
p. Ghiță (stingă) și A. Majai intr-un schimb de directe, cu prilejul finalelor campionatelor 
k naționale disputate anul trecut

Tragerea la sar fi a decis

„Perechile“ finalelor de Dor

Pregătirea e^sUBSEMNUL 
psihologică ^CERCURILOR 
a olimpicilor MfOtt OLIMPICE 
a fost animată pentru 1972?

DILETANTISMUL E MAI PUTERNIC 
DECÎT COMPETENȚA SPECIALIȘTILOR?

La sediul Federal® Ro
mâne de Box a avut loc, în 
prezența a numeroși antre
nori, tragerea la sorți a me
ciurilor din finala campiona
telor de seniori. Au fost scoa
se din urnă următoarele nu
mere : SEMIMUSCA, 1. I. 
Nica (Oradea), 2. P. Ganea 
(Buc.), 3. Șt,. Lazăr (Buzău), 
4. A. Mihai (Buc.), 5. M. Lu- 
mezeanu (Buc.), 6. S. Lazăr 
(Cluj), 7. I. Mihăilescu (Buc.), 
8. V. Drăgan (Buc.). MUSCĂ, 
1. C. Ciucă (Buc.). 2, C. Pop 
(Timișoara), 3, P. Iuga (Buc.), 
4. D. Davldescu (Buc.), 5. Fr. 
.Molnar (Brașov), 6. A. Cojan 
(Buc.), 7. I. Nicolau (Buc.), 8. 
C. Gruiescu (Buc.). COCOȘ,
1. I. Lungu (Buc.), 2. V. Iva- 
novici (Cluj), 3. Gh. Pușcaș 
(Reșița), 4. Șt. Ispas (Buc.), 5. 
N. Gîju (Buc.), 6. C. Dumi- 
tr-așcu (Craiova), 7. V. Kiss 
(Buc.), 8. P. Nedelcea (Reși
ța). PANĂ, 1. O. Gorea (Buc.),
2, Aurel Simion (Cîmpulung 
Muscel), 3. Gh. Drugă (Bra
șov), 4. A. Iliescu (Constan
ța), 5. C. Buzuliuc (Buc.), 6.
L. Gorea (Reghin), 7. C. Cru- 
du (Buc.), 8. N. Moldovan 
(Reghin). SEMIUȘOARĂ, 1. 
Gh. Bădoi (Buc.). 2. I. Cos- 
tin (Timișoara). 3. N. Deicu 
(Buc.), 4. Gh. Roșea (Cîmpia 
Turzii), 5. P. Păcurarii (Ga
lați), 6. M. Goanță (Crâiovâ), 
7. Gh. Rotaru (Ploiești), 8. 
C. Cuțov (Buc.). UȘOARĂ, 1. 
I. Dinu (C-ța), 2. A. Șerban 
(Cîmpia Turzii), 3. V. Prodan 
(Buc.), 4. Gh. Ene (Buc.), 5.
M. Dumitrescu (Buc.), 6. M.

Săvescu (Galați), 7. V. Ma
nea (Craiova), 8. V. Antoniu 
(Buc.). SEMIMIJLOCIE, l.V. 
Silberman (Buc.), 2. Gh. Vlad 
(Buc.), 3. Al. Popa (Buc.), 4.
1. Hodoșan (Buc.), 5. C. Ghiță 
(Buc.), 6. D. Roman (Brăila),
7. N. Streșină (Brasov), 8. A. 
Majai (Cluj). MIJLOCIE U- 
ȘOARA, 1. I. Covaci (Buc.),
2, Em.' Constantinescu (Cra
iova), 3, Gh. Călin (Iași), 4, 
Al. Matius (Buc.), 5. I. Marin 
(Buc.), 6. D. Găinaru (Tg. Mu
reș), 7. V. Badea (Buc.), 8. 
I. Pițu (C-ța). MIJLOCIE, 1. 
A. Năstac (Buc.), 2. A. Tarpai 
(Cluj), 3. V. Tecuceanu 
(Buc.), 4. I. Olteanu (Buc.), 5.
H. Stumpf (Buc.), 6. I. Pe- 
trea (Buc.), 7. T. Ivan (Buc.),
8. Gh, Chivăr (Buc.). SEMI
GREA, 1. M. Constantinescu 
(Buc.), 2. S. Șchiopu (Craio
va), 3. P. Cojocaru (Buc.), 4.
I. Monea (Buc.), 5. P. Cîm-
peanu (Buc.), 6. T. Burada

(Cîmpia Turzii), 7. Gh. Preda 
(C-ța), 8. V. Trandafir (Buc.), 
GREA, 1. V. Mariuțan (Buc.), 
2. A. Cambur (Brăila), 3. I, 
Sănătescu (Craiova), 4. A. 
lancu (C-lung Muscel), 5. Gh. 
Birtu (Craiova), 6. N. Motoc 
(Buc.), 7. N. Dineu (Tg. Mu
reș), 8. I. Alexe (Buc.).

VOR BOXA NUMERELE 
1—2, 3—4, 5—6 și 7—8.

O dată cu disputarea fina
lelor de seniori se vor între
ce pentru titlurile de cam
pioni și boxerii juniori, de la 
categoriile pană și grea. 
Fană. 1. P. Dobrescu (Brăi
la), 2. C. Murea (Buc.), 3. C. 
Bumb (Brașov), 4. O. Rușit 
(C-ța), 5. A. Barna (Cugir), 6. 
A. Kelemen (Tg. Mureș). 
Grea. 1. I. Dascălu (Buc.), 2. 
C. Zelinca (Cluj), 3. V. 
Schimbenschi (Brăila), 4. Gh. 
Dudu (Medgidia), 5. P. Seară 
(Botoșani), 6. D. Bucur (Boc
șa), 7. V. Lehăduș (Galați).

Presupușii olimpici 
nu vor dormi liniștiți...

Etapele de pregătire a bo
xerilor noștri care vizează un 
loc în avionul ce-i va deplasa 
la Oiuidad de Mexico, au fost 
stabilite cu precizie la înce
putul acestui an. Una dintre 
ele s-a încheiat de curînd, cu 
.prilejul dificilului turneu in
ternațional din Olanda. Alta, 
la fel de importantă, la fel de

România a învins din nou 
Cuba la baschet: 69-59

Fără aportul lui No
vac, Savu și Tarău 
(accidentați), se părea 
că reprezentativa mas
culină de baschet a 
țării noastre va avea o 
misiune deosebit de di
ficilă în fața echipei 
Cubei, cu care s-a în- 
tîlnit aseară, în 
revanșă. Mai 
chiar, primele 15 
nute au confirmat 
le presupuneri pesimis
te. Oaspeții au dominat 
panourile, au contra
atacat cu succes și au 
condus aproape perma
nent în această perioa
dă (min. 6 : 12—7,
min, 12 : 21—15). Dar, 
introducerea lui Nosie- 
vici în locul lui Viciu 
s-a dovedit inspirată. 
Excelent condusă de 
Albu (care a și înscris 
16 puncte în prima re
priză), selecționata ro
mână reface terenul, 
preia conducerea și, 
treptat, se distanțează, 
ajungînd ca în min. 37 
să obțină un avans de 
20 de puncte : 65—45. 
In final, unele modifi
cări în formație au 
slăbit potențialul echi
pei noastre și au dat 
posibilitate cubanezilor 
să refacă din handicap, 
înscris : ALBU 20, NOȘIEVICI 14, CERNEA 13, Jekely 
11, BÎRSAN 3, Diaconescu 6, Ruhring 2 pentru Ro
mânia, respectiv Cuesta 4, RUPERTO 9, Gonzales 6, 
CHAPPE 5, Canizares 5, Calderon 4, Perez 8, Valdez 2, 
GARCIA 10, Del Poso 6. Au arbitrat bine Gh. Dinescu 
și Gh. Chiraleu. (d. st.).

meci 
mult 
mi- 

une-

Jekely și-a depășit adversarii 
și pătrunde spre cos. 

Foto: T. ROIBU

Trimisul nostru special la Brno, I. DUMITRESCU, transmite:

DINAMO LUPTĂ PENTRD
AL TREILEA TROFEU „C.C.E."

Luni după-amiază, voleiba
liștii dinamoviști au sosit în 
frumosul oraș Bmo, cunos
cută gazdă a numeroase 
tîrguri internaționale, unde 
mîine (n. r. astăzi) își vor 
apăra, în cel de-al doilea 
meci al finalei C.C.E. la vo
lei. împotriva formației lo
cale Spartak, șansa de a cu
ceri pentru a treia oară, și 
definitiv, prețiosul trofeu. O- 
boseala drumului a fost re
pede uitată și, la cîteva ore 
după aterizare, voleibaliștii 
românj, au făcut un antrena
ment de acomodare în sala 
stadionului Municipal, unde

miercuri la ora 15 (ora 16, 
ora României), va avea loc 
partida cu Spartak. Meciul 
a stîrnit vii comentarii în 
presa cehoslovacă.

Antrenorul echipei Di
namo, S. Mihăilescu, ne spu
nea că elevii lui se simt bine 
și el speră într-o compor
tare remarcabilă a echipei, 
astfel încît să nu mai fie ne
voie de încă o deplasare în 
orașul belgian La Louvierre, 
pentru al treilea joc.

Astă-seară sînt așteptați să 
sorească arbitrii iugoslavi 
Trhulea și Isailovici,

grea, va avea loc de la 27 mai, 
cînd aproape 100 de pugiliști 
își vor disputa titlurile de cam
pioni naționali pe anul 1968.

Finalele campionatelor con
stituie, intr-adevăr, un foarte 
sever criteriu de selecție pen
tru J.O. In cele cinci reuniuni, 
programate pe ringul stadio
nului Republicii, vor evolua, 
ou mici excepții, tot ce are

R. CALĂRAȘANU

(Continuare în pag. a 4-a)

Naționalele
începînd de vi

neri, pînă duminică, 
cei mai buni luptă
tori de la stilul gre- 
co-romane din în
treaga țară se vor în
trece pentru desem
narea celor 
campioni pe

opt 
anul

de

Conf. univ. Paul POPESGU-NEVEANU

MOSCU

o adevărată pregătire 
nu se poate vorbi, decît

„Despre 
psihologică 
din momentul cînd este încredințată 
psihologilor".

Conf. univ.
M. EPURANs

„Aspectele psi
hologice ale pre
gătirii sportivilor 
sînt împinse din
colo de periferia 
preocupărilor".

ludith 
cercetătoare știin

țifică :

„Nici Institutul 
de psihologie al 
Academiei nu a 
fost solicitat pen
tru pregătirea o- 
limpieilor“.

Or. lan BUCEA — psihiatru —- Cluj :

„Psihoterapeutul este un fel de sculptor al 
sufletului omenesc".

A 2-aIN PAGINA

lupte
1968. In sala Dina
mo din Capitală ca
petele de afiș la fie
care categorie le de
țin componenții Io
tului olimpic prin
tre care S. Popescu, 
I. Baciu, N. Marti- 
nescu și I. Tăranu.

JOC RESTANT LA HANDBAL:
PROGRESUL-RULMENTUL BRAȘOV 15-7 (7-4)

După cinci jocwi pierdute consecutiv, handba
listele de la Progresul au reușit, în sfîrșit, să ob
țină o victorie. In urma acestui rezultat. Progre
sul totalizează 7 puncte, ca și Mureșul, dar cu un 
golaveraj mai bun (cu un gol !), astfel că a trecut 
de pe ultimul pe... penultimul loc în clasament, 
fără a scăpa însă — cu două etape înaintea ter
minării campionatului — de spectrul retrogradării.

A arbitrat bine Vasile Sidea (București). (Gh. 
Rangu).

Italia a obținut, prin Montanari,
a doua victorie de etapă

CRACOVIA, 21 (prin tele
fon). Etapa a Xl-a, Kattowi- 
ce—Cracovia, 135 km. s-a 
bucurat de condiții meteoro
logice ceva mai bune. Ime
diat după start (nu se par
cursese încă un kilometru) 
s-a format un grup de acțiu
ne. Promotori : Ampler și 
Hoffman. Alături de ei au 
participat la... deplasare! 
Hanusik, Gegel, Konecny, Si- 
varov, Stausholm, Montanari 
și Iffert. Am sesizat imediat

Iu cuvîntul utletii!
Pînă în acest an era aproape o re

gulă : ploua la fiecare concurs de 
atletism și din cauza vremii nefavo
rabile rezultatele din primăvară ale 
.atleților nu erau cele anunțate și aș
teptate. De data aceasta atleții au pu
tut ieși de timpuriu pe pista stadioa
nelor, au putut desfășura în condițiuni 
bune migăloasa activitate de pregătire 
a competițiilor din acest atît de im
portant sezon al anului olimpic.

De la inaugurarea concursurilor în 
aer liber și pînă acum au trecut mai 
multe săptămîni, timp în care atleții 
au avut ocazia să-și facă rodajul în 
tot felul de competiții mari și mici, 
interne și chiar internaționale. Acum 
a sosit vremea primului examen, cînd 
cronometrai și ruleta vor arăta cu 
precizie valoarea fiecăruia dintre frun
tașii atletismului nostru și perspecti
vele pe care le au cei mai buni din
tre ei pentru o sensibilă creștere a

IO AN ȘERBAN

a
din

performanțelor în perioada care 
mai rămas pînă la Olimpiada 
Mexic.

Așadar, 
primăvară al 
pentru sîmbătă și duminică pe stadio
nul „23 August", va fi cei mai bun 
prilej de a trage linie după activi
tatea de pregătire de pînă acum, de a 
încheia conturile și de a vedea pe ce 
se poate conta în continuare pentru 
lotul de candidați olimpici și pentru 
lotul republican. Rezultatele de la 
sfîrșitul săptămînii vor fi singurele în 
măsură să elucideze multe dintre da
tele necunoscute încă ale problemelor 
legate. de pregătirea pentru J.O. Cei 
mai merituoși voi- trebui chemați în 
lotul olimpic și fiecare atlet să des
fășoare o muncă la nivelul cel mai 
ridicat și fără nici un fel de ezitare, 
de acum și pînă la Olimpiadă.

deconcursul republican 
seniorilor, programat

că este vorba de o schemă tac
tică a antrenorului echipei 
R.D.G., Herbert- Weissbrod. 
Dîndu-și seama că Mickein și 
Pesohel vor fi strașnic măr
eați, el l-a desemnat pe Hoff
man să-l atace pe lider. Avînd 
5:10 diferență de recuperat 
față de Cerkasov, Hoffman ar 
fi putut realiza acest lucru în 
cei 135 km ai etapei, cu con
diția ca toți participanții la 
evadare să-și fi dat concursul. 
In prima parte a cursei totul 
mergea strună. La km 20, cei 
9 aveau un avans de 1:30, iar 
la km 45 — de 3 minute. La 
sprintul cu premii de la Za- 
wiercie (km 58) — cîștigat de 
Iffert, pe care l-au urmat Ha- 
nusik și Gegel (trio-ul „liniș
tiților" cum h s-a spus, ca ur
mare a faptului că ei nu au 
dus nici un singur metru de 
trei,nă) — distanța se menți
ne ; îndeosebi grație extraor
dinarului efort depus de Am
pler. In pluton, însă, spirite
le încep să se agite. Belgienii, 
danezul Hoejlund, francezul 
Pacary se, simt și ei lezați de 
îndrăzneala lui Hoffman și 
duc plutonul într-un tempo 
rapid, ajutîndu-1 astfel și pe 
Cerkasov să se apropie de 
fugari. Diferența se micșorea
ză la 2 min. (km. 67), apoi la 
1:10 (km. 74). Ripfel, cîștigă- 
torul etapei precedente, are 
emoții la km 76, fiindcă spar
ge cînd se duce trenă rapidă.

