
VIZITA ÎN ROMÂNIA
A PREȘEDINTELUI REPUBLICII FRANCEZE,

nun MIK DE tMIlIf
Marți la amiază, a sosit în 

București președintele Repu
blicii Franceze, generalul Char
les de Gaulle, împreună cu so
ția, doamna Yvonne de Gaulle, 
care, la invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, fac o vizită oficială 
în România.

Mii de bucureșteni au venit 
pe aeroport să salute pe dis
tinsul oaspete, primul șef de 
stat francez care face o vizită 
oficială în România.

In întimpinarea oaspeți
lor francezi sosesc Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat, cu soția, Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, cu so
ția. Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Ște
fan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, Iosif Banc 
și Gheorghe Gaston Marin, vi
cepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
și alte persoane oficiale.

La ora 12, avionul special 
„Caravelle" aterizează. La co- 
borîrea din avion, președintele 
Republicii Franceze și soția sînt 
salutați de președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, cu soția, de preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, cu soția, 
de George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afaceri

lor externe. Conducătorii de 
stat ai României și Franței își 
string cordial mîinile.

Comandantul gărzii de onoa
re, aliniată la aeroport, pre
zintă raportul. Fanfara into
nează Imnul de stat al Franței 
și Imnul de stat al Republicii 
Socialiste România. In semn de 
salut sînt trase 21 de salve de 
artilerie.

Președintele Charles de Gaul
le, însoțit de președintele 
Nicolae Ceaușescu, trec apoi în 
revistă garda de onoare.

Cei doi șefi de stat iau loc 
pe podiumul amenajat pe pista 
aeroportului. Adresîndu-se oas
peților francezi, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, rostește o cuvîntare 
de bun venit. Răspunde pre
ședintele Republicii Franceze, 
Charles de Gaulle. Ultimele cu
vinte ale salutului au fost 
rostite în limba română. Cuvîn- 
tările celor doi conducători de 
stat au fost subliniate de cei 
prezenți cu vii aplauze și o- 
vații.

Conducătorii de stat români 
și francezi primesc apoi defi
larea gărzii de onoare.

Un grup de tinere îmbrăcate 
în frumoase costume naționale 
oferă buchete de flori.

Președintele Charles de Gaul
le, împreună cu președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, trec prin fața mi
ilor de cetățeni ai Capitalei, 
prezenți la aeroport. Președin
tele Franței dă mina cu băr-

(Continuare în pag. a 4-a)

LUCRĂRILE SESIUNII
MĂRII ADUNĂRI NAȚIONALE

Lucrările Sesiunii a X-a a 
celei de-a V-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale au 
continuat azi dimineață, la or
dinea de zi fiind dezbaterea 
Proiectului de lege cu privire 
la apărarea, conservarea și fo
losirea terenurilor agricole.

Deputății și invitații au în- 
iîmpinat cu puternice aplauze 
pe conducătorii partidului si 
statului.

Dună dezbaterea generală, în 
cadrul căreia au luat cuvîntul 
mai tnulți deputați, s-a trecut 
la discuția pe articole. Marea 
Adunare Națională a aprobat 
prin vot secret, cu bile, Legea 
cu privire la apărarea, conser
varea și folosirea terenurilor 
agricole.

Lucrările Sesiunii continuă.

AZI, PE STADIONUL „23 AUGUST":

LOTUL REPREZENTATIV-ALLEMANIA AACHEN

Patru dintre jucătorii de la Allemania Aachen, care vor evolua astăzi în compania Lotului reprezentativi de la 
stingă la dreapta: Pavellek, Krott, Hoffmann șt Troche

Văzuți de NEAGU RADULESGU
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Meci de baschet» astă-searâ, la Floreasca 5

LOTUL DE TINERET-CUBA !ea
Reprezentativa mas-ulină de baschet a g 

Cubei susține astă-seară, în sala Flo- f 
reasca (ora 20 ; în deschidere, la ora " 
18,45, meciul feminin de categorie B Șco- ~ 
larul — I.C.F. II), întîlnirea cu lotul de 5 
tineret al țării noastre. Oaspeții, antrenați de 3 
fostul internațional sovietic Butautas, au S 
deplasat următorul lot î Cuesta (1,84 m), s 
Ruperto (1,98 m), Gonzales (1,88 m), Chape E 
(1,95 m), Montalbo (1,98 m), Canizares 3
(1,79 m), Perez (1,83 m), Calderon (1,82 m), 5
Valdes (1,89 m), Garcia (1,88 m), Del Pozo 3 
(1,98 m), Lopez (1,80 m), Aguelies (1,90 m), 5
Standard (1,98 m). 5

Lotul de tineret al României, pregătit de 5 
prof. Vasile Popescu și prof. Petrîcă Va- 5
siliu, este alcătuit din : Haneș (1,84 m), 5
Popa (1,94 m), Georgescu (2,00 m), Purcă- 5
reanu (1,90 m), Săuca (1,92 m), Prie (1,84 m), E
Stăvariu (1,98 m), Irimie (1,82 m), Moraru 5 

1(1,94 m), Samson (1,81 m), Czell (1,92 m), S 
Chivulescu (1,86 m), Roman (1,94 m), Nicu- S 
lescu (1,80 m). - "

Prima înfățișare oficială in 
fața publicului bucureștean a 
Lotului reprezentativ al Ro
mâniei, după partida de la 
Linz, se produce azi. Jocul are 
Un caracter de verificare a po
tențialului selecționabililor noș
tri înaintea partidei România 
— Olanda, care se dispută, 
după cum s-a mai anunțat, la 
5 iunie la București.

Cadrul meciului de azi: sta
dionul „23 August".

Sparing-partner : ALLEMA
NIA AACHEN, binecunoscută 
echipă din R.F. a Germaniei.

Ora de începere a partidei : 
18,

Pentru a înfățișa cititorilor, 
noștri formațiile care vor în
cepe jocul, ne-am adresat an
trenorilor Angelo Niculescu șl 
Michael Pfeifer — fost inter
național vest-german.

Iată ,,ll“-le cu care vor în
cepe jocul Lotul reprezentativ 
român și Allemania Aachen :

LOTUL REPREZENTATIV : 
Coman — Ivăncescu, Barbu,

Hăltnăgeanu, Deleanu, Gher- 
gheli, Dinu, Pîreălab, Grozea, 
Dobrin, Sasu.

După cum se vede, față de 
partida cu Austria, de la Linz, 
apar în formație doar două 
nume noi : Ghergheli și Pîrcâ- 
lab. Lipsesc Ion Ionescu (aflat 
cu echipa sa in turneu în Al
geria) și constănțeanul Kallo, 
înlocuit de coechipierul său de 
club, Sasu.

ALLEMANIA AACHEN : 
Knops (1) — Pawellek (2), Tro
che (5), Thelen (3), Hermandung 
(4), Walter (6), Klostermann (7), 
Hoffmann (8), Gronen (9), 
Krott (10), Ferdinand (11). 
(în paranteză, numerele pe 
care le vor purta pe tricouri 
jucătorii de la Allemania).

Cei mai cunoscuți jucători 
din echipa vest-germană sînt 
uruguayanul Troche — libero 
în apărarea oaspeților — și a- 
tacanții Klostermann și Krotf.

Rezervele Allemaniei Aachen 
sînt Sell (12), Nievelstein (13) 
și Schoengen (14).

Expunerea la Proiectul de 
lege supus dezbaterilor a fost 
făcută de deputatul Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, iar de
putatul Vasile Mateescu, pre
ședintele Comisiei pentru agri
cultură și silvicultură a pre
zentat raportul comun al aces
tei comisii și al celei juridice la 
Proiectul de lege.

OSLO : 24, 25 și 26 mai 
ROMÂNIA - NORVEGIA

ÎN „CUPA DÂVIS"
Conform înțelegerii dintre fe

derațiile respective de tenis. în
tîlnirea dintre reprezentativele 
României și Norvegiei, din cadrul 
celui de al doilea tur al „Cupei 
Davis” va avea loc la Oslo, in 
zilele de 24, 25 și 26 mai. Lotul 
nostru este alcătuit din Ion Ti
riac, Ilie Năstase, Sever Dron șl 
Petre Mărmureanu. Tenismanii 
români vor fi prezenți la Oslo, 
luni 20 mai.

Restanță la baschet: Rapid— 
Comerțul Tg. Mureș 87-55 

(37-31)
Cu meciul de aseară din. sala 

Giulești, echipa Comerțul din Tg. 
Mureș și-a luat adio de la divi
zia A. Rapidiștii, evoluînd foarte 
bine, le-au răpit oaspeților și ul
tima speranță. Bucureștenii au 
învins la un scor ce nu mai ne
cesită nici un fel de comentarii: 
87—55 (37—31).

în campionatul de handbal
Steaua și-a mărit avansul

Cîștigînd, Ieri, cu 21—10 
meciul restanță cu Politehnica 
Timișoara, Steaua a mărit dife
rența de puncte față de urmatoa- 
rea clasată — Dinamo Bucureștl 
— la 4.

MECIUL DE RUGBY
LOTUL A-LOTUL B

Astăzi după amiază, la ora 
16,15 pe stadionul ,,23 August”, 
va avea loc meciul de selecție 
între rugbyștii din Lotul A și Lo
tul B.

LUPTĂTORI ROMÂNI INVITAȚI 
LA „NAȚIONALELE" 

CEHOSLOVACIEI
Azi urmează să plece la Praga 

un grup de luptători români in
vitați să ia parte la campionatele 
naționale ale Cehoslovaciei, la 
lupte greco-romane, ce se desfă
șoară la sfîrșitul săptămînii. 
F.R.L. a delegat la această com
petiție pe următorii luptători : 
Gh. Berceanu (categ. 52 kg), I. 
Baciu (57 kg), FI. Ciorcilă (78 kg) 
și N. Neguț (87 kg). Delegația va 
fi însoțită de antrenorul Ion Cer
nea.

Azi, în sala Dinamo: PRINTRE VIITORII LUPTĂTORI DIN REȘIȚA

Primul meci al finalei C.C.E. la volei masculin
Un major eveniment volei- 

balistic la ordinea zilei : parti
da Dinamo București — Spar
tak Brno, programată azi în 
sala Dinamo din Capitală. Este 
prima manșă a celei de a IX-a 
finale a C.C.E. la volei mas
culin.

Competiția, ca atare, suscită 
un mare interes in lumea voleiu
lui continental, iar pentru noi 
ea are un plus de atracție prin

faptul că o echipă românească 
de club susține pentru a S-a 
oară o finală (Dinamo pentru 
a 3-a oară consecutiv). Din 
1960, cind a avut loc prima e- 
diție (cu excepția celei din 1964 
cind nu am participat), echi
pele românești s-au calificat in 
finală și de 5 ori au învins 
(Rapid in 1961, 1963 și 1965, iar 
Dinamo în 1966 și 1967). Din 
acest punct de vedere Dinamo

Delegația sportivilor cehoslovaci la sosirea în Capitală

are un ascendent asupra riva
lei sale, Spartak Brno, care se 
află la cea dinții participare 
în ultimul act al cupei (de alt
fel ediția din acest an este pri
ma în care o echipă ceho
slovacă s-a calificat pînă în 
finală). Despre succesul forma
ției din Brno ne-a vorbit și con
ducătorul tehnic al clubului 
Spartak, MIROSLAV RUSEK : 
„Socotesc participarea echipei 
noastre in finala C.C.E. drept 
o mare realizare a voleiului 
cehoslovac și nădăjduiesc ca a- 
ceasta să nu fie o prezentă 
formală. Sînt foarte mulțumit 
de faptul că tocmai formația 
din orașul nostru a reușit a- 
ceastă performanță".

Dinamoviștii sînt animați de 
dorința fierbinte ca finala să 
le aparțină în întregime și ast
fel să reediteze Isprava Rapi
dului care, cîștigînd de 3 uri 
cupa, a așezat-o definitiv la 
loc de cinste în vitrina clubu
lui. Reamintim cititorilor noștri 
că pentru a cuceri trofeul o 
echipă trebuie să cîștige am
bele jocuri (tur-retur) indife
rent cu ce scor. în cazul cînd 
victoriile sînt împărțite, se joa
că un al treilea meci pe teren 
neutru. Pentru această even
tualitate, Dinamo a propus Pa
risul, iar Spartak — Viena, ur- 
mînd ca forul internațional să 
hotărască.

Partida de azi va începe la 
ora 18 și va fi arbitrată de cu
plul belgian Franțois Peters și 
Robert Demarsin.

La Reșița sportul luptelor libere și greco- 
romane este îndrăgit de numeroși tineri. 
Școala profesională metalurgică din localitate 
constituie o pepinieră importantă. Aici, sub 
îndrumarea unor antrenori pasionați sînt 

instruiți zeci și zeci de elevi

Foto: T. ROIBU

Foto i V. BAGEAC

ARENELE LIBERTĂȚII- 
GOALE!

Arenele Romane (azi Are
nele Libertății) erau pe vre
muri teatrul de desfășurare 
a multor reuniuni pugilisti
ce de prestigiu. Aci, Lucian 
Popescu și-a apărat, în 1931, 
titlul de campion continen
tal in fața lui Renăe Chal
lenge, și tot aci a devenit 
el dublu campion al Euro
pei (in septembrie 1931), 
după victoria asupra spanio
lului Carlos Flix.

Arenele oferă, intr-adevăr, 
condiții excelente pentru or
ganizarea galelor de box. Tri
bunele, dispuse în amfiteatru, 
permit o vizionare optimă, 
întrucît ringul poate fi mon
tat pe scenă. De mulți ani de

zile insă, aici nu mai bate 
gongul 1

Antrenorii bucureșteni sînt 
nevoiți să facă deseori multe 
investigații pentru a găsi o 
sală sau o arenă corespunză
toare. Din păcate, căutările 
lor nu sint încununate, de 
fiecare dată, de succes. Așa 
se face că spectatorii vizio
nează meciuri de box în 
locuri nu tocmai potrivite 
pentru asemenea manifestații 
sportive. Și, cînd te gîndești 
că Arenele Libertății sint, 
de ani de zile, nefolosite. 
N-ar fi oare timpul ca cei in 
drept să-și reamintească de 
popularitatea de care se bu
cura, in trecut, acest frumos 
amfiteatru ? (R. C.)
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SPORTIV GRATUIT
A ctul sportiv s-a îmbogățit în 

vremurile moderne cu per
formanțe de un gen nou, 
greu de conceput chiar și în 
trecutul apropiat. Este vorba 
de performanțe stabilite în 
la prima vedere iraționale și 
lipsite de spirit practic și de 
imediată. Pionierul gestului 

i con-
______  ____ ______  care, 

primul, a traversat Atlanticul pe un 
iaht minuscul, navigînd solitar, pe o 
rută pe care circulau zilnic uriașe pa
cheboturi ultraconfortabile. Gestuî aces
tuia a fost imitat după război, dar 
în condiții mult mai dificile, de către 
doctorul Bombard, care a 
versarea Oceanului fără 
apă și de hrană, folosind ca sursă de 
existență peștii prinși în timpul călă
toriei.

Urmîndu-I pe Magellan cu o întîrziere 
de 450 de ani, dar navigînd fără ra
țiune practică, singur, Francis Chi
chester a făcut înconjurul globului. Alt 
erou al gestului sportiv gratuit, dar 
aflat în stadiul unei senectuți pline de 
vigoare.

Din această categorie ar mai putea 
face parte și acei speologi care petrec 
săptămîni în fundul peșterilor, într-o 
recluziune benevolă, pentru a observa, 
cu obiectivare fiziologică, slăbirea 
treptată a propriilor lor funcții vitale.

