
Valorificarea superioară a zonei turistice V alea Prahovei

Concluzii la ancheta ziarului „Sportul“

Azi, la Tunari

I

Au fost adoptate multe propuneri ale cititorilor
ne informează președintele Oficiului National de Turism, NICOLAE BOZDOG

Reali zînd p amplă anchetă 
pe tema valorificării supe
rioare a zonei turistice Va
lea Prahovei, ziarul „Spor
tul" a dat posibilitatea mul
tor iubitori ai turismului să-și 
șpună părerea asupra dez
voltării acestei principale 
zone turistice din țara noastră.

a constatat, cu acest pri- 
Mj, că metoda do a supune 
dezbaterii publice o proble
mă de interes obștesc repre
zintă un mijloc util de a afla 
opinia unor persoane oare cu- 
noscînd o serie de date ale 
respectivei probleme, sînt în 
măsură să pună în lumină 
și fațetele mai puțin cunoscu
te ale acesteia și contri
buie la găsirea celor mai 
Judicioase soluții.

Oficiul Național de Turism 
urmărește cu. interes aseme
nea acțiuni care constituie 
un mijloc foarte eficace de 
a aprofunda obiectul anali
zelor pentru alcătuirea pla
nurilor de dezvoltare a turis
mului î>n țara noastră. Desi
gur, trebuie să avem în 
vedere faptul că această dez
voltare nu poate fi realizată 
într-o etapă unică, mai ales 
în cazul unei țări ca a, noas-
.r ■ 1 — -........

tiră care dispune de un foar
te larg registru de atracții 
turistice răspîndite pe întreg 
teritoriul. Avem, așadar, foar
te multe lucruri de înfăp
tuit în domeniul dezvoltării 
turismului. Noi ne aflăm, în
că, într-o. fază de început în 
care se întreprind cercetări 
pe teren și studii de sistema
tizare pentru fiecare zonă tu
ristică a țării.

Aceste studii sînt completa
te cu date economice, cu 
cercetarea celor interesați șl 
a celor ce exploatează baze
le turistice. Eforturile de 
investiții sînt, apoi stabilite 
în așa fel îneît să asigure o 
dezvoltare gradată pentru 
fiecare zonă turistică a țării.

Valea Prahovei o zonă tu
ristică de prim ordin, cu pei
sajul său montan . deosebit 
de atractiv, beneficiind și de 
situarea pe căi de comuni
cație foarte moderne și, im
plicit, cu un mare trafic tu
ristic s-a impus atenției 
noastre determinîndu-ne să 
inițiem elaborarea unui plan 
de dezvoltare a acestei zone, 
în acest sens au fosț întocmi
te două studii de sistemati-

zare turistică a Văii Praho
vei, unul de către „Institu
tul de Studii și Construcții, 
Arhitectură șl Sistematizare" 
(I.S.C.A.S.) iar celălalt de 

■ către „Direcția de Sistemati-
(Continuare In pag. a 3-a)

o măsură binevenită

„internaționalelor
nume sonore pe lista participanților

Ziua inaugurală a
Numeroase

camplonate 
ale Româ- 
La startul 
se aliniază

Mult așteptatele 
internaționala de tir 
niel încep astăzi, 
numeroaselor probe 
trăgători renumiți din 14 țări. 
In cele trei zile ale competi
ției vor putea fi urmăriți cam
pionii europeni, pușcașii A- 
Gerasimenok (armă liberă ca
libru redus 3 x 40 f și poziția 
in picioare), B. Loncar (60 f 
culcat), O. Lapkin (3 x 40 f po
ziția In genunchi), V. Parhimo- 
viei _ locul secund la C.E‘ 
șl realizatorul de curind al unui 
valoros
40 f in 
Printre 
peste 
belgianul Lafortune — recen
tul dștigător al „Cupei țărilor 
latine (1 Greciei» de la Barce
lona — la 60 f culcat 
f( pistolarul Bazkazov 
la C E.), Klingner și 
(R. F. a Germaniei) La 
italianul De Chirico (învingător 
In concursul da la Veneția) 
eta. Desigur, acestora li 
daugă țintașii români în 
cu campionul mondial 
Atanaslu, Roșea, Tripșa, 
catu, Vasileseu, Rotaru, Olă- 
rescu, Bratu, Maghiar, Giușcă 
și alții. Iată deci motive sufi
ciente
care se desfășoară pe poligo
nul Tunari să polarizeze inte
resul pasionaților acestui sport 
al preciziei.