(Continuare in pag. a 4-a)
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Un sport
care ar menta

o soartă mai bună

F
ără a exagera cu nimic, se 
poate afirma că sportul popi
celor are cea mai largă bază 
de masă, bineînțeles, după 
fotbal .Cele de mai sus se pot 
atesta cu cîteva date și cifre de 

o exactitate riguroasă : în evidența Fede
rației rămâne de popice figurează 1 212 
secții, eu 30 000 de jucători legitimați, 
iar în competițiile oficiale (campionate 
orășenești, județene și municipale) acti
vează an de an, peste 2 000 de echipe 
de bărbați și femei, nemaivorbind de 
meciurile amicale care se desfășoară 
în toate orașele și în toate anotimpu
rile. Valoarea popicarilor români este 
de notorietate mondială. Ei dețin în 
momentul de față trei titluri de' cam
pioni mondiali. De-a lungul anilor au 
cucerit și multe alte galoane : un titlu 
mondial la individual masculin (I. Mi- 
coroiu în 1957), precum și numeroase 
locuri li și III la mondiale și europene.

Popicele sînt îndrăgite si practicate 
și .ca sport recreativ. Se joacă la orașe 
Șl sate, de către tineri și vîrstnici, de 
persoane avînd cele mai diferite profe
sii, de bărbați și femei. Tntr-un cuvînt,' 
sportul popicelor are o largă accesibi
litate. Deci, exista toate motivele de a 
cere din partea organelor sportive și 
a celor sindicale să se ocupe mai te
meinic de această disciplină atît de 
populară care merită să se bucure de 
mai bune condiții materiale: este 
vorba, îndeosebi, de pistele de joc.

în ultimul timp a devenit un fapt 
obișnuit dezafectarea arenelor de po
pice, transformarea lor în alte scopuri 
decît cele pentru care au fost create. 
Dacă din motive bine întemeiate se 
desființează o arenă de popice, nimeni 
nu se îngrijește ca ea să fie recon
struită în altă parte, așa cum se în- 
tîmplă, de obicei, cu terenurile de fot
bal.

Nu de mult, a avut loc conferința 
Federației române de popice, prilej cu 
care a fost discutată baza materială 
actuală. Desființarea arenelor a fost 
incriminată de numeroși participanți, 
delegați ai comisiilor județene de po
pice. Din păcate, aproape peste tot, 
începînd, din București și pînă în cele
mai mici comune, numărul popicăriilor 
se împuținează în ritm alarmant. De 
pildă, în ultimii cinci ani s-au șters de 
pe harta bazelor sportive din Capitală 
nu mai puțin de șapte arene si s-au 
construit numai trei. Printre cele dez
afectate se numără si cea a clubului 
sportiv Metalul „23 August". Pe această 
arenă modernă, cu două piste, a acti
vat timp de aproape 15 ani echipa 
Uzinelor „23 August", formație fruntașă 
pe Capitală. Acum, această mare în
treprindere bucureșteană, cu sute și 
sute de amatori de popice, nu măi 
are echipă. La Cluj, oraș unde exista 
40 de formații, unele de valoare repu
blicană, sînt la ora actuală doar 5 baze 
pe care se pot desfășura concursuri 
oficiale, una dintre cele mai bune 
arene, cea a ceferiștilor desfiinfîndu-se 
nu de mult. La Zalău, reședința jude
țului Sălaj, sînt patru secții de popice, 
dar fără activitate, deoarece și ultima 
popicărie din oraș, care supraviețuise, 
a primit o altă destinație : depozit de 
cereale și alte produse ale întreprin
derii de gospodărie locală Zalău. E- 
xemple ae desconsiderare a acestui 
sport se mai pot da și din orașele Me
diaș (deși aci există jucători în loturile 
naționale), Satu Mare, Bistrița etc.

Se impune ca organele sportive ju
dețene și municipale, cu sprijinul orga
nelor sindicale, care au un rol de sea
ma în organizarea vieții sportive din 
întreprinderi și instituții, să ia măsuri, 
și dintre cele mai eficiente, pentru ca 
sportul popicelor să aibă o soartă mai 
bună. Are dreptul la aceasta, este 
sportul maselor I

Toma RABȘAN
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SPECIALIȘTII N-AU FOST SOLICITAȚI Q$$9'SUB SEMNUL
PENTRU PREGĂTIREA PSIHOLOGICĂ
A SPORTIVILOR CERCURILOR

Una dintre chestiunile propuse spre 
dezbatere invitaților la „masa rotundă" 
organizată de ziarul „Sportul* S-a re
ferit la importanța echilibrului psihie 
pentru procesul de adaptare la alti
tudine, In numeroase țări, pregătirea 
pentru apropiata olimpiadă din Mexic 
se realizează deschizîndu-se larg și un
ghiul de investigație al psihicului spor
tivilor. Iată de ce am considerat util 
și interesant să vedem în ce măsură 
procesul de antrenament al olimpici
lor români cuprinde și elemente de 
pregătire psihologică.

M. EPURAN! In intervalul 
'olimpic, noi cei de la catedra 
de psihologie a I.G.F.-ului 
n-am fost solicitați sau con
sultați. Se consideră, probabil, 

• că lucrurile sînt lămurite și 
rezolvate. In fapt, aspectele 
psihologice sint împinse chiar 
dincolo de periferia preocupă
rilor, deoarece oamenii nu dis
pun de acel minim de cunoș
tințe care condiționează apre
cierea lor. Iată un aspect «on- 
cludent. Anul trecut, în preaj
ma unui concurs programat 
la Londra, un antrenor a ve
nit la mine cu o săptămînă 
înainte de plecare să mă roa
ge 1 „Vino, ajută-ne, fă ceva" 1 
Va să zică, dacă-i treaba în
curcată, hai să chemăm și 
psihologul și psihiatrul. Atunci 
Cînd nu se mai poate face ni
mic. Atitudinea aceasta și al
tele asemănătoare sînt mostre 
de superficialitate. Se acordă 
importanță unui lucru atît 
timp cît e considerat la modă. 
Ne-am informat, eît de cît, 
despre el, considerăm că e 
știut, uzaj, și nu mai intere
sează. La fel s-au manifestat 
tehnicienii și față de antrena
mentul psihotonic (n.n. trai- 
ningul autogen). Datorită 
aparentei lor accesibilități, se 
apreciază că problemele de 
psihologie sînt cunossute și nu 
este nevoie de specialiști.

IUDITH MOSCUt Nici In
stitutul de psihologie al Aca
demiei, unde lucrez în cali
tate de cercetătoare științifică, 
nu a fost solicitat pentru 
pregătirea olimpicilor. Dar, 
eu am propus o colaborare și, 
în februarie 1967, s-a semnat 
o convenție în acest sens cu 
C.N.E.F.S,-ul. Lucrul, propriu 
zis, merge greu, interes exis- 
tind doar de o singură parte 
și probabil nu se va solda de
cit cu strîngerea de material 
documentar pentru întocmirea 
Unei teze de doctorat. Și a- 
ceasta, nu din vina mea. în 
toamna trecută am participat 
la un Congres de psihosoma
tica sportivă, ținut la Roma, 
în prealabil, am întrebat con
ducerea C.N.E.F.Ș.-ului dacă 
este interesată de conGluziile 
congresului, preocupat, prin
tre altele, și de aspectele psi
hologice ale viitoarei Olim
piade. Răspuns afirmativ. La 
înapoiere, un amplu documen
tar, apoi s-d așternut tăcerea. 
Nici nu știu dacă l-a citit mă
car cineva.

RED. Interesul sau, poate 
mai degrabă dezinteresul față 
de latura psihologică a spor
tului Și a sportivului sînt ati
tudini mai vechi ori mai re
cente ?

M. 
erăm 
1960. 
nule, 
tr-nn

EA SE EFECTUEAZĂ TOTUȘI?
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va solicita suplimentar psihi
cul sportivilor, prin cumula
rea efectelor altitudinii, cu 
acelea datorate unui mediu 
social foarte diferit. Echili
brul psihic exprimă, dintr-un 
anumit punct de vedere, toc
mai aptitudinea generală de 
adaptare a subiectului la con
diții schimbate. Sportivii va
loroși, dar susceptibili de 
anumite blocaje psihice, ar tre
bui cunoscuți și modelați stă
ruitor. Activitatea sportivă 
conține numeroase aspeete de 
ordin psihologic, unele simple 
sau generale, altele de mare 
finețe sau de o accentuată 
particularitate, de la educația 
cetățenească la raporturile
sportiv-familie, sportiv-socie- 
tate, de la testele pentru 
atenție și coordonare la me
todele speciale și la trainin- 
gul autogen. Toate acestea tre
buie abordate și rezolvate în 
trepte.

I. M. s In condiții de altitudi
ne se produc o serie de alte
rări psihice. Se constată, în 
primul rînd, o stare de neli
niște, proprie și marilor com
petiții de la șes, dar ascen- 
tuată în aceste circumstanțe 
și de factori obiectivi (climă, 
hipoxie), dar și de adausul su
biectiv, datorat nenumăratelor 
comentarii dedicate influenței 
altitudinii. Pot apărea și o 
serie de modificări de ampli
tudini variabile ale caracteru
lui. De pildă, o iritabilitate 
sporită, pe care, în mod greșit, 
antrenorii ar putea-o interpre
ta drept expresie a indiscipli
nei. Manifestări egocentriste, 
o reducere a capacității de 
gîndire și a cîmpului vizual 
cu evidente repercusiuni asu
pra randamentului tactic, 
precum și o atitudine euforică 
(prezentă în primele zile) pa
sibilă să-l deruteze pe spor
tiv prin supraevaluarea po
sibilităților (eforturi prea in
tense — supraantrenament). Al
terarea sensibilității gustului, 
o senzație exagerată de foa
me periei itantă pentru sportu
rile cu categorii fixe de greu
tate și Unele reacții necontro
late etc.; închid tabloul de
vierilor de la normal, posibile 
— dar nu obligatorii — să 
apară în perioada de adaptare 
la altitudine. Remedii la m- 
demîna celor nespecializați în 
psihologie : program de antre
nament cu efort gradat, relații

interpersonale, în. cadrul gru
pului, cît mai bune și utiliza
rea inteligentă a timpului li
ber.

Dr. MIRON GEORGESCU I 
Nu sînt specialist în chesti
uni de psihologie sportivă, dar 
cred că trebuie apreciate cu 
toată seriozitatea și apărate de 
atitudinea expeditivă și semi
doctă de care s-au ciocnit 
pînă acum. Asistență psiholo
gică nu e tîrziu să fie acor
dată olimpicilor noștri nici 
de acum înainte și ar trebui 
să îmbrace două aspecte i 
diagnosticul eventualelor tul
burări și tratarea lor. Am 
participat, nu de mult, la un 
congres dedicat antrenamen
tului psihotonic (autogen). La 
întoarcere, am făcut propu
neri pentru aplicarea lui ime
diată, dar nu s-a realizat ni
mic. Chiar dacă s-ar fi ajuns 
la rezultate într-un caz din 
douăzeci, tot se obținea un 
cîștig. Ar fi trebuit stabilite 
teste pentru depistarea tulbu
rărilor de ordin psihic, iar 
printre mijloacele terapeutice 
ar trebui introdus antrena
mentul de autorelaxare, mă
car pentru acei sportivi recu- 
noscuțî ca avînd un psihis 
extrem de labil. Dacă sineva 
se mai îndoiește încă de efi
ciența noilor metode, nu are 
însă și dreptul să împiedice 
experimentarea lor. Aici este 
vorba despre știință și nu 
despre vrăjitorii.

N.R. In domeniul pregătirii 
psihologice a olimpicilor ro
mâni nu s-a efectuat practic 
nimic. Precum arătam și în 
articolul „Cu degete de lu
mină", există o veche neînțe
legere a problemei, o reduc
ție a ei la noțiunea inadec
vată de pregătire moral-voli- 
tivă, o ținere la distanță a 
specialiștilor, o suficiență is
cată de diletantism., care vă- 
ăuvește pregătirea sportivilor 
de un suport cu mare influ
ență asupra randamentului 
lor. Acum vreo două luni, 
conducerea C.N.E.F.S. a organi
zat un colocviu pe tema 
gătirii psihologice, dar la 
duzii, spre surprinderea 
ticipanților, s-a anunțat 
abordarea ei, realistă, în 
ritul cunoștințelor moderne 
va fi amînată pentru Olim- 

' piada din 1972 !! I Din dorin
ța de a clinti inerțiile actuale, 
publicăm în continuare și 
punctul de vedere al altor 
personalități autorizate.

pre- 
co ti
păr

ea 
spi-

™ OLIMPICE
■?

Psihologia poate ajuta sportul
-fiind partizana omului totul

_ ______________________ ________ conferențiar universitar ________________
Paul POPESCU NEVEANU

Iaduderoa pregătirii 
psihologice în sinteza 
antrenamentului spor
tiv ®ste unanim accep
tată. Dar. în comparație 
cu progresele înregistra
te în. domeniul fizic, teh
nic si tactic, pregătirea 
psihologică a rămas un 
teritoriu aproape nede- 
frisat. un fel de atom 
eu energii interioare ex
cepționale. dar neelibera
te încă, deși noțiunea 
pare istovită prin supra
licitare. datorită unei 
aparente accesibilități. 
Cum explicați această 
rămînere în exteriorul 
fenomenului ?

— Se afirmă în mod curent, 
că fenomenele psihice sînt cele 
mai complexe din univers. A- 
tunei. cunoașterea și influen
țarea lor presupune, reflex, o 
solidă competentă. Despre o a- 
devărată pregătire psihologică 
nu se poate vorbi, decît din 
momentul cind este încredințată 
specialiștilor, realizată de către 
ei. Așa precum. îngrijirea or
ganismului este de competenta 
medicului, necesitatea și posi
bilitatea influențării favorabile 
a fenomenelor psihice reclamă 
intervenția psihologului. Ana
logia mi se pare cu atît mai 
justificată, cu cît în sfera ma
nifestărilor psihice intervenția 
se dovedește si mai dificilă, 
datorită, lipsei acelor probe ma
teriale de control. adevărate 
puncte de sprijin ale fiziologiei 
Si specialităților clinice. Sint 
consternat în fata valului de diletantism prăvălit peste teri
toriul psihologici, de numărul 
celor erijați în psihologi. A 
devenit domeniul unde mișună impostura și erorile, faptul, in 
sine, fiind pernieios și capabil 
să compromită psihologia. Nici 
chiar orice psiholog cu di
plomă nu poate fi adoptat să 
lucreze în sport (fără să mai 
vorbim de acei vulgarizatori 
omniprezeurti. care aruncă a- 
supra sportivilor niște cuvinte 
veștejite si pretind că fac pre
gătire psihologică), ci numai 
acei ce ajung să cunoască bine 
fenomenul sportiv, să asimi
leze sistemele de lucru proprii

domeniului; să pătrundă în in
timitatea relațiilor si situațiilor 
specifice, să cunoască oamenii, 
evoluția personalității si a pro
blematicii lor. Abia la câteva 
luni sau chiar ani. după ce 
psihologul și-a asumat respon
sabilitatea. activitatea sa se va 
solda cu rezultate deosebite.