Act gratuit este și cel al alpinistului 
care se cațără 
mai multe ori 
riscul propriei 
la urmă sus, pe 
telefericul care ,
de aramă, din oră în oră, țelul perfor
manței sale temerare, accesibil miilor 
de profitori ai aventurii confortabile.

In fond, este vorba de acte care — 
privite la suprafață — ascund o oare
care doză de extravaganță prin inuti
litatea lor practică și totuși nimeni nu 
rîde la aflarea lor. Dimpotrivă, ele 
trezesc în mare măsură admirație, și 
stîrnesc din ce în ce mai mulți imita
tori în cele mai diferite domenii.

Se înțelege că nu este vorba la 
aceste performanțe sportive de căjirea

condiții 
gratuite, 
utilitate
sportiv de acest fel ar putea ti 
siderat francezul Alain Gerbault

efectuat tra- 
provizii de

pe sfînci, pe trasee de 
explorate și totuși cu 

vieți, pentru a ajunge 
un vîrf unde îl așteaptă 
atinge, pentru un ban

organismului pentru a-i îmbunătăți func
ționalitatea, în genul exercițiilor cu 
care
50 kg 
la 90 
tru a 
unei 
vorba 
printr-un plus de

omul ridică azi o haheră de 
pentru a ajunge treptat, la anul, 
kg. Nici de exercițiul cerut pen- 
reduce timpul de parcurgere a 

mile sub 4 minute.
nici de prelungirea 

sănătate

Nu este 
tinereții 

datorată 
sportului și cu atît mai puțin de ambi
ția sănătoasă de a întrece recorduri 
sau pe alți concurenți.

Este vorba aci, în primul rînd, de 
un efort de autodepășire, de un efori 
de mai bună autocunoaștere șî de 
lărgirea limitelor fiziologice și ner
voase ale organismului uman. Eroii 
acestor acte de curaj și de sacrificiu 
îndeplinesc fapte practic inutile, dar 
ei sînt totuși niște eroi, căci aduc zilnic 
noi dovezi ale unor forțe fizice si 
morale care îl înalță pe om deasupra 
animalității, deasupra legăturii sale cu 
nevoile existenței cotidiene. Ei sînt, în 
acest sens, niște poeți ai gestului 
sportiv. Eroi dezinteresați, căci nu caută 
satisfacții materiale și de cele mai 
multe ori nici gloria oferită de victo
riile sportive. Și totuși sînt și ei eroi 
sportivi, fără a bate 
vali, căci se întrec și 
ori complet anonimi, »uuiu 
rente ale propriei lor naturi.

intr-un fel, faptele lor 
direcție contrară aceleia a

recorduri sau ri- 
înving, de multe 
slăbiciunile ine-

lor duc într-o 
'i moleșelii 

oferite, sub formă de confort, de teh
nica modernă a produefiei și a trans
portului, întărind convingerea că revo
luția tehnico-științifică în marș nu duce 
în mod necesar la degenerarea sim
țurilor și la tocirea culezanței și că 
perfectibilitatea simfurilor va fi folosită 
și de acum înainte de omenire pentru 
înfrumusețarea speței umane.

Ei sînt, în fond, propagandiști ai unor 
performanțe sportive de un gen nou, 
ai unei întreceri cu sine, prin care se 
afirmă iarăși co pentru o voință 
bărbătească nu există obstacole de 
netrecut în natura proprie și înconju
rătoare, trezind prin aceasta dorința 
celor multi de a se autodepăși în toate 
domeniile de activitate.

Ei contribuie Io infirmarea acelei 
previziuni a viitorului, prefigurînd oa
meni cu capul enorm și cu corpul 
pipernicit. Prin ei sportul merge înainte 
spre a deveni o aventură cotidiană a 
vremurilor moderne, care, o dată 
neralizat ca act de viață indispensabil, 
cum este spălatul pe mîini, permite 
o previziune mult mai optimistă asu
pra aspectului urmașilor noștri, stăpîni 
ai naturii, dar și mai puternici și mai 
frumoși decît au fost strămoșii lor.

N. BRAȘOVEANU
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Trimisul nostru special la „CURSA PĂCII", HRISTACHE NAUM, transmite:

SINGURUL LIDER CARE A REZISTAT PÎNĂ ACUM- 
VLADIMIR CERKASOV

PRAGA, 14 (prin telefon). 
După prima zi de odihnă, 
petrecută luni la Aue, „Cursa 
Păcii" s-a reluat marți la a- 
miază, cînd s-a dat startul 
în etapa a V-a (de fapt a 
Vl-a, dacă ținem seama că 
duminică au avut loc două 
etape r a IV-a A și a IV-a B), 
Aue—Praga (195 km.). Com
petiția a intrat, astfel, în cea 
de a doua mare secvență, 
aceea a etapelor de pe teri
toriul Cehoslovaciei, Vremea 
a fost în continuare nefavo
rabilă, a bătut puternic vîn- 
tul (din această cauză, în 
primele două ore media a 
fost de 35 km/h) și a plouat 
în trei reprize, ce-i drept 
scurte.

Startul s-a dat la ora 13.

Cei 77 de rutieri au tost cir- 
cumspecți la început. Vîntul 
și urcușurile le-au temperat 
tuturor zelul. Punctul de 
frontieră dintre R. D. Ger
mană și Cehoslovacia a fost 
și primul punct de cățărare- 
Plutonul s-a prezentat com
pact la sprint, locul I fiind 
cîștigat de Peschel. talonat 
de Hanusik și Huster. Ur
mează o lungă coborîre spre 
Karlovy Vary Aproape de 
cunoscuta stațiune balneo
climaterică se produce lovi
tura. Ofensiva este lansată 
de Magiera și Jasinski (Po
lonia), Mickeîn și Peschel 
(R.DG.). Imediat, însă, so
sesc lîngă ei Hrazdira și Ko- 
neeny (Cehoslovacia), Iffert 
și Cerkasov (U.R.S.S.) — ul

timul fiind purtătorul tricou
lui galben. Combatanții se 
admit unul pe altul și se aș
tern la drum. Din Karlovy 
Vary începe un nou urcuș, 
care se dovedește a fi favo
rabil fugarilor. Ei se dis
tanțează de pluton și în vîrf 
(km. 68) au de acum un mi
nut avans față de pluton. 
Cîștigă sprin! T de cățărare 
— Mickeîn, care îi întrece 
la diferență mică pe Hrazdi
ra și Iffert.

Plutonul se agită cîțiva ki
lometri. se apropie de eva
dați la 4i >0 m, dar la trenă 
ajung și oameni care încurcă 
intenționat lucrurile. Si dis
tanța se mărește din nou. 
Sprintul cu premii de la Bo- 
chov (km. 78) revine tot lui

Mickeîn, care împreună cu 
colegii de acțiune înregistrea
ză o diferență de 2 min. față 
de plutonul ce rulează liniș
tit. Acum, este evident că 
plutonul a fost blocat pen
tru a favoriza distanțarea 
fugarilor. Nu are cine să ac
ționeze ferm. Francezului Pa- 
cary (locul II în clasamen
tul general) îi lipsește o 
echipă pentru a-1 susține. 
Cehoslovacul Vavra (locul 
Ill) nu poate tactic să con
ducă urmărirea ; ar fi îm
potriva intereselor echipei. 
Ole Hoejlund (Danemarca) a- 
flat pe locul IV, este în 
proastă dispoziție. Belgienii 
trimit un om, pe Moonen,

(Continuare în pag. a 4-a)
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FRUMOASA 
DIN 

PĂDUREA
ADORMITA...

Cunoașteți povestea, de
sigur. Frumoasa din rîn- 
durile de față, însă, nu 
doarme un somn de o sută 
de ani, îi lasă celeilalte 
recordul intact. Are, to
tuși, și ea un record, per
sonal să-i zicem, care me
rită cîteva semne de excla
mare, chiar dacă nu sînt 
admirative. Pentru ea n-a 
venit 
sările 
copiii 
jiștile 
trag 
oglinda lacului. Iat-o, stă 
tristă și părăsită, așteptând 
parcă pe Fătul-Frumos din 
poveste care s-o trezească 
din hibernarea prelungită.

Să dăm, pe loc, 
enigmei: 
tră nu-i alta decît 
sportivă Metalul din parcul 
Herăstrău. Frumoasă este, 
fără îndoială. Așezată în- 
tr-un colț pitoresc al ce
lei mai înfloritoare gră

dini bucureștene, mărginită 
de apele lacului, această 
bază — cu terenurile ei de 
sport (4 de tenis, 2 de 
baschet și volei), pistă de 
popice, cabană și debar
cader — a fost întotdeauna 
un punct de atracție pen
tru mulți iubitori ai jocu
lui și mișcării în aerul 
proaspăt. A fost. Fiindcă 
acum, la doua luni și mai 
bine de la inaugurarea 
— oficială și firească — 
a sezonului sportiv in aer 
liber, terenurile amintite 
dorm somnul frumoasei în
țepată în deget de fuiorul 
vrăjit.

Am fost zilele trecute pe 
acolo. încerci un sentiment 
de dezolare privind îmbie
toarele terenuri cu zgură 
roșie, care stau acum pă
răsite. în jur, contrast ab
solut. Sute de bucureșteni 
își fac plimbarea dumini
cală la marginea lacului 
sau pe aleile parcului de 
distracții. Mesele restauran
tului cochet din apropiere 
sînt mereu solicitate. Pe 
terenurile Metalul se în
tinde însă vălul straniu al 
singurătății. Zgura n-a 
mai fost bătătorită de 
astă toamnă, stâlpii plase
lor d<i tenis stau stingheri, 
nici o minge nu zboară 
între liniile albe care abia 
se mai ghicesc.

Cine a aruncat vraja ne
fastă pe aceste terenuri î 
Ca să aflăm răspuns, am 
luat firul obișnuit al in
vestigațiilor, pornind de la 
cei care în anii trecuți fă
ceau sport aci, la baza 
Metalul de la Herăstrău, 
trecînd apoi la forurile or
ganizatoare, club, comisie 
orășenească, federație. Am 
obținut un vraf de expli
cații foarte documentate, 
care țin de calcule, con
tracte, închirieri, vizita
tori, îngrijitori, secretari, 
președinți și contabili.

Una singură nu ni s-a 
dat. Cum este posibil ca 
terenuri de sport, atît de 
solid clădite, să stea pustii 
în plin sezon, atunci cînd 
toate celelalte cunosc o ac
tivitate trepidantă ?

Explicația aceasta, ultima, 
o așteptăm, împreună cu 
toți cititorii ziarului.

încă primăvara, pă- 
nu cîntă in copaci, 
nu zburdă pe pa- 
înverzite, vîslașii nu 
voios la rame pe

cifrul
frumoasa noas- 

baza

Olimpiada, competiție sportiva de cea mai mare amploare, 
încununarea a patru ani de pregătire, atrage după sine 
necesitatea unei analize a saltului valoric ce s-a făcut în- 
tr-un anumit sport. In această idee, prezentăm situația biat- 
lonului pe plan mondial, încercînd să vedem perspectiva 
noastră în această probă.

Gu vechi tradiții și mare 
aplicativitate, biatlonul 
lansat ca probă nouă, moder
nă, după anul 1958 (primul 
campionat mondial), avînd 
tînăra vîrstă a numai două O- 
limpiade. După J.O. din 1964, 
se constată o accentuată evo
luție, remarcată anual în trei 
direcții principale t 1 angre
narea a tot mai multe țări 
care se pregătesc și participă 
la marile competiții ț 2. îmbu
nătățirea regulamentului ; 3.
perfecționarea metodicii de 
pregătire.

Pentru a demonstra crește
rea interesului pentru acest 
sport, socotim edificatorii da
tele participării la unele din 
marile competiții :

C.M. 1958 28 participanți
din 8 țări.

J.O 1964 49 participanți din 
14 țări.

G.M. 
din 13 țări.

J.O. — 
din 16 țări.

Observațiile
J.O. din acest an oglindesc 
orientarea nouă a pregătirii 
pentru această competiție a 
majorității țărilor participan
te, performanțele fiind la un 
nivel superior ediției prece
dente. Majoritatea participan- 
ților au efectuat o pregătire 
cantitativ și calitativ superi
oară anilor precedenți, punînd 
accent, din vreme și aproape 
în egală măsură, pe ambele 
componente ale probei, valo
rile analizate separat fiind e- 
vidente.

Mai concludent este faptul 
că fruntașii clasamentului in
dividual nu au putut fi con
siderați, ca pînă în anul pre
cedent ca excelenți la una 
din probe (tir sau fond). Ei au 
avut o pregătire bine echili
brată.

Pe țări, în fruntea atașa
mentului s-au situat Norvegia 
și U.R.S.S., lupta fiind des
chisă pentru locurile urmă
toare între Suedia, Finlanda, 
Polonia, R.D.G. și România. 
Totuși, disputa nu se limitea
ză la acest nivel, în imediata 
apropiere fiind un alt grup 
de țări (Japonia, S. U. A., 
R.F.G., Anglia, Canada etc.) 
care dau multă atenție pregă
tirii în biatlon. A reieșit evi
dent că pregătirea pentru e- 
fortul specific, prin îmbina
rea cu succes a calităților fi
zice dominante, a atins indici 
de mare valoare. Totodată, de 
remarcat este și tendința spre 
perfecționare a celorlalți fac
tori ai antrenamentului, valo
rile tehnice fiind cele superi
oare și, în general, stabile, iar 
cele tactice și psihologice mai 
variabile, încă rămase în ur
mă. Remarcînd în ultimii ani 
elemente de valoare în echi
pele de tineret, participări 
cantitativ și calitativ superi
oare în concursurile interne si 
internaționale, schimburi de 
valoare în echipele țărilor 
fruntașe, ajungem la conclu
zia că acestea au școli de bi
atlon cu multe elemente de 
mare perspectivă.

Situația actuală în biatlon 
ne obligă și pe noi să luăm 
o serie de măsuri, pentru a 
nu coborî din zona fruntașă 
unde încă ne mai putem con
sidera.

Biatloniștii noștri de perfor
manță au luat startul în pre
gătire în perioada de ascen
siune a acestei probe, fiind 
prezenți în rîndurile fruntașe 
ale clasamentului competiți
ilor de mare anvergură prin

1967

1968

s-a

50 participanți

60 participanți

efectuate la

Radu VOIA

rezultate cunoscute. In pre
zent, valoarea echipei este a- 
preciată, mai ales datorită re
zultatelor bune la trageri ob
ținute la marile competiții și 
care, luate separat, ne situea
ză în primele trei țări din lu
me. Aceasta se datorește, de
sigur, atît tehnicii, cît mai a- 
les capacității de tragere în

la noi să fie treptat abando
nată. Totuși, apreciem că a- 
ceastă acțiune se face prea 
lent. La campionatele națio
nale de biatlon pentru seniori 
și juniori din acest an am a- 
vut o frumoasă participare, 
însă adevărații biatloniști au 
fost foarte puțini la număr 
ceilalți fiind fondiști cu o im
provizată pregătire de tir. De
sigur, nu ne gîndim să suge
răm o bază de masă pentru 
biatlon, ci să-i asigurăm o 
mai largă posibilitate de se
lecție și aceasta pe două căi 
principale :

BIATLONUL LA J. 0
SI PERSPECTIVELE
7
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condiții de efort, pentru care 
sportivii noștri au fost bine 
pregătiți.