rezultat 1 1170 p la 3 x 
concursul de la Plsen. 
ceilalți cancurențl de 

hotare se mal numără

și 3 x *0 
(loc. II 
Kohnke 
8x40 f,

se a- 
frunte 
Virgil 
Fere-

pentru ca întrecerile

din Me- 
campeti- 
din lu
sts me

in considerare la al- 
clasamentelor primei 
campionatului repu-

C COMARNISCHI
Fotoi A. NEAGU

Trăgătorul de pistol viteză „ 1“, al Mexicului, Rafael
Carpio Suarez; la antrenament pe poligonul Tunari

Disputele trăgătorilor din 
cele 14 țări vor fi privite și în 
perspectiva posibilităților pen
tru Jocurile Olimpice 
xic. 
țiile 
nile 
reu 
limpice.

Programul de astăzi este ur
mătorul ; ora 8: deschiderea 
festivă; de la ora 9 : armă li
beră calibru redus 60 f culcat, 
pistol liber; de la ora 11.15: 
armă standard 60 f culcat fe
mei. Subliniem că toate rezul
tatele concurenților români In 
probele „Internaționalelor* vor 
fi luate 
cătuirea 
etape a 
bllcan.

De altfel, toate 
și performanțele 

care urmează vor 
sub semnul cercurilor o-

Popovlci a reușit ■*Ștefan
mențină In frunte și după 

cea de a doua manșă • cam
pionatului de talere șl astfel 
să devin* „campionul1* primei 
părți a acestei competiții. Cea 
de a doua etapă se va disputa 
la toamnă.

Atit Popovlci cit și ceilalți 
trăgători au realizat cifre mai 
bune ca In prima si. Totuși, 
rezultatele comparativ cu 
ce se înregistrează la cel 
bun nivel internațional, 
incă neconvingătoare. Am

(Continuare tn pag. a 4-a)

ACAD. AUREL MOGA, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII, DESPRE:

ROLUL Șl RESPONSABILITĂȚILE 
MEDICINII SPORTIVE

însemnătatea problemei dezbătute în materialul „MEDICINA SPORTIVA LA TESTUL SINCERITĂȚII1*, 
apărut în numărul nostru de marți, interesul cu care lumea de specialitate și opinia publică sportivă din 
întreaga țară l-au primit mențin tematica în actua litate. Am solictat opiniile ministrului sănătății, 
academicianul AUREL MOGA. în legătură cu dezbaterea ce a avut loc.

Factor de înaltă răspundere obștească, eminent om de știință, profesor universitar — șef de clinică, 
autor a numeroase lucrări în domeniul bolilor coronariene și cardio-vasculare (prin care s-a adus o apreciată 
participare românească la dezvoltarea științelor medicale universale), academicianul Aurel Moga a manifestat un 
viu interes față de problemă, binevoind să răspundă întrebării noastre.

— Ați luat cunoștință, desigur, de documentarul publicat de ziarul SPORTUL. V-am fi recunoscători 
dacă ne-ați face cunoscute opiniile dumneavoastră.
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In avantaj
ipotetic

înființarea comisiei antidoping
In 

mati 
FIINȚAREA 
PING. Ministerul Sănătății a dat dovadă de 
operativitate numind oficial comisia antido
ping din care fac parte : dr. I. STANESCU 
— din partea ministerului de resort, dr. I. 
DRAGAN și dr. A. VASILIU — din partea 
Centrului de medicină sportivă, farm. OCT. 
CONTZ — de la Institutul de stat pentru 
controlul medicamentului și cercetării far
maceutice, dr. ION DROG — de la labora
torul de toxicologie al Institutului medico
legal. Comisia este completată cu 4 medici 
consultanți.