— Deci, psihologul ar 
trebui să se alăture cu- 

B olului antrenor-imedic ?
— Da. Antrenamentul spor

tiv trebuie din ce în ce mai 
mult încredințat unei echipe 
de specialiști cu profiluri di
ferite. Psihologul este unul 
dintre aceștia, menit să contribuie prin mijloacele sale spe
cifice la testarea, la descoperi
rea deficientelor ascunse ale 
psihologiei sportivului, la an
ticiparea sub același unghi, a 
perspectivelor sale. Deși, per
formanța sportivă pare din ex
terior ea avind resorturi pur 
fizice, determinismul ei esențial 
rămîne factorul spiritual,

— în lumea sportului,
M pregătirea psihologică

trebuie să rezolve aspec-
H te cu nuanță individuală
H si colectivă. Cum va
H introduce psihologul
H ceasta disociație în ac

tivitatea practică a echi- 
j| pei de specialiști din
B care face parte ?
— Psihologul este dator să 

cerceteze, mai întîi. sportivul 
până la detaliile care permit 
alcătuirea unei monografii a 
personalității sale. Cunoscîn- 
du-I. pînă la o asemenea treap
tă. psihologul dobindește ele
mentele pe baza cărora poate 
întocmi recomandări pentru 
perfectionarea antrenamentul» a mijloacelor de educație și 
regimului de viată. Iată acum 
și o latură colectivă a pregă
tirii psihologice : selecția și al
cătuirea echipelor. în sensul 
vizat, psihologul trebuie Să de
pisteze dispozițiile spre coope
rare a indivizilor, sau eventua
lele blocaje de ordin psihic ce 
pot caracteriza anumite perso
nalități sportive. Succesul bra
zilienilor în Suedia (Ia campio
natul mondial din 1958), s-a da
torat. in parte, și selecției eom- 
ponentilor echipei de către un

ok

a-

lui.

psiholog. El a adoptat măsuri, 
aparent paradoxale, eliminînd jucători mari, personalități deo
sebite si preferind persoane 
compatibile din pu.net de ve
dere psihologic, omogene. în
clinate spre colaborare. în spor
turile de echipe a devenit ne
cesară gruparea acelor indivizi 
oapabiii să compună un ade
vărat organism psilio-social. 
Doar, psihologul poate cunoaș
te perfect individualitatea 
și are competența necesară mo
delării ei eficiente. în co
relație cu alte persoane, in
dividul manifestă consonante 
șau disonante greu de reperat, 
dar decisive pentru instaurarea 
sau blocarea relațiilor de co
laborare. Un sportiv declară că 
este dispus să colaboreze și 
vrea sincer să facă acest lucru, 
dar in momentele decisive nu 
reușește. Psihologul poate pă
trunde în straturile profunde ale eului, poate descoperi a- 
colo. prin probe ' convingătoa
re. structurile compatibilității, 
disonantelor. sau blocajelor 
dintre indivizi.

I
V-am ruga să dezvol
tați afirmația, după care 
nici chiar orice specialist 
în psihologie, nu poate da 
o rezolvare corectă pro- 
Memelorl psihologice din 
sfera sportului.

— Nu orice psiholog este un 
personalist. Or, fenomenele 
psihice specifice sportului și 
Sportivului sînt. în special, de 
competenta acestora și mai 
Piuit Chiar, reclamă intervenția unor psihoterapeuți. Așa-nu- 
mitul training-autogen. de e- 
xemplu. metodă derivată prin 
evoluție din practica yoga, a- 
doptată și utilizată competent 
in pregătirea sportivilor din 
alte țări, pretinde din partea 
Celui care o predă prieersere si 
pregătire excepționale. în 15— 
20 de minute se realizează prin 
intermediul ei o refacere a sis
temului nervos, echivalentă eu efectul a 6—8 ore de somn. Dar 
celelalte organe nu se odihnesc 
concomitent, nu sînt epurate 
de substanțele de uzură. nu 
sînt irigate, nutrite și oxigena
te în măsură echivalentă. Apa
re. astfel, o disorepaintă întree • e • o • e

starea funcțională a sistemului 
nervos si a celorlalte aparate 
Si sisteme. Repetarea neraițiana- 
lă a metodei, ignorarea efecte
lor ei profunde pot declanșa 
tulburări serioase. Iată pentru 
ce. cu licența metodei nu poate 
fi autorizat decit un specialist 
subtil.

— Accepțiunea curen
tă la noi a pragătâriî psi
hologice a fost „apelul 
mobilizator". Vine cine
va la sportivi înainte de 
competiție și Ie spune: 
„Azi va trebui să luptați 
ca niciodată (la competi
țiile trecute și la alte vi
itoare. îndemnul a fost 
sau va fi același). Este o 
competiție 
va trebui 
Respectați 
trenorilor 
Nici nu
fiți învinși, adversarii 
n-au decît tot două pi
cioare si două mîini ca 
Si voi“ (depinde, dacă 
sportul respectiv se face 
cu mîinile sau cu picioa
rele). Prezenta schemă 
poate fi apreciată drept 
modalitate a pregătirii 
psihologice ?

importanți si 
să ciștigăm. 

sarcinile an
si dăruiti-vă. 
concepem să

E. î Ne-am oferit să lu- 
pentru Olimpiada din 
Primire rece, rezultate 
în 1961, ceream prin- 

„ referat conducerii 
U.C.F.S. să înființeze un post 
de psiholog. Nu s-a rea
lizat. Am. fi avut astăzi 
un om-doi, specializați in 
Chestiunile de psihologie spor
tivă. In sport la noi nu 
lucrează nici un psiholog. De 
curînd, la Centrul de cerce
tări, recent înființat, există o 
jumătate de normă, dar nici 
titularul ei nu a fost integrat 
în actuala pregătire olimpică. 
înainte de Olimpiada de_ la 
Tokio, am propus o consfătu
ire cu antrenorii loturilor. Mi 
s-a răspuns : „Lasă-i, că nu se 
pricep. Mai bine, dă-ne ® 
schemă, sau ceva așa ca un 
grafic, după care să se facă 
pregătirea psihologică. Afir
mație elocventă despre optica 
trecută, dar și actuală".

I. M. s Toate departamen
tele anunță din vreme Minis
terul învățămîntului despre 
numărul de psihologi necesari 
activității lor. Pe baza acestor 
date se planifică numărul de 
locuri la Facultatea de Psiho
logie și se realizează, ulterior, 
repartizări în producție. S-a 
cerut și C.N.E.F.S.-ului să es
timeze necesitățile sale în a- 
ceastă direcție, dar n-a răs
puns.

M. E.: Am făcut parte din 
Consiliul Științific al G-N.E.F.S. 
Din dosarele cu propuneri și 
planuri n-au ieșit fapte. Nu 
s-a făcut nimic. Efectuăm lu
crări apreciate și inserate de 
către publicațiile din alte țări, 
în timp ce la noi ele rămân 
necunoscute.

Red..: Apreciați că Olimpia
da din Mexic accentuează, 
prin tot complexul ei de date, 
necesitatea și importanța unei 
reale pregătiri psihologice ?

I. M.! La Congresul amintit 
s-a afirmat că elementul ea- 
re-i va departaja pe concu- 
renți va fi echilibrul psihic, 
exprimîndu-se convingerea că 
pe celelalte planuri va exista 
o certă apropiere valorică. Pe 
plan mondial se constată pre
ocupări multiple, marcate de 
seriozitate, față de problema 
pregătirii psihologice a sporti
vului. Contrastul se evidenția
ză la noi și prin aceea că la nici 
una dintre săptămânile pre- 
olimpice nu a fost trimis un 
psiholog pentru cercetări, și, 
nici măcar, la analizele efec
tuate după aceste etape expe
rimentale nu a fost invitat un 
psiholog, pentru a interpreta 
din unghiul specialității mate
rialul faptic obținut.

PSIHOLOGUL Șl PSIHOTERAPEUTUL
— In calitate de psihotera

peut, care se ocupă de cîțiva 
ani șl de aspectele pregătirii 
psihologice a sportivilor, vă 
rugăm să vă referiți, mal în
tîi, la stadiul actual al pro
blemei.

— ÎN SPORT AU FOST INVES
TIGATE, PINA ACUM, DE CĂTRE 
OAMENII DE ȘTIINȚA, MUȘCHII, 
OASELE, MARILE FUNCȚII, 
DAR NU AU FOST ABORDATE 
(decît, cel mult sporadic, tangen
țial și superficial) CREIERUL, 
PSIHICUL SPORTIVULUI. în ul
tima vreme, în numeroase țări 
pregătirea psihică a sportivilor 
capătă profunzime șî nuanțare, 
încă din 1963, Antonelli vorbea 
despre psihologia și psihopatolo
gia sportului, iar peste un an, 
tot el, împreună Cu venerando 
lansau o altă noțiune, legitimată 
de un conținut propriu: psihofax- 
macologia sportivă. INVITAREA 
IN ARENA SPORTIVA ȘI A 
PSIHIATRULUI IN CALITATE 
DE PSIHOTERAPEUT ALĂTURI 
DE ANTRENOR, MEDIC ȘI PSI
HOLOG NU TREBUIE SA MIRE.

— Ziarul „Sportul" dorește 
să dezbată problema pregăti
rii psihologice, cu intenția de 
a reîmprospăta noțiunea veș
tejită de diletantism, de a-i 
reda prerogativele compromi
se prin vulgarizare și, de a 
restabili primatul competenței. 
Observăm că, de la început, 
dumneavoastră ați introdus o 
delimitare netă între psiho
log și psihoterapeut, pledînd 
In subtext pent'ru participa
rea concomitentă a celor doi 
specialiști. Vă rugăm să mo
tivați.

— Participarea a două speciali
tăți oarecum înrudite în chestiuni 
de pregătire psihologică, sublinia
ză și mal mult complexitatea 
problemei și seriozitatea necesară 
în abordarea ei. tn psihiatria mo
dernă se lucrează combinat: psi
hologul alături de psihoterapeut. 
Psihologul are un sumum de com
petență pentru operațiunea de a- 
naliză, psihoterapeutul realizează 
sinteza, utilizînd datele anterioa
re șl aplicind metode speciale, pe 
ca,re numai el are calificarea șl 
dreptul să le practice. PSIHOLO
GUL ȘI PSIHOTERAPEUTUL 
SINT DOI OAMENI DE ȘTIINȚA 
CARE LUCREAZĂ PE DOMENII 
LIMITROFE, DAR TOTUȘI DIS
TINCTE, UNUL tN PRELUNGI
REA CELUILALT, FIECARE CU- 
NOSCIND ȘI TERITORIUL ALĂ
TURAT, DAR GIRIND AUTORI
TAR NUMAI ASUPRA CHESTIU
NILOR DE STRICTA SPECIALI
TATE. PSIHOTERAPEUTUL ESTE 
PRACTICIANUL, CEL CARE DA 
ASISTENȚA PROPRIU-ZISA, UN 
FEL DE SCULPTOR AL SUFLE
TULUI OMENESC. Utilizarea me
todelor sugestive, metodelor de 
relaxare șl catartice nu poate fl 
decît apanajul psihoterapeutulul. 
Restul elementelor care mai intră 
în aria acestei componente a 
pregătirii sportivilor revine an
trenorului, care trebuie să cu
noască în mod real și elemente 
de psihologie.

— Vă rugăm să enumerațl 
metodele speciale pe care psi
hoterapeutul le consideră uti
le și avantajoase în sportul 
de performanță.

— ELE SE IMPART ÎN 3 GRUPE:

METODE SUGESTIVE (HETE- 
RO-SUGESTIA — HIPNOZA ȘI 
AUTOSUGESTIA) ; METODE DE 
RELAXARE CARE CUPRIND : 
AUTORELAXAREA CONCEN- 
TRATIVA (TRAININGUL AUTO
GEN — SCHULTZ, FORMULA 
CLUJEANA A RELAXĂRII), HIP
NOZA ACTIV GRADUATA, E- 
XERCIȚII PSIHICE SPECIALE 
(FORMULE INTENȚIONALE,
FORMULE ORGANO-SPECIF1- 
CE, EXERCIȚII REPREZENTA
TIVE SIMPLE, EXERCIȚII DE 
REPREZENTARE MINTALA); ȘI, 
IN SFÎRȘIT, METODE CATARTT- 
CE (NARCOCATHARZISUL, HIP- 
NOCATHARZISUL ȘI DINAMI
CA DE GRUP). La olrizont au 
mal apărut și altele, pe care tim
pul Ie va omologa, poate.

— Cred că cea mal cunoscu
tă, mai răspîndită și una din
tre cele mai fertile metode 
psihoterapeutice, aplicate în 
sportul de performanță, este 
autorelaxarea concentrativă, 
trainlngul (antrenamentul) au
togen, cum a denumit-o 
Schultz, autorul ei sau antre
namentul psihotonic cum îl 
spun francezii. De aceea vă 
rugăm să-i fixați identitatea.

— în ultimul timp, tehnicile de 
relaxare s-au afirmat tot mal 
mult, se înmulțesc necontenit do
meniile lor de aplicare. Congre
sul mondial de psihiatrie de la 
Montreal (1961), Congresul dedicat 
problemelor relaxării de la 
Strassbourg (1962), precum șl re
centul Congres Mondial de psiho
terapie de la tvittel și cel inter
național de la Barcelona au a- 
cordat un loc Important terapiei 
prin relaxare șl în special trai- 
ningului autogen.