La fond, biatloniștii noștri 
sînt la diferențe care îi situ
ează în a doua treime a clasa
mentului probei individuale 
de 20 km. Diferențele față de 
primii clasați sînt mai mici 
atunci cînd pistele sînt cu 
zăpezi înghețate, care permit 
viteză mai mare de deplasare 
și solicită mai puțin organis
mul, în special prin calitatea 
rezistență-forță. Atunci, și re
zultatele în clasamentul gene
ral sînt mai bune, „pierderile* 
la fond fiind recuperate în ca
zul unor trageri superioare. 
Pe zăpezi unde cursa durea
ză mai mult, diferențele cresc 
și ele, fiind greu compensate, 
chiar cu trageri excepționale. 
Situația la ștafetă ne avanta
jează, în sensul că distanța 
mică de 7,5 km nu permite 
realizarea unor diferențe mari 
între concurenți, iar acestea 
sînt recuperabile în cazul tra
gerilor bune.

Deși biatloniștii noștri au 
făcut progrese la fond, aici 

.este latura noastră mai slabă 
și ea reflectă, de fapt, valoa
rea scăzută a schiului de fond 
din țara noastră. Chiar dacă 
trebuie să recunoaștem că sîn- 
tem dezavantajați de faptul 
că beneficiem de zăpadă doar 
cu puțin timp înaintea mari
lor competiții, nu se poate a- 
precia că nu mai sînt resurse 
de îmbunătățire a rezultate
lor. Nu trebuie omis faptul 
că performanțele la biatlon se 
bazează îndeosebi pe valoa
re la fond, unde constanța 
mai mare a formei sportive 
constituie o mai certă îndepli
nire a obiectivului general. 
Acum, cînd valoarea la tir a 
crescut, dacă ne vom baza pe 
această componentă, vom fi 
mereu expuși Ia rezultate me
diocre.

Federația de schi-bob a a- 
cordat un deosebit sprijin a- 
cestei probe. S-a asigurat un 
contact intim cu biatlonul 
mondial și s-a organizat o 
pregătire corespunzătoare a 
echipei reprezentative. Totoda
tă sprijinul material a crescut 
din an în an. Cu toate aceste 
eforturi pe plan intern, nu 
sîntem în totul în pas cu ce
rințele performanțelor mereu 
crescânde. Chiar rezultatele 
bune obținute de tineretul 
nostru nu pot constitui, nici 
ele, o siguranță a perspectivei 
noastre.

Tradiția inițială de creare 
a biatloniștilor din foștii fon
diști de valoare a început și

1. creșterea bazei de perfor
manță a schiului de fond ca 
mediu principal de selecțio
nare a viitorilor biatloniști ;

2. crearea unor secții dis
tincte cu pregătire completă 
de biatlon, alături de sediile 
de fond existente din școlile 
sportive de elevi și dotarea 
lor cu materiale necesare. E- 
xemple : Cîmpulung, unde e 
un început promițător, Rîș-

nov, Predeal. Totodată, în 
asociațiile și cluburile unde 
există activitate în biatlon, 
este de dorit ca, la nivelul ju
niorilor, să nu mai întîlnim 
improvizații, ci să se conture
ze în viitor o pregătire spe
cializată. Tendințe pozitive în 
acest sens remarcăm la A.S.A. 
Brașov, St. roșu Brașov și CI. 
sp. Sinaia.

Deocamdată, numai munca 
la nivelul loturilor naționale 
reprezintă pentru noi expe
riența acumulată în biatlon, 
în parte fiind împărtășită și 
antrenorilor de club prin 
cursurile organizate. Aceasta 
necesită în prezent o severă 
valorificare și adaptare atît 
Ia condițiile existente la noi, 
cît mai ales la cerințele mon
diale. Calendarul competi
țional a crescut în acest an 
pentru biatlon. Sugerăm, to
tuși, cît mai dese competiții 
locale pentru juniori și tra
geri de selecție printre tine
rii fondiști. Aceste trageri,, 
însă, sperăm șă nu „extermi
ne" schiul de fond care este, 
de fapt, un alt capitol deo
camdată deficitar.

Cunoscînd pe ce a fost clă
dită munca de pînă acum și 
dorind să .ne menținem pres
tigiul internațional cîștigat, 
îmi permit aprecierea că a- 
vem posibilități mai mari în 
biatlon. O condiție însă : pa
siunea să nu dispară și să fie 
concret susținută.

Constantin T1RON 
antrenor

Sistemul
este

Proaspătul maestru emerit al sportului, Mihai Albu, a fost 
și în acest campionat cel mai bun jucător al echipei Dinamo 
București. Iată-l în imagine, intr-o pătrundere caracteristică 
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competițional
de vină?

DINAMO IN IMAGINI

o

W

na-

„CUPA PRIMĂVERII"
D. SPÎRLEA (STEAUA) UN ÎNVINGĂTOR MERITUOS

Tlrr-p de 4 zile, 6 echipe cu 19 
sportivi s-au întrecut în primul 
concurs oficial al anului dotat cu 
„Cupa primăverii".

Cele 5 probe ale con cursului au 
revenit următorilor sportivi :

Călărie — T. Guță (Steaua n) 
1100 puncte ;

Scrimă — Gh. loneseu (Sănăta
tea Timisoara) și C. Zamfir 
(Steaua II) cu 1 030 puncte ;

Tir — Alexandru Stoenescu 
(Gloria) 756 puncte ;

înot — Ivan Bănet (Sănătatea 
Timișoara) 1 036 puncte ;

Cros _ F. Mureșanu (Indepen
dența Sibiu) 1 057 puncte.

în clasamentul general, primul 
loc a revenit lui D. Spîrlea 
(Steșua) care, plasat mereu intre 
primii la fiecare probă, a acumu
lat puncte suficiente pentru a se 
detașa în învingător. Un adversar 
puternic a avut în sportivul 
Gheorghe loneseu care, de aitiei, 
s a clasat pe locul n. Pe echipe, 
o victorie muncită și, In același 
tircp, meritată a echipei Steaua I, 
compusă din D. Spîrlea, M. Coș- 
mescu și C. Călina, care au obți
nut un rezultat bun cu toate ca 
unul din componențil el — C. ca
lina, nu a reușit să aducă nici 
vn punct echipei la proba de că
lărie.

Frumoasă și plină de perspectivă 
comportarea echipei Independența 
Sibiu. ,

Rezultate : clasament general
individual: 1. D. Spirlea — 4 663, 
2. Gh. loneseu — 4 630, 3. P. Tă
tarii (Sănătatea Timișoara) 4 223, 
4. M. Cosmescu — 4163, 5. Al. 
Stoenescu — 4 135, 6. C. Zamfir 
3 927.

Clasament general pe echipe . 
1. steaua I - 12 265. 2. Sănătatea 
Timișoara — 11 895, 3. Gloria Buc. 
— 9 355, 4. Steaua II 9 229, 5. Inde
pendența sibiu — 6 639, 6. Acade
mia Militară — 5 709.

Gh. TOMIUC
antrenor

CAM MULTE „BILE GOALE"

în etapa a doua a semifina
lelor campionatelor naționale 
de popice pe echipe, orașul 
Ploiești a găzduit două jocuri 
feminine. Desfășurate pe arena 
Dacia, întrecerile dintre prin
cipalele pretendente la titlu, 
Petrolul și Laromet București, 
au corespuns parțial. Fiind de 
forțe sensibil egale, majorita
tea schimburilor au furnizat 
dispute strinse (după 5 perechi, 
ploieștencele conduceau numai 
CU 7 p.d.), victoria stabilindu-se 
la ultimele bile. Iată, de altfel, 
rezultatele individuale în ordi
nea intrării sportivelor pe pis
tă : Eleonora Nicolescu (Petro
lul) — Ioana Țuțuianu (Laro
met) 393 (6) — 400 (3) p.d. ; Ani. 
ca Dobre-Cornelia Grecescu 390 
(7) _  374 (4); Victoria Markai
— Anișoara Ologoiu 373 (12) 
337 (7); Florica Negoiță — Ele
na Trandafir 405 (6) — 433 (3); 
Maria Dumitru — Elena Va- 
Sile 377 (1) - 387 (6); Valeria 
Popescu — Elena Predeanu 422 
(6) — 375 (7). Scor final:
2 360—2 306 p.d. pentru Petro
lul.

După cum se vede, cu excep
ția Elenei Trandafir, Floricăi 
Neguțoiu și Ioanei Țuțuianu, 
restul jucătoarelor n-au putut 
atinge sau depăși 400 p.d. pe

o pistă corespunzătoare, ceea ce 
scoate în relief carențele în 
tehnica lansării bilei. Principala 
deficiență : lipsa jocului la ca
nale. Insuficienta precizie în a- 
runcarea bilei a fost mai preg
nantă la „izolate", cifrele din 
parantezele de mai sus repre
zentând bilele trase în gol.

Cel de al doilea meci, Voința 
Ploiești ■— C.S.M. Reșița, sna 
încheiat cu victoria oaspetelor: 
2 283—2 105, la capătul unui joc 
mediocru.

Alte rezultate — feminin: 
Cetatea Giurgiu — Progresul 
Pitești 2 068—1 844, Voința Cra
iova — U.T. Arad 2 019—2 054 ; 
masculin: Constructorul Buc.
— Progresul Pitești 4 871—4 765. 
Voința Craiova —- Voința Ora
dea 4 819—4 714, Olimpia Reșița
— C.F.R. Timișoara 5 428—5 209, 
C.F.R. Constanța — Cimentul 
Bicaz 4 675—4 614, Laminorul 
Brăila — Rapid București 
4 603—4 940.

Tr. IOANIȚESCU

Luni, la Casa de cultură a 
a avut loc vernisajul 

unei expoziții de fotografii con
sacrată celei de a 20-a aniver
sări a clubului sportiv Dinamo. 
In aceeași zi a văzut lumina ti
parului un album comemorativ, 
de o remarcabilă eleganță grafi
că, dedicat aceluiași eveniment.

Intre scoarțele albastre din 
dermatin, pe o „velină" de cea 
mai bună calitate, sute și sute

de imagini — multe cu valoa
rea unor piese de arhivă — trec 
in revistă drumul de muncă, de 
osteneală și de izbinzi al alb-ro- 
șilor. Cititorului i se oferă pri
lejul unei emoționante retro
spective pe traseul a două dece
nii de activitate, fiindu-i amin
tite multe victorii celebre ale 
sportului românesc, realizate de 
tineri nu mai puțin vestiți, pur
tători ai ecusonului Dinamo.

Beneficiind de colaborarea 
unei echipe de ziariști, fotore
porteri și graficieni consacrați, 
lucrarea este, în ultimă instanță, 
un jalon, o piatră. de hotar in 
drumul marelui club bucureș- 
tean.

Iar alergătorul conturat în 
bronz pe copertă, de penița su
gestivă a lui Radu Veluda, pre
dă simbolic ștafeta succeselor 
viitoarelor generații de dinam > 
viști. (V. Chi).

CONDUCE ELECTRONICA
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375 LEI 
este economia 
pe care o reaii- 
rați cumpărînd 
la noul preț 

frigiderul 
fHAM“

Ca și la fete, campioana 
țională la baschet masculin 
este cunoscută înaintea des*- 
fășurării turneului final. Di
namo București a acumulat 
un asemenea avantaj de punc
te, încît — practic — nu mai 
poate ceda primul loc. Pentru 
tehnicieni această situație con
stituie un nou prilej de a dis
cuta sistemul competițional, 
despre care se. afirmă că este 
principala cauză a dezintere
sului în care s-a -desfășurat di
vizia A. Ne întrebăm, însă, 
sistemul competițional a făcut 
ca Politehnica și Rapid (la fe
te) și Dinamo și Steaua (la bă
ieți) să se claseze detașat pe 
primele locuri? Sistemul com
petițional a produs marile di
ferențe valorice, sumedenia de 
meciuri neinteresante, de ni
vel tehnic scăzut?

Nu cumva adevăratele cau
ze le constituie sistemul 
transferări 
tatea unor 
de-a gata, 
valoroase 
baschetul 
larg dat de federație pentru 
întărirea excesivă a unor e-

de
(oare dă posibili- 

cluburi să racoleze, 
puținele elemente 

care 
nostru),

1

apar în 
concursul

PERIOADELE
DE TRANSFERĂRI

chipe și, ca urmare, de slă
bire, tot excesivă, a altora, 
lipsa de conștiinciozitate, de 
pasiune pentru sport a mul
tora dintre jucătorii din divi
zia A ? Iși 
că dacă în 
numai 6—8 
juca între 
(sau orice 
tualele fruntașe (despre care 
este cert că se vor întări 
și în acest an) vor putea fi 
ajunse de alte formații (care 
la rîndul lor vor fi... descom
pletate) ? i

La ultima ședință a Biroului 
F.R.B., s-au propus, tot în sco- 

a 
de vîrstă, 
de control 
s-a propus 
dar fără

Clasamente la zi
închipuie cineva 
divizia A vor fi 
echipe care vor 
ele 4—5 tururi 
alt sistem), ac-

. DIVIZIA A, MASCULIN

1. Din. Buc.
2. Steaua
3. I.C.F.
4. Pol. BUC.
5. Univ. Cluj
6. Rapid Buc.
7. Pol. Galați
8. Univ. Tim.
9. Pol. Iași

10. Farul C-ța
11. Comerțul 

Tg. Mureș
12. Crișul Or.

21 20 1 1781—1337 41
21 17 4 1661—1416 38
21 12 9 1363—1341 33
21 12 9 1458—1358 33
21 12 9 1455—1385 33
21 10 11 1462—1419 31
21 9 12 1512—1565 30
21 8 13 1470—1569 Z9
21 8 13 1325—1562 29
21 6 15 1214—1359 27

21 6 15 1320—1460 27
21 6 15 1241—1491 27

în finala campionatului na
țional de șah pe echipe, runda 
a 3-a a fost caracterizată de e- 
forturile celor două favorite, E- 
lectronica și Constructorul, de 
a realiza scoruri cît mai mari 
în întâlnirile pe care le aveau 
de susținut. Constructorul a lă
sat in întîlnirea cu Crișul o sin
gură jumătate de punct, con- 
ducind cu 4'/2—' 2 înaintea re
luării partidei întrerupte, în 
timp ce Electronica a învins-o 
pe deținătoarea titlului, Medi
cina Timișoara, cu 4—2. Alte 
rezultate: Petrolul — Mureșul 
4—2, Medicina Iași — Banca 
de Investiții 2V2—2% (1).

CLASAMENTUL: Electroni
ca 13 p, Constructorul UV2 P 
(1), Petrolul 9'/2 p., Mureșul 9 
p, Medicina Timișoara 7’/2 p, 
Medicina Iași 7 p (1), Banca de 
Investiții 6'ii. p (1), Crișul 6 p 
(1).

ȘT. MARTON — coresp.

■ ■ I 'I ii
Frigiderul „FRAM" este prevăzut cu patru grătare, două 

lentru fructe ; 
ft pentru ouă

cutii din masa plastică cu capac transparent, pi 
un compartiment pentru unt și brînză ; un raft 
și altul pentru sticle ; un evaporator pentru două tăvițe 
necesare obținerii cuburilor de gheață.

