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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

0 competiție de amploare: „internaționalele" de tir

sportive se vor 
7 și 9 iunie — 
țări. Unii au și 
cei 18 trăgători

Tunari 
Llanos 
Silvio 

culcat,

Unul dintre cele mai impor
tante evenimente sportive din 
această lună este competiția de 
tir care va avea ca Ioc de des
fășurare poligonul Tunari — 
campionatele internaționale ale 
României. Pe standurile acestei 
renumite baze 
întîlni — între 
sportivi din 15 
sosit, cum sînt
din Cuba șl 6 țintași mexicani 
care alcătuiesc lotul țării gazdă 
a Jocurilor Olimpice din toamnă.

Reprezentativa Cubei la acest 
important concurs de la 
este formată din: Râul 
— 1140 p la 3x40 f, 
Delgado — 595 p la 60 f
Enrique Guedes, Sergio Al
varez, Miguel Valdes, Orestes 
Soria, Armando Rigual (pușcă). 
Nelson Onate — 557 p, Arturo 
Costa, Leonardo Benedicto, Ro
berto Garcia, Andres Sequetro 
(pistol liber), Ignacio Huguet — 
197 t, Fortunato Casals, Del- 
pin Gomez, Roberto Castrillo, 
Miguel Colina (skeet), Servilio 
Torres (talere).Dobrin a plecat la atac. Fază din partida Lotul A — Allemania Aachen 

Foto: T. ROIBU

ROMÂNIA-OLANDAMÎINE, PE „23 AUGUSTn

r
Așadar, ne aflăm în pre

ziua meciului cu Olanda. 
Mîine, pe stadionul „23 Au
gust", cu începere de la ora 
17,30, tricolorii noștti se vor 
prezenta pentru ptîma oară 
în acest sezon în fața pro
priului public, într-o confrun
tare interțări.

Olandezii, așteptați să so
sească în Capitală azi, la ora 
13, pe calea aerului, vin re
comandați de cîteva rezultate 
bune. Anul trecut ei au în
vins redutabilele formații ale 
U.R.S.S. și R. D. Germane. 
In acest an, ei au susținut

50 de starturi!
Concursul s-a numit sim

plu : TRIATLON. O probă de 
alergare, una de săritură în 
lungime, și ultima — arun- 

> carea mingii de oină. Eu 
n-am urmărit decît întrece
rea sprinterilor. Formidabili 
atleți! Iepuri să fi fost și 
nu alergau mai iute...

întîi, s-a dat startul în 
proba de 30 m. Serii de cîte 
șase concurenți. Maiouri albe, 
chiloți negri, cozoroace de 
plastic contra soarelui, tenișl 
în picioare» (ambiție mare) — 
TOATA LUMEA'IN CLASA 
A III-A...

Se termină o cursă, începe 
alta și, pe la al 23-lea start, 
arbitrul principal al întrece
rii trimite după „muniții"... 
Normal : LA ACEST INE
DIT TRIATLON AU FOST 
INVITAȚI ȘI MINI-ATLEȚII 
DIN CLASELE A IV-A ALE 
ȘCOLILOR GENERALE. 
Deci, încă un start, si încă 
unul, în total 50 DE CURSE, 
50 DE SERII, 50 DE ÎNVIN
GĂTORI ! Dacă adăugați și 
participanții la lungime, și 
concurenții la aruncarea min
gii de oină (totul calculat pe 
clase, pe școli și sectoare), vă 
puteți face o imagine de fe
lul cum arătau arbitrii lâ 

/ sfîrșitul acestor întreceri, de 
amploarea concursului pio
nieresc organizat duminică, 
pe stadionul Tineretului !

Eu, am spus de la început, 
n-am putut urmări decît în
trecerea sprinterilor. Asta e 
crudul adevăr: am fost pur 
și simplu depășit de eveni
ment. Ba, Cristinel și Vlăduț 
din seria a 16-a au mers mai 
departe, susținînd — în dis

cuția avută cu mine — că, 
dacă mă iau la întrecere cu 
ei, voi fi depășit și la aler
gări... Noroc că în discuție a 
intervenit un fost atlet, un cu
noscut de-al meu, care poar
tă în buzunar CARNETUL 
NR. 1 DE MAESTRU AL 
SPORTULUI. Antrenorul 
CONSTANTIN AIOANEI — 
recordman și campion al ță
rii pe 3 000 m obstacole și 
5 000 m — a explicat ambi
țioșilor atleți că n-are rost să 
ne întrecem acum, cînd con
cursul s-a încheiat, cînd star- 
terul și-a pus pistolul în va
liză. Dar, a adăugat el, dacă, 
totuși, vrem să ne măsurăm 
forțele, o putem face mîine, 
cînd are el antrenament cu 
puștii de la Steaua. M-am 
scuzat, spunînd că eu, lunea, 
nu alerg niciodată I...

Cei doi puști au plecat zîm- 
bind semnificativ. Numele lor 
erau notate în carnetul antre
norului Aioanei, alături de 
alți talentați mici sportivi 
care s-au distins duminică pe 
stadionul Tineretului : ALE
XANDRU DUMITRESCU, 
clasa a Il-a (a concurat cu 
„aprobare" specială) Școala 
generală nr. 171 ; ELEONO
RA CIOROGARU, clasa a 
IV-a, Șc. generală nr. 122 
(4.04 m la lungime I), Virgil 
Cihodaru, cl. a IV-a, Șc. ge
nerală nr. 171 (49,10 la arun
carea mingii de oină) etc.

Voi reveni cu amănunte, în 
curînd, în vacanța de vară, 
cînd pe „Tineretului" se vor 
da cîte 100 de starturi pe 
zi !...

trei jocuri, încheiate cu re
zultate contradictorii î 1—2, a- 
casă cu Belgia, 0—0 cu Polo
nia în deplasare (unde Turcia 
a pierdut cu 8—0 !) și, de 
curînd, 0—0 cu Scoția pe te
ren propriu.

După partida cu F. C. Bru
ges, reprezentativa noastră 
și-a continuat pregătirile și 
urmează ca antrenorii să se 
stabilească asupra „ll“-lui 
care va începe meciul.

Partida va fi condusă de 
brigada turcă î Nejat Sener

(la centru), Sedat Ozselcuk și 
Hamza Ozdag (la tușe).

HAIDU (DINAMO BUC.)— 
IN LOTUL1 REPREZENTATIV

Iert, am fost anunțați că selec
ționerii echipei naționale l-au 
chemat In lotul pentru meciul 
cu Olanda pe Haldu (Dinamo 
București).

N.R. O măsură bună. Dar de ce 
s-a făcut această promovare atît 
de tîrzlu ? Nu cumva superficia
litatea este aceea care continuă 
să dirijeze munca selecționerilor 
noștri ?

Cît privește echipa Mexicului, 
ea cuprindă pe: Olegario Vas- 
quez, Paulino Diaz, Jesus Eli
zondo, Jose Gonzales (pușcă), 
Leopoldo Martinez (pistol liber) 
și Rafael Carpio (pistol viteză). 
In legătură cu întrecerile de la 
Tunari, domnul Martin Larra- 
naga, conducătorul trăgătorilor 
mexicani, ne-a declarat urmă
toarele : „Așteptăm cu interes 
acest concurs și sper ea sportivii 
noștri să aibă o comportare fru
moasă. Ceea ce nu va fi ușor, 
ținind seama de valoarea parti- 
cipanților. In orice caz, compe
tiția va constitui pentru noi un 
bun prilej de verificare în ve
derea J-O.".

Și alte federații și-au anunțat 
componența loturilor care vor 
sosi la București. De exemplu, 
Portugalia: H. Nunen, C. Cor
reia, D. Gurereiro (pușcă), F. 
Xavier (pistol liber), C. Cayolla, 
C. Gueds (pistol viteză); Italia: 
G. De Chirico, F. Donna, P. Er- 
rani, L. Paoli, L. Testarmata 
(pușcă) G. Beonlo Brocchieri,
R. Donați, G. Manighettl, U. Si
mon! (pistol liber), U. Amico- 
sante, G. Liverzanl, P. Mattell'.ii,
S. Veretto (pistol viteză); R.D. 
Germană : D. Munzert, H. Uhle- 
mann (pușcă), G. Dommrich, 
W. Pihaule, C. During, C. 
Feller (pistol viteză) ; Spania : 
Del Cerro, Plgrau, Calvo, Llaca, 
De la Torre, Medina, Del Villar, 
Gonzales, Cerda, Thomas, Gar
cia Verged, Amedo, Fernandez ; 
R.F. a Germaniei: B. Klingner, 
P. Kohnke, K. Wenk, A. Marx 
(pușcă), K. Meyer (pistol liber), 
E. Masurat, J. Mfiller (pistol vi
teză).

Competiția va fi urmărită și 
da personalități din lumea inter
națională a tirului, cum sînt 
Kurt Hassler — președintele 
U.I.T., G. Vichos — vicepreșe
dinte al U.I.T., O. Horber -

vicepreședinte ăl oomittetului 
tehnic ai U.I.T.

Dar, pînă vineri, cînd se va da 
startul la “internaționale”, 
sportivii noștri vor concura în

cadrul campionatelor țării, în 
prima probă : cea de talere, care 
începe miercuri. Alături de tră
gătorii români va fi prezent și 
Servilio Torres (Cuba).

Dot dintre protagoniștii apropiatelor campionate internaționali 
de tir ale României, trăgătorii la proba de pistol viteză lot 
Tripșa (dreapta) jl Marcel Roșea; Foto: A. NEAGU

MEDICINA SPORTIVA
LA TESTUL SINCERITĂȚII
Concluziile 

ziarului 
„Sportul4*

T

Pregătirea sportivului de 
performanță ridică, în ultima 
vreme, probleme multiple, 
dintre care unele de mare 
finețe, cum sînt cele medi
cale și psihologice. Medicina 
nu este nou venită în arena 
sportivă. Ea veghează de E Y I P IT 0
multă vreme la sănătatea |"| LAîUU « I
sportivilor, la integritatea ------- IMH X. .X I
lor biologică, ajutîndu-i să as- --------MM
pire cu șanse la performanțe 
mereu mai bune. Volumul interesului pe care medicina îl manifestă pentru lumea 
sportului a crescut enorm din ziua (18 octombrie 1963) cînd, la Baden-Baden, 
Comitetul Internațional Olimpic a acordat capitalei mexicane dreptul de a or
ganiza Jocurile Olimpice din 1968.

Lucrurile s-au agravat oarecum, după faimosul articol „Acolo se va muri“... 
(„The Observer", Londra, 11 iulie 1965) al atletului și medicului Christopher 
Brasher. Panică, augmentată de o oarecare isterie publicistică, a impus medi- 
cinei sportive să-și spuhă cuvîntul și să-și demonstreze eficacitatea, dincolo de 
metodele clasice. La prima săptămînă preolimpică de la Ciudad de Mexico, în 
1965, cei 240 de sportivi participanți din 18 țări au fost însoțiți de 156 medici 
și specialiști! Jumătate în glumă, jumătate în serios, gazda viitoarelor Jocuri 
Olimpice a primii porecla de „Medico-City“. Ceea ce însă a reieșit cu certitudine

GH. LANGA (STEAUA)
V. TOFAN

3»

FERtlRMim BIBI
Ultima reuniune a primei e- 

tape a campionatului republi
can de călărie a fost rezervată, 
în cea mai mare parte, speran
țelor echitației noastre. Astfel, 
din cele patru probe care au 
figurat în program, trei au fost 
de juniori, supunîndu-i pe ti
nerii călăreți la un serios exa
men. De remarcat că atît la 
dresaj, unde se cere mult tact 
șl simț ecvestru, cit și la ob
stacole unde toți tinerii au ter
minat parcursul fără nici o pe
nalizare, concurenții au fost 
bine cotați de specialiștii pre- 
zenți pe baza hipică din Calea 
Plevnei.

CLASAMENTELE : proba de 
dresaj juniori : 1. Irina Cioc- 
mată (Steaua) cu Lux 335 p, 2- 
Ion Munteanu (C.S.M. Sibiu) 
cu Haiduc 327 p, 3. Cornel Di- 
nescu (Steaua) cu Ghidean 317 
p ; proba de obstacole juniori 
sub 16 ani: 1. Camelia Verdeș 
(Steaua) cu Germinai 0 p.p. 48,1, 
2. Cornel Dinescu (Steaua) cu 
Gerilă 0 p.p. 49,1, 3. Marin Si- 
mion (Dinamo) cu Sevila 0 p.p. 
49,4 ; obstacole juniori pină >a 
18 ani ; 1. Marin Simion (Dina
mo) cu Baiadera 0 p.p. 58,2 2. 
Florin Mureșeanu (C.S.M- Si
biu) cu Luminiș 0 p.p. 1:03,8, 3. 
Marin Simion cu Spirt 0 p.p. 
1:07,7.