Sarcina comisiei antidoping este aceea de 
a desfășura o vastă activitate de lămurire 
a sportivilor asupra efectelor nocive pe 
care le au substanțele încadrate în catego
ria doping și de a efectua un permanent 
control al participanților Ia competiții. Sîn- 
tem convinși că activitatea acestei comisii 
va contribui la înlăturarea posibilității de 
falsificare a rezultatelor și, concomitent, 
Ia apărarea sănătății sportivilor.

Ziarul „SPORTUL", care a militat con-

cursul dimineții de ieri am fost infor- 
că Ministerul Sănătății a hotărît IM

UNEI COMISII ANTIDO-

seevent in favoarea înființării unei astfel 
de comisii și pentru măsuri care să ducă 
la înlăturarea totală a practicii primejdioase 
a folosirii dopingului, salută cu toată căl
dura această măsură luată în sprijinul miș
cării sportive.

Din păcate, primul control efectuat de 
comisie s-a soldat cu rezultate puțin îmbucu
rătoare. In ultima etapă a competiției ci
cliste „Cupa Steaua" au fost făcute analize 
sportivilor Vasile Selejan și Vasile Tudor 
(clasați pe primele două locuri) și Fr. Gera, 
A. Suciu și Gh. Ciumeti (Dinamo) — desem
nați prin tragere Ia sorți de juriul de ar
bitri. în analiza făcută s-a constatat să ci
clistul Gh. Ciumeti a folosit stricnină, sub
stanță considerată doping.

Avem convingerea că la următoarele în
treceri — din toate disciplinele sportive — 
comisia antidoping, recent numită de către 
Ministerul Sănătății, îi va ajuta pe tehni
cieni să-i depisteze pe acei concurenți care 
vor să obțină rezultate prin mijloace ne
cinstite, contribuind astfel la asanarea mo
rală a sportului.

— Domeniu de temeinic in
teres științific și de largă 
activitate în viața unul popor, 
medicina sportivă nu se în
scrie doar în aria pe care 
i-o consacră titulatura ci an
grenează o tematică funcțio
nală mult mai dezvoltată. Ea 
nu se adresează numai tine
retului propriu-zis, celui din 
marea familie a sportului, ci 
tuturor, pentru că medicina 
sportivă privește, în ultima 
instanță, omul ca atare.

încă de acum 30 de ani, 
sau chiar mai bine, avîndu-1 
în frunte pe însuși marele 
Iuliu Hațieganu, printre ai 
cărui colaboratori am avut 
privilegiul să mă aflu, am 
participat la un ciclu de con
ferințe inițiate în parcul 
sportiv al Clujului ca și la 
clinicile universitare locale, 
dezvoltînd o tematică de me
dicină sportivă. Bunăoară eu 
am tratat despre „Sportul și 
circulația sanguină", preocu
pat de „inima sportivului" 
care oferă un adevărat uni-

V. FIROIU

(Continuare in pag. a 3-a)
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IN INTÎLNIREA DE LUPTE

București — Mexic:

• ROMÂNII VICTORIOȘI LA GRECO-ROMANE, 
MEXICANII LA LIBERE

Loturile olimpice de lupte libere și greco-ro- 
mane ale Mexicului au susținut aseară, în sala
Giulești, o întîlnire cu sportivi din repre
zentativele orașului București. Luptăto
rii români și-au impus superioritatea la 
greco-romane întreeîndu-și partenerii cu 
2x/s—*/,. A plăcut în mod deosebit evolu
ția lui Gh. Ciomîrtan care în meciul cu 
Jose Luis Cortina a realizat un punctaj 
impresionant i 20—3 in favoarea sa.

„Olimpicii* mexicani, deși n-au stră
lucit, au furnizat întîlniri pasionante reu
șind chiar să iasă învingători la libere cu 
2—1. Se cuvine a sublinia rapiditatea lui 
Moises Lopez.