Consumul maxim de energie electrică în 24 de ore 
3 kWh. Frigiderul este prevăzut cu un termostat pentru 
reglarea automată a temperaturii si a consumului de energie. 
PREȚ VECHI PREȚUI. NOU

2 500 2125
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j

Ținîndu-se seama de faptul 
că în sezonul viitor activitatea 
competițională va avea, în 
handbal, o desfășurare specifi
că (reamintim cititorilor că dis
puta pentru titlu comportă trei 
tururi, unul organizîndu-se iar
na) s-a hotărît ea în anul 1968 
să existe două perioade în ca
drul cărora sportivii vor putea 
trece de la o asociație sportivă 
la alta. Aceste două perioade 
sînt : 15—30 iulie și 1—15 de
cembrie. Firește, transferările 
nu vor putea fi aprobate decît 
dacă îndeplinesc condițiile pre
văzute in regulament.
SELECȚIONATELE DE TINE
RET LA „CUPA PRIETENIEI"

De cîțiva ani selecționatele 
de tineret ale țării au o boga
tă activitate competițională in
ternațională, fapt care a contri
buit la depistarea și promova
rea unor elemente de perspecti
vă. Și anul acesta, tinerii și ti
nerele handbaliste, care s-au

pul îmbunătățirii calitative 
diviziei A, limite 
de înălțime,. norme 
etc. Adică, ceea ce 
și acum cîțiva ani, 
rezultate. Indefinitiv, este ne
cesar un ucaz pentru ca echi
pele să legitimeze jucători de 
1,98 și jucătoare de 1,80 m, 
cînd și un copil cunoaște ne
cesitatea elementelor cu talie 
înaltă, dar care, în fapt, nu e- 
xistă în baschetul nostru?

Se știe prea bine că în bas
chet activează mulți teoreti
cieni. Se spune, chiar, că 
teoretizarea pură, discuțiile in
terminabile, propunerile fără 
limite (unele năstrușnice), îm
piedică luarea unor măsuri 
concrete, viabile, utile. Ținînd 
seama de întreaga desfășurare 
a diviziilor, sîntem îndreptă
țiți să împărtășim aceste pă
reri. Altminteri ar trebui să 
fim de acord cu cei ce. afirmă 
că numai sistemul de dispu
tare este de vină. Ceea ce, evi
dent, nu corespunde adevăru
lui. (d. st.).

NOTE, ȘTIRI... 
evidențiat in jocurile de cam
pionat, vor lua parte la cîteva 
întâlniri internaționale. Prima 
dintre acestea va fi „Cupa Prie
teniei" pe care federația de 
specialitate din Ungaria o or
ganizează între 5 și 7 iulie și 
la care și-au anunțat partici
parea selecționate 
masculine și feminine, 
hoslovacia, Polonia și 
Sovietică.

similare, 
din Ce- 
Unîunea

BOGAT PROGRAM
NAȚIONAL PENTRU 

PELE DE CLUB

INTER-
ECHI-

In una din ultimele sale șe
dințe, Biroul federal a apro
bat organizarea a numeroa
se jocuri internaționale ale e- 
chipelor noastre, atit în țară, 
cît și peste hotare. Astfel, Șc. 
sportivă Sibiu va susține par
tide cu o formație de club din 
localitatea Itzehoe (R.F. a Ger
maniei). Mureșul Tg. Mureș1 va 
evolua între 10 și 20 iulie in 
Cehoslovacia, urmînd ca apoi 
să primească vizita formației 
Start Nove Zamky. iar echipele 
Școlilor sportive din Ploiești. 
Arad, Reșița și Tg. Mureș se 
vor întilni in meciuri tur-retur 
(acasă și în deplasare) cu for
mații școlare din Ungaria și 
Iugoslavia.

DIVIZIA B, MASCULIN SERIA I

1. Pol. Bv. 18 16 2 1327— 973 34
2. Pol. Cluj 18 15 3 1225— 959 33
3. St. r. Bv. 18 13 5 1313—1028 31
4. Univ. Cr. 18 10 8 1014— 991 28
5. Med. Tim. 18 8 10 1058—1140 26
6. Con. Arad 18 7 11 1132—1236 25
7. șt. Petr. 18 6 12 1000—1159 24
8. Unio S. M. 18 6 12 926—1242 24
9. Medicina

Tg. Mureș 18 5 13 1083—1172 23
(0. Ped. Or. 18 4 14 1004—1181 22

SERIA A II=A

15 3 1338—1117 33
12 6 1340—1239 39
12 6 1164—1090 30
10 8 1248—1222 28

1. I.C.H.F. B. 18
2. Univ. Buc. 18
3. Voința Buc. 18
4. Prog. Buc. 18
5. Petr. PI. 18
6. I.C.F, li 18
7. A.S.A. Bc. 18
8. Univ. Iași is
9. Cons. Buc. 18

10. Acad. mii. 18

9 9 1218—1241 27
8 10 1188—1172 26
7 11 1119—1201 25
fi 12 1166—1396 24
6 12 1107—1133 23
5 13 1252—1329 23

„CUPA
TÎNAPUL 
RAPIDIST

Sîmbătă, în potcoava stadionu
lui Giulești a avut loc gala de 
box dotată cu „Cupa tînărul ra- 
pidist“. Intîlnirile au prilejuit 
un spectacol de o bună factură 
tehnică. S-au întrecut echipele 
Rapid și Metalul, care. au termi
nat la egalitate, cupa revenind 
formației feroviare, prin tragere 
la sorți. O impresie deosebită a 
lăsat întîlnirea dintre rapidiștii 
juniori D. Cristea și. C. Popasu, 
pe care a cîștigat-o primul, în
vingător prin abandon în repriza 
a doua. Cristea a fost mai teh
nic și a acționat' cu lovituri va
riate la figură și la corp.

Cel mai frumos meci al senio
rilor a foist furnizat de I. Hodo- 
șan (Metalul) și i. Balint (Rapid). 
Rapidistul a condus clar primele 
două reprize, dar Hodoșan și-a 
revenit în cea de a treia și, cu 
serii rapide de croșeurl și di
recte de dreapta și-a obligat ad
versarul să abandoneze în ulti
ma repriză.

Rezultate tehnice — juniori, 
cat. minimă : N. Petrescu (Rapid) 
b.p. P. Petrescu (Metalul) ; cat. 
semîmuscă : A. Barbu (Met.) b.p. 
I. Petrișor (Rapid); cat. cocoș : 
FI. Baroianu (Rapid) b.p. N. 
Parnoi (Met.) ; cat. pană : I. Tu
dor (Rapid) meci nul I, Cristea 
(Met.), D. Cristea (Rapid) b. ab. 
repr. a II~a C. Popasu (Rapid) ; 
cat. semimijlocie : G. Badea (Ra
pid) meci nul M. Ciuciulea (Met.). 
Seniori — cat. pană : Gh. Cris
tea (Met.) b.p. M. Dumitrescu 
(Rapid) ; cat. semiușoară: L. Ghe- 
țea (Rapid) b.p. Gh. Popa (Met.); 
cat. semimijlocie : I. Hodoșan 
(Met.) b. ab. repr. a IlI-a I. Ba
lint (Rapid) ; cat. mijlocie mică: 
V. Badea (Met.) b. ab. repr, a 
III-a I. Tudor (Met.).

CORNELIU PUFU — coresp.

0 sută de boieri la startul finalelor
La 27 mai va răsuna primul 

sunet de gong al finalelor cam
pionatelor republicane de box 
— seniori. Meciurile se vor dis
puta pe stadionul Republicii, 
și vor continua în zilele de 28, 
29, 30 mai și 1 ■ iunie (finala). 
La acest ultim act al campio
natelor vor participa următorii 
boxeri : semîmuscă : Șt. Lazăr 
(Buzău), I. Mihăiiescu (Buc.), 
P. Ganea (Buc.), S. Lazăr 
(Cluj), V. Drăgan (Buc.). A. 
Mihai (Buc.), I. Nica (Oradea),
M. Lumezeanu (Buc.); muscă : 
D. Davidescu (Buc.), C. Pop 
(Timișoara), F. Molnar (Brașov), 
A. Cojan (Buc.), C. Ciueă 
(Buc.), C. Gruiescu (Buc.), F. 
Iuga (Buc.), I. Nicolau (Buc.); 
cocoș : C. Dumitrașcu (Craiova). 
Șt. Ispas (Buc.), Gh. Pușcaș 
(Reșița), V. Ivanovici (Bacău). 
V. Kiș (Buc.), I. Lungu (Buc.),
N. Gîju (Buc.), P. Nedelcea 
(Reșița); pană : C. Crudu (Buc.), 
A. Iliescu (Constanța), Gh. 
Drugă (Brașov), L. Gorea (Re
ghin). O. Gorea (Buc.), C. Bu- 
zuliuc (Buc.), N. Moldovan (Re
ghin), A. Simion (Cîmpulung 
Muscel); semiușoară : C. Rota
ru (Ploiești), P. Păcuraru (Ga
lați), I. Costin (Timișoara), Gh. 
Roșea (Cîmpia Turzii), N. Dei- 
cu (Buc.), M. Goanță (Craio
va), C. Cuțov (Buc.), Gh. Bă- 
doi (Buc.): ușoară : M. Săvescu 
(Galați), V. Prodan (Buc.), V. 
Manea (Craiova), AI. Șerban 
(Cîmpia Turzii), M. Dumitrescu 
(Buc.), I. Dinu (Constanța), V. 
Antoniu (Buc.), Gh. Ene (Buc.); 
semimijlocie : I. Hodoșan (Buc.),

D. Roman (Brăila), N. Streași
nă (Brașov), A. Popa (Buc.), 
Gh. Vlad (Buc.), A. Majai 
(Cluj), C. Ghiță (Buc.), V. Sil- 
berman (Buc.); mijlocie ușoa
ră : I. Marin (Buc.), V. Badea 
(Buc.), A. Matius (Buc.), D. 
Găinara (Tg. Mureș), E. ’ Con- 
stantinescu (Craiova), Gh. Că
lin (Iași), I. Covaci (Buc.), I. 
Pițu (Constanța); mijlocie:’’/. 
Tecuceanu (Buc.), T. Ivan 
(Buc.), I. Petrea (Brașov), Al. 
Tarpai (Cluj), I. Olteanu (Buc.), 
H. Stumpf (Buc.), Gh. Chivăr 
(Buc.), Al. Năstac (Buc.); se
migrea : V. Trandafir (Buc.), 
Gh. Preda (Constanța), S. 
Șchiopu (Craiova), T. Burada 
(Cîmpia Turzii), M. Constanti- 
nescu (Buc.), I. Monea (Buc.), 
P. Cojocaru (Buc.), P. Cîmpea- 
nu (Buc.); grea : A, Iancu (Cîm
pulung Muscel). A. Cambur 
(Brăila), Gh. Birtu (Craiova), 
V. Mariuțan (Buc.), I. Alexe 
(Buc.), I. Sănătescu (Craiova),
N. Motoc (Buc.), N. Dineu (Tg. 
Mureș).

După cum se știe, o dată cu 
finalele seniorilor, vor fi puse 
în joc și titlurile republicane de 
juniori, la categoriile pană și 
grea. Vor evolua : pană : C. 
Eumb (Brașov), A. Kelemen 
(Tg. Mureș), A. Barna (Cugir),
O. Rușit (Constanța), C. Murea 
(Buc.), P. Dobrescu (Brăila) : 
grea : D. Bucur (Bocșa), P. Sea
ră (Botoșani), D. Zelinca (Cluj), 
Gh. Dudu (Medgidia), I. Das- 
călu (Buc.), V. Schimbenschi 
(Brăila).
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Turneul in țara noas
tră al campioanei Con
goului și a Africii, „Leo
parzii" din Kinshasa, ne 
prilejuiește cîteva conside
rații pe marginea fotbalu
lui african, pe care vi le 
încredințăm și dumnea
voastră, stimați cititori.

După cum s-a anunțat, 
pentru prima oară în isto
ria 
cele 
rea 
veni 
zentante africane, cîștigă- 
toarea grupei a XlV-a. 
Așadar, hotărîrea Comite
tului F.I.F.A. dă curs unei 
mai vechi aspirații a 
„soccerului" african, dornic 
de a avea o mesageră 
directă Ia marea finală. 
Se pune, însă, întrebarea 
dacă acest drept, recent 
cucerit, reprezintă un act 
de dreptate sau numai o 
favoare acordată unor

fotbalului, unul din 
16 locuri în întrece- 

finală a C.M. va re- 
automat unei repre-

Campionii Africii reprezentativa Congo (Kinshasa) sosește la București

Cu trei etape înainte
de încheierea campionatului

aleUrmătoarele trei etape 
campionatului — ultimele 
sînt hotărâtoare. pentru „a fi 
sau a nu fi“ campioană sau a 
juca ori nu în baraj. Ne pro
punem să vă înfățișăm calen
darul acestui final, lăsîndu-vă 
plăcerea de a calcula, desigur 
cu aproximație, pe unde se va 
Situa echipa dv. favorită la în
cheierea campionatului.

Trecind în revistă echipele, 
pornind de la clasamentul ac
tual acestea mai 
nut următoarele 
dine):

au de susți- 
jocuri (în or-

Progresul (d);STEAUA cu :
Universitatea Cluj (a); Petrolul 
(d).

SPORTUL RECREATIV

EXPRESII ADECVATE

insistenți... Să facem, de 
aceea, o secțiune trans
versală în trecutul și pre
zentul fotbalului conti
nentului negru, oprindu-ne 
asupra momentelor celor 
mai importante.

Adevărul este că, cu ex
cepția unor talente ieșite 
din comun, între care Eu
sebio, „perla" Mozambicu- 
lui, Coluna, Ben Barek, 
Mekloufi, Africa nu spune 
prea mult iubitorilor de 
fotbal din Europa. Cu toa
te acestea, fotbalul conti
nentului negru are o sur
prinzătoare vechime, în
ființarea primului club — 
F. C. Durham, din Repu
blica Sud-Africană — da- 
tînd din anul 1882. Dacă 
începuturile fotbalului 
african se situează în sud, 
cu centrul de greutate la 
Capetown, la începutul 
secolului nostru pasiunea 
pentru acest sport conta
minează ținuturile medi
teraneene (Algeria, Maro-

cui 
se 
campionat al Africii 
nord. Dar, în epoca ante
belică, cea mai de temut 
forță fotbalistică a acestui 
continent a fost, neîndoios, 
Egiptul, care se poate lău
da și cu unele performan
țe, timpurii, dintre care 
cea mai răsunătoare este 
locul 4 Ia Jocurile Olim
pice din 1928. De fapt 
Egiptul, ca prim-reprezen- 
tant al Africii, a lăsat o 
bună impresie la a doua 
ediție a campionatelor 
mondiale, cedînd la mare 
luptă (2—4) naționalei ma
ghiare. Venind vorba des
pre Egipt — singura tară 
africană afiliată la F.I.F.A. 
pînă la cel de-al doilea 
război mondial — trebuie 
subliniat 
influența 
turizează, 
caracter 
din: Kenya, 
Tanganika, care își dispu-

etc.), așa incit, în 1919, 
organizează primul 

de

faptul că sub 
acestuia se ma- 
prin întreceri cu 
local, fotbalul 

Uganda -și
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POVfSTfA CUPEI ROMÂNIll (V)

O FINALĂ1 INEDITĂ: GIULEȘTI-OBOR
în acel an, 1941, puțin a lipsit să avem o finală 

Rapid — Rapid, dar Rapid... Timișoara a cedat (cu 1—4) 
în fața Unirii Tricolor (în semifinale). în același timp, 
Rapid (Giulești) învinge cu scorul de 4—2 pe fosta fi
nalistă și multiplă eampioană, Venus. Oborul asalta din 
nou finala, cu dorința realizării unei „duble" (obținuseră 
campionatul, în care pe 'locul 2 erau clasați giuleștenii ; 
în campionat cele două echipe își împărțiseră vieto- 

. riile : în tur învingătoare Unirea Tricolor cu 5—1, în 
retur Rapidul cu 4—1). Cîte argumente pentru un meci 
mare și ce joc modest au oferit cele două formații !

Dar, să nu ne grăbim cu acuzațiile. Războiul își pu
sese amprenta... Jucătorii erau neantrenați... echipele 
descompletate... meciurile mereu amînate...