în finalul 
desfășurat 
dificultate 
stacole — 
Iul dintre 
Gheorghe 
a dat loc
tate de publicul spectator. A

concursului s-a 
proba de supremă 

a întrecerilor de ob- 
categoria grea. Due- 

maeștrii sportului 
Langa și Oscar Recer 
la evoluții mult gus-

Camelia Verdeș (Steaua) — mai bună decît băieții 
Foto: V. BAGEAC

învins Gh. Langa (Steaua) cu 
caii Simplon și Gînd, care a 
parcurs, fără penalizări, cei 
680 metri cu 14 obstacole de 
mărime maximă de 1,60 m, în 
același timp : 1:37,4, performan
ță rar întîlnită. De menționat 
revenirea în formă a calului 
Vifor, condus de Oscar Recer, 
cu care dinamovistui a termi
nat cursa cu 4 p.p. — timp 
1:46,0. Următoarele locuri în 
clasament au fost ocupate de : 
O. Recer cu Bîrsan 7 p.p. — 
1:48,7, D. Velea (Steaua) cu Ste
jar 12 p.p. — 1:32,4 și V. Băr- 
buceanu (Steaua) cu Altai 12 
p.p. — 1:49,7.

Tr. IOANIȚESCU
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Căpitanul echipei U.R.S.S., 
ALBERT ȘESTERNEV (în 
dreapta) în luptă cu enqlezul 

HURST

ÎN JOC

CERCURILOR

a fost necesitatea ca medicina să desfășoare cercetări 
suplimentare pentru elucidarea problemelor ridicate de 
adaptarea la altitudine și la variațiile de climă, la 
schimbarea fusului orar, pentru rezolvarea problemelor 
generale de aclimatizare. Răspunsul foarte clar al medi- 
cinei, după cercetări minuțioase, a calmat spiritele. La 
Mexico nu se va muri, ci se vor bate multe recorduri.

Cunoscînd aceste adevăruri elementare, pe care azi 
nu le mai contestă nimeni în lume, ziarul „Sportul11 a 
organizat o discuție pe care a dorit-o foarte largă, cu 
participarea unor cercetători în domeniul medical și în 
psihologie, medici de iot, antrenori. Din păcate, nu toți 
cei invitați — printre care și tov. Ion Balaș, vicepre
ședintele C.O.R. — (și care primiseră din timp subiectele 
ce se vor discuta) au răspuns „prezent" la data respec
tivă. Acțiunea redacției a fost explicată de dorința legi
timă pentru orice slujitor onest al mișcării sportive, de 
a atrage atenția asupra unui domeniu, adeseori și pe 
nedrept ignorat, cum este colaborarea dintre medic și 
antrenor, reflectată de performanță, ca și de dorința 
convingerii celor care se mai îndoiesc încă de necesi
tatea supravegherii și chiar îndrumării medicale a an
trenamentului, de utilitatea acesteia. Desigur, materia
lul avea și alte scopuri adiacente, dar nu lipsite de im
portanță, cum ar fi: activizarea preocupării forurilor 
responsabile (Ministerul Sănătății, Biroul C.N.E.F.S., Co
mitetul Olimpic Român) față de starea biologică a spor
tivilor susceptibili de selecționare, față de valorificarea 
practică a unei munci de cercetare care a început în 
1965, în condițiile altitudinii și aclimatizării la efort în
tr-o tară cu un alt fus orar, altă temperatură, alt pei
saj social etc, ajutîndu-i direct pe viitorii participanți la 
J.O. să se elibereze, prin cunoaștere, de unele eventuale 
complexe, informarea opiniei publice asupra stadiului 
unor pregătiri ale loturilor olimpice, convingerea acelor 
sportivi și antrenori, încă refractari, la elementul știință, 
de eficacitatea acestuia.'

Desfășurarea discuțiilor în jurul mesei rotunde a 
scos la iveală, mai mult decît era de așteptat, adversi
tăți de ordin personal, și mai puțin controverse de na
tură științifică, grave lipsuri organizatorice, ceea ce a în
greuiat mult sarcina redacției de a selecționa un volum

(Continuare in pag. a 2-a)

Tinerii tenismani români —victorioși în Bulgaria

SOFIA, 3 (prin telex, de la corespondentul nostru). — Cea de-a treia ediție 
a turneului internațional de tenis dotat cu cupa revistei „Nașa Rodina", rezervat 
jucătorilor pînă la 23 de ani, a întrunit anul acesta pe cei mai valoroși repre
zentanți ai tenisului din România, Iugoslavia și Bulgaria (la băieți), la fete țara 
gazdă aliniind echipele Lokomotiv Plovdiv și Septemvri Sofia.

Sportivii români s-au comportat foarte bine, cîștlgînd toate meciurile. După 
ce a dispus în_ prima zi de Iugoslavia cu 3—0, echipa masculină (antrenor : Ștefan 
Georgescu) a întrecut cu același scor Bulgaria II, întîmpinînd rezistență doar din 
partea primei echipe a gazdelor : 3—1. Formația cîștigătoare a cuprins pe I. Sântei 
și V. Marcu și a fost urmată în clasament de Bulgaria II, Bulgaria I și Iugoslavia. 
Echipa feminină a României a cîștigat toate întîlnirile cu 3—0 și a fost urmată 
în clasament de Lokomoțiv Plovdiv, Iugoslavia și Septemvri Sofia.

Toma HRISTOV
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Start în ultimul act 
al campionatului 

european de fotbal
Iată-ne, așadar, în pragul 

actului final al campionatului 
european de fotbal, competi
ție care a polarizat timp de 
doi ani atenția numeroșilor 
pasionați ai acestui sport. 
Mîine, în două pitorești ora
șe italiene, la Neapole și la 
Florența, vor fi stabilite fi
nalistele celei de a treia e- 
diții a atractivei competiții, 
în orașul din apropierea Ve- 
zuviului, „Squadra azzura" 
primește replica selecționatei 
U.R.S.S., iar metropola mari
lor maeștri ai Renașterii găz
duiește confruntarea dintre 
Anglia și Iugoslavia.

La ora cînd apar aceste 
rînduri, s-au epuizat și ulti
mele bilete de intrare pe 
stadioanele celor două orașe, 
iar jucătorii celor patru for
mații și-au încheiat pregă
tirile. Fotbaliștii sovietici au 
ajuns la Neapole duminică, 
venind cu avionul de la Os
trava, unde au susținut me
ciul cu Cehoslovacia, iar cam-

Ion OCHSENFELD

(Continuare în pag. a 4-a)
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acă vreți să vă lansați 
gazetăria sportivă, nu încer; 
câți a lua interviuri unor mari 
vedete, cu 5 minute înainte 
de meci. în mod normal, nu 
veți primi nici un răspuns,

chiar dacă întrebarea a fost pusă la 
modul cel mai politicos.

Motivul ? Un sportiv mare, dacă este 
într-adevăr dintre aceștia, evită în mi
nutele, sau chiar orele, premergătoare 
intrării sale în luptă, orice i-ar putea 
diminua puterea de concentrare. El 
cade într-un fel de „transă", se barica
dează în forul său interior, refuzînd 
orice imixtiune din afara singurului 
univers existent pentru el în acele 
clipe : jocul ce urmează să-l susțină.

Harry Hopman, marele „rnag" al te
nisului de la antipozi, . omul care a 
contribuit în măsură decisivă la instau
rarea actualei supremații australiene în 
sportul alb, spunea că o victorie pe 
courts-uri se datorează în proporție de 
25 la sută calității loviturilor și 75 la 
sută factorilor psihologici. Poate fi o 
exagerare. Sau poate nu este de loc, 
dacă ne gîndim că în tenis există azi, 
pe întreg globul, zeci de jucători 
pentru care tehnica propriu-zisă a jo
cului nu mai conține nici un secret. Și, 
totuși, dintre aceștia, doar cîțiva, doi 
sau trei, se regăsesc mereu în finalele 
marilor turnee. De ce tocmai ei sînt 
cei mai buni ?

Explicația succeselor unui Rod Laver, 
Roy Emerson sau Manuel Santana stă 
tocmai în cele de mai sus. Poți fi un 
bun tenisman, nu vei fi niciodată un 
mare tenisman dacă nu știi să te rupi 
complet de mediul înconjurător din clipa 
în care ai intrat pe teren. Fără îndoială, 
teza este valabilă nu numai pentru 
tenis, ci pentru toate sporturile, chiar 
și acelea unde se consideră că o „ga
lerie" bine organizată poate decide 
partida. Este doar o impresie. Jucătorul 
care se lasă influențat de cele ce se 
petrec în afara liniilor de tușă, pe care-l 
stimulează sau îl deranjează o vorbă, 
un gest din tribune, este victimă sigură 
pe teren.

Să fii mereu ÎN joc, nu ÎN AFARA 
lui, iată secretul. Poate că pedagogii 
noștri sportivi ar putea să se inspire 
de la aceste idei, pentru a acorda mai 
multă importanță acelei forțe de con
centrare a sportivului, adesea decisivă. 
Fiindcă aceasta poate fi tot atît de 
bine antrenată, ca și oricare procedeu 
tehnic.

Este clasic exemplul fostului campion 
mondial, de șah M. M. Botvinik, care 
în tot timpul participării la un turneu 
făcea, în fiecare zi, drumul spre sală 
mereu pe aceleași străzi. Nu voia ca 
schimbarea traseului să-i distragă 
cumva atenția. Mai de mult, un volei
balist din națională mărturisea că, în 
perioada sa de ucenicie, suferise de 
lipsă de concentrare în joc. „Mi-am 
spus să încerc ca, de fiecare dată cînd 
mingea iese în aut, să privesc cu atenție 
la vîrfurile pantofilor mei. Nu în tri
bune... Așa am ajuns să mă pot con
centra, din ce în ce mai bine". Mici 
exerciții, de natură empirică, desigur, 
dar care au dat rezultate. Vor fi 
existînd probabil altele, capabile să 
călească metodic atenția și puterea de 
concentrare. Poate că acele practici 
„yoga", provenite din filozofia indiană 
— care fac o adevărată vogă printre 
sportivii din Occident — să fie aproape 
de așa ceva.

Auzi adesea 
mare campion 
bit în stil, în 
pe teren. El 
toarte prețios, 
egali.

spunîndu-se despre cutare 
câ nu are nimic deose- 
calitatea prestației sale 
posedă însă acel atu, 
care-l face primul între

I Radu VOIA
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Echipă completă
sau cîțiva boxeri?

Recentele campionate na
ționale, încheiate pe ringul 
de la .Republicii*, au consti
tuit al doilea și poate cel 
mai important test al pu- 
giliștllor în vederea turneului 
olimpic de la Ciudad de Me
xico, Analizînd, în linii mari, 
comportarea „olimpicilor", 
putem trage de la bun înce
put concluzia că niulți din
tre ei nu cunosc o 
bună, arătînd lacune 
Iul lor de luptă.

@ele două „muște* 
ționate în lot, C. Ciucă și 
C. Gruiescu, cu toate că nu 
au excelat în finală, sînt e- 
lemente dotate, bine pregă
tite, care pot face față tur
neului Olimpiadei. Am cre
zut.» că, în finală, Gruiescu se 
va detașa în fața eternului 
său rival, C. Ciucă, deoarece 
fostul campion posedă o vi
teză mai mare de reacție, 
este mai complet în lupta de 
aproape, unde excelează în 
upercuturi, și are cîțiva ani 
mai puțin decît actualul deți
nător al centurii. Gruiescu, 
cu toate că nu pierduse (fu
sese egal cu Ciucă), nu a 
reușit, totuși, să-și desfășoare 
din plin boxul său, fiind ne
justificat de prudent. Lui 
Ciucă, un nume sonor în bo
xul internațional, trebuie să-i 
reproșăm că nu întotdeauna 
găsește cea mai rapidă cale 
pentru a-și etala talentul și 
că de multe ori se „agită* 
inutil, făcînd o serioasă risi
pă de energie.

Un coleg de profesie m-a 
întrebat, în cadrul unui in
terviu televizat, ce șanse are 
campionul european, N. Gî- 
ju, la Mexico ? întrebare 
foarte dificilă, mai ales cînd 
conștiința îți ordonă să răs
punzi sincer și să nu te es
chivezi, Prezența lui Gîju la 
J.O. este o certitudine, cu 
toate că, deocamdată, el și-a 
decepționat pînă și pe cei mai 
apropiați și entuziaști supor
teri. Aceasta, pentru că N. 
Gîju, de la cucerirea titlului 
de campion continental, nu a 
mai făcut progrese, folosind 
aceleași arme. Desigur, Gîju 
are șanse la J.O. dar, pentru 
a ne reptrezenta așa cum se 
cuvine, el*. are datoria să-și 
remedieze» cu cea mai mare 
urgență lacunele din apărare. 
Ne 'permitem să mai adăugăm 

“că N. Gîju este mult mai 
nervos ca în trecut și, în plus, 
face 'eforturi serioase pentru 
a fi, mereu în greutatea cate
goriei. Cum spectatorii nu 
l-au văzut la lucru pe Gîju 
în cadrul turneului din Olan
da, ei trebuie să afle că în
vingătorul acestuia, sovieti
cul Sokolov, a boxat de ace
eași manieră cu Nedelcea. 
Reșițeanul l-a „urmărit* mereu 
provocîndu-1 pe Gîju la schim
buri violente și rapide. Nedel
cea și-a plasat multe din lo
viturile sale și Gîju nu a mai 
putut face demonstrație, cîș- 
tigînd cu greu, datorită ex
perienței, în fața unui boxer 
care, la anul, ar putea deve
ni nr. 1 al „cocoșilor*.