TRAININGUL AUTOGEN CON
STITUIE MODELUL ȘI MATRI
CEA CELORLALTE METODE 
DE PSIHOTERAPIE PRIN RELA
XARE. Schultz a publicat recent 
a 11-a ediție germană a lucrării 
sale, tradusă și in limbile fran
ceză, engleză, spaniolă și japo
neză. Introdus ca metodă de psi
hoterapie în programul a nume
roase universități din Europa, 
t.rainingul autogen cunoaște as
tăzi o largă răspîndire și apre
ciere deoarece, prin contrast cu 
celelalte metode de psihoterapie, 
el se adresează simultan funcți
ilor psihice șî somatice integrate 
armonic. PRINTR-UN ANTRENA
MENT PROGRESIV, SISTEMATIC 
Șl RIGUROS, SUB ÎNDRUMA
REA UNUI PSIHOTERAPEUT, 
SUBIECȚII DOBINDESC ÎN 5—6 
LUNI UN AUTOCONTROL DES. 
TUL DE BUN ASUPRA FUNCȚI
ILOR PSIHICE, VEGETATIVE ȘI 
ASUPRA TONUSULUI MUSCU
LAR (în 2—3 luni se realizează 
un fel de ucenicie, iar după 8—9 
luni autocontrolul devine foarte 
bun). Metoda este avantajoasă an. 
gajînd responsabilitatea subiectu
lui, conferindu-i un rof activ și 
eliminînd în mare măsură, rapor
tul de dependență subiect-psi- 
lioterapeut. Fiecărui exercițiu sau 
faze îi corespunde o formulă ver
bală, care-i simbolizează conținu
tul. Cum s-ar putea explica ac
țiunea acestor formule asupra u- 
nor funcții psihice si neurovege- 
tative ? Limbajul, adică cel de al 
doilea sistem de semnalizare, este 
pentru fiziologia pavloviană o

\ 
condensare simbolică și semnifi
cativă de trăire psihoorganică, 
care se exp'rima înainte prin lim
bajul corpului EDUCAȚIA ȘI 
MATURIZAREA NERVOASA A 
OMULUI TRANSFERA ȘI CON
CENTREAZĂ TOATE ACESTE 
EXPERIENȚE CORPORALE ÎN 
EXPERIENȚA VERBALA; DAR, 
ESTE FOARTE PROBABIL CA 
LIMBAJUL SA RAMINA IN MOD 
INCONȘTIENT IMPREGNAT, CU 
COMPONENȚE NEUROORGANI- 
CE, CARE SE REDEȘTEAPTA ȘI 
SE MANIFESTA ÎN TIMPUL 
FORMULĂRILOR GINDITE. O- 
pinia de mai sus, aparținînd Iul 
Durând de Bousingen, se com
pletează cu altele. Corpul este un 
instrument de exprimare a psihi
cului prin gesturi de o manie«ă 
mai directă și mai expresivă de
cît prin limbaj. TONUSUL 
MUSCULAR. CARE PREPARA ȘI 
Dirijează gestul, nu re
prezintă DOAR SUBSTRATUL 
TEHNIC AL ACESTUIA, CI ESTE 
GESTUL TRECUT LA PERSOA
NA ÎNTÎI ȘI INVESTIT CU 
„SENS” DUPĂ FORMULAREA 
LUI AJURIAGUERRA. Ca atare, 
tonusul muscular constituie pun
tea dintre afectivitatea ființei și 
lume. ACESTUI DIALOG TONI- 
CO-EMOȚIONAL ÎI ACORDA 

MARE ATENȚIE UNELE DIN
TRE TEHNICILE DE RELAXA
RE. Prin intermediul lui are loc 
redescoperirea schemei corporale 
proprii, redescoperire care per
mite, într-o anumită măsură, re
cucerirea propriei persoane. în 
felul acesta, tehnicile de relaxa
re eliberează omul de constrân
gerile și de limitele expresiei 
verbale, plasîndii-1 pe planul 
trăirii corporale și restituindu-1, 
astfel, un instrument prețios.

— Care slnt aplicațiile tral- 
ningulul autogen ? Enutrerațl, 
vă rog; efectele sale favora
bile sportivilor de perfor
manță.

— APLICAȚIILE TRAININGU- 
LUI AUTOGEN. PRECUM ȘI ALE 
TUTUROR METODELOR DE RE
LAXARE 
CLINICE. 
SCHULTZ 
DA LUI 
PRIMUL 
NORMALE ȘI VIZEAZĂ AUTO- 
LINIȘTIREA ȘI ATENUAREA RE
ZONANȚELOR AFECTIVE. Poate 
fi utilizat și preventiv la persoa
nele cu profesii ce au un coefi
cient sporit de emoționalltate 
(afttori, profesori, oratori etc.). 
Metoda le recondiționează atitu
dinea tonică, ii debarasează de 
paratonii (rigiditate, crispare), și 
îs conduce spre O stare de tonus 
echilibrat, denumită eufonie.

Se vorbește frecvent despre ne
liniștea omului contemporan, de 
influența ritmului vieții moderne 
asupra ritmurilor biologice vitale, 
care își pierd rostul și sînt tulbu
rate. ca remediu, psihofarmacolo- 
gii moderai au realizat relaxantele 
și tranchilizantele (gen mepro- 
bamat), oferind contemporanului 
neliniștit „un pahar de cognac ta
bletat" după expresia lui Walter

SÎNT NECLINICE ȘI 
DE ALTFEL, «J. H. 
SUSȚINE CA METO- 
SE ADRESEAZĂ, IN 

KIND PERSOANELOR

Schultze. AM UITAT DE ATARA- 
XIA ANTICILOR, ACEA STARE 
IN CARE INDIVIDUL PUTEA SA 
IntImpine calm, cu sufle
tul LIBER DE ORICE PRESIU
NE, EVENIMENTELE CELE MAI 
NEOBIȘNUITE, SAU MAI DRAS
TICE. ACEASTA STAPÎNIRe DE 
SINE, ACEASTA FORȚĂ DE AU
TOCONTROL O dobîndeau 
EPICURIENII, acum 2 900 de ini, 
PRIN ANTRENAMENT ȘI PRIN 
MODIFICAREA STRUCTURII 
PERSONALITĂȚII. IN TIMP CE 
FILOZOFIA GREACA TINDEA 
SPRE REALIZAREA ATARAXIEI 
PRINTR-UN EFORT MORAL, 
OMUL CONTEMPORAN ÎNCEAR
CĂ SA O DOBÂNDEASCĂ PRIN 
TABLETE.

TRAININGUL AUTOGEN ARE 
INFLUENȚE DEOSEBIT DE FA
VORABILE ASUPRA SPORTIVI
LOR DE PERFORMANȚA, CON
TRIBUIND, IN PRINCIPAL, LA 
REGLAREA STĂRILOR EMOTIVE 
SI LA PĂSTRAREA ENERGIEI 
NEUROPSIHICE PRECOMPETI- 
ȚIONALE, ATÎT DE MULT CON
SUMATĂ ÎN CONDIȚII DE 
STRESS (eforturi fizice intense 
plus ridicarea tensiunii emoționa
le). Echilibrarea afectivității are 
repercusiuni favorabile asupra 
comportamentului, clarității gindl- 
rii și controlului psihomotrlc, su
plețea și precizia acțiunilor spo
resc, iar calmul și relaxarea cresc 
rezervele de energie fizică șl psi
hică, TRAININGUL AUTOGEN AR 
AVEA, DECI, UN EFECT DE OP- 
TIMALIZARE ÎN NUMEROASE 
DIRECȚII. Crescînd capacitatea 
generală a organismului în vederea, 
adaptării funcționale la solicitări 
intense și rezistența somatică față 
de agenții streesanți, el reprezintă 
una dintre cele mai recomandabile 
metode psihoterapeutice pentru 
specificul sportului de performan
tă. De altfel, metodele de rela
xare sînt utilizate in Statele Unite 
și in Uniunea Sovietică pentru 
pregătirea cosmonauțiior.

— Ați numit la Început nu
meroase metode psihoterapeu
tice aplicabile sportivilor de 
performanță. Vă rugăm să vă 
referiți și la metoda dinamicii 
libere de grup.

— în cadrul unui colectiv mic, 
cum întîlnim, de exemplu, in 
sporturile de echipă, se adună in 
forul interior al oamenilor și bune 
si rele. Suspiciuni, ură, dragoste, 
frică, manifestări egoiste tn detri
mentul intereselor generale, care 
mocnesc perturbînd relațiile de 
solidaritate necesare. PSIHOTE
RAPEUTUL declanșează și 
CONDUCE ACESTE DISCUȚII LI
BERE DE GRUP ÎMPINSE PINA 
LA SINCERITATE TOTALA. LI
MITA IMPOSIBIL DE OBȚINUT 
ALTFEL. ÎN TIMPUL CĂREIA SE 
ELIMINA REZIDUURILE SUFLE
TEȘTI, SE SCALPEAZA RĂUL 
CARE PREJUDICIAZĂ COLECTI
VITATEA. SE DARÎMA DESPĂR
ȚITURILE INVIZIBILE DINTRE 
oameni, se descarcă. întk-o 
atmosfera FARA NIMIC CON
VENȚIONAL, toate afectele

dr. Ion BUCEA
psihiatru - Cluj

ȘI IDEILE CONTRADICTORII. 
ACEASTĂ EXPURGARE GENE
RALĂ, această baie In ape
le RECI ȘI LIMPEZI ale ade
vărului PURIFICA GRUPUL, 
REDÎNDu-I SĂNĂTATEA Șl UNI
TATEA MORALA. pentru 
sporturile de echipa, psi
hoterapia DE GRUP, ACEST 
gen de chirurgie sufle
teasca, PE CARE NU O POA
TE EFECTUA DECIT PSIHOTE- 
raPeutul, POATE FACE MAI 
MULT DECIT METODELE DE 
RELAXARE.

— tn metodica de antrena
ment a sportivilor, noțiunea 
uzitată, curentă, substituentul 
conceptului de pregătire psiho
logică, este pregătirea moral- 
volitivă. Cum o ' " ~

— Ea reprezintă o 
gustă, Insuficientă, 
universul psihic la 
componentele sale.

— Psihologia sportivă 
realitate în dezvoltare. ___
Udarea și evoluția ei, atestate 
de către realizările obținute în 
atîtea țări, de metodologia pe 
care ați deseris-o succint, de 
prefigurarea unoi- subdiviziuni 
(psihopatologia și pslhofarma- 
cologla sportivă), pretind solu
ții practice și prompte pe care 
sportul să le resimtă favorabil. 
Aveți de făcut propuneri în 
acest sens ?

— CALIFICAREA ȘI PERFEC
TIONAREA DE CADRE. PLEDEZ, 
DE ASEMENEA, PENTRU ÎNFIIN
ȚAREA UNUI (UNOR) CABI
NET (E) DE PSIHOTERAPIE 
SPORTIVĂ.

— Ați amintit., la început, de 
formulă clujeană a relaxării. 
Termenul ne sugerează rodul 
strădaniilor dumneavoastră, nu 
lipsit, desigur, și de un coe
ficient de originalitate.

— Cîțiva specialiști din Cluj ma
nifestă un interes vechi și sub
stanțial față de pregătirea psihică 
a sportivilor. ÎN SPIRITUL LOR 
ȘI PE BAZA EXPERIENȚEI 
NOASTRE AM PRECONIZAT MAI 
MULTE METODE PENTRU RE
GLAREA ȘI AUTOREGLAREA 
STĂRILOR PSIHICE SI IN SPE
CIAL A EMOTIVITĂȚII SPORTI
VULUI, CIT ȘI PENTRU COM
BATEREA PSIHOPATOLOGIEI 
PRECOMPETIȚTONALE. Formula 
denumită „clujeană" a rezultat 
din coroborarea observațiilor 
noastre, eu ale altor autori, din 
studiul altor metode de relaxare, 
fiind mereu perfecționată pe par
cursul celor 5 ani de practică și 
adaptată recent caracteristicilor 
activității sportive. Completată cu 
alte exerciții, pe care le-am de
numit „exerciții psihice speciale", 
ea este o metodă mai elastică, mai 
adaptabilă particularităților psi
hice ale diferiților subiecți, prin 
comparație eu natura sintetică a 
Wainingului autogen — Schultz, 
de multe ori generator de dificul
tăți, dacă nu chiar da rezistență 
din partea unor subiecți.

apreciați ? 
concepție în~
care
două

reduce 
dintre

este o
Conso-

— Marile competiții provoacă 
sportivilor adevărate furtuni 
emoționale, stări psihico critice 
de supraîncordare, apatie sau 
demobilizare. în asemenea pe
rioade. psihologul trebuie să 
fie la fel de alertat si să lu
creze mînă-n mină cu antreno
rul. Este bine ca ei să vegheze 
asupra climatului în oare se pregătesc și se desfășoară ma
rile competiții, deoarece are po
sibilitatea Să descopere, să in
fluențeze favorabil sau să pre
vină conflictele lăuntrice, stă
rile nevrotice, demobilizarea si 
toate celelalte stări psihice cu 
rezonantă negativă asupra ran
damentului. In aceste oircum- 
stante el apare în postura de 
psihoterapeut, acționind eu mij
loace de detecție si de corecție 
subtile. Prin comparație, manie
ra utilizată o consider brutală 
si situată în afara conceputu
lui de pregătire psihologică.

— Efectul unei reale 
pregătiri psihologice se 
poate transfera favorabil 
și asupra profilului moral 
alsportivului?

— Am afirmat în numeroa
se ocazii ajutorul substanțial De 
care psihologia îl poate da mo
ralei. Har. acest posibil trans
fer pozitiv nu trebuie exagerat 
si. mai ales, noțiunile nu tre
buie echivalate. Cei care esca
motează granițele și formulea
ză. direct, psihologiei cerințe 
finale de ordin etic. greșesc.

— Notorietatea și glo
ria dobîndite prin sport 
sînt trecătoare. Cînd. da
torită vîrstei. sportivul 
părăsește arena perfor
mantelor el intră treptat 
în penumbra' atenției o- 
piniei publice. Această 
schimbare, deseori brus
că a datelor existentei 
individului nu rămîne 
fără urmări si determină 
fenomene și complexe su
fletești de proporțiile 
unei crize.

— în cazul sportului, aspecte
le psihologice îmbracă uneori 
un caracter particular. Existen
ta de sportiv este tranzitorie. 
Cei ce lucrează cu sportivii n-au 
voie să uite acest dat esențial 
si în funcție de el. au datoria 
să mediteze și să se preocupe 
de perspectiva vieții individua
le. să-i determine și pe ei să 
reflecteze asupra chestiunii. Un 
tip ou 8 clase elementare, care 
a fost celebru, și se trezește 
după abandonarea activității 
sportive în.tr-o postură mult 
mai puțin confortabilă decit 
înainte, poate avea sentimente 
de frustrare, stări de dezechili
bru lăuntric, fenomene critice 
capabile să dedanzeze și Să 
întrețină un proces de abruti
zare. Alternativa există și nu 
trebuie ocolită în discuție. Pre
văzută si Întâmpinată cu tot 
cortegiul de măsuri necesare 
ea poate fi evitată. Iată, o altă, 
circumstanță în care interven
ția psihologului se poate 
vedi salutară.

— Pentru final, vă
B găm să nez spuneți.
® sinteză, care sânt rostul.
■ aspirațiile și potențialul 
H psihologiei sportive.
—Psihologia. în general, mi

litează pentru echilibrare su
fletească. este partizan" H- MULUI TOTAL, a individului 
dezvoltat pluridimensional. I- 
ceastă ramură a științei despre 
om propune și argumentează 
o formulă de viață armonioa
să. opozabilă exceselor de tot 
felul (ascetism, fanatism etc.), 
formulă care să capteze toate 
coordonatele vieții individului : 
intelectuală, fizică, culturală, 
biologică, orientate convergent 
spre obiectivele de ordin pro
fesional.

Pagină realizată de
Romulus BALABAN
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Călin ANTONESCU

Prietenul la nevoie 
se cunoaște...

k Obișnuiți cu aerul liniștii 
Jor al înălțimilor clasamentu
lui, fotbaliștii craioveni se 
Văd azi obligați să respire 
atmosfera încinsă, sufocantă, a 
)iiltimelpr, locuri. Să recu- 
hoașteni că este o schimbare 
ide natură să producă nervo
zitate printre jucători. Acum 
greșelile cele mai mici, altă
dată primite poate cu zîm- 
bete îngăduitoare, declanșează 
veritabile șocuri de furie, iar 
'cei ce în toamnă aveau ca
pacitatea de a judeca obiec- 

variatele momente pe 
le oferă desfășurarea

Craiova situația echipei nu 
se va îmbunătăți. Talentul 
epistolar al suporterilor cra- 
ioveni nu poate influența cla
samentul. Dar dragostea lor 
pentru echipă, da ! Cum 7 . 
Ajutînd pe jucători să ju
dece calm și obiectiv situa
ția, urmărind antrenamentele 
și obligîndu-i prin aceasta să 
se pregătească mai mult și 
mai bine, influențînd pozi
tiv starea lor morală, prin- 
tr-un sprijin cald și perma
nent.