Oborenii pornesc la atae, dar Sonny Niculescu trage 
pe lingă bară. E rîndul Giuleștiului : Șipoș centrează și 
Radu Florian marchează în poarta apărată de Cristea: 
1—0 pentru Rapid !

N-au trecut decît 4 minute și toată lumea se așteaptă 
ca și minutele următoare să le semene. Așteptări zadar
nice. Jocul începe să lîncezească. Un șut tras razant cu 
bara de Sipoș în min. 31 mai trezește din letargie gale
ria rapidistă.

18 COMPETIȚIA „K. O.«

7 minute mai tîrziu, oborenii se sărută: Cricitoiu a 
executat imparabil un penalti acordat ca urmare a unui 
fault comis de Ghiurițan asupra lui Bodea : 1-—1. 
mează două ratări (Bogdan și Sipoș) și... pauza.

începe repriza a doua și, după cîteva tatonări, 4 
nute ale Rapidului, soldate cu 3 goluri ; în min. 48 
ratki execută una din imparabilele-i lovituri libere de 
la 16 m : 2—1. Min. 49 : Radu Florian îl deschide pe 
Bogdan și acesta, după o cursă frumoasă, trage la poartă 
cînd adversarii se așteptau să centreze: 3—1. Și pentru 
că golul său a plăcut, Bogdan nu ezită să-l „repete" : 
4—1 (min. 52).

La peluză se fac socoteli : deci, au luat și a cincea 
„Cupă" consecutiv : cu Ripensia, cu CAMT, cu Sportul 
Studențesc, cu Venus și, acum, nu ne scapă nici Unirea 
Tricolor !

între timp, oborenii au prins curaj. Nu mai au ce... 
pierde ! în 
scorul. Dar 
„Socotelile"

Ur-

mi-
Ba-

minutele 55 și 75 Cricitoriu reduce succesiv 
finala s-a terminat cu 4—3 pentru Rapid, 
au rămas valabile 1...

PINĂ CÎND... RAPID ? !
în sferturile celei de a noua ediții, echipa din Giu

lești a fost la un pas de a întrerupe o „serie" devenită 
deja excepțională. Adversară i-a fost formația din Obor. 
Unirea Tricolor, care a încercat să-și ia revanșa pentru 
ratata finală anterioară. Dar, după un prim meci termi
nat la egalitate (2—2), în cea de a doua întîlnire, șutul 
necruțător al lui „Giussy" Baratki aduce Rapidului o 
muncită calificare : 1—0 (0—0).

în semifinale, se dispută „eternul derbi" : Rapid — 
Venus. Venus conduce cu 2—1 prin golurile marcate de

COMPETIȚIA „K. O.« 19

Andrei Rădulescu și Ene, după ce rapidiștii- deschise
seră scorul prin Filote !

Dar cea de a doua repriză avea să confirme „specia
litatea" giuleșteană și, pe teren păreau că joacă numai 
cei „11“ ai Rapidului... admirați de 11 „negri" dezorien
tați ! Seria golurilor va fi deschisă de Bogdan : 2—2. în 
min. 67, Baratki, primind o pasă de la Sipoș (venusiștii 
acuză ofsaid) trage și arbitrul fluieră gol : 3—2. Peste 
10 min. Baratki pasează lui Radu Florian care șutează 
puternic. Savu — portarul „negrilor" — respinge tot la 
Florian, iar acesta nu mai greșește ținta : 4—2. Mai trec 
2 min. și Bogdan, lansat de Filote, face un slalom prin
tre adversari, trage, și Savu scoate din nou mingea din 
plasă : 5—2. După alte două minute șutul lui Sipoș scu
tură plasa : 6—2. Ultimul gol îl înscrie Filote, după o 
combinație spectaculoasă cu Dan Gavrilescu : 7—2.

Deci, în finală din nou Rapid. Adversară : Universi
tatea, care depășise în optimi pe Juventus (2—1). în 
sferturi pe Chinezul (5—2) și în semifinale pe Mica 
(4_1). „Șepcile roșii" aveau, de asemenea, de luat o 
revanșă și chiar... mai multe.

Dar, finala a fost un simplu „galop" de sănătate pen
tru rapidiști. Scor final : 7—1 (1—0).

„SERIA" S-A ÎNCHEIAT!
A zecea ediție — jubiliară — a Cupei, a întrunit la 

start mai puține formații decît prima ediție. Războiul 
îsi spunea cuvîntul î...

’ Rapid trece ușor de Oltul T. Măgurele (5—2). Juven
tus (4_o) si Gloria C.F.R. (3—1). în semifinale, meci cu 
Sportul Studențesc. Dar Giuleștiul, nu va mai aprinde 
torțe în acea zi de vară și aceasta nu numai din cauza 
restricțiilor camuflajului !

tă din 1927 Cupa Africii 
Răsăritene (Gossage Cup), 
intrată în tradiție. Evi
dent, epoca postbelică, 
aduce schimbări esențiale 
în sportul african și pro
movează totodată o serie 
de noutăți și pe plan fot
balistic : Etiopia și Suda
nul devin membre F.I.F.A., 
se inaugurează o serie de 
competiții de anvergură 
cu caracter regulat, între 
care cele mai cunoscute 
sînt Jocurile Panarabe, 
care string Ia start marea 
majoritate a reprezentati
velor de fotbal a țărilor 
africane și arabe. Cel mai 
important moment din is
toria 
este 
1956, 
ball

fotbalului african 
însă înființarea, în 
a lui African Foot- 
Confederation, 

grupează 
membrii,
F.I.F.A. și împărțiri în pa
tru zone teritoriale. Sub 
egida acestei confederații, 
se inaugurează un an mai 
tîrziu campionatele 
fotbal ale Africii ale că
ror prijne două ediții re
vin Republicii Arabe 
Unite. După I960 se re
marcă 
gru o 
versificare a competițiilor 
fotbalistice: Campionatele 
Africii Apusene, Cupa Ță
rilor 
nului 
celor, 
cane, 
Panafricane

astăzi 34 
a f i 1 i a ț i

care 
de 
la

de

Republicii Arabe

pe continentul ne- 
nemaiîntîlnită di-

Arabe, Cupa Ocea- 
Indian, Cupa Tropi- 
Cupa Țărilor Afri- 
în cadrul Jocurilor 

etc. Nu de

ve-mult, au avut loc în 
chea capitală a. Etiopiei, 
Addis Abeba, finalele ce
lui de-al șaselea campio
nat african de 
Deși favoritele 
erau Ghana, deținătoarea 
titlului, și Etiopia, țara 
gazdă, întrecerile au de
semnat drept cîștigătoare 
pe naționala Congoului — 
Kinshasa („Leoparzii").

Nu putem încheia 
a menționa că, din 
se organizează Cupa 
pionilor Africii, pe 
cipii identice cu ale cu
noscutei C.C.E. Pe lista 
cîștigătorilor s-au înscris 
pe rind Oryx (Camerun), 
Stade Abidjan (Coasta de 
Fildeș) și, Ia ultima edi
ție, Kotoko (Ghana) și 
Englebert (Congo Kins
hasa), ale căror două me
ciuri finale ș-au terminat 
remiză.

S-ar părea, deci, că ori
care din cele 12 state 
africane participante la 
preliminariile actualului 
campionat mondial, ar 
merita, prin vechimea și 
numărul competițiilor lo
cale — din păcate, prea 
puțin cunoscute nouă — 
un loc sub soarele fotbalu
lui de elită. La urma ur
mei, nu R.P.D. Coreeană, 
o ilustră necunoscută, a 
fost sarea și piperul cam
pionatelor de Ia Londra ? 
Oricum, să așteptăm ver
dictul Mexicului...

Ov. IOANITOAÎA

F.C. ARGEȘ cu : Universita
tea Cluj (d); Petrolul (a); Pro
gresul (d).

55

fotbal, 
hîrtiei

fără 
1965, 
cam- 
prin-

EXPERIENȚA LINZ
selecționatei noastre s-a desfă
șurat satisfăcător. S-a ieșit în 
mod calm și organizat din apă
rare în atac, cu mingi trimise 
pe jos la partenerul cel mai 
indicat. A venit însă repriza a 
doua, cînd austriecii au declan
șat o ofensivă necruțătoare, o- 
bligindu-l pe Dinu să joace nu
mai in defensivă. Simțind lip
sa lui DINU, la mijlocul tere-

Foarte instructivă — s-o spu
nem din capul locului — aceas
tă a treia întllnire (de la în
vestitură) a comisiei de selec
ție cu antrenorii echipelor de 
divizia A, care a avut loc luni 
dimineața la sediul F.R. Fotbal 
și cu prilejul căreia s-au dis
cutat problemele celor două 
turi reprezentative : A și 
tineret.

Plecînd in expunerea sa,
cum era și firese, de la expe
riența Linz, antrenorul Emerich 
Vogi a apreciat cu calificativul 
BUN rezultatul meciului cu 
Austria, a notat cu ACCEPTA
BIL jocul apărării și cu NESA- 
TISFACATOR pe cel al ata
cului.

lo
de

așa

APARAREA CU ORICE PREȚ 
— CUVINTUL DE ORDINE ?

pentru noi 
selecțione-

defen- 
noastră

noastră

re-
în

A fost interesant 
Să aflăm din gura 
rului principal ce anume a de
clanșat jocul exagerat 
siv practicat de echipa 
în repriza a doua.

„Prima preocupare a
— a spus EM. VOGL — a fost 
impunerea jocului propriu — 
in cadrul sistemului I—4—3—3
— de siguranță în apărare și- 
folosirea situațiilor de atac. In 
acest scop, rolul hotăritor 
venea celor trei mijlocași :
faza de apărare, DINU a pri
mit sarcina de a acționa în fața 
fundașilor centrali, iar în situa
ția de atac, GROZEA și DOBRIN 
au avut indicații să sprijine e- 
fectiv. pe cei trei jucători de 
la înaintare. O bună parte din 
prima repriză — înainte și
după golul lui KALLO — jocul
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DINAMO BUCUREȘTI 
Rapid (d); A.S.A. 
(a); Universitatea

cu :
Tg. Mureș 

Cluj (d).

Dinamo BaFETROLUL cu :
cău (a); F.C. Argeș (d); Steaua 
(a).

U.T.A. cu : Farul (d); Univer
sitatea Craiova (d); Jiul (a).

JIUL cu : Steagul roșu
Dinamo Bacău (a); .U.T.A.

(d) ;
(d).

ta);RAPTD cu : Dinamo Buc.
Steagul roșu (d); Universitatea 
Craiova (a).

DINAMO BACĂU cu : Petro
lul (d); Jiul (d); Farul (a).

FARUL cu : U.T.A. (a); Pro
gresul (a); Dinamo Bacău (d).

UNIVERSITATEA CLUJ cu : 
F.C. Argeș (a); Steaua (d); Di
namo București (a);

UNIVERSITATEA CRAIO
VA cu: A.S.A. Tg. Mureș (d): 
U.T.A. (a); Rapid (d).

PROGRESUL cu : Steaua (a);
Farul (d); F.C. Argeș (a).

A.S.A. TG. MUREȘ cu : Uni
versitatea Craiova (a); Dinamo 
Buc. (d); Steagul roșu (a).

STEAGUL ROȘU cu: Jiul
(a); Rapid (a); A.S.A. Tg. Mu
reș (d).

(a — joc acasă; d =■ joc în 
deplasare).

I

Organizarea rațională a tim
pului liber reprezintă o 
preocupare care — din zi 

în zi — se bucură de atenție 
sporită într-un număr crescînd 
de țări. Fenomenul este lesne de 
înțeles : în epoca noastră, omul 
este tot mai mult solicitat, iar 
pentru organism, elementele sti
mulative și de compensație bio
logică se pot asigura optim prin- 
tr-o activitate sportiv-recreativă 
bine plasată în regimul de viața 
cotidian.

Desigur, această problemă a 
fost dezbătută și în țara noastră, 
dar mai mult teoretic șt mal pu
țin practic. In fond, totul se re
duce la organizarea unor compe
tiții de masă care angrenează 
sporadic, forțat șl superficial pe 
omul muncii fizice sau intelec
tuale. Nici gimnastica în pro
ducție, nici diferitele competiții 
polisportive și nici spartachiadele 
n-au dus Ia rezultatele ' ‘ '
într-un trecut nu 
prea îndepărtat, 
chiar șl aceste ac
țiuni — bune în in
tențiile pe care le 
promovau — erau 
sufocate de goana 
după cifre umflate 
(privind numărul 
de oameni angajați 
în întreceri), de birocratism șl 
formalism.

Nu de mult, „Legea cu privire 
la dezvoltarea activității de c- 
ducație fizică și sport", a trasat 
sarcini precise C.N.E.F.S., 
U.G.S.R., M.I., U.T.G., C.N.O.P., 
precum și Ministerului Sănătății, 
Uniunii Naționale a C.A.P., 
UCECOM, O.N.T., Comitetului . 
pentru problemele administrației 
locale șl altor organe și organi
zații de stat șl obștești, cu pri
vire la desfășurarea activităților 
educației fizice si sportului de 
masă. Fără îndoială, noua lege 
— de o importanță covîrșitoare 
— va contribui Ia stimularea e- 
ducafiei fizice și sportului, pro
clamate oficia! ca activități de 
interes național.

Dar. ce s-a făcut practic de la 
promulgarea acestei legi ? Se pa
re că o oarecare rutină continuă 
să-și lase amprenta asupra ac
tivității sportive de masă. In
suficiente inițiative, prea puține 
noutăți și iată că angrenarea oa
menilor, pe care o dorim cît mal 
masivă, nu înregistrează creșteri.

După cum se știe, în ultimii 
ani baza materială a activității 
sportive a crescut considerabil. 
S-au construit stadioane, bazine, 
săli. S-au amenajat terenuri de 
volei, baschet, handbal, tenis. în 
magazinele de specialitate se 
poate remarca o creștere nume
rică, calitativă și de diversitate 
a echipamentului șt materialelor 
sportive.

Toate aceste realizări — cu ne
însemnate excepții — privesc, 
însă, activitatea sportivă de per
formanță. Pe bazele sportive, se 
pregătesc — aproape în exclusi
vitate — sportivii activi, legiti
mați, clasificați.

Dar cetățeanul — tînăr sau 
vîrstnic —• care nu urmărește 
realizarea unei performanțe spor
tive, care vrea — pur și simplu 
— în concediu, la sfîrșit de săp- 
tămînă sau zilnic, după muncă, 
să facă puțină mișcare, unde 
poate avea acces ? Cine îl ini
țiază 7 Cine se ocupă de rezol
varea acestor aspecte sociale ale 
educației fizice ?

In mod practic, acest om nu 
are unde juca tenis (eu excep
ția citorva membri susținători ai 
vreunui club proprietar de bază

așteptate.

(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
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sportivă), nu are unde practica 
sporturile nautice (ambarcațiuni
le sînt ale cluburilor — pentru 
performanță, iar la debarcadere 
există numai „universale"), nu 
are unde face gimnastică (sălile 
fiind ocupate de echipe... de vo
lei, baschet, sau de viitoWl per
formeri ai gimnasticii, scrimei, 
boxului ș.a.). ,

Bl poate să facă vara, un 
scurt timp, înot Ia mare sau la 
ștrand, iar iarna puțin schi 
(dacă are unde !), sau poate pre
feră turismul si atunci urcă pe 
munte de două-trei ori anual, 
fericit că totuși, face mișcare ! 
Cam aceasta este activitatea 
sportiv-recreativă de care se 
bucură cetățeanul nostru.