Dintre ceilalți selecționabili 
olimpici care au decepționat, 
la „loc de frunte" se situează 
„mijlociul* Gli. Chivăr. De 
altfel, de anul trecut, după 
„europene", acesta cunoaște 
o accentuată criză de formă. 
Gh, Chivăr nu știe să se o- 
rienteze în ring. El are o 
poziție de luptă greșită, care 
nu-i permite să găsească ra
pid antidotul pentru a con
tracara armele omului din 
față. Chivăr, în loc să utili
zeze directele și, mai ales lo
viturile upercutate la plex, 
dansează în jurul adversaru
lui și lucrează numai cu late
rale. Dacă Chivăr ar ști să 
execute cu toată lungimea 
brațelor sale directele, arma 
cu cel mai lung tir în box, și în 
același timp ar fi mai cura
jos, fără îndoială ar deveni 
un „mijlocaș* redutabil.

Ne așteptam la o replică 
mai serioasă din partea lui 
I. Monea în acest turneu. Mo- 
nea a 
prima 
apoi a 
tigînd 
excepționale.

formă 
în sti-

selec-

evoluat bine doar în 
jumătate a meciului, 
„căzut*, fizicește, cîș- 
datorită rutinei sale 

Anul trecut,

MEDICINA SPORTIVĂ LA IEȘTII SINCERITĂȚII

pe vremea aceasta, greul I. 
Alexe era considerat ca fiind 
o mare speranță. In meciul 
final susținut în 1967 în com
pania lui Mariuțan, dinamo- 
vistul demonstrase reale ca
lități și o rapidă lovitură 
de „un-doi“ care-și găsea 
mereu ținta. In decurs de un 
an, Alexe nu a mai progre
sat. Noi credem că el s-a lă
sat pe tînjală după victoriile 
realizate în fața unor boxeri 
sovietici, cu prilejul a două 
turnee rezervate speranțelor 
olimpice. Nu-i mai puțin a- 
devărat că Alexe nu a avut 
adversari de talia lui, cu care 

, să se antreneze j mai mult 
decît atîta, el nu a susținut 
meciuri internaționale, tot din 
lipsă de adversari, cu toate 
că forul nostru a expediat 24 
de telegrame unor federații 
naționale europene pentru 
organizarea unor gale de ve
rificare.

L-am lăsat la urmă pe I. 
Covaci (mijlocie mică), ținut 
anul trecut de presă sub ti
rul criticii. încă o dată, Co
vaci ne-a arătat (de altfel 
personal constatasem, la Haga), 
că dinamovistul este în real 
progres la capitolul tehnică. 
Dacă în 1967 Covaci cunoș
tea numai loviturile laterale, 
el știe acum să lovească pe 
„contre*. Datorită rezistenței 
sale, forței în lovituri și, mai 
ales, capacității sale fizice 
uluitoare care-i permite să 
facă față la mai multe me
ciuri în decurs numai de o 
săptămînă, Covaci se anun
ță titularul categoriei res
pective, așa cum cu priso
sință își justifică selecția V. 
Antoniu la „ușoară*.

în încheiere, ar fi de do
rit 
să 
Și 
de 
ar
»!

ca antrenorul Ion Popa 
completeze lotul olimpic 
cu alți boxeri capabili 
progrese. Considerăm că 

fi utilă selecția în lot a 
.penelor* 

Dobrescu, 
C. Cuțov 
ciului V. 
îndoială că la J.O. nu 
putea deplasa o echipă 
pletă, alcătuită din 
boxeri. Atonei, ce ne rămî
ne de făcut ? Ca și la Mel
bourne, unde am urcat în 
ring 4 boxeri, pînă la sfîrșit 
toți medaliați, și la J.O. — 
Ciudad de Mexico să pre
zentăm cîțiva boxeri (5—6) 
care să apere cu 
tigiul de care 
boxul românesc 
internațională.

A.
a

și a
Silberman.

Simion, Paul
semiușorului 

semi-mijlo- 
Fără 
vom 
corn

ii

succes pres- 
se bucură 

pe arena

(Urmare din pag. 1)

care s-a întins pe ocorespunzător de idei de la o întâlnire 
durată de peste 6 ore.

Deși materialul publicat a stîrnit un 
sportivilor și cititorilor (dovezi au fost 
nele primite la redacție în acest sens, ca și organizarea 
urgență de către C.N.E.F.S. a unei ședințe cu participarea me
dicilor, psihologilor, antrenorilor, în prezența Biroului 
C.N.E.F.S., unor membri ai C.O.R. și a tov. dr. Gh. Con- 
stantinescu, director general în Ministerul Sănătății), 
totuși semnalele presei (care nu sînt de loc de „ultimă oră", 
așa cum se insinuează uneori — în afara ziarului nostru 
din 25 septembrie 1965, asemenea materiale au apărut și în 
„Scînteia" din 29 ianuarie 1968, „România liberă" din 10 oc
tombrie 1965, și mai recent în „Luceafărul" și „Flacăra") con
tinuă să fie vag recepționate și doar sub titlu de inventar, ca 
niște false probleme. Mai mult decît atît, la consfătuirea con
vocată de C.N.E.F.S. s-au făcut, de către unii membri ai aces
tui organ și de către unii medici, afirmații potrivit cărora 
presa ar fi prezentat o situație inexactă, fără o documentare 
prealabilă corespunzătoare, colaborînd mai mult la tulburarea 
spiritelor decît la calmarea lor.

S-a spus că există dosare complete și la zi cu multiplele 
testări efectuate, cu concluzii medicale, pe care antrenorii 
să se poată sprijini în alcătuirea programelor de pregătire, că 
650/0 din sportivi au fost testați, iar pentru ceilalți se va folosi 
metoda „generalizării fenomenelor" rezultate din cercetarea 
majorității etc.

Cunoscînd că aceste afirmații nu corespund realității și 
neacceptînd nici procedee neștiințifice cum este cel al gene
ralizării, în cazul nostru,

viu interes în rîndul 
scrisorile și telefoa- 

de

și nedorind să acoperim o stare de
ca și altor membri ai loturi-

fapt necorespunzătoare, revenim azi cu un material de sinteză, 
organizat pe baza unor întrebări precise adresate celor în 
drept și care âu fost însoțite de o verificare la fața locului 
(C.M.S., D.C.S., C.O.R., loturi) din care rezultă, foarte clar, că 
tot ceea ce s-a afirmat la masa rotundă organizată la 23 apri
lie de ziarul nostru a corespuns riguros realității. O serie de 
constatări făcute de noul nostru sondaj agravează situația cu
noscută cu peste o lună de zile în urmă : nu există dosarele 
medicale cu fișele testărilor (deși ele se puteau realiza chiar 
în răstimpul scurs pînă acum), comisia medicală a fost oficial 
constituită după publicarea discuțiilor în jurul meșei rotunde, 
cercetarea s-a îndreptat spre fenomenul aclimatizării și nu 
spre comportarea individuală în condițiile specifice, nu 
există o centralizare a materialelor culese etc.

Sperăm că adevărul va fi acceptat acum în toată duritatea 
lui și că măsurile de îndreptare vor' veni totuși în timp 
atît din partea Ministerului Sănătății cît și a C.N.E.F.S., 
nu pot rămîne indiferente în fața acestei situații.

Dorim ca aceste concluzii să fie just interpretate, în 
sul necesității indiscutabile a medicinej sportive, ca ramură 
distinctă printre celelalte devenite clasice, și nu ca o negare 
a valorii sale dedusă dintr-un mod necorespunzător de lucru 
cum a fost cel desfășurat de cei însărcinați cu rezolvarea pro
blemelor medicale pentru Olimpiada din Mexic.

Mulțumim, pe această cale, celor care au răspuns cu ama
bilitate solicitărilor redactorilor noștri : dr. Edith Preduț, di
rector al D.C.S, dr. Ion Drăgan, directorul C.M.S., dr. Virgil 
Ignat, director adjunct al C.M.S., Radu Huțan, antrenor emerit, 
dr. Carmen Dumitru, dr. Doina Gavrilă, dr. Elena Mateianu, 
biochimist Elena Savu, sportivilor Viorica Viscopoleanu, Afa- 
nasie Sciotnic, Viorica Dumitru, 
lor olimpice.

»

1. Dacă programarea J. 
la Mexico impunea sau 
mediclnei sportive o contri
buție suplimentară în pregă
tirea sportivilor ?

în ultimii cinci ani bateriile 
științei s-au declanșat cu for
ță și amplitudine, aducînd în 
prima linie laboratoare volan
te și stabile, aparataje mo
derne. înregistratoare electro
nice, rezervoare de oxigen 
speciale — toate făcînd în
conjurul globului pentru a 
asigura sportivului de elită 
condiții optime în drumul 
spre victorie. Medicina spor
tivă a avut prilejul — și-l 
maj are încă •— de a-și do
vedi potențialul, de a-și arăta 
utilitatea, influențînd proce
sul de pregătire a sportivilor.

Medicina sportivă din Ro
mânia, cu un bun renume in
ternațional, s-a arătat la în
ceput dispusă să-și dea con
tribuția, demonstrîndu-și ca
pacitatea de muncă și de en
tuziasm. Prima reacție (în 
1965) a fost inițiativa Centru
lui de medicină sportivă din 
București de a testa în Bucegi 
un grup de boxeri și de a ale
ge amplasamentul unui com
plex sportiv în munți.

2. Răspunsul fiind afirma
tiv, concepția de pregătire a 
eandidaților olimpici români 
trebuia sau nu să fie funda
mentată științific, în prima e- 
tapă prin cercetări cu obiec
tiv general (anul 1965), iar în 
continuare prin testări indivi
duale ?

Cercetarea 
măsură 
manțele 
Mexico 
sportive 
inedite. Din 
decurgea, în primul rînd, 
cesitatea adâncirii studiilor 
fundamentale, acțiune, firește, 
grăbită de precipitarea eveni
mentelor, de apropierea 
competiției olimpice. Rigorile 
științei impuneau, de altfel, 
o suită logică în cercetare, de

O. 
nu

factorilor în 
să favorizeze perfor
in condițiile de la 

punea medicinei 
probleme aproape 

această situație 
ne

la determinări teoretice la 
aplicații practice.

Suma cunoștințelor medici- 
nei mondiale în acest dome
niu, dublată de constatările 
directe ale cîtorva medici ro
mâni trimiși (trei ani la rînd 
— dar mereu alții), în mod 
special la Mexico, ar fi trebuit 
să netezească drumul spre 
concluziile practice și să des
chidă calea testărilor indivi-

noi de ambianță și să-și păs
treze capacitatea de efort spe
cific — implica mobilizarea 
organizată, concentrată și nu 
difuză a tuturor forțelor me
dicale, sportive și administra
tive,

4. Concomitent era sau nu 
firesc să se orienteze procesul 
de antrenament în funcție de 
datele obținute prin cercetare 
științifică ?

fantomatice) a comisiei medi
cale olimpice, era normal ca 
sediul ei să fie la C.M.S., cu 
care să conlucreze nemijlocit, 
avînd la bază fișele de poli
clinică ale sportivilor. S-a 
preferat crearea unei comisii 
fără sediu, fără program, fără 
obligații, fără obiectiv precis, 
în fond fără conținut și ne
controlată de nimeni (nici de

xic. Au mai beneficiat de tes
tări în orașul gazdă al J.O. 
un număr de luptători, scri- 
meri. trăgători. Cîțiva cano
tori, înotători, voleibaliști, 
luptători, au fost supuși cer
cetărilor la Font-Romeu. în 
total, pînă acum, au fost in- 
vestigați în țară și în străi
nătate 55 de sportivi, adică 
cca 240/0 din lotul olimpic în 
pregătire. Dr. Ion Drăgan de
clară că pînă în prezent ar 
fi trebuit verificați toți can
didați! olimpici, fiecare mă
car o singură dată. Alt
fel nu există posibilitatea 
aprecierii științifice a capaci
tății lor de efort în condițiile 
Mexicului. Aserțiunea privește 
oel puțin trei sferturi din lo
tul olimpic actual, fără a mai 
vorbi de candidați! de ultimă 
oră (despre care se va ști, 
din punct de vedere medical, 
foarte puțin).

Este de «menționat faptul că 
sportivii înșiși — unii dintre 
ei (chestionați de noi) înzes
trați cu suficient discernămînt 
— nu au fost avizați sub nici 
o formă asupra concluziilor 
investigațiilor la care s-au su
pus.

8. în scopul valorificării 
datelor obținute, au fost sau 
nu centralizate rezultatele di
verselor testări privind unul 
și același sportiv ?