Pag. a 3-â

CSM I QLUJ Șl VOINȚA ARAD
Învingătoare in prima parte

A CAMPIONATULUI
ELEONORA MIHALCA

MARIA ALEXANDRU 2-0!

tiv 
care 
(unui meci, (antrenori, jucă
tori) sînt gata în prezent să 
Lvadă pretutindeni oameni 
ȘDStili, porniți să-i persecute, 
ț Așa se petrec acum lucru- 
îriie la Universitatea Graiova 
și nu este de loc bine. Exce
siva nervozitate a jucătorilor, 
'exprimată în meciul de la 
Tg. Mureș prin cîteva grave 
greșeli de joc, nu poate duce 
la nimic bun. Situația în care 
se află echipa cere în mod 
imperios luciditate și calm, 
pentru că altfel este greu ea 
ea să iasă din impasul în 
care se află. Și cei care pot 
contribui cel mai mult la res-

tăbilizarea morală a jucăto
rilor* sîfttj in primul rînd, 
suporterii. Pentru că priete
nul adevărat la nevoie se 
cunoaște. Gînd Universitatea 
Craiova mergea bine, entu
ziasmul amatorilor de fotbal 
eră debordant, iar. factorul 
ne aducea dimineața la re
dacție zeci de scrisori por
nite din ©etatea Banilor sau 
din alte localități oltene. A- 
cum, numărul lor a scăzut, a- 
jungînd pînă la dispariție.

Firește că dacă în zilele 
următoare vom găsi pe masa 
de lucru scrisori venite din

Notații la un meci de înalta tensiune
• în pofida insuccesului 

Universității, care a amărît, 
desigur, pe spectatorii clujeni, 
partida „U“ — F. C. Argeș a 
Plăcut.

Meciul a avut „sare și pi
per", suspense-urî dramatice, 
lovituri do teatru — contra- 
crenametru (primul gol în se
cundă 50; 3 goluri în numai 
4 minute) împliniri neaștep
tate, spulberate apoi ca puful 
de păpădie. Credem că jocul
1- a satisfăcut în primul rînd 
pe amatorii de filme de aven
turi. Pentru că a avut o des
fășurare cu adevărat aventu
roasă. în primele 16 minute,
2— 0 pentru gazde... Pînă la 
sfîrșitul reprizei I putea, însă,

să fie 5—0... în primele 6 mi
nute după pauză scorul a de
venit 2—4... în următoarele 15, 
însă, putea să fie 2—7... Un 
glumeț spunea că suporterii 
clujeni au trăit aproape întreg 
registrul de la „extaz la... a- 
gonie".

• Dobrin, talentatul produs 
al Maracanei piteștene, a ju
cat duminică două roluri. în 
prima repriză, a interpretat 
un personaj fără nici o repli
că, iar prezența sa în teren 
ar fi trecut sigur neobservată 
dacă nu era cel mai... blond 
jucător din 22. în repriza a 
doua, însă, mai precis, în pri
mele 20—25 de minute, Dobrin

Dan Coe pe banca rezervelor la Ploiești ? Fotoreporterul Ion 
Popescu* l-a surprins pe acesta la meciul Petrolul — Dinamo 
Bacău, între Florea și Badea. Să fi fost de vină numai amî- 

narea meciului Rapid — Dinamo 7
a avut un „monolog" care a 
hptărît soarta meciului.

0 în încheiere, un omaigiti 
adus cavalerismului echipei 
clujene. De-a lungul întregii 
partide, ohiar și atunci cînd 
a condus cu 2—0, „U“ a jucat 
deschis, avîntat, la atac, ur
mărind obținerea punctelor la 
capătul spectacolului fotbalis
tic. A fost o atitudine frumoa
să.

M. POPESCU

T ifla.
■L //

Competiția „K.O.S 27

POVESTEA CUPEI ROMÂNIEI (VII)

rant pe extremă (accidentat) ți în min. 77 Vlad înscrie cu 
‘capul: 3—3.

Vin prelungirile! Constantin (min. 95) se „strecoară" în 
careul arădean și trimite ușor pe lingă Gebner: 4—3 pen
tru C.C.A.,.gol care a dat pare-se semnalul prăbușirii oră
denilor. Onisie din 11 m (min. 101) și Alexandrescu în min. 
108, stabilesc scorul final: 6—3.

O FINALĂ DE MARE SPECTACOL

Exetnplul reșițean se pare că a fost molipsitor, deoarece 
și în 1955 avem în finală o divizionară B: Progresul Ora

dea.
Orădenii dau semnalul atacului, obligîndu-l pe V. Dumi

trescu să salveze de pe linia porții, în min. 4. După numai 
5 minute, apărarea Progresului respiră ușurată văzînd ra
tările lui Alexandrescu și Zavoda I. In min. 12 ea trece 
însă prin clipe de groază: Bartha trimite prea tare înapoi 
spre portarul Gebner ieșit spre linia de 6 m, mingea îl de
pășește pe acesta, dar... trece pe lingă bară!

Cu acestea s-ar părea că prima repriză va lua sfîrșit; 
nu mai e decit un minut, dar Florea pornește spre poarta 
lui Toma, pasează lui Kiss, acesta face o cursă pe extremă 
și centrează cu precizie lui To th, care înscrie cu capulj 
1—0.

La 4 minute de la reluare, numai un reflex extraordinar 
ai lui Toma salvează pe militari de la al doilea gol. Dar 
ceea ce n-a reușit Toth in această fază, va realiza Zavoda I, 
fructificind în min. 57 o pasă a lui Constantin: 1—1.

Trec 4 minute și un șut al lui Florea este oprit cu mina 
de Onisie, in careu. Același Florea execută penaltiul. Toma 
atinge mingea cu mina, dar numai atit: 2—1 pentru Pro
gresul. Bucuria orădenilor nu durează dccît pînă in min. 6S, 
cînd Alexandrescu trage prin întoarcere, de la 16 m, în 
coltul din stingă sus al porții lui Gebner: 2—2. Ritmul jo
cului crește. Victor Moldovan șutează puternic și mingea 
ricoșează din bară în poartă: 3—2 pentru C.C.A. (min. 63). 
Orădenii nu se resemnează deși Krempanski a trecut figu-

Șl DIVIZIONARELE B FAC „CONSECUTIVE".

Nici ediția 1956 nu a fost lipsită în finală de o prezență 
din „B“. Energia Cîmpia Turzii, autoarea unor eliminări 
spectaculoase i Progresul București, Locomotiva Timișoara 
și Locomotiva București. O va înfrunta ca reprezentantă a 
diviziei A, Progresul Oradea, fosta „B“ din finala ediției 
disputate, numai cu un an înainte ! Deci, două echipe provin
ciale își* disputau mult rîvnitul trofeu, eveniment care nu 
se mai întîmplase de opt ani!

Primul gol, în min. 53. Kdszegi îl driblează pe Bau, îl 
deschide pe Caricaș care face cițiva pași și centrează pre
cis la Kdszegi ajuns „înainte"; acesta reia cu capul în 
poarta lui Carapeț.

Energia nu cedează și contraatacă viguros, fără a reuși 
j-nsă să concretizeze ocaziile pe care le are (2 dintre aces
tea ratate de Copil și Moldovan).

In min. 68, orădenii nu iartă o greșeală a apărătorilor 
•adverși (Mari și Niculescu degajează, pe rînd, defectuos) și 
Vlad înscrie din apropiere: 2—0.

Și astfel, Progresul Oradea a cîștigat cupa, fără a stră
luci însă așa cum făcuse în semifinală eliminînd C.C.A. 
Mărturie, raportul la cornSre: 16—4 pentru Energia, cel 
al șuturilor spre poartă : 19—14 pentru Energia și al șutu
rilor pe poartă: 6—3 tot pentru Energia. Dar din cele 3 
șuturi pe poartă, Progresul a marcat 2 goluri! Și_au..fgst 
de ajuns! '‘.V.T’" .'?.!? .1'..

CEA MAI LUNGĂ EDIT’E I
Cea de a douăzecea ediție a Cupei ă bătut un record: 

a durat... doi ani. începută în 1956 și-a disputat finala in
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1958 (datorită trecerii de la sezonul prlmăvară-toamnă, la 
toamnă-primăvară).

Dinamo București, C.C.A., Rapid, Petrol’:' UT.A. se 
„pierd" pe drum și finala programează o di , ă inedită: 
Progresul București—Știința Timișoara.

Bucureștenii se simt cîștigători în acea zi de 6 iulie 1958, 
înaintea primului fluier al arbitrului. Nu i-au învins ei pe 
studenți cu 7—0' doar cu o săptămână înainte în campio
nat ? Emoțiile li se par de domeniul trecutului (în șaispre- 
zecimi au învins cu un gol marcat în minutul 90 pe Titanii 
23 August: 5—4 !).

Progresul pornește la atac și în min. 8—9 obține 3 cor- 
nere consecutive dar... nici un gol! Din min. 25 studenții 
respiră mai liber și încep să atace mal legat. Progresul nu 
se teme încă!

In min. 37. Ciosescu, Lereter, Boroș și Cădariu combină 
spre poarta bucureșteană, apărarea Progresului aglomerea
ză centrul, făcîndu-i parcă loc pe aripa stingă lui Cădariu 
care țîșnește, intră în careu și șutează peste Mîndru care 
i-a ieșit în cale : 1-0 pentru Știința.

Bucureștenii joacă din ce în ce mai ctmfuz și nici pauza 
nu-i trezește din propriile complicații. Ocaziile vin, sînt 
ratate de Dinulescu (bară) în min. 61. de Smărăndescu în 
min. 73 (un șut „peste"). Ii imită și studenții: Cădariu (min. 
74), Ciosescu (min. 80) și din nOu Cădariu (min. 81).

Spectatorii palpită, dar tabela de marcaj rămîne calmă, 
neschimbată. Cu 3 minute înainte de fatalul fluier al ar
bitrului, trage și Ozon în bară, ratînd egalarea și prelungi
rile... Și un ultim minut al emoțiilor și al meciului, minutul 
90, în care Moldoveanu și Dinulescu ratează pe rînd!

ELIMINAREA CAMPIONILOR I...

In 1958/1959. Petrolul Ploiești avea să-și înscrie al doilea 
titlu de campioană, cîștigat consecutiv. Dar in Cupă...

în sferturi, la Brașov — deci pe teren neutru — ploiește
nii întîlnesc pe Minerul Baia Mare (care avea să promove-

ze în prima divizie). Vn meci care nu trezea prea mult 
interes, mai ales că un al „sfert" era reprezentat de dispu
ta : Dinamo București—C.C.A.

Meciul de la Brașov începe în fața a 8 000 de spectatori 
care așteaptă un recital al campionilor, mai ales că puține 
minute de la începerea partidei Borja (Minerul) trece fi
gurant pe extremă. Nu cred să-l fi uitat vreun ploieștean 
pe acest... figurant accidentat!

Spre surpriza tuturor, minerii nu par de loc resemnați 
și nu așteaptă să primească goluri. Din contra, caută să 
le maree ei! Un prim exemplu, în min. 21, cînd Sulyoc tri
mite cu capul spre poarta părăsită de Sfetcu. Emoții în tri
bune, iar pe teren — ce să mai vorbim ! Noroc că mingea 
„rade" bara transversală pe... deasupraI

In min. 49 Vlad pasează accidentatului Borja, care trage 
pe lingă Sfetcu și — surpriză sau nu — este 1—0 pentru 
Minerul. Ploieștenii încep să atace dezlănțuit: Gergely (Mi
nerul Baia Mare) este obligat să salveze de pe linia porții 
în min. 51; Voica (Petrolul) trage peste poarta părăsită de 
Vlad II în min. 53 ; Babone trimite în bară, iar Dridea reia 
pe lingă poartă 5 minute mai tîrziu; în minutul 65. Mălăie- 
ru (Minerul) salvează de pe linia porții; Dridea ridică min
gea peste poartă de la 2 m, în minutul 89...

Mai trec 60 de secunde și ploieștenii părăsesc cupa. Mi
nerul continuă seria, învinge în semifinale pe Progresul 
București (2—1) și semnează o nouă prezență a diviziei 
în finală.

Adversară, formația dinamoviștilor bucureșteni, care 
trecut de V.T.A. (2—0), C.C.A. (3—1) și Rapid (5—3).

Și în medul decisiv Minerul a dat ceea ce a putut, aproa
pe pe întreg parcursul celor 90 de minute. De-altfel, pînă în 
min. 80 scorul a fost doar, 1—0 (a înscris Szakaks, în min. 
30). Apoi, Varga, V. Anghel și Szakaks au realizat alte 3 
goluri.

Dinamo București și-a văzut visul împlinit: a cîștigat 
pentru prima oară Cupa.

B

a

Dorin ȘTEFLEA

LISTA
Se pare că la reprezentațiile „Scrisorii 

pierdute", așezat în primele tînduri, cel 
mai tare aplaudă Cațavencu. Rîde cu 
gura pînă la urechi, se indignează, asudă 
— ceea ce vede i se pare caraghios și 
grotesc — dar nici o clipă nu și-ar în
chipui că pe scenă e însuși el.

Și, de fapt, s-ar putea recunoaște foarte 
ușor. Sînt cuvintele lui, potlogăriile lui, 
chiar gesturile lui de fiecare zi. Dar dacă 
s-ar recunoaște ar trebui să-și părăsească 
fotoliul plușat din rîndul întîi și Să se 
urce pe scenă pentru a deveni ținta ho
hotelor de rîs.

De aceea, poate, satira Iui Caragiale 
rămîne nemuritoare : înșiși Cațavencii 6 
aplaudă, folosind-o polemic împotriva ^al
tor Cațavenci. De aceea, poate, păstrînd 
proporțiile, ău încă rațiunea de a exista 
toate aceste mici „pioneze", „absurduri 
cotidiene", toate foiletoanele, chenarele, 
analizele critice — pentru că cei căre le 
citesc nu înțeleg decît că ALTUL a fost 
vizat, cel căruia i se spune pe nume.

De aceea, în primul rînd, acest modest 
„Dar, de fapt" continuă să apară. Nu 
pentru că ar dezbate mereu probleme noi, 
răscolitoare procedee de conștiință, cî 
pentru că, în afara celor cărora li se dă 
pronumele și numele de botez, adresa, 
locul de muncă, ceilalți, cu fcelași chip 
și aceleași moravuri, se fac a nu înțe
lege nimic, încurajîndu-ne chiar „Bravo, 
domnule, i-ai zis-o !".