Pentru a veni în întîmpinarea 
rezolvării acestei situații, în 
București a apărut nu de mult o 
„Întreprindere de agrement" (care 
trebuie să-și revadă nu numai 
titulatura dar, mai ales, conținu

tul activității), de
ocamdată anonimă. 
Poate că în viitor, 
cu sprijinul mal 
consistent și califi
cat al C.N.E.F.S. se 
va face o cotitură 
în orientarea și 
conținutul muncii 
I.A.B. Sau, ținînd 

sindicatele și U.T.C.-ul 
de activitatea sportivă

seama că 
se ocupă — ..
a salariaților. elevilor și studen
ților numai în întreprinderi, in
stituții, scoli, poate n-ar fi rău 
ca C.N.E.F.S., studiind proble

ma activităților spofrtiv-recreatl- 
vs ca LATURĂ SOCIALA A E- 
DUCAȚIEI FIZICE, să o soluțio
neze — ca șî în alte țări — în- 
fiintînd, să zicem, un „OFICIU 
PENTRU ACTTVITATT SPOR
TIV-RECREATIVE”. Acest or
ganism central și cu ramificații 
în țară, colaborînd îndeaproape 
cu forurile în drept, ar putea rea
liza în stațiunile balneo-climate- 
rice, pe litoi’al sau la munte, în 
apropierea campingurilor ori în 
spațiile libere ale noilor cartiere, 
numeroase terenuri de tenis, vo
lei, baschet, handbal sau bad
minton. S-ar putea amenaja pa
tinoare, piste de schi și săniuțe, 
locuri corespunzătoare pentru 
practicarea tenisului de masă, 
a popicelor, schiului nautic, ă 
celorlalte sporturi, nautice, a 
înotului, tirului cu arcul etc. 
Pentru a asigura asistența teh
nică, se poate apela la cadrele 
de specialitate, care în timpul 
lor liber pot răspunde unei ast
fel de solicitări, s© pot tipări 
afișe, pliante, broșuri orientati
ve.

Folosite mai rațional, sălile 
și terenurile de sport pot (fără 
ca „performanța" să sufere) să 
facă loc șî celor care doresc 
să facă mișcare în mod organizat! 
Să fie, oare, atît de greu 7

Ceea ce încearcă să facă 
I.E.B.S.-ul în Capitală, prin or
ganizarea cursurilor de inițiere 
la înot pentru copii sau prin 
închirierea cîtorva terenuri, re
prezintă daar o foarte palidă 
imagine a ceea ce este atît de 
necesar de făcut.

prof. Claudiu ATANASIU

P.S. : Consemnăm, nu fără sa
tisfacție, că în ultimul timp tlnă- 
rul dar prodigiosul nostru Centru 
de cercetări științifice în dome- 
niul educației fizice șl sportului 
ca și I.C.F. au început să ma
nifeste interes pentru PROBLE
MA activității sportiv-recreative.

Deocamdată prin sondaje, tes
te, chestionare și comunicări... 
Pe cînd și ceva CONCRET ?

CI. A.

A TRECUT... CE URMEAZĂ?
.din ce în ce mai îndrăzneață, 
fundașii laterali au jucat din 
ce in ce mai ofensiv, ducind 
după et și aripile noastre".

CU SAU FARA ARIPA STIN
GĂ, CU SAU FARA „CUPLU"...

EXPERIENȚA CU DOBRIN 
GROZEA (MIJLOCAȘI) 

N-A REUȘIT

capitol în expu- 
Vogi a fost

Următorul
nerea ,n-

Grozea, în poziție de vtrf de 
în careul advers. Fază de la un

atac, sare la o minge înaltă 
meci de verificare a Lotului A

nului, GROZEA și DOBRIN au 
trecut la rezolvări mai conve
nabile pentru ei, rămînînd să 
acționeze (nu atît din comodi
tate, cit din cauza insuficientei 
capacități la efort), tot pe po
ziții reduse, lipsind atacul de 
aportul lor. In aceste condiții, 
apărarea austriacă a devenit

COMPETIȚIA „K. O.«

Partida a început atît de liniștit, încît se părea că 
studenții au venit numai pentru a semna condica de 
prezență. Dar Dumitrescu III face o cursă pe extremă, 
centrează lui Gică Popescu, acesta atrage pe portarul 
rapidist, care iese imprudent din poartă ; Gică stopează 
mingea, așteaptă să i se plonjeze la picioare și-i... resti
tuie balonul lui Dumitrescu III care fără ezitări trage 
puternic spre poartă ; fundașul Moldoveanu nu mai are 
ce face. Devine subit portar și oprește mingea cu mîna : 
penalti 1 Gică Popescu transformă imparabil : 1—0 pen
tru studenți !

Feroviarii se reped peste adversari ca un... tăvălug. 
Filote pasează lui Dan Gavrilescu, acesta intră în careu 
și trage surprinzător, prinzîndu-1 pe Ștefan Ionescu pe 
picior greșit. E 1—1.

A doua repriză e calmă, calmă, calmă... în fond, 
Rapidul poate obține victoria cînd vrea, dacă vrea...

Și, pe neașteptate, Pricop centrează la Gică Popescu, 
care reia cu capul : 2—1 pentru Sportul Studențesc.

Rapidul ar trebui să forțeze șj o face. Din ce în ce 
mai... rapid, dar inutil !

Meciul s-a terminat 1 O „serie" care nu se va mai re
peta niciodată — cel puțin pînă astăzi — a luat Sfîrșit. 
Incredibilul s-a produs ; Rapid a fost eliminată 1

Și în fața unui Giulești cu tribunele pe jumătate 
goale, se va desfășura o finală fără pretenții : C.F.R. 
Tr. Severin — Sportul Studențesc : 4—0 (2—0). Studenții 
nic> n-au existat parcă în fața „provincialilor", care își 
înscriu pentru prima oară numele în palmaresul Cupei I

Următoarea ediție (1943/1944) nu va avea sfîrșit: după 
patru etape, se va întrerupe din cauza războiului.

Dorin ȘTEFLEA

titulat de către acesta „Proble
me de selecție după Linz".

Ideea de organizare și di
namică a jocului în apărare — 
4 fundași un mijlocaș defen
siv în fața „centralilor" — este 
realizabilă, 'a spus el. Avem 
jucători capabili să satisfacă 
cerințele noastre — Ivăncescu, 
Barbu, Hălmăgeanu, Deleanu
— mai putem apelă și la Să.t- 
măreanu, D. Nicolae, Boc, N. 
Ionescu, Dan, Mocanu. Postul 
de portar este rezolvat : în afa
ră de Coman, de la un joc la 
altul mai sigur pe el, se mai 
poate conta pe Datcu și Gor- 
nea.

Problemele dificile de rezol
vat încep de la linia de mijloc
— partea ei ofensivă — cum 
a numit-o Em. Vogi, Lipsiți 
de o capacitate de efort cores
punzătoare, Dobrin și Grozea 
nu pot să îndeplinească, Ia ni
velul exigențelor, rolul care 
le-a fost atribuit. Aici, la lin’a 
mediană, un singur jucător în
deplinește sufragiile : Dinu, și 
acesta ca mijlocaș defensiv. 
Mijlocași buni tehnicieni, ca D. 
Popescu. Libardi, au fost folo
siți în ultimul timp, la echi
pele lor, ca vîrfuri de atac. Ca 
și în cazul lui Dobrin și Gro
zea, pe aceștia, dacă-i aducem 
în linia a II-a, cu sarcină de
fensivă mai pronunțată, vom 
vedea că nu dau randament. 
Ei s-au obișnuit să joace la 
mijlocul terenului fără sarcini, 
nu sînt capabili să îndeplineas
că acel dublu rol — din fotba
lul modem — acționînd și în 
apărare și în atac.

Dacă pentru postul de aripă 
dreaptă — a continuat Vogi, 
ajungînd cu considerațiile sale 
Ia linia de atac — avem de 
ales între Pîrcălab, Sasu și So
rin Avram, în schimb pentru 
aripa stingă lucrurile se com
plică, deoarece nici unul din 
candidați nu întrunește mini
mul necesar. La Linz, Kallo 
s-a străduit dar n-are mijloa
ce corespunzătoare. Astfel stînd 
lucrurile se ridică următoarea 
întrebare : 
tinuare 0 
serie sau

Trecind 
înaintaș central si referindu-se 
la Ion Ionescu, Em, Vogi a a- 
preciat. că în pofida calităților 
cu care este înzestrat, virful 
de atac rapidist nu s-a putut 
achita la Linz de sarcinile care 
i-au revenit în cadrul ideii de 
joc. „Mă gîndesc dacă, in aces
te condiții, n-ar fi mai bine să 
renunțăm la formula cu înain
tașul central solitar în favoarea 
cuplului".

Ceea ce ar ■ antrena modifi
cări esențiale în ideea de joc
— preconizată inițial — ducînd 
fatal de la 1—4—3—3 la 
1—4—2—4, ultima „mult mai 
înrădăcinată în jocul echipelor 
noastre de club", după cum re
marca însuși selecționerul.

Ajunși la acest punct nodal
— în ceea ce privește sistemul 
de joc
Covaci a propus și el adopta
rea lui 
riants :

să căutăm în con- 
aripă stingă de me
șă improvizăm...

apoi la postul ds

antrenorul Ștefan

1—4—2—4. în două va- 
ună — ofensivă — pen-

tru jocurile disputate acasă (cei 
doi mijlocași urmînd să susțină 
atacul în mod efectiv), cealaltă 
— defensivă, pentru meciurile 
din deplasare (în această si
tuație, cei doi mijlocași, vor 
ajuta apărarea).

In ambele variante, mijlocul 
terenului va trebui acoperit 
prin DINAMICA DE ECHIPA.

De altfel, cum era și firesc, 
formula de joc a atacului, pre
cum și alcătuirea lui a stîrnit 
vii discuții și interesante pro
puneri. S-a spus, de pildă, că 
așezarea simetrică, folosită la 
Linz (Sasu — Ionescu — Kallo), 
este din ce în ce mai mult a- 
bandonată (deoarece menține 
spații mari între jucători) și s-a 
propus să se treacă la jocul 
cu aripă falsă — gen 
de la Dinamo. Iii care 
scopul unei mai bune 
nizări atacul să arate 
Pîrcălab, Dumitrache, 
Adepții lui 1—4—2— 4 s-au dus 
repede cu gîndul la o linie de 

. atac în care Duinitrțu II și Ț 
Ionescu să alcătuiască cuplul 
de înaintași centrali : după
cum au existat și opinii în fa
voarea tandemului de mare ta
lent și de perspectivă : 
triu II — Dumitrache.

A fost o ședință de 
deosebit de utilă, ca și 
dentele. Antrenorii 
neri au ascultat cu atenție, au 
notat tot în carnetele lor.

Vom vedea materializate azi 
în meciul cu Allemania Aachen 
o parte din gîndurile exprimate 
la această ședință ?

Haidu, 
caz. în 
omoge- 
astfel: 
Haidu.

Dumi-

lucru
prece- 

selecțio-

G. NICOLAESCU

COPIII RĂSPUND: PREZENT!

Mănușă aruncată
O ultimă scrisoare, semnată 

de Tr. Bololoi, în numele echi
pei ce o conduce, „Inter" Bucu
rești, nu face altceva decît să 
probeze că între cei mai tineri 
fotbaliști ai noștri bîntuie o a- 
devărată „interomanie"... A- 
proape în fiecare oraș al Ro
mâniei există un „team" care 
se autobotează „nero-azzurrii 
lui Herrera" sau, pur șl simplu. 
Inter. Este frumos că micii 
fotbaliști din Tecuci sau Iași, 
din Giurgiu sau Oradea iau ti
tulatura unei echipe celebre, 
pentru că, la urma urmei, „fir
ma" se cere onorată...

Din păcate, și aici ne depăr
tăm puțin de rândurile lui Tr. 
Bololoi, ne parvin l din țară 
prea puține rezultate... Sosesc 
intr-adevăr multe scrisori cu o 
grafie școlărească. dar marea 
lor majoritate solicită organiza
rea de meciuri sau — și e cam 
tîrziu — pun acum întrebări pe 
marginea regulamentului, 
răspîndit în 
de provocări, 
ce au făcut 
fi. numărate
bănuim că n-au fost necesare ?

țară cîteva 
dintre care 

cale întoarsă 
pe degete...

Am 
sute 
cele 
pot 
Să

eeliipei tai !
Ar fi un proces de intenție 
care, înainte de toate, n-ar co
respunde credințelor noastre. 
Așadar, așteptăm rezultate. 
Multe rezultate, căci rezultatele 
înseamnă meciuri, iar meciurile 
înseamnă fotbal !

Dar, să revenim la scrisoa
rea primită : „Inter" București 
are echipament standard (tri
couri roșii, chiloți negri) și un 
program fix de antrenamente, 
ce se desfășoară pe terenul 
Medicina. Dintre performanțele 
recente ale echipei, semnatarul 
scrisorii ne aduce la cunoștință 
că în „1965, sub titulatura Ful
gerul, am obținut locul III în 
Cupa Steaua".

în final. Tr. Bololoi ne roa
gă ca, în numele echipei sale, 
să provocăm selecționata șco
lilor generale bucureștene, con
dusă de fostul internațional Ti
tus Ozon, la un meci tur-retur.

Scriind rândurile de mai sus, 
îndeplinim rugămintea cores
pondentului nostru, nu fără a 
face o remarcă : ce-ar fi să se 
treacă, in fine, la contacte di
recte ?



VIZITA ÎN ROMANIA
A PREȘEDINTELUI REPUBLICII FRANCEZE, 

GENERALUL CHARLES DE GAULLE
(Urmare din pag. 0

mulți-și femei aflați în 
care aclamă cu multă căl-

bați 
mea 
dură, exprimând sentimentele de 
prietenie care leagă cele două 
popoare.

Cei doi președinți iau loc în
tr-o mașină deschisă, escortată 
de motocicliștl, care, urmată de 
coloana mașinilor oficiale, se 
îndreaptă spre reședința ofi
cială rezervată oaspeților.

Cei doi conducători de stat 
cordialitate mani- 
prietenie, care îi 
Ia reședința ofi-

răspund cu 
testărilor de 
Însoțesc pînă 
cială.

★

vizită protocolară la
Consiliului de Stat,

Marți, la amiază, președintele 
Republicii Franceze, generalul 
Charles de Gaulle, și soția, au 
făcut o 
Palatul
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și soției sale.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de deplină cor
dialitate.

★
După vizita protocolară de Ia 

Consiliul de Stat a avut loc so
lemnitatea schimbului unor 
înalte decorații ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Franceze.

Consiliului
Ceaușescu, a

de
În
de

Președintele
Stat, Nicolae 
minat președintelui Charles 
Gaulle ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România“f cla
sa I.

Președintele Republicii Fran
ceze, Charles de Gaulle, a in- 
mînat președintelui Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, or
dinul „Marea 
de Onoare11.

Cruce a Legiunii

★
Președintele

Stat al Republicii
România și
Ceaușescu au oferit marți, în 
saloanele Consiliului de Stat, un 
dejun oficial în onoarea exce- 

■ lenței sale Domnului președinte 
al Republicii Franceze, șl a 
doamnei de Gaulle.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, președinte
le Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Franceze, Charles de 
Gaulle, au rostit toasturi.

Consiliului de
Socialiste

doamna Nicolae

★

Seara, la 
avut loc un 
în onoarea 
publicii Franceze,
Charles de Gaulle și a soției 
sale.

Opera Română a 
spectacol de gală 
președintelui Re

generate

^te/ex~ radio-,telefon^

prezentă

t»
Reprezentativa de fotbal amatori a Franței va fi 
in turneul olimpic de la Ciudad de Mexico. După ce au învins, 
in prima manșă, echipa Austriei cu 3—1, fotbaliștii francezi 
au obținut, in retur, un rezultat egal (1—1), calif icindu-se 
pentru Mexico. tn fotografie: Georgin (Franța) înscrie în 

poarta apărată de Schorn

LIESEL WESTERMANN (RFG) 
a stabilit la Leverkusen cea 
mai bună performanță mondia
lă a anului în proba de arun
carea discului, pe care a cîști- 
gat-o cu 61,03 m.