Realitatea cea mai tristă 
este aceea că datele disparate 
ale experimentelor efectuate 
de diverși cercetători, în di
verse locuri, nu au fost nică
ieri centralizate. Dosarul-mo- 
del al lotului de box — pre
zentat peste tot drept chinte
sența cercetărilor — nu cu
prinde decît datele testărilor

duale si a măsurilor profilac
tice.

3. Recunoscind aceste ade
văruri, era sau nu necesar să 
se pună în mișcare capacita
tea științifică și organizato
rică necesară pentru stabilirea 
posibilităților de adaptare a 
fiecărui sportiv în parte la 
condițiile Olimpiadei ?

Pregătirea unui lot masiv 
de candidați olimpici — cu 
intenția de a-j face apți să 
suporte cît mai bine condiții

OCHIALBIPaul

Simion, plasează precis o di- 
Const. Buzuliuc.

Noul campion al categoriei pană, Aurel 
rectă de stingă, în meciul cu

Foto: A. NEAGU

MICROSTA TISTICĂ
• La Ciudad de Mexico și în celelalte localități „olimpice" 

se vor desfășura în luna octombrie un număr de 172 de probe 
înscrise în programul ediției a XlX-a a J.O. de vară, ale 
căror finale sînt repartizate pe zile astfel : 13.X : 2 finale ; 
14.x: ' ‘ .................................
20.X : , <•*./» .
26.X : 34 ; 27.X :

6; 15.X : 6 ; 16.X : 8; J7.X : 12 ; 18.X : 9; 19.X : 17
21 ; 21.X : 15 ; 22.X : 5 ; 23.X : 11 ; 24.X : 7 ; 25.X : 18 

: 1.
>

Ia box nu se vor desfășura meciuri 
atribuindu-se cîte 2 medalii de bronz 

rezultă că în mod teoretic se vor de-

individual, cît și unul pe echipe,va face atît un clasament . . _ _
decernîndu-se cîte două medalii de aur, de argint și de bronz.

• 'ținind cont că 
pentru locurile 3—4, 
la fiecare categorie, 
cerna 172 de medalii de aur, 172 de argint și 182 de bronz
(„teoretic", deoarece este foarte posibil ca în unele probe să 
se claseze ex-aequo cîte doi sau trei sportivi pe același Ioc, 
primind, în consecință, fiecare cîte o medalie). Organizatorii 
vor trebui însă să-și pregătească un număr mult mai mare 
de medalii, deoarece fiecărui membru al unei echipe, ștafete, 
echipaj etc. i se va decerna cîte o medalie ,

9 Spuneam la început că „se vor desfășura 172 de probe", 
dai aceasta nu este întrutotul real ; se voi- disputa numai 167 
de probe, dar la 5 din ele (și anume : pentatlon modes n, giro

's nastică bărbați și femei, călărie dresaj și proba completă) se

• Aspecte interesante ridică dreptul țărilor de a-și înscrie 
reprezentanții în competiția olimpică; dacă la probele pe 
echipe, la ștafete și Ia sporturile nautice o țară nu poate 
să-și înscrie decît o singură echipă sau echipaj, în schimb la 
probele individuale numărul de participanți diferă de la o 
disciplină la alta ; la lupte, box și unele probe de ciclism se 
admite un singur competitor din fiecare țară; la haltere se 
admite, în mod excepțional, ca o țară să prezinte doi concu- 
renți la o categorie, cu condiția ca numărul total de sportivi 
să nu depășească cil i 7; la tir, eălărie-dresaj și unele probe 
de ciclism cîte doi spoitivi ; la atletism, înot, sărituri in apă, 
scrimă, pentatlon modern și la proba de călărie-obstacole 
cîte 3 sportivi din fiecare țară (la atletism — numai dacă 
îndeplinesc anumite norme); la proba completă de călărie și 
cursa individuală de fo.id la ciclism cîte 4 sportivi. în fine, 
Ia gimnastică (disciplina „cea mai răsfățată" sub acest aspect) 
o țară poate prezenta la fiecare aparat 6 sportivi, puțind 
deci teoretic cuceri primele 6 locuri într-o probă, deci toate 
punctele puse in joc. Un astfel de 
la Helsinki, cînd Uniunea Sovietică 
la proba feminină de sărituri !

caz s-a intimidat în 1952 
a ocupat primele C locuri

Rostul cercetărilor medicale 
(în cazul dat) este acela de 
a furniza antrenorilor, peda
gogilor, datele 
unei platforme 
unice. Volumul 
eforturilor în 
pildă, nu pot fi 
ochi, nu pot fi 
piric. Cursul normal al filierei 
ar fi trebuit deci să fie: cer
cetător — medic de lot — an
trenor. Din păcate, la fiecare 
eșalon se constată inconsec
vențe de concepție, fisuri în 
raționament și o anumită re
zistență la angrenarea curelei 
de transmisie. Unii medici-cer- 
cetători, beneficiari ai unor 
călătorii de studiu, s-au mul
țumit să îmbogățească litera
tura de specialitate (ceea ce 
este un fapt indiscutabil po
zitiv) sau să se remarce cu 
noutatea subiectului lucrărilor 
lor la simpozioane științifice. 
Alți cercetători, mai legați de 
domeniul practicii sportive, 
refuză să extragă semnificații 
metodice din concluziile lor, 
susținînd că menirea lor nu 
este a urmări influența date
lor medicale asupra procesului 
de instruire sportivă. Unii 
medici de lot preferă să se 
rezume la tratamentele cu
rente, la aplicarea medicamen- 
tației, fără a întreprinde con
sultări permanente cu insti
tuțiile specializate, fără a 
face observații pe baza unor 
explorări funcționale. Mulți 
antrenori de lot ignoră volun
tar indicațiile medicale.

5. Considerînd că numărul 
și calitatea instituțiilor și a 
specialiștilor care puteau con
tribui la crearea bazei științi
fice a pregătirii erau satisfă
cătoare, se pune întrebarea 
dacă s-a asigurat cadrul or
ganizatoric corespunzător ?

Noutatea investigațiilor ce 
urmau a fi efectuate pretindea 
concentrarea unor specialiști 
din variate domenii, cît de 
cît apropiate, sau inițiate în 
problemele date. S-ar fj putut 
beneficia de întreg potenția
lul științific al Serviciului de 
explorări funcționale de la 
spitalul Fundeni, al Institutu
lui de expertiză și recupera
re a capacității de muncă, al 
Dispensarului central pentru 
sportivi. Dar, în primul rînd 
ar fi trebuit făcut apel la Cen
trul medical al aviației (singu
ra instituție din țară care avea 
la începutul intervalului o- 
limpic o experiență în pro
blema reactivității organis
mului uman la altitudine)! 
Diversității de surse de in
formare și de cercetare tre
buia să i se suprapună un ca
dru organizatoric centraliza
tor, în măsură să adune da
tele, să le prelucreze și să le 
difuzeze în cercurile direct in
teresate de pregătirea olim
pică. ACeastă sarcină com
plexă trebuia încredințată 
unei instituții. S-a preferat 
alcătuirea, foarte târzie și for
mală, a unej comisii compusă 
din 4 medici (de formații și 
proveniențe diferite), care 
nici măcar nu putea acționa 
în numele unei concepții uni
tare, bine delimitată. Este in
explicabilă opțiunea pentru a- 
ceastă soluție, cînd exista o 

specializată (Cen- 
medlcină sportivă), 

încă înainte de 
Olimpice din 1961,

indispensabile 
metodologice 

și intensitatea 
pregătire, de 
stabilite după 
apreciate em-

Ing. D. PACURAîtlU — Brașov

instituție 
trul de 
înființată 
Jocurile 
dotată cu personal si anara- 
f’iră corespunzătoare. Chiar și 
în sitoația existenței (destul de

Ministerul Sănătății, nici de 
C.N.E.F.S. și nici de C.O.R.).

Membrii acestei comisii, care 
s-au deplasat la Mexic cu 
scopul testării sportivilor, nu 
au găsit nici un prilej de a se 
întruni pentru un șchimb de 
informații, pentru conturarea 
concluziilor.

Dr. Ionel Stănescu, repre
zentantul autorizat al foruri
lor tutelare, singurul care a- 
vea posibilitatea de a concen
tra datele și de a acționa ne
mijlocit, nu s-a prevalat de 
aceste avantaje, dînd tonul 
sau cel puțin complăcîndu-se 
în apatia generală.

6. în aceste condiții, expe
rimentele efectuate, totuși, au 
sau nu valoare <’nțifică și 
aplicativă ?

Informațiile culese la Ciu
dad de Mexico, Font-Romeu, 
Erevan, Piatra Arsă etc. nu au 
totdeauna girul unei rigurozi
tăți științifice. Adesea 
biecții (sportivii) testați 
aflau 
care 
unor 
teori, 
fost trase superficial, în ne- 
concordanță cu datele mate
rialului faptic.

în unele cazuri, valoarea 
aplicativă a experimentelor nu ■ 
a fost proporțională cu nece
sitățile și investițiile mate
riale. Atleții au fost trimiși la 
Erevan într-un anotimp ex
trem de friguros. Lotul mas
culin de volei, aflat în stagiu 
la Font-Romeu, a fost pus 
la dispoziția cercetătorilor... 
după coborârea de la munte, 
la Monte Carlo! Uneori cer
cetătorii ’ înșiși dau interpre
tări diverse acelorași ex
perimente. Dr. Ion Artănescu 
(prezent de două ori la săptă- 
mînile preolimpice din Mexic) 
declară că datele obținute de 
el acolo sînt neooncludente, 
în timp ce dr. Bradu Fotiade 
(prezent și el la Mexico) le 
atribuie o substanțială valoare 
științifică!

In general — cu o relativi
tate mărturisită chiar de cer
cetători — se consideră că ex
perimentele efectuate au o 
valoare științifică foarte limi
tată și una practică minoră. 
Aceste date nu pot influența 
pozitiv — decît eu rare ex
cepții — pregătirea candida- 
ților olimpici.

7. Câți dintre candidații o-
limpici au fost testați în in
tervalul -------

Atleții 
telor de 
cum s-a 
climatice r ...........
în U.R.S.S., fără valoare apli
cativă. Boxul prezintă lotul 
cel mai abundent sondat, cu 
testări la Piatra Arsă, în 
1965, 1966 și 1967, ultima oară 
cu 12 candidați olimpici. De 
altfel, unii dintre aceștia 
(Gîju,.. Ciucă) au fost testați și 
la Mexico. In ciuda unej apa
rențe liniștitoare și a faptului 
că fișele lotului de box sînt 
prezentate peste tot drept un 
prototip satisfăcător, se con
stată, la o mai atentă cerceta
re. că (pe fișe) cinci din cei 
12 candidați sînt declarați 
netestați fiindcă nu au înde
plinit condițiile minimale ale 
experimentului. La ceilalți 
boxeri, concluziile sînt vagi, 
lipsite de recomandări meto
dice Dintre cei peste 60 de 
capdiriați olimpici din lotul 
de caiăc-eanoe. doar 11 an fost 
testați în două reprize în Me-

su- 
se 

într-un regim de viață 
nu permitea obținerea 
concluzii obiective. Al- 
înseși concluziile au

1965—1968 ?
au fost supuși tes- 
aclimatizare (după 
maj spus, în condiții 

necorespunzătoare)

efectuate la Piatra Arsă și 
nici o mențiune privitoare la 
cei cîțiva boxeri care au fost 
urmăriți și în Mexic !

In acest fel nu obținem de
cît adevăruri ciuntite sau ne
adevăruri. Din retorța anali
tică a datelor însumate ar fi 
trebuit să se nască concluzii 
sintetice. La această oră fie
care candidat olimpic ar fi 
trebuit să fie perfect cunoscut 
din punct de vedere biologic, 
prin strîngerea datelor tutu
ror examinărilor medicale la 
care a fost supus în interva
lul olimpic. Suma acestor 
date trebuia să ofere o ima
gine integrală, multiplicată în 
mai multe exemplare la dis
poziția C.O.R., a federațiilor, 
a C.M.S., a medicilor și a an
trenorilor de lot.

9. C.O.R. și federațiile erau 
sau nu interesate să cunoască 
din vreme potențialul de a- 
daptare al eandidaților olim
pici, pentru a putea lua dife
rențiat măsuri metodice și 
organizatorice ?

Comitetul Olimpic Român și 
federațiile de specialitate — 
beneficiarii potențiali ai unei 
cercetări științifice riguroase 
printre candidații olimpici — 
nu au manifestat interes pen
tru activitatea cadrelor medi
cale, nu le-au stimulat și nici 
nu le-au urmărit munca. A- 
ceste foruri s-au considerat 
degrevate de orice obligație 
numind medici de Iot. înfiin
țând o comisie medicală olim
pică. Dezinteresul acesta ar 
putea avea urmări neplăcute 
asupra organizării pregătirii 
în ultima perioadă de timp, 
înaintea startului olimpic.