De aceea, scriind despre pierderea tra- 
c’țțiilor sportive în Sibiu, ne referim im-

plicit la toate orașele, orășelele, tîrgurile, 
colectivele în care tradițiile dispar. Dar 
cine să sesizeze asta la Șantierele Na
vale Oltenița, unde voleiul, handbalul, 
baschetul, ping-pong-ul au devenit pali
de amintiri, cînd noi am precizat Sibiu 
și nu Oltenița ?

De aceea, scriind despre disciplină și 
respectul față de spectatori la Aiud ne 
referim la toate orașele, orășelele, compe-

de
tițiiie la care disciplina 
de dorit. Dar cine să 
Brăila unde la campionatele orășenești 
de tenis de masă sau la concursurile de 
gimnastică pentru copii, pe stadion, ar
bitrii își purtau costumele de stradă sau 
de chermeză — cînd noi am scris negru 
pe alb Aiud și nu Brăila ?3

și respectul lasă 
sesizeze asta la

De aceea, scriind de zeci de ori despre 
H.C.M.-ul privitor la terenurile sportive 
și referindu-ne la Cluj, Galați, Ploiești, 
ne-am referit și la comuna Căinți din 
județul Bacău, unde morarul taie min
gea fotbaliștilor cu șișul. Dar cum să 
audă asta organele - locale din Căinți sau 
cele județene din Bacău, cînd difuzoa
rele foiletonului pronunțau răspicat: 
București, Galați, Ploiești, fără să-l amin
tească pe morarul vecin cu terenul de 
fotbal al căințenilor ?

De aceea, în primul rînd, acest „Dar, 
de fapt" e silit nu numai să repete ace
leași idei, dar să dea nume, adrese, să 
arate cu degetul.

De aceea, poate, pentru anume parte 
a cititorilor ziarului de față el ar putea 
fi înlocuit cu o listă. Fără comentarii. 
Fără metafore. O listă cu rubrici fixe 
în care să varieze doar numele proprii. 
Și anume:

De ce a fost terenul 
desfundat ?

Spuneam în cronica meciu
lui FaruI-U.T.A. că terenul 
de joc a fost foarte greu 
(desfundat), ba chiar, în spa
țiile porții terenul era pur 
și simplu „ca și arat". Ce s-a 
întîmplat ? A plouat așa de 
mult la Constanța îneît te
renul stadionului „1 f.Iai“ 
(renumit prin duritatea lui) 
să devină aproape impracti
cabil ? Nu, n-a plouat așa de 
mult, dar gazdele, „grijulii", 
au stropit terenul nepermis de 
mult 
Cu 
de deschidere (tineret) a plou
at torențial și astfel cîmpul 
de joc s-a desfundat și mai 
mult. Adăugați la aceasta și 
faptul că mai avusese loc o 
partidă înainte, care lăsase... 
urme, pentru a vă putea face 
o imagine clară asupra condi
țiilor în care s-a disputat 
partida vedetă.

în concluzie, mai multă 
atenție îngrijirii terenului. 
Udarea lui se poate face îna
inte de meci, sau chiar în 
pauză. Mai cu scamă în lu
nile de primăvară, 
ile torențiale pot

CLUJ (prin telefon). Turul 
campionatului republican de 
tenis de masă pe echipe s-a 
încheiat cu victoria formații
lor C.S.M. I Cluj (masculin) și 
Voința Arad (feminin). Com
petiția s-a desfășurat la un ni
vel tehnic mediocru și într-un 
anonimat complet. Nu înțele
gem de ce federația de specia
litate nu a găsit printre atîtea 
mii de lei cheltuiți (haremuri 
de arbitraj, chirie sală) și vreo 
300 de lei pentru confecționa
rea unor afișe.

Rezultate tehnice mai im
portante : echipe băieți:
C.S.M. I Cluj—C.S.M. II Cluj 
9—3, Politehnica Timișoara— 
Constructorul Buc. 
A.S.A.—C.S.M. II Cluj 
Politehnica 
Tg. Mureș 
Buc.—Voința
CS.M. I Cluj—Voința Arad 
9—0. Clasament: 1. C.S.M. 1 
Cluj (Giurgiucă, Negulescu, 
Suciu, Doboși, antrenor F. Pa
neth) 18 p.. 2. Progresul Buc. 
17 p., 3. Voința Buc. 16 p.. 4. 
Politehnica Buc. 15 p., 5. Voin
ța Arad 14 p., 6. Comerțul Tg. 
Mureș 13 p„ 7. Politehnica Ti
mișoara 11 p., 8. Constructorul

în dimineața Jocului, 
o oră înainte de meciul

torențial și astfel cîmpul

Omul cu
alb

cînd plo- 
surprinde.

(I. o.) 
părul

Duminică, la Brașov.
Sg terminase meciul de ti

neret și publicul aștepta intra
rea pe teren a primelor for
mații. Deodată, tribunele au 
izbucnit în aplauze. Instinctiv, 
am întors capul spre locul de 
unde trebuiau să apară cele 
două echipe: Steagul roșu și 
Jiul. Dar fotbaliștii nu veni
seră încă. O clipă mai tîrziu 
aveam să-l descoperim, la 
marginea terenului, pe cel că
ruia i se adresaseră aplauzele : 
un om cu părul alb, îmbrăcat 
intr-un trening albastru. Sil
viu Ploeșteanu...

Spectatorii își manifestase
ră astfel bucuria pentru reve
nirea lui Ploeșteanu la condu
cerea echipei Steagul roșu. 
Și n-am putea spune, cu toa
tă... neutralitatea la care ne 
cheamă profesiunea noastră, 
că n-am simțit și noi un sen
timent de Satisfacție. în aceas
tă atit de capricioasă lume, a 
fotbalului, în care nimic nu 
rămîne valabil de la o Zi la 
alta, există un domeniu în care 
ne place să consemnăm lucru
ri trainice : acela al legăturilor 
afective dintre club și jucător, 
dintre club și antrenor, iar 
imaginea omului cu părul alb, 
revenit la cîrma corăbiei bra
șovene, pe care de două dece
nii o conduce pe ape întotdea
una învolburate, spre direcții 
niciodată cunoscute dinainte, 
este simbolică. Ar fi fost pă
cat să nu putem cita măcar 
acest mic exemplu...

Jack BERARIU

Universitatea Craiova 
-Congo (Kinshasa)
Al doilea meci al echipei 

reprezentative de fotbal ă 
Congoului (Kinshasa), care 
întreprinde un turneu în țara 
noastră, se va disputa astăzi, 
la Craiova, în compania di
vizionarei A, Universitatea.

în ziarul nostru de luni, ara : 
omis publicarea rezultatului = 
meciului de tineret-rezerve ; 
„V" Cluj — F.C.Argeș. îl pu- ; 
blicăm azi : „U“—F.C.Argeș :
4—0 (3—0). ;

9—7,
9—8,

Buc.—Comerțul
9—8, Progresul 

Buc. 9—3.

Buc. 11 p„ 9. A.S.A. 10 p., 10. 
C.S.M. II Cluj 10 p.

Echipe femei: Rapid Bra
șov—Dinamo Craiova 5—2, 
Spartac Buc.—C.S.O. Iași 5—2, 
Sinteza Oradea—Comerțul Tg. 
Mureș 5—2, Voința Arad—Ra
pid Brașov 5—0, Voința Arad— 
Progresul Buc. 5—3 : Crejec— 
Crișan 0—2, Mihalca—Babi- 
ciuc 2—0, Lesai—Alexandru 
0—2, Mihalca—Crișan 2—0, 
Crejec—Alexandru 0—2, Le
sai—Babiciuc 2—1, Mihalca— 
Alexandru 2—0 (12, 12), Le
sai—Crișan 2—0. Clasament.' 
1. Voința Arad (Eleonora Mi
halca, Magdalena Lesai, ludit 
Crejec, Lidia Sălgeanu, antre
nor E. Procopeț) 14 p., 2. Pro
gresul Buc. 13 p., 3. Rapid
Brașov 12 p., 4. Spartac 11 p., 
5. Dinamo Craiova 10 p., 6,
Sinteza Oradea 9 p., 7. Comer
țul Tg. Mureș 8 p., 8. C.S.O. 
Iași 4 p.

Returul competiției va avea 
loc la Arad, între 12 și 15 de
cembrie.

Steaua conduce
Au mai rămas două etape 

din turul campionatului na
țional de polo. înaintea aces
tora, clasamentul se prezintă 
astfel:
1. Steaua Buc.
2 Dinamo Buc.
3. Rapid Buc.
4. Voința Cluj
5. Polit. Cluj
6. Crîșul O.
7. I.C.F.
«. Progresul Buc.---------
9. Ind. linei Tim. 7 1 2 4 25-61 

10. vagonul Arad 6 1 1 4 20—40

0 Duminică sînt programa
te doar trei partide! Crîșul 
Oradea. — Progresul Bucu
rești, I.C.F. — Vagonul Arad 
și Voință Cluj — Rapid Bucu
rești.

P. RADVANI, 
cores p.

în divizia A

6 1 1 4 20—40

7 7 0 0 61—14
7 7 0 0 6G—24
6 4 0 2 33—23
8 3 2 3 48—48
8 3 1 4 38—39
6 2 0 4 29—36
7 2 0 5 Z9—49
8 1 2 5 26—48

• Meciul Dinamo — Steaua 
va avea loc în ziua de 27 
iunie.

București, în divizia A
în divizia A la băieți a măi 

rămas de disputat un singur 
meci (bineînțeles, în afara 
celor din turneul final): Ra
pid — Politehnica București, 
programat astăzi în sala Giu- 
laști (ora 19). Indiferent de re
zultatul partidei, Politehnica 
va urca pe locul 4 în clasa
ment care, actualmente, se 
prezintă. astfel :
1. Din. Buc. *................................ “
2. Steaua
3. I.C.F.

„U“ Cluj 
Polit. Buc. 
Falit. G-ți 
Rapicl BUc 
„U“ Tim. 
Polit. Iași

10. Farul C-ța
11. Comerțul

Tg. Mures
12. Crîșul

4.
5.
6.
7.
8.
9.

22 21 1 1860—1400 43
22 17 5 1724—1495 39

13 9 1432—1405 35
12 10 1513—1455 34
12 9 1458—1358 33
10 12 1601—1634 32
10 11 1549—1474 31
8 14 1539—1653 30
8 14 1386—1638 30
7 15 1290—1420 29

7 15 1445—1605 29
6 16 1305—1560 28

22
22
21
22
21
22
22
22

22
22

încheiat
,Cupa Primăveriiu

stadionul ProgresulIeri, pe 
s-a încheiat competiția de te
nis „Cupa Primăverii". în finala 
de simplu femei s-au întîlnit 
Itidith Dibar (Dinamo) și Eleo
nora Horșa (Progresul).

După o partidă de slab nivel 
tehnic, dinamovista a obtinut 
victoria cu 6—3, 6—2. Horșa a 
opus o slabă rezistentă, cu 
toate că Dibar nu s-a ridicat la 
adevărata ei valoare. în conti
nuare s-a disputat finala probei

de dublu bărbați, care a opus 
cuplurile: Mărmureanu (Steaua) 
Boaghe (Construcții) — Mure- 
șan, Ovici (ambii de la Steaua). 
Perechea Mărmureanu-Boaghe 
a dat dovadă de o mai bună 
sincronizare a intențiilor, reu
șind să cîștige în două seturi: 
6—2, 6—4. Deși au pierdut, 
Mureșan și Ovici au opus o 
dîrză rezistență, mai ales în s0- 
tul doi. Meritul realizării spec
tacolului, care a fost de bună 
calitate, revine în egală mă
sură învingătorilor și învinși
lor.

I. E. A. B. S.
• întreprinderea Economică de Administrarea Baze

lor Sportive, organizează lă Ștrandul Tineretului cursuri 
de învățare a înotului pentru copiii ă căror vîrstă este cu
prinsă între 5 și 15 ani. înscrierile se primesc începînd 
din dată de 25 mai a.c. Durata unui ciclu este de 21 zile. 
Cursurile Sînt împărțite în cinci Cicluri, după cum ur
mează : Ciclul I 3—22 iunie ; ciclul II 24 iunie—13 iulie : 
ciclul III 15 iulie—3 august ; ciclul IV : 5 august—24 
august; ciclul V : 26 august—14 septembrie. Cursurile 
sînt conduse de profesori de educație fizică, cu pregătire 
în specialitatea — natație.

• Se aduce Ia cunoștință profesorilor care au func
ționat ca instructori Ia centrele de învățare a înotului 
de la Ștrandul Tineretului, să se prezinte pentru luarea 
în evidență Ia direcțiunea acestor centre. Verificarea 
cunoștințelor se face în zilele de 20, 21, 22 mai 1968, orele 
18,00 Ia Ștrandul Tineretului, Cabinetul metodic.

• Duminica între orele 8—20 ștrandul este deschis 
pentru public.

Camil BACIU
(După corespondențe de L. Constantin 

N. Costin etc.)

acele învățături care-î vizează direct și 
nominal.

Data crt. Birocrați Huligani Neserioși Obs. =

Miercuri 
...mai 1968

Stan I. Popazu 
str. Pintilie 106 

Tg. Mureș
-*

Ion A. Vidurache 
str. Hangescu-bis 

■ Mizil

Fără =
obs. §

Vineri 
...mai 1968

S. M. Robinescu 
str. Mîiiicutei 8 

Cluj

Anton V. Ghiontii
Barbu P. Cioacă
Pătîrlage

— ■ Se cere E
o critică =
severă =

Pentru că există plutoane de Cațavenci 
care nu înțeleg din tot efortul conjugat 
al presei, radioului, televiziunii, a litera
turii scrise șl al înțelepciunii orale decit
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Trimisul nostru special, CONSTANTIN FIRĂNESCU, transmite fș 

Văsterasul „înghețat" a făcut 

o călduroasă primire fotbaliștilor români

FINALA CUPEI CUPELOR LA FOTBAL
A.C. MILAN - HAMBURGER S.V.

VASTER AS, 21 (prin tele
fon). — începută luni la vre
mea prînzului, călătoria noas
tră spre orașul care va găzdui 
meciul dintre selecționatele 
de tineret ale Suediei și Ro-

V. Măntoiu a cîștigat 
concursul de popice 

de ia Zrenjanin
Ultima verificare a stadiului 

pregătirilor în vederea campio
natelor mondiale, efectuată de 
sportivii noștri peste hotare, a 
avut loc săptămîna trecută, la 
Zrenjanin, cînd echipele naționa
le au întîlnit, sub denumirea de 
selecționatele Bucureștiulul, (re
prezentativele orașului iugoslav. 
Rezultatele : Zrenjanin — Bucu
rești (f) 2546—2449 p.d.; București 
— Zrenjanin (m) 5443—5009 p.d. 
Dintre reprezentanții nobili au 
corespuns integral : Margareta 
Szemany (447), Elena Trandafir 
(449), Crista Szocs (416), r. Purje 
(914), I. Micoroiu (927), A. Sucatu 
(933) și V. Măntoiu (909). Elena 
Cernat, Florica Neguțoiu, Corne
lia Moldoveanu, C. Vînătoru, șl 
C. Rădulescu n-au putut trece de 
granița celor 400 p.d. și, respec
tiv, 900 p.d.