Dave Maggard a ciștigat arun
carea greutății cu 20,09 m.

ȘTIINȚA ÎN SLUJBA PERFORMANȚEI
Continuăm publicarea răspunsurilor 

primite din partea unor reputați 
oameni de știință și cercetători, din 
țară și de peste hotare, ia ancheta 
internațională inițiată de ziarul 
„Sportul11 pe tema i „ROLUL ȘI CON
SECINȚELE CERCETĂRII ȘTIINȚI
FICE ASUPRA FENOMENULUI 
SPORTIV-1.

Iată cele cinci întrebări la care 
invitații noștri au răspuns după pre
ferințe s

1. Care considerați că a fost aportul 
cercetării științifice Ia realizarea ex
cepționalelor recorduri sportive din 
ultimul deceniu ?

EFORTUL FIZIC-O
BINEFACERE

GÎJU ÎNVINS
ÎN OLANDA

2. In ce direcții cercetarea științi
fică a pătruns 
tatea biologică 
formanță ?

mai adine în intimi- 
a sportivului de per-

cercetării științifice în3. Rezultatele 
sport sînt exprimate doar prin marii 
sportivi ai lumii, oameni cu un po
tențial biologic excepțional, situat 
muit deasupra mediei, sau pot fi 
fructificate și pentru întărirea sănă
tății și fortificarea fizică a omului 
obișnuit ?

pe cercetarea științifeă, a unei ali
mentații specifice și a unor metode 
de recuperare rapidă, nu considerați 
că ele pot deveni privilegiul exclusiv 
al unei minorități umane care poate 
beneficia de acest cadru costisitor ? 
Nu apare astfel, în perimetrul spor
tului o problemă de ordin moral ?

TREI BOXERI ROMÂNI
CLASAȚI PE PRIMUL LOC

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

MARE
PENTRU OM

5. Care 
țifice de 
scriu ele 
de ordin

sînt preocupările dv. știin- 
dată recentă și cum se in- 
pe orbita unui comandament 
științific și umanitar ?

Anchetă realizată de
Romulus BALABAN

5

■
TURUL CICLIST AL ROMAN- 
DIEI, desfășurat în Elveția, s-a 
încheiat cu victoria rutierului 
belgian Eddy Merckx, urmat de 
francezul Raymond Delisle la 
1:14, elvețianul Robert Hag- 
mann la 1:27, spaniolul Maria
no Diaz la 1:40. Ultima etapă 
a cursei a revenit sportivului 
italian Gianni Motta.

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE BASCHET FEMININ des
fășurat la Varșovia a fost ciști
gat de selecționata orașului 
Amsterdam. Pe locurile urmă
toare s-au clasat A.Z.S. Varșo
via, echipa orașului Tallin și 
formația Polonia Varșovia.

CONTINUÎNDU-ȘI TURNEUL 
ÎN POLONIA, reprezentativa 
feminină de volei a Mexicului 
a evoluat la Poznan în compa
nia echipei
Mexicanele au repurtat victoria 
cu scorul de 3—0 (15—1, 15—4, 
15—1).

locale Energetik.

A CINCEA PARTIDA Larsen 
— Portisch, contind pentru 
sferturile de finală ale cam
pionatului mondial de șah, s-a 
încheiat remiză la mutarea 34. 
Scorul meciului este favorabil 
lui Larsen : 3—2.

BRAZILIA-CAMPIOANĂ
A AMERiCII DE SUD

Anul acesta, la Grenoble, fla
căra olimpică a fost aprinsă de 
un medic sportiv. Acest fapt 
poate fi privit și ca un omagiu 
adus științei medicale, factor e- 
sențial în obținerea performanțe
lor sportive atinse pînă în pre
zent.

Dirijarea științifică a antrena
mentului sportivului de perfor
manță se bazează pe principiile 
fiziologiei efortului și pe cele ale 
proceselor biologice ce se desfă
șoară în perioada de refacere.

Problema principală care se 
pune în cadrul pregătirii unui 
sportiv este menținerea unei 
stări de sănătate perfecte și diri
jarea optimă pe plan tehnic și 
biologic a procesului de antre
nament. în acest sens, pentru a 
se atinge capacitatea maximă de 
efort la antrenamente trebuie să 
se crească progresiv volumul de 
muncă. în scopul atingerii ran
damentului optim, două aspecte 
fundamentale trebuie coordonate: 

• creșterea tehnicității individuale 
și ameliorarea capacității de e- 
fort, cu alte cuvinte dezvoltarea 
condiției fizice, 
problema dirijării 
pacității de efort, 
aduce aportul său 
știința sportului.

Eforturile fizice 
petate biciuiesc organismul și-l 
obligă la remanieri adaptative la 
nivelul 
al oxigenului, 
funcții de 
enzimatîc 
în sfîrșit, 
docrini cu 
armonizare 
mului.

Față de 
ale antrenamentului 
repaosul 
judicios modalitățile de dozare 
calitative și cantitative ale efor
tului, în schimb, medicul aduce 
un ajutor substanțial în faza de 
recuperare a potențialului bio
logici între zilele de antrenament 
sau de competiții. Pentru ca re
cuperarea să fie eficientă și să 
pună sportivul în condiții opti
me pentru a efectua noi rn - 
turi intense, durata, dar mai 
calitatea repaosului trebuie 
fie în atenția medicului.

Aportul pe care-1 poate da 
dicina în domeniul dirijării spor
tivului de performanță, se ba
zează pe concluziile multiplelor 
cercetări de specialitate efectuate 
pe plan mondial în ultimii 20 de 
ani, cit și pe datele obținute de 
celelalte ramuri ale medicinii 
profilactice și curative.

între medicina sportivă și cea 
curativă există o continuă cola
borare, descoperirile obținute în- 
tr-un domeniu fiind asimiliate și 
fructificate de celelalte ramuri, 
contribuindu-se astfel, la progre
sul general al științei medicale.

Alpinismul sau zborul la mare 
altitudine, scufundările în adîncu- 
rile mărilor, ca să luăm numai 
cîteva exemple mai frapante, nu 
ar fi fost posibile fără o cu
noaștere amănunțită a fiziologiei 
efortului în condițiile specifice de 
hipo și hipeibarism. Cercetările 
în aceste domenii au început a- 
vînd la bază cunoștințele și me
todele fiziologiei clasice, dezvol
tat și completat pe parcurs, pa
ralel cu constatările obținute. 
Rezultatele finale ale acestor in
vestigații au permis realizarea 
performanțelor cunoscute, dar în 
plus, ele au putut fi folosite și 
în medicina clasică, ca bază de 
pornire cu aplicabilitate practi
că în dezvoltarea unor tehnici 
noi în anestezie, sau a unor me
tode noi de tratament cu oxigen 
sub presiune înaltă.

PERFORMANȚELOR SPORTIVE
TREBUIE MAI REPEDE Șl MAI MULT

A

APLICATE IN PRACTICĂ
repre- 

“ în- 
în

LA BASCHET

In special, în 
l creșterii ca- 

mediclna își 
substanțial în

intense și re- 
organismul

sistemelor de transport 
al aparatelor cu 

epurare, a fondului 
respirator tisular și, 
a centrilor neuroen- 
funcțle de dirijare și 
a economiei organis-

cele două coordonate
___ _______ efoi'tul Și
— antrenorul utilizează 
modalitățile de

efor- 
. ales 
! să

me-

Me.iicina sportivă a reușit să-și 
contureze parametrii ce-i sînt ne
cesari pentru controlul și dirija
rea antrenamentului sportivului 
de performanță ; rezultatele a- 
cestor investigații pe sportivi în
cep azi să fie utilizate cu suc
ces și în scopul ameliorării su
ferințelor omului bolnav. Con
statarea efectului favorabil pe 
care-1 are efortul fizic asupra or
ganismului a dus la ideea utili
zării sale (cu intensități, progresiv 
crescînde), ca metodă de grăbire 
a. convalescenței la bolnavii de 
inimă. Școala medicală suedeză 
recomandă antrenamente pe bi
cicletă, sub riguros control me
dical, pentru ameliorarea bolna
vilor suferinzi de

. rală.
Astăzi, în arena 

performanță este 
mare desfășurare ___ , .
discutabil foarte costisitoare, jus
tificată prin semnificația 
lor performanțe obținute, 
îmbogățirea cunoștințelor 
țifice și prin sentimentul 
inspirat de inepuizabilul

• țial biologic existent în om.
Se pune întrebarea dacă marea 

majoritate a oamenilor care fac 
sport nu pentru performanță, 
ci pentru recrearea și întărirea 
sănătății pot beneficia de aportul 
medici’nei sportive ? Problema are 
numeroase aspecte și depinde de 
felul cum este privit pe .plan so
cial sportul. Dirijarea științifică 
a oamenilor care fac sport de 
masă necesită un efort de orga
nizare, de ordin economic, care 
nu pot fi realizate decît în con
dițiile unui sistem' social adecvat, 
interesat să rezolve o asemenea 
sarcină. Din acest punct de ve
dere, în regimul nostru socialist 
există premisele optime ale dez
voltării științifice a sportului de 
masă. Pentru .sportivii care n-au 
ajuns încă la un nivel atît de ri
dicat, îneît să fie socotiți de per
formanță, nu este necesar să se 
utilizeze decît o mică parte din 
metodologia de examen a medi
cinii sportive, curii ar fi contro
lul periodic al stării de sănătate, 
precum și al capacității de efort 
prin mijloace simple (de exemplu 
pulsul cardiac, in timpul unui 
efort standard).

în ultima perioadă am efectuat 
cîteva studii dedicate problemei 
adaptării la altitudine în condiții 
de efort fizic. Realizate în Mexic 
(la săptămâna preolimpică din 
1966) și în țară, rezultatele acestor 
cercetări au fost puse la dispo
ziția celor ce răspund de pregăti
rea sportivilor români în vederea 
apropiatei Olimpiade.

angină pecto-

sportului de 
necesară o 

de forțe, in-

înalte- 
prin 

șțiJ-.n- 
stenic 
potch-

dr. Bradu FOTIADE

șeful serviciului de explorări 
funcționale al Spitalului clinic 

Fundeni.

și Canadei, 
Davis“, s-a 
de 5—0 in
In ultimele

ÎNTÎLNIREA DE TENIS dintre 
echipele Mexicului 
în cadrul „Cupei 
încheiat cu scorul 
favoarea gazdelor.
două partide de simplu, Loyo 
Mayo l-a întrecut cu 6—3, 1—6, 
6—0, 6—3 pe Henry Fauquier, 
iar Raffael Osuna a dispus cu 
6—2, 6—3, 6—2 pe Keith Car
pentier.

ASUNCION 14 (Agerpres). 
— A luat sfîrșit campio
natul masculin de baschet 
al Americii de Sud. Titlu' 
de campioană a revenit se
lecționatei Braziliei, care a 
totalizat 13 puncte. Pe locu
rile următoare : Uruguay 12 
P,

CONCURSUL INTERNATIONAL 
DE ATLETISM DE LA DINAMO

LA FRESNO (CALIFORNIA), 
australianul Kerry Pearce a 
ciștigat proba de 3000 m obst. 
în 8:51,7. Proba de 440 y g a 
revenit americanului Ron Whit
ney —• 50,7, 
mile Iui Pat 
în proba de 
dezul Bertti 
performanța

iar cea de două 
Traynor — 8:42. 

triplusalt, finian-
Pousi a obținut 
de 16,16 m, iar

(Urmare din pag. 1)

care evadează de unul singur 
la km 103. El luptă din răs
puteri, are la km. 118 un mi
nut și jumătate avans față 
de pluton, dar după 70 km. 
de adevărat contratimp indi
vidual este prins de grupul 
masiv.

Echipa noastră, lipsită de 
veleități în această dispută, 
are în primul pluton (care 
numără peste 30 alergători) 
pe Ardeleanu, Ciumeti. Mol
doveanu și Ziegler.

Sprintul cu premii de la 
Slan.v (km. 156 revine lui 
Iffert, urmat de Mickein și 
Jasinski. Grupul lor are un 
avans de 6 min, fală de Mo- 
onen și de 7 min fală de 
pluton. Avansul s-ar fi pu
tut mări la 10 minute dacă

11
8

zi

p, Chile 10 
p, Ecuador

a competi- 
a învins cu

Peru 12 p, Paraguay 11 
p, Argentina 
p, Columbia 
7 p.

în ultima
ției, Argentina 
66—57 (27—29), Uruguay, iar 
Paraguay 
tă 32—31 
Cel mai
campionatului — Victor Her
nandez din Uruguay (129 
puncte).

a întrecut la limi- 
(14—19) Brazilia, 

eficace jucător al

în cadrul manifestărilor pri
lejuite de cea de-a 20-a sa ani
versare, clubul Dinamo a orga
nizat ieri un concurs interna
țional de atletism, cu partici
parea sportivilor de Ia Ruda 
Hvezda (Cehoslovacia). Un re
zultat bun a înregistrat Ia a- 
runcarea discului tînăra Ar
gentina Menis : 50,80 m — re
cord personal. Cu aceeași cifră 
(însă cu o a doua încercare mai 
bună) proba a revenit atletei 
Zlabkova (R. H.), Dinamovistul 
Nicolae Maxim a stabilit recor
dul național al probei de 1 milă 
mars, cu timpul de 6:24,4.
BARBATI — 100 m : L. Bach
man (R. H.) 10,6, C. Nichifor 
(D) 10,7 ; 200 m : Bachman
21,8, T. Puiu (D) 21,9 ; 800 m : 
Pepsar (R, H.) 1:52,5, Madr
(R. H.) 1:53,6, A. Constantînescu

fugarii nu și-ar fi consumat 
toată energia în lupta cu 
vîntul. Așa, la sosire rămîn 
doar 2 minute avans. Ne a- 
propiem de Praga și în 
ton Ziegler ridică mîna, 
mînd mașina tehnică 
schimbe roata. Totul se 
trece repede și Ziegler, 
tr-un mare efort, reprinde 
plutonul. Nu trec însă nici 
2. km și tot el este angrenat 
într-o busculadă, lovindu-se 
la genunchi. Din nou, deși 
îi sîngerează genunchiul, el 
apasă cu putere în pedale, 
dar în clipa cînd este gata 
să ..pună mîna11 pe pluton, 
acesta se fragmentează și, 
astfel, Ziegler nu mai poate 
menține contactul cu cei ce 
urmăresc pe fugari. O soartă 
tot atît de nefavorabilă o are 
și Ardeieanu, care cade în-

plu- 
che- 
să-i 
pe- 

prin-

tr-un viraj și, cu toate că 
nu se accidentează, pierde 
timp prețios.

Sprintul de pe stadionul 
Dukla Praga și-l dispută trei 
alergători, care au luat un 
mic avans celorlalți 
MICKEIN, mai dibaci, 
pune și cîștigă etapa.

Pentru prima oară 
ceastă cursă, tricoul 
va rămîne două etape ’ la 
rînd (s-ar putea spune chiar 
trei) în posesia aceluiași a- 
lergător : sovieticul 
Cerkasov.

fugari, 
se im-

în a- 
galben

Vladimir

CLASAMENTUL
1. Dieter MICKEIN
2, Jasinski, 3. 
sov — același i 
Hiazdira 4 h 48:10. 
chel 4 h 48:14, 6
7. Konernv S Iffert

ETAPEI:
4 h 48:05

Cerka-
timp, 4.