Construcția complexului 
sportiv de la Piatra Arsă, des
tinată exclusiv pregătirii spor
tivilor în condiții de altitu li
ne, nu este încheiată nici as
tăzi, ceea ce îndreptățește în
trebarea referitoare la efi
ciența acestei investiții.

10. Care a fost aportul Cen
trului de medicină sportivă, 
ca instituție specializată, la 
asigurarea laturii biologice a 
pregătirii olimpice ?

Instituția cea mai îndrep
tățită să conducă și să coor
doneze cercetările, a fost ig
norată — acesta este un fapt 
Dar Centrului de medicină 
sportivă nu i se poate acorda 
dispensă totală pentru pasivi
tatea manifestată într-un do
meniu care reprezintă rațiu
nea existenței sale. în patru 
ani, cadrele C.M.S. au partici
pat la testarea a numai 43 de 
sportivi și s-au mulțumit în 
rest cu obișnuitele controale 
periodice, cu nimic adecvate 
pregătirii olimpice. Condu
cerea centrului afirmă că 
C.O.R. și federațiile nu au 
fost în stare să-i trimită pe 
sportivj la testare. Dar C.M S. 

•s-a resemnat, nu s-a luptat 
pentru această unică posibili
tate de a-și demonstra capa
citatea și s-a mulțumit cu nu
mirea simbolică a directorului 
sau_ >htr-o comisie olimpică 
fără activitate practică.

Realizatorii documentaru
lui de fată sînt : Emanuel 
VAlEilIU, Victor BĂNCIU- 
LESCU, dr. Valeria CHIO
ȘC, Dan GÂRLEȘTEANU, 
Hristoche NAUM, Călin 
ANTQNFSCU, dr. Romulu» 
BALABAN.
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ediții a campionatelor națio
nale, etapa disputată la sfîr- 
șitul săptămînii trecute a a- 
vut înscrise în programul său 
cîteva meciuri — în special 
în divizia B — care au fost 
așteptate cu interes, rezulta
tele lor urnaînd să clarifice 
lupta pentru întîietate în ri
nele serii și cea pentru evi
tarea retrogradării, în altele.

Pag. a 3-a

FINAL PASIONANT
ÎN DIVIZIA B

MASCULIN, SERIA I

Agronomia Iași — Politeh
nica București 17—14 (8—7); 
Politehnica Brașov Cau
ciucul Or. Gh. Gheorghiu-Dej 
16—18 (6—10); Rapid Bucu
rești — Pedagogic Bacău 
27—19 (14—9) ; Voința Bucu
rești — A.S.A. Tg. Mureș 
27—20 (13—10); Politehnica 
Galați — Tractorul Brașov

7. ASA TgJ». 18 8 1 11 284-320 13
8. Tractor. Bv. 18 S 1 12 312-394 11
9. Rapid BUC. 13 4 3 11 280-300 11 

10. Polit. BV. 18 S 3 12 306-359 9

MASCULIN, SERIA A II-A

Tehnometal Timișoara — 
Știința Petroșeni 21—10 
(9—4); Știința Lovrin Me
dicina Tg. Mureș 36—16 
(16—8); Metalul Copșa Mică 
— Gloria Arad 18—12 (9—4) ;

Ultima cortină la „B“ și ,,C”

POLITEHNICA GALAȚI A PRODUS 0 VERITABILĂ SURPRIZĂ!

Gruia (Steaua), in vervă de șut, înscrie un nou gol pentru 
echipa sa în meciul cu Dinamo București.

Acum situația este limpezită. 
Dar decepțiile unor formații 
(I.C.F. București, care a ratat 
intrarea în divizia A avînd 
o victorie mai puțin, sau U- 
niversitatea și Politehnica II, 
ambele din Timișoara, care 
au retrogradat din divizia B 
tot din cauza numărului de 
victorii) trebuie să dea de 
gîndit nu numai antrenorilor 
și jucătorilor echipelor res
pective, ci și celor de la e- 
chipele care s-au „salvat" în 
ultimă instanță.

Iată rezultatele și clasa
mentele în divizia B i

24—14 (10—6). Obținînd a- 
ceastă victorie, studenții gălă- 
țeni revin în divizia A după 
o absență de un an. Meciul 
a fost foarte frumos, viu dis
putat. (St. Constantinescu — 
ccresp.)

CLASAMENT

1. Polit. Galați 18 16 0 2 342-237 32
2. Voința BUO. 19 15 1 2 338-242 31 
». Cauciucul

Or. Gh. Gheorghlu-Dej
18 9 2 7 226-238 20

4. Ped. Bacău 18 8 4 6 304-297 20
5. Polit. Buc. 18 7 4 7 317-324 18
6. Agro. Iași 19 7 1 19 306-304 15

V. Costa—1:10,0 ia 100 m bras 

și Anca Andrei —5:10,2 la 400 m liber

TIMIȘOARA. într-un 
concurs desfășurat în ba
zinul de 33 m de la In
dustria linii, V, Costa a 
parcurs distanța de 100 m 
bras în 1:10,0, Alte rezul
tate : F. Rotic 60,2, I. Mi- 
clăuș 60,8, C. Rolic 62,6 la 
100 m liber, L. Marcovici, 
1:16,5 și Al. Kuhn 1:18,2 la 
100 m bras ; Al. Deac 66,6 la

100 m delfin ; Y. Prodan 
3:13,5 la 200 m bras ; F. 
Rolic 2:15,0 la 200 m liber ; 
I. Miclăuș 66,5 și C. Rolic 
09,4 la 100 m delfin ; R. 
Kartman 1:14,4 la 100 m 
liber. (G. Szuhanek — 
coresp.)

REȘIȚA. Anca Andrei a 
realizat cea mai bună per
formanță românească a a- 
nului în proba de 400 m 
liber; 5:10,2 în bazin de 
25 m. Alte rezultate: D. 
Coroiu 5:16,5, M. Horvat 
5:34,2, Cr. Hohoiu 5140,1 la 
400 m liber; E. Aimer 
4:43,7 la 400 m liber ; N 
Tat 2:23,8 la 200 m delfin ; 
D. Wetterneck 5:22,7 la 
400 m liber ; D. Gropșan 
1:29,0 la 100 m spate ; El 
Oprescu 2:58,5, R. Pă- 
truică 3:01,5 șl I. Sporea 
8:04,6 la 200 m spate. (A. 
Budeanu — coresp.)

Timișul Lugoj — Universita
tea Timișoara 17—14 (6—6) ; 
Universitatea Craiova — Po
litehnica II Timisoara 12—8 
(5-5).

CLASAMENT

1. Timișul I.gj.
2. Met. C. Mică
3. Gloria Arad
4. Med. Tg.M.
5. Știința Lv.
6. Unlv. Cv.
1. Tehno. Tim.
8. Știința petr.
9. Univ. Tim.

10. Poll. II Tim.

18 12 1 5 307-285 25
18 11 1 6 286-232 23
18 9 1 8 292-276 19
18 8 3 7 289-316 19
18 9 2 8 236-290 18
18 8 0 10 284-279 16
13 7 1 10 25Q-251 15
18 7110 226-314 15
18 6 3 9 294-299 15
18 6 3 9 238-260 15

FEMININ, SERIA I

I.C.F. București — Univer
sitatea Iași 18—7 (11—2) ; Șc. 
sportivă Buzău — Spartac 
Constanța 5—11 (4—3) ; Tex
tila Buhuși — Politehnica 
Iași 21—3 (11—2) ; Șc. spor
tivă nr. 2 București — Peda
gogic Bacău 8—11 (6—5);
Politehnica București — Șc. 
sportivă Ploiești 5—12 (3—8).

Ultima etapă la „B“ punea, 
la nivelul zonei de vîrf a se
riei I, o singură problemă : care 
echipă va intra în baraj, Electro
nica Obor sau Politehnica Ga
lați ? învingătoare în penultima 
etapă cu scorul de 9—2 (!) Elec
tronica (care avea un punct 
avans față de Politehnica) s-a 
deplasat la Brașov cu multe 
speranțe și cu... calculul rezul
tatului egal, care-i oferea multe 
șanse. Multe, dar nu toate, întru
nit gălățenii puteau (teoretic) 
angaja și ei o cursă „contra ta
belei de marcaj", întorcînd gol
averajul (avantajos, după pen
ultima etapă, Electronicii) în 
favoarea lor.

Faptele s-au petrecut respec- 
tînd ultima probabilitate. Elec
tronica a obținut un rezultat 
egal la Brașov, dar Politehnica 
Galați a învins la un scor foar

te rotund (6—0), întrecînd cu 
UN SINGUR GOL golaverajul 
bucureștenitor.

A fost o adevărată lovitură 
de teatru, care le acordă gălă- 
țenilor „biletul de intrare" la 
palpitantul (da pe acum) baraj 
pentru divizia A. Așadar, două 
foste competitoare în primul 
campionat al țării — Crișul și 
Politehnica Galați — vor încerca 
revenirea pe prima scenă a fot
balului nostru.

In divizia C, toate cele patru 
promovate în „B“ au trecut prin 
febra unor mari emoții în ulti
mele 90 de minute ale campiona
tului.

Se pare că polul tensiunii a 
fost la Cluj, unde fotbaliștii me- 
diciniști au trăit, pjnă la fluierul 
final al arbitrului Anderco, cu 
emoția victoriei, iar după sfîr- 
șitul meciului cu îndoiala pro

movării lor. De ce ? Pentru că 
la numai 60 de kilometri, la Dej, 
Chimica Tîrnăveni (care avea un 
punct avans față de Medicina 
după penultima etapă) juca un 
meci relativ ușor cu Unirea din 
localitate. Intr-adevăr, după 80 
de minute ale jacului Unirea 
Dej — Chimica Tîrnăveni, echi
pa promovată în divizia B era 
Chimica, ea conducted în acel 
moment cu 3—2. A survenit însă 
un 11 m dramatic, transformat 
de jucătorul Mardan, de la 
Unirea, și speranțele fotbaliști
lor de la Chimica au zburat... 
Cu 10 minute înainte de sfîrși- 
tul campionatului!

E de remarcat că te această 
serie trei echipe — Medicina 
Cluj, Chimica Tîrnăveni și Vic
toria Cărei — au obținut același 
număr de puncte (31), echipa

CLASAMENT

1. Textila Buh. 18 6 0
2. I.C.F. Buc. 18 15 2
3. Șc. sp. Bz. 18 11 1
4. Spartac C-ța 18 3 2
5. Șc. sp. 2 Buo. 18 8 1
6. PoUt. Iași 18 6 4
7. Șc. sp. PI. 18 6 2
8. Ped. Bacău 18 5 2
9. Polit. BUC. 18 3 2

10. Unlv. Iași 18 3 2

2 250-120 32
1 185-107 32
6 194-162 23
8 164-153 18
9 191-192 17
8 137-174 16

10 134-131 14
11 110-171 12
13 133-195 8
13 136-229 8

FEMININ, SERIA A II-A

Universitatea Cluj — Voin
ța Odorhei 13—16 (10—6).
Partida a fost extrem de dis
putată. Pînă în min. 34 sco
rul a fost de opt ori egal. 
Din acel moment (12—12), 
Voința — mai bine pregătită 
fizic — s-a distanțat. (P- 
Radvanl — coresp.) ; Voința 
Sighișoara — Constructorul 
Baia Mare 9—6 (4—3); C.S.M. 
Sibiu — Universitatea Craio
va 21—5 (11—3); Șc. sportivă 
Petroșeni — Universitatea II 
București 20—7 (10—4) ; Uni
versitatea II Timișoara 
A.S.E. București 10—8 (6—4).

CLASAMENT

1. Voința Od.
2. CSM Sibiu
3. Univ. Cluj
4. Voința Sigh. 18
5. UnivJII.Tlm. 18
6. Șc. sp. Petr. 18
7. Constr. B.M. 18
8. Univ. CV. 18
9. A.S.E. BUC, 18

10. Unțv.n.Buc. 18

1 264-127 32
2 217-118 31
5 248-171 26

11 2 5 240-158 24
927 184-168 20
639 202-173 15
5 2 11 182-202 12
4 3 11 150-265 11
4 0 14 113-235 8
0 1 17 117-300 1

18 15 2
18 15 1
13 13 0

CLASAMENTE DIVIZIA A

MASCULIN

1. Steaua Buc.
2. Din. Buc.
3. Din. Bacău
4. Polit. Tim.
5. Univ. Cluj
6. Unlv. Buc.
7. Bafta. Tel.
8. Dinamo BV.
9. Text. Qtsn.

10. CSM Reșița

18
18
18
liî
18
18
18
18
1B
li

17 0 1 360-253 34
14 0 4 356-251 23
12 0 6 327-265 24

8 2 8 288-260 18
828 326-311 18
729 277-273 16
639 272-312 15
6 2 10 260-294 14
4 0 14 292-402 8
I 1 15 261-398 5

1. Unlv. Tim.
2. Univ. Buc.
3. Rapid Buc.
4. Cont. Buc.
5. Constr. Tim.
6. Rulm. Bv.
7. Lie. 4 Tim.
8. Progr. Buc.
9. Polit. Galați

10. Mureșul

FEMININ

18 17 0 1 180-119 34
18 14 0 4 183-116 28
18 12 0 6 203-150 24
18 11 1 6 160-124 23
18 8 1 9 164-159 17
18 7 0 11 171-211 14
18 5 2 11 107-147 12
18 5 1 12 164-196 11
18 4 2 12 117-187 10
18 2 3 1» 128-170 1

DE LA CLUJ PÎN-LA CONSTANȚA,

DIN ORADEA LA GALAȚI,
CE UȘOR PARCURG DISTANȚA
MOTORETELE „CARPAȚl“ !