A doua zi, sportivii români au 
luat parte la un turneu indivi
dual. Confruntările masculine au 
fost cîștigate de VASl’LE MĂN- 
TOIU, care a doborlt din 200 bile 
mixte 940 popice. Bune rezultate 
au mai obținut Margareta Sze
many (436), Florica Neguțoiu (428), 
Elena Trandafir (419), Crista 
Szocs (412) și Cornelia Moldovea- 
nu (412). Restul jucătoarelor si 
jucătorilor noștri eu infirmat aș
teptările,

mâniei s-a încheiat după mie
zul nopții. Totuși, dacă nu 
ne-ar fi copleșit oboseala ce
lor peste 10 ore de drum, cu 
greu am fi resimțit senzația 
orei tîrzii la care: am descins 
în fața Iui Stadshotellet din 
Văsteras. Aproape de ora 22 
(ora Bucureștiului) cînd ne 
aflam pe bordul giganticului 
reactor al companiei aviatice 
S.A.S., în zbor spre Stock
holm, puteam încă admira, 
spre mirarea noastră, un su
perb asfințit de spare. Iar 
călătoria cu autobuzul din 
capitala Suediei spre cea a 
provinciei Vastmanland, cale 
de aproape 100 km, am fă
cut-o nu în plină noapte, ci 
mai degrabă într-un amurg 
tîrziu.

Noaptea aproape albă de 
aici ne-a surprins, la fel ca 
și vremea răcoroasă, care pe 
unii dintre noi i-a găsit ne
pregătiți. Temperatura este 
destul- de scăzută, plouă cu 
intermitență iar zilele trecute 
a și nins, fenomen foarte rar 
întîlnit pentru luna mai, 
chiar dacă este vorba de nor
dul Europei.

în opoziție cu starea vre
mii, primirea făcută de 
gazde a fost călduroasă. Evo
luția fotbaliștilor români este 
așteptată cu viu interes în 
acest puternic centru indus
trial, cu circa 100 mii locui
tori, care se bucură de o fru
moasă tradiție sportivă. De 
altfel, la Văsteras s-au des-

fășurat și întrecerile uneia 
din grupe la ultima ediție a 
campionatului mondial de 
handbal, iar peste trei săp- 
tămîni tot aici vor avea loc 
campionatele europene de 
lupte greco-romane.

După orele necesare de o- 
dihnă, tinerii fotbaliști români 
au făcut azi la amiază o 
scurtă plimbare prin oraș iar 
între orele 16—18 au efec
tuat un antrenament, sub 
conducerea lui D. Schileru 
și V. Mărdărescu. .

Echipa suedeză încă nu și-a 
făcut apariția la Văsteras, 
Jucătorii săi, care s-au aflat 
la cluburile lor pentru etapa 
de campionat de duminică, se 
vor prezenta în acest oraș 
începînd de astă-seară. 
Miercuri, el vor face un ușor 
antrenament, la fel ca și e- 
chipa noastră, după care con
ducerile tehnice vor da con
tur definitiv formațiilor pe 
care le vor alinia în meciul 
de joi.

Iată-ne, așadar, în pragul 
celei de a 8-a finale a echi
pelor cîștigătoare de cupe. 
Mîine seară, la Rotterdam, 
are loc meciul decisiv din 
„Cupa Cupelor11 între A. C. 
Milan și Hamburger S. V.

Milanezii, proaspeți cam
pioni ai Italiei, au toate șan
sele să ajungă în posesia tro
feului aducîndu-1 pentru pri
ma oară în peninsulă. Aceas
tă afirmație se bazează pe

important, aproape toți jucă
torii dețin o formă remarca
bilă : Rivera, Sormani, Ham- 
rin, Prati și Schnellinger!

CUM S-AU CALIFICAT
MILAN cu: Levski 5—1, 1—1; 

Vasas GyBr 1—1, 2—2; Stan
dard Lifege 1—1, 1—1, 2—0;
Bayern Miinchen 2—o, 0—0.

HAMBURGER S. V. CU 5 
Randers Freija (Danemarca) 
5—2, 2—0 ; Wisla Cracovia 1—0, 
4—0; Lyon '«—o, 0—2, 2—0;
Cardiff City 1—1, 3—2.

„CURSA PĂCII"
(Urmare din pag. 1)

Are însă „șansa* de a avea 
simultan o defecțiune și Pa- 
cary, lingă care rămîne să-1 
ajute Duhemin. în trei, reu
șesc — după 7 km — să prin
dă plutonul.

In grupul fugarilor situația 
devine precară. Cei mai mulți 
nu muncesc, menajîndu-se 
pentru eventualitatea unui 
sprint final în 9 oameni.

Sprintul de la km 94 (Olkusz) 
revine tot lui Iffert. Imediat, 
însă, plutonul sosește în spa
tele fugarilor. Montanari și 
Konecny nu se lasă prinși. Ei 
continuă să ruleze în doi, spe- 
rînd că această acțiune va a- 
vea sorți de izbîndă. Și, sur
priză ! Deși mai sînt de ru
lat încă 25 de km (etapa a 
avut 135 km și nu 123 cum 
s-a anunțat), ej rezistă. în 
frunte. De unde se vede — 
apropo de tactica luj Weiss- 
brod — că nu este întotdeau
na pentru cine se pregătește... 
Din grupul masiv se mai de
tașează Santambrogio, Nie- 
meijer, Ingemar Petersson, 
Th. Andressen, Vavra. Cei 5 
vor devansa și ei plutonul în 
care protagoniștii cursei se 
pare că s-au resemnat. Deși 
Schoeters ne spunea la sosi
re că1 „învingătorul cursei va 
fi ales dintre Hoejlund, Pacary 
și... Schoeters", gazetarii în
cep să creadă că acești cicliști 
sînt bravi în lupta cu kilome
trii și vremea potrivnică, dar

încă neofiți în ceea ce pri
vește calculele tactice.

Sprintul final l-a găsit pe 
Rino Montanari într-o bună 
dispoziție. El l-a învins clar 
pe minusculul Konecny și a 
adus_ astfel echipei Italiei 
(după Santambrogio) a doua 
izbîndă în această cursă.

_ RING MONTANARI este 0- 
rigînar din Bologna. Are a- 
proape 23 de ani (1,75 m și 71 
kg)_ și o bogată activitate corn, 
petițională. Anul trecut a cîș
tigat 7 curse de fond și*anul 
acesta 2. Una dintre victorii
le sale din 1968 este aceea 
din Turu] Piemontului, care- 
a avut 8 etape.

CLASAMENTUL INDIVIDUAL 
AL ETAPEI : 1, MONTANARI (I- 
talia) 31i 10:55, 2. Konecny (Ce
hoslovacia) — același timp, 3. 
Santambrogio (Italia) 3h 11:19. 4. 
Niemeijer (Olanda), 5. Ingemar 
Petersson (Danemarca), o. Th. 
Andressen (Norvegia), 7. Vavra 
(Cehoslovacia) — același timp. în 
plutonul condus de Ole Hoejlund 
și cronometrat cu 3h 11:46 se a- 
ilau și cicliștii români. Liderul, 
Cerkasov, a sosit cu plutonul, pe 
locul 46 !

CLASAMENT GENERAL INDI
VIDUAL : 1. CERKASOV (U.R S.S.) 
44h 47:45, 2. Mickein (R.D.G.) la 
0:28, 3. Peschel (R.D.G.) la 0:49, 
4. Ole Hoejlund (Danemarca) la 
1:18, 5. Schoeters (Belgia) la 1:19, 
6. Pacary (Franța) la 1:50,.. 23.
Ciumeti la 12:50,... 40. Arde’leanu 
la 34:52,... 46. Moldoveanu la 
46:11,... 51. Ziegler la 53:13

CLASAMENT GENERAL ’PE E- 
CHIPE : 1. R. D. GERMANA
134h 23:12, 2. Polonia la 1:30, 3.
Cehoslovacia la 12:47, 4. Belgia 
la 17:48, 5. U.R.S.S. la 19:59, 6,
Norvegia la 27:51, 7. România la 
35:13.

Miercuri : etapa a XII-a, Cra
covia — Rzeszow, (155 km).

Presupușii olimpici
(Urmare din pag. 1)

boxul nostru mai bun la ora 
actuală. Dat fiind că e vorba 
de anul olimpic, actuala edi
ție a campionatelor constituie . 
un test foarte important. An
trenorul Ion Popa, care de 
data aoeasta va urmări meciu
rile din fotoliul de ring, va 
avea de cîntărit, de analizat 
pînă în cele mai mici amă
nunte comportarea boxerilor 
pe care-i va deplasa, probabil, 
Ia Ciudad de Mexico. Misiunea 
luj Popa va fi foarte dificilă, 
întrucât mulți dintre partici- 
panții la finale vor lupta pen
tru ocuparea unui loc în echi
pa națională.

Sîntem aproape siguri că 
turneul final nu va fi scutit 
de surprize, că presupușii „o- 
limpici" nu vor dormi liniștiți 
în zilele următoare. Locurile 
lor vor fi asaltate insistent de 
ceilalți boxeri care bat Ia por
țile reprezentativei. Tineri ca 
Marin Lumezeanu (Steaua), 
Ion Nicolau (Dinamo), Pavel 
Nedelcea (C.S.M.Reșița). Ca- 
listrat Cuțov (Dinamo), Gheor- 
ghe Ene (Dinamo), Victor Sil- 
berman (Steaua) ș.a. au ajuns 
la o vîrstă și la o împlinire 
tehnică, care să le permită să 
atace pozițiile unora dintre 
actualii titulari ai primei noas
tre selecționate. Iată de ce in
tuim că apropiatele finale vor 
fi și din acest punct de vedere 
disputate cu ardoare.

Dar turneul la oare vo>m fi 
martori săptămîna viitoare 
este, cum spuneam mai sus, 
doar o etapă în eforturile ce

se depun pentru o reprezen
tare cit mai onorabilă pe rin
gul olimpic din Mexic. Va ur
ma o altă etapă, de aceeași 
intensitate (meciurile cu Tu
nisia și Spania, din prima ju
mătate a lunii iunie), după 
care „olimpicii" vor fi prezenți 
la startul turneului inter
național dotat cu „Mănușa li
toralului" (Constanța, 1—10 
iulie). Orice s-ar spune, proba
bilii nu se pot plînge că nu li 
se oferă ocazii de verificare.

A 8-A FINALĂ IN 
„CUPA CUPELOR"

1960—61 : Glasgow Rangers — 
A.C. Fiorentina 0—2 și 1—2;
1961— 62 : Atletico Madrid — 
A.C. Fiorentina 1—1 și 3—0;
1962— 63 : Tottenham — Atle
tico Madrid 5—1; 1963—64 :
Sporting Lisabona — M.T.K. 
3—3 și 1—0; 1964—65 : West 
Ham United — Miinchen I860 
2—0; 1965—66 : Berrussia Dort
mund — F.C. Llvorpool 2—1; 
1966—67 : Bayern Miinchen — 
Glasgow Rangers 1—0; 1967— 
68 : Milan — Hamburger S.V.

faptul că Milan are la ora 
actuală un lot extrem de va
loros și, ceea ce este mai

Formațiile vest-germane se 
pare că s-au specializat în 
meciurile din „Cupa Cupe
lor". Hamburger S. V. este 
cea de a patra formație din 
R. F. a Germaniei care se 
califică în finala competiției. 
Dar, șansele echipei lui Uwe 
Seeler sînt de data aceasta 
mai reduse. Hamburger S. V. 
este în prezent o formație de 
valoare medie, deținînd un 
loc de mijloc în campionatul 
vest-german.

Sormani și Rivera în acțiune..*

Korcinoi
l-a învins

Continuăm publicarea răspunsurilor primite din partea 
unor reputațî oameni de știință și cercetători, din țară și de 
peste hotare, Ia ancheta internațională inițiată de ziarul 
„Sportul" pe tema: „ROLUL ȘI CONSECINȚELE CERCE
TĂRII ȘTIINȚIFICE ASUPRA FENOMENULUI SPORTIV".

Iată cele cinci întrebări:
1. Care considerați că a fost aportul cercetării științifice 

la realizarea excepționalelor recorduri sportive din ultimul 
deceniu ?

2. în ce direcții cercetarea științifică a pătruns mai 
adine în intimitatea biologică a sportivului de performanță ?

3. Rezultatele cercetării științifice în sport sînt expri- ■ 
mate doar prin marii sportivi ai lumii, oameni cu un 
potențial biologic excepțional, situat mult deasupra mediei,

sau pot fi fructificate și pentru întărirea sănătății și forti
ficarea fizică a omului obișnuit ?

4. Dacă performanțele sportive actuale sînt rezultanta 
unor metode de antrenament perfecționate, sprijinite pe 
cercetarea științifică, a unei alimentații 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 sportului o problemă de ordin moral ?

5. Care sînt preocupările dv. științifice de dată recentă 
și cum se înscriu ele pe orbita unul comandament de ordin 
științific și umanitar ?

Anchetă realizată de
Remus BOGDAN

pe Reshevsky

Conceptul despre sport a evoluat în funcție
de progresul cercetării științifice

strict 
hece- 
oare-

1. înainte de a răspunde 
la prima întrebare consider 
sară o introducere legată 
cum de tema anchetei.

După părerea noastră, cerceta
rea științifică în domeniul edu
cației fizice și sportului se poate 
etapiza. începutul a fost timid 
și evoluția destul de lentă. în 
acel stadiu, diverse științe bio
logice și pedagogice (acestea din 
urmă ceva mai insistent) — fără 
a părăsi, însă, limitele lor tra
diționale — au abordat, studiul 
influenței exercițiilor fizice asu
pra organismului uman, în cen
trul atenției cercetărilor se afla 
aspectul „igienic", de menținere 
și de prevenire a exceselor, în 
timp ce ameliorarea potențialu
lui uman constituia doar o preo
cupare întîmplătoare. A urmat o 
altă etapă în care tema centrală 
o constituia organismul uman „în 
efort" ; efortul era considerat in 
relația ltii cu munca și cu pre
gătirea militară. Atunci se dez- 
băteau, mai ales, problemele 
„antrenamentului fizic" în vede
rea creșterii capacității de rezis
tență și a „aptitudinilor" pentru 
unele profesii (din domeniul a- 
viatic și feroviar, de exemplu). 
Este etapa în care și sportul în
cepe să se impună atenției ge
nerale, iar trăsătura de „extra
vaganță" atribuită acestuia cu 
neînțelegere, de către diferite 
curente tradiționaliste, începe să 
se estompeze, se observă un in
teres crescând pentru investi
garea resurselor umane neex
plorate, resurse care valorificate 
conduc la ameliorarea potenția
lului uman, concretizat în recor
duri. Asistăm la numeroase cer
cetări desfășurate paralel, în ca
drul diverselor științe tradițio
nale, cercetări care urmăresc în 
principal explicarea depășirii de 
către practică a limitelor randa
mentului uman, stabilite de către 
investigația științifică tradițio
nală. Este etapa în care, datori
tă acestor preocupări explicative, 
în cadrul științelor respective a- 
pare necesitatea unor sectoare 
specializate în domeniul efortu
lui și al exercițiului fizic.