5. Pes-
Magiera,

— ace-

Tiparul I l. P. „Informația", str. Brezoianu 23—25.

HAGA. — Citeva surprize de 
mari proporții in finalele tur
neului de box din Olanda J 
campionul european al „coco
șilor", Nicolae Giju, a fost în
trecut la puncte de sovieticul 
Sokolov; fostul campion olim
pic și european, polonezul Ku- 
lej, a fost învins de Kajdi (Un
garia), iar „greul" olandez Lub
bers, l-a depășit pe Emilianov 
(U.R.S.S.). Reprezentantul nos
tru la categoria semigrea, Ion 
Monea, a ciștigat partida. cu 
vest-germanul 
dintre boxerii 
van, Covaci și 
sat în fruntea 
pective.

în celelalte meciuri ale fina
lelor : Schaik (Olanda) b.p. 
Hansen (Danemarca); Strumkis 
(U.R.S.S.) b.p. Hebel (Polonia); 
Grudzien (Polonia) b.p. Krumov 
(U.R.S.S.).

Hinz. Deci, trei 
români (Moldo-

Monea) s-au cla- 
categoriilor res-

Știința medicinii al cărui 
zentant sînt, a contribuit, fără 
doială, foarte mult, în special 
ultimii ani, la creșterea performan
țelor sportive.

S-au efectuat numeroase cercetări, 
orientate spre lărgirea orizontului 
cunoștințelor noastre în legătură cu 
posibilitățile funcționale ale organis
mului sportivului. Nivelul înalt al 
posibilităților funcționale ale spor
tivului antrenat a început să fie ana
lizat în lumina teoriilor moderne 
despre organismul uman ca sistem 
autodiriguitor și autoregulator. Prin 
mecanismele autoreglării se explică 
extinderea continuă a limitelor a- 
daptării organismului la necesitățile 
care 1 se impun ; sub acest aspect, 
resursele naturale, incorporate în el, 
sînt inepuizabile. De aceea există 
un program permanent al performan
țelor sportive.

Teoriile moderne despre esența 
posibilităților funcționale ale orga
nismului au constituit obiectul unor 
dispute aprinse pentru obținerea u- 
nor metode înaintate de antrenament 
la diferite discipline sportive. Pe 
tot parcursul dezvoltării medicinii 
sportive eforturile savanților au fost 
concentrate asupra elaborării unor 
metode eficace pentru sporirea 
capacității de efort șj a dezvoltării 
fizice a sportivilor. Problema per
manent actuală a fost aceea a pre
venirii și eliminării carențelor stării 
de sănătate determinate de un re
gim nerațional de antrenament sau 
de alte cauze.

în funcție de progresul cercetă
rilor științifice au fost rezolvate pro
blemele regimului și metodicii an
trenamentului sportiv la principalele 
ramuri sportive, au fost stabilite 
volumul și intensitatea antrenamen
telor, ordinea și îmbinarea lor, du
rata perioadelor de odihnă, sta
bilirea. ciclurilor săptămînale de an- 

; trenamențe etc.
Metodele științifice de cercetare 

au avut o mare însemnătate pentru 
cpmeretizarea procedeelor metodice 
de antrenament în funcție, de par
ticularitățile individuale ale 
tivilor, determinate de vîrsta și

esența biologică a antrenamentului 
sportiv. — înarmarea medicilor spor
tivi cu metodica complexă de cer
cetare a spo'rtivilor a deschis noi 
perspective pentru participarea lor 
activă la rezolvarea problemei educa
ției fizice și, în special,.la pregătirea 
sportivilor pentru obținerea unor per
formanțe ridicate. în acest complex 
metodele funcționale sînt orientate 
spre aprecierea posibilităților 
lucru ale organismului întreg, 
ale anumitor organe și sisteme 
sale. în acest caz, starea morfoflogi- 
că și funcțională a structurilor și 
funcțiunilor organismului se stu
diază în unitatea și interdependenta 
lor reciprocă. ~ ’
al observațiilor 
mult mai fidelă

Simbătă. la Bolzano

spor- 
pre-

de 
sau 
ale la box-tineret

Caracterul 
permite 
a evoluției

dinamic 
studierea 
procese-

Miine va pleca în Italia re-
a

se 
la
a

se

prezentativa de box (tineret) 
țării noastre care; după cum 
știe, va intîlni simbătă seara, 
Bolzano, naționala similară 
Italiei. Acest meci revanșă
dispută in cadrul „Cupei Euro
pei". Antrenorii Dumitrescu și 
Niculescu vor deplasa la Bol
zano următorul „10“ : P. Iuga, 
P. Nedelcea, P. Dobrescu, C. 
Cuțov, Gh. Ene, V. Silberman,. 
Gh. Călin, Al. Năstac, P. Co- 
jocaru și I. Sănătescu. Echipa 
noastră va fi însoțită de arbi
trul Constantin

Intîlnirea va 
arbitrii neutri 
ța) și Iovanovici (Iugoslavia).

Chiriac.
fi condusă de
Gondre (Fran-

1:54,8 ; 1500 m : Brauti
H.) 3:47,6, Stanislav (R.H)

Mladek (R. H.) 3:55,7,
C.

yrfnchetă 
ziarw/ut

gătirea lor, de starea sănătății șl 
de caracterul reacțiilor de adaptare 
față de parametrii efortului fizic 
(forță, viteză și rezistență).

Toate aceste cercetări au jucat un 
rol important în crearea sistemului 
modern al antrenamentului sportiv, 
în condiții de efort susținut. Un 
astfel de antrenament solicită efor
turi imense din partea organismului. 
De aceea s-au făcut cercetări orien
tate spie obținerea unor înalte efi
cacități a antrenamentului și înlă
turarea unor posibile aglomerări.

Elucidarea problemelor legate de 
determinarea, menținerea și dezvol
tarea stării de formă spoTtivă (adică 
a capacității celei mai ridicate), a 
constituit unul din factorii cei mai 
importanți care au contribuit la 
creșterea rezultatelor sportive.

Dirijarea acestei stări prin inter
mediul determinării capacității spor
tivilor pe parcursul procesului de 
antrenament, dă posibilitatea în pre
zent sâ se asigure sportivilor un 
grad ridicat de antrenament inten
siv în perioada competițiilor im
portante.

Posibilitatea de a aprecia obiectiv 
forma sportivă cu ajutorul metodicii 
complexe a cercetării medicale a 
permis să pătrundem mai adînc în

lor biologice, stabilirea legității dez
voltării lor și, ceea ce este foarte 
important, evidențierea particulari
tăților individuale ale sportivilor.

De pe pozițiile datelor medicale, 
problemele metodelor individuale 
ale antrenamentului continuă să fi® 
analizate ca puncte cardinale ale r 
voluției ulterioare a rezultatelor 
sportive. în ultimă instanță, prin a- 
ceasta se definește eficacitatea re
gimului și â metodicii de antrena
ment, în fiecare

Trebuie arătat 
datelor medicale 
ticii sportului a 
cepția științifică _ . 
tul general și special al sportivilor 
ca două aspecte interconectate als» 
pregătirii sportive. Valoarea acestor 
cercetări pentru atingerea unei ca 
pacități maxime de lucru nu uoat® 
fi pusa la îndoială. Așa cum au arfi 
țat observațiile, aceasta a avut o 
mare importanță în raționalizarea 
continuă a antrenamentului sportiv, 
pentru tratarea individuală a pla
nificării volumului șl intensității 
normelor de antrenament.

Nu există nici o îndoială ca le 
gitățile de bază descoperite pe par 
cursul cercetărilor științifice în do
meniul antrenamentului sportiv a 
supra unor grupe fruntașe de spor
tivi, pot fi folosite cu mai mult e- 
fect pentru dezvoltarea educației 
fizice a diferitelor categorii ale popu
lației.

Nivelul înalt al vitalității organis
mului omenesc este determinat de 
mărirea potențialului vital al fie
cărei celule a sale ; pentru ridicarea 
balanței sale energetice este necesar 
antrenamentul fizic sistematic, ba
zat pe cercetări științifice înaintate.

Avem datoria însă să căutăm ca 
realizările științei să fie aplicate 
mai repede în practică, ceea ce, din 
păcate, nu se face întotdeauna.

Lotul baschetbalistelor
francezi pentru turneul

de la Sofia
caz în parte.
că la apropierea 
de cerințele praa- 
contribuit și con- 

despre antrenamen-

- In 
cu se-
(ciști-
Fran-
repre-

PARIS, 14 (Agerpres). 
urma meciului disputat 
lecționata cehoslovaciei 
gat cu 87—83 de echipa 
ței), directorul tehnic al
zentativei Franței, Jaunay, a 
definitivat lotul baschetbaliști- 
lor francezi care vor participa 
la turneul preolimpic de Ia So
fia (25 mai — 6 iunie). Din lot 
fac parte : Degros, Gilles, Do- 
rigo, Schpl, Durand, Peter, Les- 
pinasse, Magnin, Tassin, Sta- 
elens, Renaud și Ledent.

cu închisoare?

prof. S. P. LETUNOV, 
șeful sectorului de ■medicină 
sportivă, de pe lingă Institutul 
Unional de cercetări în domeniul 
culturii fizice, doctor în științe 

medicale.

Confederația sportivă brazi
liană a decis în cadrul unei șe
dințe extraordinare că utiliza
rea dopingului să fie serios pe
depsită în viitorul apropiat. Se 
preconizează ca sportivul care 
a fost găsit vinovat de între
buințarea de stimulente să fie 
deferit justiției urmînd să pri
mească pedepse variind inlre 
1 și 3 ani închisoare.(D) 

(R.
3:50,6,
Șt. Beregszaszi (D) 3:57,0, 
Oană (D) 3:59,3 ; 2000 m obst :
Z. Vamoș (D) 5:41,0, V. Cara- 
mihaî (Steaua) 5:45,2; înălțime : 
Tesarik (R. H.) 1,95; lungime: 
V. Jurcă 7,25, H. Gogoașe 7,21, 
Șt. Lăzărescu 7,20 (toți de la 
Dinamo) ;
16,34, Cr. 
Dinamo) ;
(D) 49,22,
Sperlink (R. H.) 48,50, L. Kotlar 
(Metalul) 47,28 ; ciocan : Gii. 
Costache (D) 64,76, V. Tibulschi 
(D) 61,86, J. Hajek (R. H.) 61,24; 
FEMEI — 100 m : V. Seiferto- 
va (R. H.) 12,1, R. Marinescu 
(D) 12,2; 400 m : E. Jaroblova 
(R. H.) 58,6 ; 80 m g : Seifertova 
11,1, Zabrseva 11,3 (Ad. I.).

greutate : Ad. Gagea
Mitrea 14,42 (ambii 

disc: Z. Hegeduș 
Prouza (R. H.) 48,64,

9. Ole Hoejlund 
10. Hanusik — a- 
... 19. Moldoveanu 
... 23. Ciumeti —

Iași timp, 
4 h 50:03, 
celașî timp.
4 h 50:11, 
același timp.

...47. Ziegler 4h 52:58... 50. Arde
leanu 4h 54:28... 68. Stoica 5h 13:34. 
OLASAMENT 
VIDUAL : 1. Cerkasov
2. Mickein la 0:28, 3. Peschel la 
1:48, 4. Pacary la 3:12, 5. Jasinski 
la 3:24, 6. Ole Hoejlund la 3:43... 
24. Ciumeti la 12:25... 43. Arde
leanu la 34:27... 48. Ziegler la
38:32... 51. Moldoveanu la 41:46... 
64. Stoica lh 33:37. (Au rămas 
cursă 75 de concurenți).

GENERAL INDI-
2411 20:39,

CLASAMENTUL GENERAL 
PE ECHIPE

In

1 R
Polonia
10:14, 4.
Belgia la 23:35, 6. Norvegia 
27:28. 7. ROMANIA la 32:34. (Au 
rămas în cursă 15 țări).

Miercuri : etapa Praga — Hra- 
dek Kralove (145 km).

D. Germană 73h 03:18, 
Ia 3:04, 3. U.R.S.S. 
Cehoslovacia la 15:00,

2. 
la
5. 
la

Trimisul nostru special la Roma, VICTOR BĂNCIULESCU, transmite:

TIRIAC ELIMINA
PE RUFFELS ÎN TREI SETURI!

ROMA, 14. — Opt jucă
tori au mai rămas pe tabloul 
turneului de simplu, din cadrul 
campionatelor internaționale de 
tenis ale Italiei. Din rindul aces
tora face parte și unul din re
prezentanții tării noastre în 
marea competiție, maestrul e- 
merit al sportului Ion Tiriac. 
I-au fost suficiente lui Tiriac 
mai puțin de 90 minute pentru 
a dispune de tenismanul nr. 
2 al Australiei. Ray Ruffels, 
același care-1 eliminase anul 
trecut la Wimbledon, tot in 
optimi de finală. Dar austra
lianul nu se simte bine pe te
renuri cu zgură și de acest fapt 
a profitat în mod exemplar ju
cătorul român. Scor: Țiriac- 
Ruffels 6—1. 6—3. 6—4 !

Din păcate, al doilea repre
zentant al României, 
nostru campion Ilie 
nu s-a putut alătura 
lificati in sferturile
ale turneului. El a luptat însă 
curajos în tata olandezului Tom 
Okker. favoritul 
italiene, recentul 
lui Santana și 
campionatelor
După primul set pierdut 
3—6. Năstase este condus și in 
al doilea (3—5), dar reface pu-

ternic sl își adjudecă setul : 
7—5. în următoarele două se
turi. însă, olandezul — în formă 
excepțională — se distanțează 
net: 2—6, 3—b.

Celelalte două meciuri din 
optimi (Hewitt-Kodes 3—6, 
6—1, 8—6, 2—6, 6—2 ; Pietran- 
geli-Castiglione 6—1. 6—4. 6—3), 
ca si cel ciștigat anterior de 
Metreveli la Richey (2—6. 6—0, 
6—2. 5—7. 10—8) au completat 
tabloul sferturilor de finală, 
care arată astfel: Țiriac-Metre-

Okker-
Phillips

românii 
in
ia 
și 

Năs-

veli. Hewitt-Pietrangeli. 
Gisbert. Mulligan - 
Moore.

în probele de dublu,
continuă. Tiriac si Năstase 
tîlnesc pe învinșii lor de 
simplu, australienii Crealy 
Alexander. La mixt. Uie
tase împreună cu americanca 
Kathy Harter joacă împotriva 
perechii Volaskova (Cehosl.)— 
Korotkov (U.R.S.S.).

REAL MADRID Șl MANCHESTER UNITED
tinărul 

Năstase, 
celor ca
de finală

SINT GATA

întregii prese 
învingător al 
cîștigător al 

sud-africane.
cu

MADRID, 14 (prin radio). — 
16 avioane speciale au adus de 
la Londra pe Manchester Uni
ted și suporterii săi. in vederea 
meciului de miercuri (n.r. azi) 
cu Real Madrid, returul semi
finalei din cadrul „C.C.E." la 
fotbal. La sosirea pe aeroport, 
antrenorul englez Matt Busby 
a declarat : „Conducem cu 1—0 
și sper să repetăm performanța 
naționalei, de acum o sănia- 
mină..." Busby are însă dificul-

tăti în formarea 
ci Darea lui Denis 
sub semnul întrebării.

în același timp. Real a făcut 
un antrenament de 2 zile la 
2 000 m altitudine. în localita
tea Sierra de Nava Cereda. Spa
niolii pun mari speranțe 
intrarea lui Amancio. 
i-a expirat suspendarea, ca si 
cea eventuală a aripii 
Serena.

echipei. parti- 
Law rămînînd

i n re- 
căruia

drepte

40365