• viteză maximă; 55 km 
pe oră;

* viteză de regim : 40 km
pe oră ;

8 consumă benzină i «ca
2 litri la 100 km j

® castul transportului a 
două persoane (145 k°) 
inclusiv uzura pieselor 
pe o distanță de 10 km 
este de cca 0,45 lei;

9 SE VINDE ȘI CU 
PLATA ÎN RATE.

Incze (Politehnica Iași) pătrunde printre apărătorii Metalului București.
Foto: N. AUREL

DISCIPLINĂ - DA, FORMALISM - NU I
Potrivit comunicatului Fe

derației române de fotbal, 
publicat în numărul de 
sîmbătă al ziarului nostru. 
Biroul federal a casat de
cizia comisiei de competiții, 
care admisese contestația in
trodusă de Metalul Tr. Se
verin la meciul susținut de 
această echipă împotriva 
Victoriei Tg. Jiu, menținînd 
rezultatul de pe teren.

Se vor supăra, poate, pe 
noi cei din Tr. Severin, dar 
trebuie să mărturisim că am 
apreciat hotărîrea Biroului 

federal. Și aceasta nu din 
cauză că am nutri vreo sim
patie deosebită pentru fotba- 
ljștii din Tg. Jiu, ci pur și 
simplu pentru că am avut 
din totdeauna o senzație de 
nemulțumire în fața „vic
toriilor* obținute la „masa 
verde*, fără luptă, fără pic 
de transpirație, fără emoții, 
fără nimic din ceea ce se 
cheltuiește, de fiecare dată, 
în încleștarea de forțe și 
de voințe de pe terenul de 
sport. Ca să nu mai vorbim 
de faptul că, dacă nu se 
mai poate face dreptate în 
cazuri evidente de viciere a 
unui meci (și e suficient să 
amintim de acea lovitură 
de la 11 m, GRATUITA, 
care a decis soarta întîlni- 
rii dintre Politehnica Bucu
rești și Electronica Obor) 
cu atîț mai puțină susținere 
etică are răsturnarea unui 
rezultat obținut pe terenul 
de joc din pricina unor im
perfecțiuni de ordin admi
nistrativ. Gă, în general, așa 
se procedează, este adevărat. 
Progresul, de pildă, a pier
dut a priori (avea să-1 piar
dă și pe teren, ce-i drept)

meciul cu Jiul Petroșeni, 
întrucît cineva care se ocu
pa de treburile administra
tive ale echipei uitase la 
București legitimațiiile de 
joc. Lipsa oricărei intenții 
frauduloase era evidentă, 
dar s-a aplicat LITERA re
gulamentului, însă pu și 
SPIRITUL lui, așa cum s-a 
făcut acum — și bine s-a 
făcut — în litigiul dintre 
Metalul Tr. Severin și Vic
toria Tg. Jiu, acceptîndu-se 
ideea că la mijloc este un 
viciu de formă și nicidecum 
un lucru deliberat

S-ar putea pune, însă, în
trebarea : ce facem cu re
gulamentele ? Nu le mai res
pectăm ? Ce rost mai au a-

tunci diferitele comisii și 
organisme care controlează 
aplicarea lor ? De altfel, 
chiar în comunicatul la care 
ne .referim se amintește sec
țiilor de fotbal, antrenorilor 
și arbitrilor că sînt datori să 
respecte cu strictețe toate 
normele în vigoare ale 
F.R.F., cu privire la desfă
șurarea jocurilor.

Ceea ce se cere, este să 
nu se acționeze cu ochii le
gați, ci să se repună la lo
cul lor echitatea și spiritul 
de sportivitate, nelăsîndu-se 
să triumfe formalismul, și 
sancționînd doar intenția 
evidentă, reaua credință.

Jack BERARIU

clujeană fiind câștigătoare la 
golaveraj.

înaintea ultimei etape, în *e- 
ria Sud, Progresul Brăila con
ducea cu un punct în fața Du
nării Giurgiu, autoarea unei vic
torii neașteptate (mal ales prin 
scor) în fața Flăcării roșii, la 
București. Ultimul act a fost 
însă necruțător pentru brălleni. 
Ei au pierdut la Tumu Măgu
rele. iar Dunărea, învingătoare 
facilă pe teren propriu, a pro
movat în „B”. Un singur gol 
le-a spulberat brăilenilor visu
rile (ei pierzînd ultimul joc cu 
1—2) deoarece un rezultat egal 
le-ar fi asigurat lor promovarea, 
Progresul avînd cel mai bun 
golaveraj din serie.

Seria Est a furnizat și ea un 
final „la fotografie". Oțelul Ga
lați — 35 puncte, Gloria Bîrlad 
— 35 puncte. Gălățenii, cu un 
finiș impresionant în acest cam
pionat, au smuls un scor alb 
„șoimilor" din Buzău și au pro
movat tot datorită golaverajului 
superior. Bîrlădenii, care multă 
vreme au condus net această 
serie, n-au mai avut oxigen pe 
ultima linie dreaptă a campiona
tului și au ratat o promovare 
ce părea la un moment dat certă.

In sfîrșit, fotbaliștii de la 
Electroputere au adus harnicilor 
constructori ai locomotivelor 
noastre Diesel satisfacția trece
rii echipei lor lntr-o „clasă su
perioară". Ii felicităm, atît pe ei, 
cit și pe antrenorul lor, Oțe- 
leanu, un tehnician de valoare, 
specialist în materie de „pro
movări’-’.

M. POPESCU
j ---------------------

F. 0. Craiova- 
Juventus București 

2-3 (1-1)
Duminică, pe stadionul Cen

tral din Craiova, s-a dispu
tat meciul de fotbal dintre 
Juventus București (formată 
din elevii școlilor profesiona
le „23 August" și „Electroapa- 
rataj") și F. C. Craiova (șco
lile profesionale „Electropu
tere" și „7 Noiembrie1*), în ca
drul etapei a doua a compe
tiției dotată cu „Trofeul pri
măverii", Victoria a revenit 
formației bucureștene cu sco
rul de 3—2. Golurile au fost 
marcate de Olteanu, Gherase 
2, respectiv Surugiu și Croi- 
toru.

Rapid-Universitatea 
Craiova, pe stadionul 

Ciulești
După cum am fost infor

mați de către federația de 
fotbal, partida Rapid — Uni
versitatea Craiova, din cadrul 
etapei a XXVI-a a diviziei A, 
se va disputa duminică, de la 
ora 17,30, pe stadionul Giu- 
lești.

Rezultatele „16-imilor" 
campionatului republican

Politehnica Iași — Chimia Su
ceava 4—0 (2—0), Dinamo Bacău 
— Oțelul Galați 6—5 (după pre
lungiri), Dinamo București — 
Victoria Tecuci 7—0 (1—Q), Me
talul Satu Mare — Crișul Ora
dea 3—2, Centrul 23 August — 
Pețrolul Ploiești 1—0 (1—0), F.C. 
Argeș _ Progresul București 
4—0 (după prelungiri), Farul 
Constanța _  Dunărea Giurgiu
2—1 (după prelungiri), Poiana 
Cimpina — Oltul Sf. Gheorghe

4—0, Steaua București — Chimia 
Km. Vîlcea 3—0 (2—0), Electro
putere Craiova — Metalul Hu
nedoara 1—0 (0—0), Metalul
Aiud — C.S.M. Sibiu 2—1 (2—1), 
U.Ț. Arad — Mureșul Deva 5—0 
(4—0), C.S.M. Reșița — Politeh
nica Timișoara 1—0 (0—0), Lem
narul Odorhej — Gloria Bistrița 
9—0, Minerul B. Mare — C.F-R. 
Cluj 1—0 (0—0), Steaua roșie 
Zalău — Industria sîrmej C. 

-Turzii 3—0 (forfait).

...și programul „optimilor66

DE LA
1. E. A. B. S.
S-au pus în vînzare, 

la casele obișnuite, bilețele 
pentru meciul internatio
nal de fotbal ROMÂNIA 
— OLANDA. Jocul va a- 
vea Ioc mîine, ora 17,30, 
pe stadionul „23 August".

Optimile de finală ale campio
natului republican de juniori se 
vor desfășura miercuri 12 iunie 
1968, orele 17,30, după următorul 
program: Dinamo București — 
Dinamo Bacău (la Focșani), Po
litehnica Iași — Centrul 23 Au
gust (la Galați), Electroputere 
Craiova — Steaua București (la 
Pitești), Farul -Constanța — F.C. 
Argeș (la București), U.T. Arad 
— Poiana Cimpina (Ia Sibiu), 
Metalul Aiud — C.S.M. Reșița 
(Ia Deva), Minerul B. Mare — 
Steaua roșie Zalău (la Dej), 
Lemnarul Odorhei — Metalul 
Satu Mare (la Cluj).

Datorită faptului că majorita

tea jucătorilor echipelor de ju
niori sînt elevi, și pentru a se 
evita absențele de la ultimele 
zile de cursuri, Comisia Centra
lă de juniori a renunțat la gru
parea echipelor în cele patru 
zone fixate inițial (P. Neamț, 
Rm. Vîlcea, C. Turzii și Sighi
șoara), trecînd la sistemul de 
jocuri eliminatorii.

Stabilirea meciurilor din a- 
ceastă etapă s-a făcut prin tra
gere la sorți, în ședința din 
31 mai a.c. a Comisiei Centrale 
de juniori, cu care ocazie s-au 
fixat și localitățile — gazde ale 
meciurilor respective. Se face 
cunoscut echipelor calificate la

de juniori...
această fază că toate cheltuielile 
legate de prezentarea la jocu
rile respective vor fi suportate 
de propriile cluburi ji asociații 
sportive, conform Hotărîrii 
C.N.E.F.S. nr. 290/16.III.1968 pri
vind normele de finanțare a ca
lendarului sportiv intern.

Comisiile județene de fotbal; 
în a căror organizare vor intra 
jocurile din cadrul optimilor, 
vor lua toate măsurile necesare 
pentru buna desfășurare a aces
tora.

In cazul meciurilor încheiata 
la egalitate, după timpul regu
lamentar, se vor executa dte 5 
lovituri de Ia 11 m, de către 
cinci jucători diferiți, alternativ 
la aceeași poartă. Echipa care 
va începe executarea loviturilor 
se va stabili prin tragere la sorți. 
Dacă egalitatea va persista, se 
vor executa In continuare, în 
aceeași ordine, lovituri de la 
Hm, pînă cind, la același nu
măr de lovituri, una dintre echi
pe va realiza un avantaj de un 
gol.

Următoarea etapă a campio
natului republican de juniori, 
sferturile de finală, se va des
fășura în ziua de 16 Iunie 1968, 
orele 17,30, In localități ce ur
mează a fi fixate și care vor fi 
comunicate în presă.

filmul în culori 
PE ECRAN 
PANORAMIC

SOPHIA LOREN, STEPHEN 
BOYD, JAMES MASON, 
CHRISTOPHER PLUMMER..
MEL FERRER, OMAR SHARI. fc

Jinii

VIZIONAȚI LA
CINEMATOGRAFUL 
PATRIA DIN CAPITALĂ

Elosif Enăceanu

In seara zilei de 2 iunie a 
încetat din viață, după o lun
gă și grea suferință, IOSIF 
ENÂCEANU, unul dintre cei 
mai vechi antrenori de înot 
d’h țara noastră. Atașat cu o 
deosebită pasiune înotului, 
sport pe care l-a practicaț 
ani îndelungați, Iosif Enă
ceanu s-a impus în ultimii 20 
de ani ca unul dintre cei mai 
capabili antrenori și ca un 
pasionat educator al tinerilor 
înotători.

întreaga activitate a aces
tui modest și harnic tehnici
an sportiv este pilduitoare 
pentru toți cei ce l-au cunos
cut



O infringere severă

11^-8^, la șah (Urmare din pag. 1)

Mîine, la Neapole și Florența

Deși dezavantajate de înălțime (după cum se vede și în foto), 
baschetbalistele de la Viitorul Dorohoi (în imagine, îmbrăcate 
in alb) au realizat meciuri apreciate și, mai ales, rezultate 
remarcabile, datorită cărora s-au calificat în prima divizie 

a țării

Echipele promovate in divizia A au obligații
întrecerile campionatelor județene la juniori

• Divizia B la fete s-a în
cheiat cu victoria echipelor 
A.S. Armata Cluj (seria I) și 
Viitorul Dorohoi (seria a 
II-a). Dacă succesul baschet
balistelor din Cluj era oare
cum așteptat, deoarece for
mația antrenorului Nicolae 
Martin dovedise o valoare 
constantă și bătea de mai 
multă vreme la porțile pri
mei divizii, promovarea ele
velor prof. Jlarion Mandache 
constituie o surpriză de pro
porții, chiar dacă ele se afir
maseră încă din vară, prin ' 
calificarea în turneul final al 
Cupei României. Desigur, 
prezența în divizia A con
stituie un prilej de mîndrie 
pentru sportivele de la A.S A. 
și de la Viitorul, dar, în a- 
celași timp, și o obligație de 
a se pregăti cu mai multă 
sîrguință pentru ca evoluția 
în compania celor mai bune 
baschetbaliste^ ale țării să nu 
constituie un simplu act de 
prezență.