Este primul pas spre extrapo
larea disciplinelor științifice al 
căror domeniu de cercetare îl 
constituie „educația fizică și 
sportul" sau „fenomenul sportiv". 
Apar disciplinele științifice

frontieră obișnuite pentru gene
rația actuală. : fiziologia sportu
lui, Igiena sportului, blom-ecanl- 
ca și biochimla cu aplicații la 
sport, medicina sportivă, meto
dica instruirii sportive etc. și; In 
ultimul timp, psihologia și socio
logia sportului.

Aceste științe 
„sportive" nu se 
mai cu analiza șl 
intervin viguros, 
flcarea resurselor 
scopul ameliorării randamentu
lui organismului uman. Feno- 
nlenul sportiv nu mai este atacat 
„paralel" ci „convergent". Cer
cetările sînt axate pe descoperi
rea metodelor și mijloacelor 
care, utilizate și dirijate științi
fic, să conducă la realizarea 
unul „optimum" morfo-funcțio- 
nal și psihic spre concretizarea 
în record. Aceasta este etapa 
care precede deceniul la care 
se referă prima 
ancheta ziarului 
tuși, considerăm necesar 
dăugăm că în

și discipline 
mulțumesc nu- 
explicația ; ele 
ajutinrl valori- 

latente, în

tență științifică în pregătire 
pentru realizarea acelui „maxi
mum" morfo-funcțional șl psihic 
amintit. Această asistență știin
țifică este dată de o echipă de 
specialiști in diferite științe și 
nu numai de un colectiv uni
voc (colectiv de antrenori, asis
tați de un medic, uneori specia
lizat în medicină sportivă). în 
acest caz, cercetarea științifică 
are un caracter interdisciplinar 
și aplicat, rezultatele investiga
țiilor particulare, efectuate de 
flecare specialist, fiind continuu 
corelate cu ale celorlalți compo
nent ai echipei de cercetători.

AMSTERDAM, 21 (Ager- 
pres). După opt partide între 
marij maeștri Viktor Korcinoi 
și Samuel Reshevsky, scorul 
este favorabil lui Korcinoi 
cu 5</2—21/2 puncte, care ast
fel a obținut calificarea pentru 
semifinalele campionatului 
mondial. Acum, marele maes
tru sovietic îl va întîlni pe 
compatriotul său Mihail Tal.

în cea de-a doua semifinală 
se vor întîlni Spasski cu în
vingătorul meciului Larsen — 
Portisch în care scorul este 
pentru moment egal : 31/2—3>/2 
puncte.

SCRIMERII ROMÂNI
LA COMO Șl BOLOGNA

întrebare din 
„Sportul". To- 

să a- 
_ _____ _  ... etapa la care 
ne-am referit cercetarea științi
fică urmărea în principal as
pectele comune ale problemelor, 
generalizarea, și, numai în se
cundar aspectele diferențiate ; 
tendință explicabilă, deoarece 
fiind vorba de științe și, mai 
ales, de discipline științifice noi, 
fiecare dintre ele eră preocupa
tă de conturarea și de funda
mentarea- domeniului propriu. 
Datorită acestui fapt, practica, 
recordul, erau ajutate indirect, 
se căutau și se ofereau rețete 
generale.

In schimb — și acum răspun
dem direct la prima întrebare — în 
ultimul deceniu, în special (au e- 
xistat astfel de preocupări și 
mai înainte, dar nu. atit de efi
ciente și de spectaculoase) cer
cetarea științifică în domeniul 
sportului se realizează într-o op
tică nouă. Conform acesteia, 
randamentul uman nu trebuie 
limitat la acel „optimum" mor- 
fo-funcționai si psihic, ci el poate 
și trebuie extins la „maximum", 
dacă cercetării științifice 1 se 
imprimă un pronunțat caracter 
aplicativ. Tema, subiectul cerce
tării nu mai este „antrenamentul 
sportiv în general" sau „un sport 
oarecare" ci un anumit sportiv, 
o persoană (aș spune o persona
litate), căreia i se acordă asls-

acest context, pregătirea 
științifică și rolul antrenorului 
sînt de o maximă importanță; 
Iui îi revine sarcina de a ‘ 
sinteza contribuției fiecărui 
cialist și de a acționa în 
particular asupra dinamicii 
trenamentului, prin dozarea 
lumuluî, intensității și comple
xității efortului, prin acționarea 
selectivă cu ajutorul diferitelor 
metode și mijloace de antrena
ment.

Deci, aportul cercetării știin
țifice la realizarea excepționale
lor recorduri sportive din ulti
mul deceniu a constat din ac
țiunea conjugată a științelor spe
cializate în domeniul antrena
mentului sportiv, prin efectua
rea de cercetări aplicative in- 
terdisciplinare și acordarea de 
asistență științifică în pregăti
rea fiecărui sportiv, considerat 
$1 tratat ca o personalitate, în 
vederea apropierii sale de acel 
„maximum" morfo-funcțional și 
psihologic. Acest deziderat a fost 
realizat, în principal, prin crea
rea unor condiții speciale — de
terminate științific — adaptate 
la particularitățile sportivului și 
ale competiției la care participă.

2. în domeniul metabolismului 
specific al efortului de rezisten
ță și for-ță, aceasta, mai ales, de 
cînd s-au pus la punct metode 
pentru acționarea selectivă asu
pra unor segmente (grupe mus
culare). Consider, totuși, că ab
solutizarea „biologicului," — așa 
cum reiese din întrebare — are 
un caracter limitativ, cu valabi
litate cel mult temporară.

3. Categoric NU. Ceea ce am 
denumit anterior „optimum" și 
care cu ani în urmă reprezenta 
un „sumum" al randamentului 
biologic propriu performanțelor, 
astăzi constituie un obiectiv rea
lizabil în cadrul educației fizice 
și sportului de masă. în general 
majoritatea conoeptelor despre 
educație fizică urmăresc acest 
„optimum" în care individul este 
comparat cu ei însuși. Perfor
manța realizată în general în 
cadrul activității sportive „inde
pendente" dă satisfacția „auto- 
depășirii", in afara ameliorării

face 
spe- 
mod 
an- 
vo-

randamentului fizic și a isănă- 
tății, obiective urmărite con
știent.

în acest context, sportul con
stituie o componentă a regimu
lui de ‘ viață al omului modern.

4. în primul rînd, cred că nu
este, vorba de un privilegiu ci de 
o „recompensă socială" pe care 
diferite grupuri ale speciei uma
ne au acordat-o și o acordă ex- 
ponențîlor șăi cei mai autorizați, 
personalităților — unanim accep
tate ca atare — din anumite do
menii de activitate (știință, artă, 
politică etc.). Valorificarea cali
tăților acestor exponenți, care în 
mod voluntar se supun rigorilor 
unei activități, depășind cu mult 
media solîcităților obișnuite, este 
acceptată tacit ca o sarcină de 
onoare. Această realitate este și 
mai vizibilă în sport, unde ca
racterul nesigur și efemer al 
performanței impune o artifi
cializare tot mai complexă și mai 
accentuată a condițiilor de pre
gătire. Realizarea performanței 
sub supraveghere științifică o- 
feră în același timp posibilitatea 
de verificare a unui anumit re
gim» și a anumitor 
optimizare biologică, 
metode care trec treptat în pa
trimoniul celor mulți, pe măsura 
mersului înainte al’............   '
culturii.

în concluzie, după 
stră, chiar dacă se 
de un perimetru al 
sensul restrângerii 
marilor performeri, din acest pe
rimetru emană spre mase forme 
accesibile care într-un viitor nu 
prea îndepărtat vor contribui la 
optimizarea biologică permanen
tă -- și nu numai biologică — a 
speciei umane.

5. în ultimii ani m-a preocu
pat (și continuă să mă preocupe) 
problema utilizării unor elemen
te din cibernetică în metodica 
antrenamentului jocurilor spor
tive, în special, a celor de echi
pă (aspecte ale modelării și pro
gramării pregătirii sportive). Am 
terminat în linii generale fun
damentarea științifică a „meto
dicii generale a jocurilor spor
tive", considerată ca disciplină 
științifică independentă. în pre
zent, în colaborare cu un grup 
numeros de specialiști, încercăm 
să realizăm fundamentarea știin
țifică a antrenamentului sportiv 
ca disciplină științifică autonomă, 
care își propune maximalizarea 
randamentului uman cu aplica
tivitate în sport, precum și par
ticularitățile acestui antrenament 
sportiv raportat la condițiile țării 
noastre. De asemenea, încerc să 
aduc unele contribuții, la elabo
rarea și precizarea dinamicii 
unui concept despre educația fi
zică școlară, în actualitatea și 
perspectiva învățămîntului 
țara noastră.

Prof. univ.
Leon TEODORESCU 

rector al I.C.F., vicepreședinte 
al C.N.E.F.S.

Scrimerii noștri vor fi pre- 
zenți la startul a două compe
tiții internaționale organizate 
in Italia. Astfel, în zilele de 
25 și 26 mai, floretistele vor 
participa la concursul de la 
Como, dotat cu „Floreta de ar
gint". O săptămână mai tîrziu, 
floretiștii vor participa, la Bo
logna, la turneul din cadrul 
„Cupei Giovanini".

metode de 
regim . și

părerea noa- 
poate vorbi 

sportului, in 
numărului

Echipa României 
a cîștigat toate probele 
in „Cupa țărilor latine - 

și Greciei*'
BARCELONA, 21 (prin te

lefon). — Marți, în ultima 
zi a „Cupei țărilor latine și 
Greciei", reprezentanții Ro
mâniei au cîștigat alte patru 
titluri: la pistol viteză . și 
armă standard 3x20 f. (echipe 
și individual). Cu aceste suc
cese, trăgătorii români au 
ieșit învingători în toate cele 
cinci probe ale competiției pe 
echipe și în două, la indivi
dual.

Rezultate tehnice, pistol 
viteză (ambele manșe), echi
pe: 1. România 1760 p„ 2.
Italia 1759 p., 3. Spania 1746 
p„ 4. Franța 1737 p„ 5, Gre
cia 1726 p„ individual : 1.
Tripșa 591 p., 2. Maghiar 588 
p., 3. Amicosantei (Italia)
587 p„ 4. Roșea 586 p... 8. 
Atanasiu 583 p ; armă stan
dard 3x20 f„ echipe: 1. Ro
mânia 1692 p., 2. Italia 1657 
p., 3. Spania 1648 p., 4.
Franța 1641 p„ 5. Grecia 1579 
p„ individual : 1. Olărescu
566 p., 2. Vasilescu 565 ,p., 3. 
Dellatore (Spania) 563 p„ 4. 
Ferecatu 562 p., 5. Caban 561 
puncte.

din

SOFIA, 21 (/Uger preș).— La 
Sofia s-a desfășurat dubla 
întâlnire dintre selecționatele 
masculine și feminine de vo
lei ale orașelor Sofia și Var
șovia. în ambele întâlniri, 
victoria a revenit cu același 
scor, 3—0, sportivilor bulgari : 
15—3, 15—9, 15—9 la femi
nin și 15--3, 15—10, 15—11 
la masculin.

PROLOG LA CEA DE A EDIȚIE A TURULUI ITALIEI. De la stingă la dreapta:
italienii Felice Gimondi, Vittorio Adorni și belgianul Eddy Merckx finind tricoul roz pe 

care au început să și-l dispute, de ieri, împreună cu alți 127 cicliști

LA MANNHEIM, concurs in
ternațional de gimnastică (ju
niori și junioare). Echipe — 
băieți : 1. R.F.G. 149 p ; 2. El
veția 141,20 p ; 3. Norvegia 
139,90 p. Fete: 1. Suedia 
103,60 p; 2. K.F.G. 98 p; 3. 
Franța 91,70 p. Individual. 
Băieți : 1. Kolsrud (Norv.) și 
Unden (R.F.G.) 49,20 p. Fete : 
Rose Holm 35,50 p.

H
NOH CAMPIONI ai Turciei 
la lupte libere: muscă — 
Avcilar ; cocoș — Ozcan ; 
pană — Aiakoc; ușoară —

Gungor ; semimijlocie — A- 
car; mijlocie — Ucar; se
migrea — Lu; grea — To- 
puz. 1■
FINLANDEZUL Pertti Pousi 
a cîștigat la Laramy (S.U.A.) 
probeie de triplusalt cu 15,92 
m și lungime cu 7,95 m. La 
înălțime Ed Hanks 2,13 m.

EDY HUBACHER a stabilit 
un nou record elvețian la a- 
runcarea greutății: 19,04 m.

■
IN MECI AMICAL, la Ostra
va, Banik Ostrava a dispus 
de Bus Lier (Belgia) cu 88—63 
(44—20) la baschet-masculin.

LA SCHWERIN, echipa bra
ziliană Santos (cu 6 jucători 
din Selecționata Braziliei) a 
fost învinsă de echipa secun
dă de volei masculin a R.D.G. 
cu 3—1(16—14, 14—16, 15—11, 
15—7).

Ieri, la Moscova, in preli
minariile turneului olimpic 
de fotbal, echipa U.R.S.S. a 
întrecut formația Cehoslova
ciei cu scorul de 3—2 (1—0). 
Returul va avea loc la 2 iu
nie, Ia Praga.

CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI 
FOTBALIȘTILOR ITALIENI
BOLOGNA, 21. — La Bologna 

a luat ființă asociația jucătorilor 
italieni de fotbal, cu statut jifc’i- 
dic, care reprezintă pe toți fot
baliștii legitimați din Italia. Din 
comitetul de conducere fac par
te Rivera (Milan), Bulgarelli (Bo
logna), Mazzola (Internazlonale), 
Campana (Vicenza), Losi (Roma), 
Rizzollnl (Brescia), Mupo (Regia- 
na), sereni (Padova) șl Corelli 
(Mantova). Acest comitet se va 
reuni în cursul următoarelor zile 
pentru a alege biroul de condu
cere al asociației.

BELGIANUL MERCKX - ÎNVINGĂTOR
In prima etapă din „giro-

Marți, în localitatea Campione 
d’Italia, s-a dat startul în cel de 
al 51-lea Tur ciclist al Italiei. Pri
ma etapă, Campione d’Italia — 
Novarra (128 km) a fost cîștigată 
de belgianul Eddy Merckx, care 
a evadat singur cu 6 km înainte 
de sosire. El a fost cronometrat 
în 2h 58:56,0, ceea ce reprezintă 
o medie orară, de 42,918 km. Pe 
locurile 2, 3 și 4, cu timpul de 
2h 59:02,0, au sosit, în ordine, ita
lianul Basso, belgianul Reybroeck 
și italianul Tifferi.

Astăzi se dispută etapa a Il-a, 
Novarra — Saint Vincent (189 
km).

„ALL BLACKS" 
ÎN AUSTRALIA

SYDNEY, 21. — Reprezenta tva 
de rugby a Noii Zeelande și-a 
început turneul în Australia, ju- 
cînd la Sydney cu o selecționată 
a orașului, de care a dispus cu 
scorul de 14—9. Rugbyștii „AII 
Blacks» au avut o evoluție sub 
nivelul acelora din recentele lor 
apariții în Europa, cînd au cu
les un șir neîntrerupt de victo
rii.

© Reprezentativa britanică de 
rugby, „British Lions". susține 
miercuri al doilea joc în cadrul 
turneului său sud-african, întîl- 
nind la Capetown o selecționată 
a provinciilor din vestul R.S.A.
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