților, școlilor și ma
rilor întreprinderi care dis-

Mari surprize
in Turul ciclist al Spaniei

Cea de-a 12-a etapă a Turu
lui ciclist al Spaniei (Palencia- 
Gijon, 236 km) a produs serioa
se modificări în clasamentul 
general. Victoria i-a revenit 
spaniolului Perez Frances în 
7h 05 : 22, urmat de belgianul 
Spruyt — la 22 sec. și de spa
niolul Gomez del Moral — la 
1 : 23. La 1 : 29 a sosit un plu-

ton condus de Rodriguez (Spa
nia), din care mai făceau parte, 
printre alții, olandezul Janssen, 
italienii Adorni și Gimondi, 
spaniolul Echeverria și france
zul Aimar. Fostul lider, vest- 
germanul Altig a pierdut în a- 
ceastă etapă peste zece minute 
și se află acum la 7: 36 de noul 
lider, spaniolul Perez Frances.

tîlnirea internațională amicală 
de baschet dintre selecționate
le masculine ale Izraelului și 
Greciei. La capătul unui meci 
viu disputat, gazdele au obți
nut victoria cu scorul de 
70—60 (32—29).

PREMIUL „VILLA BORGHE
SE" din cadrul concursului in
ternațional de călărie, care se 
desfășoară în aceste zile la 
Roma, a fost cîștigat de cele
brul călăreț francez Pierre 
Jonqueres d’Oriola. învingăto
rul, care a concurat pe calul 
„Pomone", a acoperit traseul 
în 1 : 19,1 fiind urmat în clasa
ment de italienii G. Mancinelli

(pe ,,Petter Patter") — 1 : 24,7 
și R. DTnzeo (pe „Quatre 
Temps") — 1 : 38,8.

■
CU PRILEJUL unui concurs 
de atletism desfășurat la Los 
Angeles, tînărul sportiv ameri
can Reynaldo Brown, în vîrstă 
de 18 ani, a realizat în proba 
de săritură în înălțime perfor
manța de 2,15 m.

CEA DE-A ȘAPTEA partidă 
din cadrul sferturilor de finală 
ale campionatului mondial de 
șah, care se desfășoară la 
Belgrad între marii maeștri 
Svetozar Gligorici și Mihail 
Tal, s-a întrerupt la mutarea

IN JAPONIA
pun de baze sportive adec. 
vate.

Japonia
unei mari zone geografice cu 
o activitate rugbystică din ce 
în ce mai bogată (Thailanda, 
Hong-Kong șl aproape tot res
tul Extremului Orient).

este epicentrul

ln meciul feminin de șah

de la Vrnacka Banja

ROMANIA
IUGOSLAVIA 5-3 (8)

In întîlnirea feminină de 
șah de la Vrnacka Banja, 
care opune reprezentativele 
Iugoslaviei și României, îna
intea disputării partidelor în
trerupte scorul este favorabil 
sportivelor noastre: 5—3 (8). 
In turul al doilea au fost 
încheiate doar patru partide : 
POLIHRONIADE—STADLER 
>/2—>/2, JIFKOVICI — MA- 
KAI 0—1, BAUMSTARCK— 
MASNIAK 1—0 și JIANU— 
VUIANOVICI 1—0,

41.
în prezent cei doi preten- 

denți la titlul mondial se află 
la egalitate : 3—3.

LA 
cadrul 
universitar, 
Turner 
distanta 
de 9,4. 
revenit 
1 : 48,8.

EUGENE (Oregon), în 
unui concurs atletic 

sprinterul Willie 
a fost cronometrat pe 
de 100 yarzi cu timpul 
Proba de 880 yarzi a 
lui Jim Reverman cu

CU PRILEJUL unui concurs 
de natație desfășurat la Van
couver, la care au luat parte 
sportivi americani și canadieni, 
cunoscuta înotătoare america
nă Debbie Meyer a stabilit un 
nou record al țării sale în 
proba de 1 500 m liber pe care 
a cîștigat-o cu timpul de 
17 : 36,9 (vechiul record era de 
18:31,0).

Un nou record american a 
fost realizat și în proba de 
100 m liber feminin, în care 
victoria a revenit lui Susan 
Pedersen cronometrată în 60,0.

Norvegia - Luxemburg

LUXEMBURG 7 (Agerpres). 
— întîlnirea de tenis dintre e- 
chipele Luxemburgului și Nor
vegiei, contînd pentru „Cupa 
Davis" s-a încheiat cu succesul 
jucătorilor norvegieni, învingă
tori cu scorul de 4—1.

în ultima partidă de simplu. 
Nils Martin Elwik (Norvegia) 
l-a învins cu 6—3, 6—3, 6—0 
pe Thierry Brasseur 
burg).

în turul următor al 
ției, echipa Norvegiei 
ni formația României.

(Luxem-

competi- 
va întîl-

Năstase l-a învins pe Curtiss
Pe terenurile de tenis Foro Italico din Roma au început 

întrecerile celei de-a 25-a ediții a campionatelor internaționale 
de tenis ale Italiei, în care sînt angrenați numeroși jucători 
de valoare din toate continentele. Iată, de altfel, ordinea ca
pilor de serie ai probei de simpiu masculin : Mulligan, Richey, 
Hewitt, Okker, Riessen, Bowrey, Țiriac, Cox. Alături de 
maestrul emerit al sportului Ion Țiriac, mai participă și alți 
sportivi din țara noastră : Iiie Năstase, Sever Dron, Mariana 
Ciogolea și Iudit Dibar. în primul tur, Năstase a obtinut o 
valoroasă victorie, dispunînd de prima speranță britanică 
Peter Curtișs : 6—2, 6—3, 6—3, în timp ce Dron a fost elimi
nat de italianul Crotta cu scorul de 6—0, 2—6, 8_ 6, 6_ 2,
iar Mariana Ciogolea a debutat cu o victorie în fața i’talien- 
cei Roberta Beltrame, de care a dispus cu 6—4, 6—2. Țiriac 
va juca miercuri cu sud-africanul McMillan.

Cîteva rezultate din primul tur al probei masculine de 
simplu : Merlo (Italia)—Blanke (Austria) 6—1, 6—0, 7—5 ; Ri
chey (S.U.A.)—Szikszăy (Ungaria) 6—3, 7—5, 6—4 ; Alexander 
(Australia)—Szoke (Ungaria) 6—2, 6—4, 6—4 ; Moore (Austra
lia)—Gilardelii (Italia) 6—0, 6—3, 4—6, 6—0.