Iată și componența acestor 
echipe : A.S. ARMATA : Cla
ra Bugar, Eugenia Jclescu, 
Ildiko Sâpos, Doina Rusu, 
Ilona Tarcso, Agneta Farkaș, 
Doina Rimbaș, Rodica Varga, 
Edith ‘Coroianu, Maria Pe
trescu, Liana Pușcaș; VIITO
RUL 2 Doina Iftimie, Viorica 
Munteanu, Silvia Muraru, E- 
Iena Ciurciun, Elena Anichi- 
ței, Bianca Cherbiș, Fani 
Kneac, Otiiia Apostol, Livioa- 
ra Iftimie, Angela Ciubota- 
riu, Melania Zugravu

Din aceeași divizie au re
trogradat Medicina Cluj, Me
dicina Tg. Mureș 
Universitatea 
I.C.F. II (seria

(seria 
București 
a II-a).

I).
Si

ediție a cam-• A XIII-a 
pionatelor naționale de bas
chet pentru juniori și junioa
re, categoria I (născuți în 
1950 și mai tineri) și catego
ria a IJ-a (născuți în 1952 și

mai tineri), se apropie de dis
putarea etapelor decisive- 
Prima dintre acestea va a- 
vea loc în zilele de 8 și fl 
iunie, cînd se vor desfășura 
meciurile eliminatorii îrrtre 
campioanele județene, după 
următorul program; grupa A: 
Satu Mare — Maramureș, Bi
hor — Sălaj, Cluj — Bistrița, 
Mureș — Harghita ; grupa B: 
Arad — Hunedoara, Timiș — 
Caraș-Severin, Mehedinți — 
Gorj, Sibiu — Alba; grupa 
C: Vîlcea — Olt, Argeș — 
Teleorman, București II — 
Dîmbovița, Dolj —• Ilfov.,; 
grupa D : Suceava — Neamț. 
Botoșani — Iași, Bacău — 
Vaslui, Constanța — Tulcea ; 
grupa E : Brașov — Covasna, 
Vrancea 
Buzău, 
Primele 
jocurile 
cundele, 
Se vor disputa cîte două par
tide (sîmbâtă și duminică), 
urmînd ca formația care va 
obține două victorii sau, în 
caz că fiecare echipă va în
vinge cite o dată, cea cu coș- 
averaj mai bun să se califice 
pentru etapa de zonă. In ipo
teza că egalitatea va persista 
și la coșaveraj, duminică 
după-amiază va fi programat 
al treilea meci. Zonele vor 
avea loc la sfîrșitul lunii au
gust, iar turneele finale între 
10—15 septembrie.

Cele patru întreruperi ale 
întâlnirii de șah București — 
Leningrad n-au mai fost re
luate ieri dimineață, fiind ad
judecate la analiză. Lucrurile 
erau într-adevăr clare: Dri- 
mer a cedat prima partidă 
la Vladimitov și a cîștigat-o 
pe cea de a doua ; în întîl- 
nirile Osnos — Ciocîltea și 
Ghițescu — Furman a fost 
consemnată remiza.

Și astfel, echipa Bucureștiu- 
lui pierde acest meci la o 
diferență foarte palpabilă, de 
trei puncte, în măsură să 
provoace serioase nedumeriri.

De-a dreptul îngrijorător 
apare scorul de la primele 
patru mese (olimpice), unde 
echipierii noștri au fost în
vinși cu 5’/2—2*/2. Iar tripleta 
feminină, în care se puneau 
mari speranțe (și care a mai 
scos formația noastră din 
multe necazuri în întilnirile 
mixte), a funcționat, de ase
menea, nesatisfăcător, reu
șind doar un egal în fața a 
trei jucătoare, dintre care doar 
Volpert figurează în primul 
eșalon al șahistelor sovietice. 
Ca să 
niorul 
drept 
2—0.

Au 
noastră : Radovici (2—0 
Zeitlin), Ghițescu, 
ne un succes de prestigiu în 
fața lui Furman, și Alexan
dra Nicolau, învingătoare tot 
cu 1','2—>/2 în dauna fostei 
campioane a U.R.S.S., Larisa 
Volpert. Florin Gheorghiu a 
trecut în turul II pe lîngă 
o. răsunătoare victorie la Kor- 
cinoi, grăbindu-se (ca de o- 
bicei) într-o poziție cîștigată.

Testul a fost, în general, 
util, dîndu-ne certitudinea 
faptului că echipa mai are 
încă mult de lucrat pînă a 
ajunge la acea valoare care 
să-i îngăduie calificarea în 
turneul final al campionatu
lui mondial. Drept la care as
piră formații mai tari decît 
aceasta pe care a întâlnit-o 
sîmbătă și duminică selecțio
nata Bucureștiului.

Valeriu CHIOSE

pionii mondiali au aterizat la 
Florența tot duminică, venind 
de la Hanovra. Lor li s-au 
alăturat Bobby Charlton, Sti
les, Wilson și Peters, care 
n-au fost folosiți în partida 
cu R. F. a Germaniei.

Și acum, o succintă prezen
tare a competitoarelor din 
jocurile de mîine.

ITALIA N-A OBȚINUT...
...nici o victorie în meciu

rile oficiale cu UjR.S.S. în 
„Cupa Europei" (1963—1964): 
U.R.S.S. — Italia 2—0 și 1—1, 
iar la C.M. 1966 : U.R.S.S. — 
Italia 1—0.

Acum, fotbaliștii peninsu
lari vor lupta pentru marea 
revanșă care să le deschidă 
calea spre cucerirea prețio
sului trofeu. Ultimul succes 
de anvergură obținut de ita
lieni datează de acum... 30 
de ani, cînd „Squadra azzura" 
a cucerit campionatul mon
dial. Acum toate speranțele se 
îndreaptă spre Pratf, Mazzola, 
Rivera...

confirme că acei 0—3 cu Ce
hoslovacia n-a fost decît un 
accident. Vor reintra, proba
bil, Voronin și Bîșeveț, ju
cători de bază ai echipei cu 
tricouri purpurii. Rămîne de 
văzut de partea cui va fi 
victoria în această confrun
tare a unor stiluri și școli 
diferite de fotbal: de partea 
gazdelor, a căror viteză și e- 
ficacitate este cunoscută (în 
special pe teren propriu), sau 
de partea deținătorilor titlu
lui, a căror forță de joc și 
pregătire fizică s-au impus 
de atâtea ori.

CAMPIONII MONDIALI.

nu mai vorbim de ju- 
Ghizdavu, învins fără 

de apel de Lukin cu

corespuns din echipa— - - - - - cu 
care obți-

...își onorează în toate me
ciurile internaționale titlul 
cucerit în urmă cu doi ani. 
Maniera în care insularii s-au 
calificat în turneul final 
C.E., victoria repurtată 
Manchester United 
„C.C.E.“, reprezintă dovezi 
contestabile ale valorii 
care englezii o dețin pe plan 
mondial. Renumitul ziarist 
francez Jacques Ferran carac
teriza în felul următor jocul 
englezilor : „Omogenitate, mo
bilitate, pregătire fizică per
fectă, tehnică și tactică ire

DUPĂ DUȘUL RECE...
...de la Ostrava, băieții lui 

Iakușin doresc, desigur,

Cei doi căpitani de echipă, ZOCO (Spania) in dreapta, și 
BOBBY MOORE (Anglia) își string miinile înaintea meciului 
de la Madrid dintre Anglia Și Spania, cîștigat cu 2—1 de englezi

Brașov
— Galați, Prahova— 
Ialomița — Brăila, 
orașe vor organiza 

echipelor de fete, se- 
ale celor de băieți.

Două victorii ale atleților mexicani 
în concursul de la Pasadena

NEW YORK 3 (Agerpres). 
— în prima zi a concursului 
internațional de atletism de 
la Pasadena (California), Jay 
Silvester a cîștigat proba de 
aruncarea discului cu per
formanța de 64,85 m. Foarte

SUZANA MAKAI
PE PRIMUL LOC
VARȘOVIA 3 (Agerpres). — 

Șahista Suzana Makai (România) 
a obținut un frumos succes în 
turneul internațional feminin de 
la Piotrkov (Polonia), clasîndu-se 
pe primul loc, la egalitate cu 
poloneza Jurkzinska. Ambele 
jucătoare au totalizat 7 puncte 
din 10 posibile. Rodica Reicher 
a ocupat locul 7 cu 5 puncte.

disputată 
runcarea 
Ed Burke a realizat 67,72 m. 
Pe locul doi s-a clasat Harold 
Connolly cu 67,23 m. Multi
plul campion australian Eon 
Clarke a ocupat primul loc 
în cursa de o milă, fiind cro
nometrat cu timpul de 4:03,9.

Atleții mexicani au obținut 
două victorii : 880 yarzi — 
Roberto Silva 1:49,7 și 3 mile 
— Jose Neri 13:45. Alte re
zultate : suliță — Frank Co- 
velli 78,54 m ; 440 yarzi gar
duri — Evan Lacore 51,6 ; 
greutate George Woods 
19,25 m ; triplusalt — Art 
Walker 16,12 m ; săritura cu 
prăjina — Dick Railsback 
5,18 m ; 120 yarzi garduri — 
Rom White 13,7.

a fost proba de a- 
cîocanului, în care

Pistarii români
concurează în U.R.S.S

Ieri a plecat în Uniunea 
Sovietică un grup de cicliști 
români care urmează să par
ticipe la mai multe întreceri 
de velodrom. Printre cei care 
au făcut deplasarea se află 
frații Negoescu, Paul Soare, 
Dan Popovici și Mircea Vir
gil. Sportivii noștri sint înso
țiți de antrenorii Iulian Go- 
ciman și Mircea Mihăilescu.

Pentatloniștii

juniori

au evoluat

la Halle
La concursul internațional 

de pentatlon modern de la 
Halle, alături de reprezentan
ții Ungariei, Uniunii Sovieti
ce, Suediei, Bulgariei și R. D. 
Germane, au participat și 
cîțiva juniori români. Primul 
loc în clasamentul general 
individual al competiției 
revenit 
cu 5180 
tivi au 
poziții : 
4 533 p,

a 
maghiarului Balczo 

p. Tinerii noștri spor- 
ocupat următoarele 

18. — D. Spîrlea cu 
33. _ C. Călina 3 789 

p, 35. — I. Cosmeseu 2 924 p.

CORESPONDENȚĂ DIN BUDAPESTA

UN TURNEU INTERNATIONAL DE POLO
CU PREZENTE VALOROASE

Peste cîteva zile, piscina 
olimpică din insula Margare
ta va găzdui întrecerile unuia 
dintre cele mai importante 
turnee internaționale de polo 
ale anului. Se vor afla din 
nou față în față cele tiei 
mari forțe aie polo-ului mon
dial, echipa Ungariei — cam
pioană olimpică, Iugoslavia, 
marea învinsă de la Tokio 
(1964), și U.R.S.S. — actuala 
campioană continentală, iar 
alături de ele, reprezentati
vele României și Cubei (a- 
ceasta din urmă, în locul Ita
liei, care a anunțat recent că 
nu mai poate participa).

Pentru selecționata maghia- 
acest turneu reprezintă

ultima vei ificare înaintea 
J.O. de la Ciudad de Mexico, 

' după care Kalman Markovits 
va alcătui lotul. Deocam
dată, el a renunțat ia servi
ciile cunoscuților internațio
nali Karpaty, Rusoran și Am- 
bruș, mențir.înd pe Steinmetz, 
Szivos, Felkay, de la Ferenc- 
varos, Molnar (Spartakus), 
Maier. Sarosi și Dbmbtor (Uj- 
pesti Dozsa), Konrad II (Hon- 
ved), Konrad III și Bodnar 
(O.S.C.), Pocsik (Dozsa Eger), 
Gyerb (B.V.S.C.) și A. Kiss 
(Csepel), deci 13 jucători din 
8 formații !

Desigur, principala preocu
pare a lui Markovits este la 
ora actuală omogenizarea a-

cestei formații neobișnuit de 
eterogene. Pînă în prezent, 
testele la care a fost supusă 
echipa au dat rezultate în
curajatoare. Formația Unga
riei a cîștigat cele mai im
portante turnee desfășurate 
în primele luni ale anului (de 
la Hertogenbosch și Neapole), 
lăsînd de fiecare dată în ur
mă fie reprezentativa iugo
slavă, fie pe cea italiană și 
sovietică. De data aceasta, 
însă, triunghiul este complet; 
în plus, vom asista și la asal
tul echipei române, dornică 
desigur să obțină un rezultat 
cît mai bun.

ră,

telex-radfo'telefoiîi
LqszIo NISZKACS

DUPĂ 9 ETAPE, în Turul ciclist 
al Angliei continuă să conducă 
suedezul Gosta Pettersson, urmat 
de sovieticul Sokolov la 8:13. 
Etapa contracronometru indivi
dual, Coventry—Leicester (42 km), 
a revenit Iul G. Pettersson în 
59:07. Pe echipe, în clasamentul 
general conduce U.R.S.S., secon
data la 2:13 de ° selecționată in
ternațională șl la 4:42 de repre
zentativa Angliei.■
ETAPA A 12-A a campionatului 
maghiar de fotbal s-a soldat cu 
următoarele rezultate : Vasas — 
Pecs 4—0; Egyetertes — Szom- 
bathely 1—1; Honved — M.T.K. 2—0;

Szeged — Ferencvaros 1—6; Gyor
— Ujpesti Dozsa 1—1; Dunaujva- 
ros — Salgotarjan 2—1; Dlosgyor
— Tatabanya 0—0; Videoton — 
Csepel 1—3. In clasament : Vasas 
19 p., Honved 18 p., Ujpesti Dosza 
16 p etc.

IN CADRUL „CUPEI INTERNA
ȚIONALE" la fotbal (fostă „Cupa 
Rappan") s-au întîlnlt la Praga 
echipele Dukla Praga și Sporting 
Lisabona. Fotbaliștii portughezi 
au obținut victoria cu scorul de 
1—0 (1—0) prin golul marcat de 
Mora în minutul 40.

ATLETA VEST-GERMANA Heide

Turneul preolimpic de baschet de la Sofia
în turneul preolimpic de 

baschet de la Sofia, în prima 
zi de întreceri din grupa fi
nală selecționata Iugoslaviei 
a învins cu scorul de 90—56 
(39—36) formația Poloniei în 
cea de a doua repriză supe
rioritatea baschetbaliștilor iu
goslavi a fost evidentă. Cel 
mai bun jucător de pe teren

— iugoslavul Koraci (34 de 
puncte).

în cei de al aohea meci, 
Bulgaria a dispus de Ceho
slovacia cu 75—60 (40—31). 
Cel mai eficace jucător al în
vingătorilor — Branzov (24 
puncte).

în urma acestor rezultate, 
echipa Iugoslaviei este virtu-

almente calificată pentru tur
neul din Mexic. Cea de a 
doua participantă va fi de
cisă de partida dintre selec
ționatele Bulgariei și Polo
niei. Reprezentativa Cehoslo
vaciei, care în ultima zi a 
competiției întîlnește echipa 
Iugoslaviei, nu mai are șansă 
de calificare.

Rosendahl a obținut în proba de 
săritură în lungime performanța 
de 6,50 m. Proba de aruncarea 
greutății a fost cîștigată de fosta 
recordmana mondială la disc, 
Liesel Westermann cu 15,68 m.

CURSA AUTOMOBILISTICA de 
viteză (formula III) „Premiul 
Castrol", desfășurata pe circuitul 
de la Monza, a fost cîștigată de 
sportivul francez Jean Pierre 
Jaussaud. învingătorul, care a 
concurat pe o mașina „Tecno" a 
realizat o medie orară de 150,275 
km. Pe locurile ufmătoare s-au 
clasat Bernabei (Italia) șl Cevert 
(Franța), ambii pe „Tecno".

ÎN SEMIFINALELE TURNEULUI 
DE TENIS de la Leverkusen, 
vest-germanul Bungert l-a învins 
cu 3—6, 6—3, 6—3 pe cehoslovacul 
Strobl, iar belgianul Drossart a 
dispus cu 6—4, 8—6 de compa
triotul său Hombergen.
■
„MARELE PREMIU AL ORAȘU
LUI MILANO” la ciclism desfă
șurat pe velodromul Vigorelll, 
s-a încheiat cu victoria sportivu
lui francez Daniel Morelon, care 
pe ultimii 200 m a fost cronome
trat cu timpul de 11,1. Locurile 
următoare au fost ocupate de 
italienii Bruno Francesco șl Luigl 
Borghetto.

Baschetbalistul bulgar Pandov (nr. 6) încearcă o pătrundere spre panoul apărat 
învinși cu 77—56

echipierii Greciei, 
Foto : B.T.A.

Tiparul 1. P. „Informa(ia“ str. Brezoianu 23—25.

GIACINTO FACHETTI, jucător de bază in apărare, dar în 
același timp un atacant foarte bun și, îndeosebi, eficace

proșabile și, în plus, neivi 
de oțel — adică totul ce se 
cere unei formații din fotba
lul zilelor noastre".

NOUA ECHIPĂ A IUGO
SLAVIEI...

...creată de Rajko Mitici 
este capabilă de orice surpri-

Pregătirile echipei
de polo a României

in R. F. G.

ză, chiar și în compania cam
pionilor mondiali. Tinerețea, 
dorința de a învinge sînt 
atu-urile acestui „11“ nou al
cătuit după ce majoritatea 
titularilor din fostele repre
zentative joacă acum peste 
hotare (Radenkovici, Skoblar, 
Iusufi, Milutinovici etc.). Ac
tuala reprezentativă a Iugo
slaviei a fost comparată de 
ziariști cu un sprinter care 
are un start debordant. Și 
dacă acest start îi reușește, se 
poate bate orice record... In
tr-adevăr, să ne amintim de 
recentul meci cu Franța de 
Ia Belgrad, cînd în minutul 
4 iugoslavii conduceau cu 
3—0 !

Dar, deocamdată, sîntemîn 
așteptarea starturilor de 
mîine...

Poloiștii români au încheiat 
seria antrenamentelor comu
ne cu selecționata R. F. a 
Germaniei, care în aceste 
zile participă la turneul de 
calificare pentru J.O. în ul
tima săptămînă, naționala 
noastră a susținut jocuri a- 
micale (de cîte 6 reprize) în 
fiecare dimineață și după- 
amiază. începînd de astăzi, 
cei 11 jucători români își vor 
continua pregătirile în pisci
na unui vechi castel din îm
prejurimile orașului Hamm, 
urmînd să susțină și cîteva 
partide de verificare cu for
mații din Duisburg, Hamm și 
Ludwigsburg.

In convorbirea telefonică a- 
vută cu antrenorul Al. Po
pescu, acesta și-a exprimat 
satisfacția față de forma celor 
mai mulți dintre jucători, și 
în special de cea a portarului 
Scurei. Alături de el, Mărcu- 
lescu, Szabo și Zahan mani
festă o deosebită vervă.

Echipa României va rămî- 
ne în R. F. a Germaniei pînă 
în ziua de 10 iunie, cînd va 
pleca la Budapesta, pentru 
a participa la marele turneu 
internațional din capitala Un
gariei.

N.R. In numărul nostru de 
mîine veți putea citi relată
rile trimișilor noștri speciali, 
CRISTIAN M A N T U și 
GHEORGHE NICOLAESCU, 
de la Neapole și Florența.

Finala probei masculine 
din cadrul turneului interna
țional de tenis din Berlinul 
Occidental, se va disputa în
tre olandezul Tom Okker 1 și 
spaniolul Manuel Santana. în 
semifinale, Okker l-a între
cut cu 6—4, 6—1, 6—0 pe 
Harald Eischenbroich (R.B. a 
Germaniei), iar Santana a 
dispus cu 6—0, 7—5, 5—7, 
10—8 de americanul Marty 
Riessen.

Finala probei de dublu fe
minin a fost cîștigată de pe
rechea Margaret Court (Aus
tralia) — Virginia Wade (An
glia), care a învins cu 6—4, 
6—3 cuplul vest-german 
Helga Niessen — Helga 
Schultze.

Corespondentă din Londra

Există o epocă Manchester?
Presa, radioul și televiziu

nea și-au făcut datoria din 
plin in ceea ce privește fi
nala dintre Manchester Uni
ted și Benfica. Se știe exact. 
cîte șuturi pe poartă a tras 
fiecare echipă, care au fost 
părțile bune sau rele ale fie
cărui jucător etc., etc. Din 
desfășurarea unui asemene a 
meci, s-a desprins, in princi
pal, lecția de fotbal dată lu
mii fotbalistice de Manches
ter și aceast'a nu are decit 
o singură explicație: regula
ritatea în timp a performan
ței care a dus la acest succes 
suprem. Este un fenomen ire
versibil.

Manchester United nu for
mează o excepție a fotbalului 
englez cu toate afirmațiile 
publicistice că totul se dato
rează existenței întîmplătoare 
în echipă a unui număr de 
„vedete". Nu. Manchester 
este o parte a școlii engleze 
de fotbal care, în timp, a do- 
minat scena mondială. A 
existat o epocă Arsenal, o 
epocă Wolverhampton, o e- 
pocă Chelsea, așa cum acum 
începe să existe epoca Man
chester. Căci, cel puțin un an

de acum încolo, orașul cu a- 
celași nume devine citadela 
fotbalului european, avînd 
ambele echipe în viitoarea 
ediție a celor mai buni din 
Europa. Echipele în sine ou 
întotdeauna fluctuații și nici 
nu se poate să fie altfel. 
Școala de fotbal rămîne insă. 
Performanța nu face decit să 
se localizeze temporar, din 
punct de vedere geografic. Și 
aceasta este marea calitate a 
fotbalului englez. In ciuda 
fluctuațiilor de formă ale e- 
chipelor, în ciuda schimbări
lor intervenite în stilul, de 
joc, în ciuda tacticilor deose
bite apărute pe parcurs, el, 
fotbalul în sine, a rămas ceea 
ce trebuie sa fie. Un specta
col bazat pe o muncă tenace 
în timp, care-și dă roadele 
tot în timp. Răsplata este 
succesul.

Iată de ce Manchester Uni
ted, cucerind laurii suprem’., 
a demonstrat lumii sportive 
că ceea ce s-a văzut pe Wem
bley a fost fotbal. Altceva 
nici nu vrem să vedem.

Herb AUDREY

LA ÎRICHIDEE1EA EDIȚIEI
■ PARIS. — în turneul de tenis de la Roland Garros, cuplul Tiriac, Năstase 

a dispus de nord-americanii Dendt, Giltinan cu 4—6, 6—4, 6—3, 6—3. în sferturile 
de finală ale probei masculine de simplu, Gimeno l-a învins pe Iovanovici cu 6—4, 
6—0, 6—2, iar Rosewall pe Koch cu 8—6, 6—2, 3—6, 6—3. în proba feminină de 
simplu s-a înregistrat prima victorie a unei amatoare asupra unei profesioniste: 
Hellen Subiratos (Mexic)—Rosemary Casals (S.U.A.) 6—4, 6—3 •

Astăzi Tiriac îl întîlnește pe Rod Laver (Australia).
SI MARINA ROMEA. — In etapa a 14-a a Turului ciclist al Italiei (Vitloria 

Veneto—Marina Romea, 194 km) primul sosit a fost italianul Sgarbozza în 4h : 39.26. 
Nici o schimbare importantă în clasamentul general.

■ POZNAN. — In „Cupa Națiunilor—F.I.R.A." la rugby, Polonia a dispus de 
Maroc cu 5—0 (5—0).

ES SINGEN. — în turneul internațional de fotbal rezervat juniorilor, care 
între- 
(0-0), 
Burn-

are Ioc în R. F. a Germaniei (14 echipe în 4 serii) Rapid București a fost 
cută de F. C. Santos cu 4—2 (3—0). Alte rezultate : Vasas—Rannover 96 1—1 
Bologna—Friedriechshafen 2—1 (1—0), Eintracht—Atletico Madrid 4—0 (3—9), 
ley—Roter Stern Pressburg 2—0 (1—0).

B MANNHEIM. — In regata internațională de canotaj academic : 4 f. 
Elveția 5:54,3... 3. România 6:09,1 8 + 1 : 1. R. F. a Germaniei 5:27,3 ;
5:33,0 ; 3. România 5:42,1.

■ WELLINGTON. — Echipa de rugby tineret a Japoniei, aflată în turneu la 
Antipozi, a învins-o pe cea a ,Noii Zeelande cu 23—19 (10—0) !

S KASSKL. — In cel de-al treilea meci din turneul pe continent, echipa de 
tineret a Angliei a învins formația similară a R.F. a Germaniei cu 1— 0.

LONDRA. — Pe stadionul White City, în cadrul Jocurilor Britanice, atletul 
englez Chriscarter a stabilit un nou record european în proba de 880 yarzi : 1:47,2 
(v. r englezul Boulter în 1:47,3).

E! SAN DIEGO. — Australianul Ron Clarke a fost învins în proba de 2 
mile de George Young, care a realizat 8:22,0 — nou record al S.U.A.

c. : 1.
2. Viena II
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