Iată rezultatele tehnice 1 GRECO-RO
MANE : cat. 52 kg C. Ciobotaru egal cu 
Enriques Jimenez, cat. 63 kg Al. Geantă 
b. p. Poncian Contreras, cat. 70 kg Gh. 
Ciomîrtan b. p. Jose Luis Cortina j LI
BERE : cat. 52 kg D. Tindeche b. p. Flo
rentino Martinez, cat. 57 kg D. Crantea 
p.p. Moises Lopez, cat. 63 kg Gh. Ciuntu 
p.p. Roberto Valleso. Rezultat general 
3>/a—2*/î în favoarea sportivilor români.

C. CHIRIAC

PANORAMIC SPORTIV INTERN
Pericolul monotoniei pare 

total înlăturat. Nu atît prin 
ieșirea unor sporturi din ac
tualitatea competițională (vezi 
jocurile, la care — recent — 
a fost trasă cortina, după fi
nalul campionatelor naționa
le), ci, mai ales, prin prezen
țe, să le spunem, inedite, di-

ferite de la o săptămînă la 
alta. Gum ar fi, de exemplu, 
„internaționalele” de tir — o 
exigentă testare valorică pre- 
olimpică la carevor fi su
puși, mai corect abia așteaptă 
să se supună, trăgători renu- 
miți din 15 țări. De cite ori 
modernul poligon de la Tu-

nari, inegalabil poate prin 
frumusețea cadrului natural, 
trăiește pulsul marilor com
petiții, speranțele se logodesc 
cu amintirile. Cîndva 
pede trec anii I) un 
minunat, prieten de 
devoțiune al tirului, cucerea 
prima medalie de aur

(ce re- 
sportiv 
o rară

istoria olimpică a sportului 
românesc. De-atunci, trăgăto
rii au avut, la fiecare edi
ție a confruntării supreme, 
„pîrtie liberă”. Acum, stăru
itoare, apropierea Olimpiadei 
din țara aztecilor naște, din 
nou, speranțe în continuarea 
unei tradiții făurite din ab
negație, muncă, măiestrie și 
atîtea... medalii! De azi, tri
bunele de la Tunari așteaptă.
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Silviu FLORESCU

Altă competiție „rara avis” : 
proba completă de călărie,

Pe litoralul însorit, la Man
galia, sportul nostru național 
— oină — își începe (de fapt, 
își continuă) misiunea de a 
redescoperi spectatorilor (de 
ce n-am spune, chiar și mul
tor activiști sportivi) frumu
sețea, robustețea și totodată 
agerimea jocului, din păcate 
atît de puțin înțeles și spri
jinit, lăsat aproape exclusiv 
în grija nu prea numeroșilor 
entuziaști. Poate că după fi
nala „Cupei României”, care 
începe astăzi, se vor auzi e- 
courile dorite și atît de mult 
așteptate

I 
I
I

Jiri Churavy (R.S.C.) a trecut de maghiarul Pali Voros și a plecat hotărît în urmărirea lui Cristian 
Dovids, liderul primei manșe în cursa de la Brașov, Va reuși Churavy să repete victoria și 
la Tg. Jiu?. ^oto i ST. CIOTLOȘ
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Ș
i noi am crezul cîndva, cînd 
eram tineri, în avantajul . tere
nului. Dar încet, încet, anii, ex
periența, rezultatele ne-au do: 
vedit că avantajul terenului 
este mai mult o prejudecata de 

ordin psihologic, decît un argument teh
nic.

Desigur, obișnuința cu locul unde te 
pregătești, odibna și condițiile neschim
bate de viață dinaintea competiției, su
biectivitatea arbitrilor și, mai ales, pre
zența entuziastă a suporterilor influen
țează și pot chiar hotărî rezultatul.

Dar nu întotdeauna, nu în orice sport 
și nu pentru oricare sportiv. Valoarea 
rămîne valoare oriunde ar trebui ea ve
rificată și confirmată. Desigur, e greu 
să negi avantajul terenului. E așa cum 
ai spune, că cel mai bine nu te simți 
acasă. Ar fi ilogic și ipocrit.

Cine nu știe că Anglia a devenit cam
pioană mondială la fotbal acasă, la 
Londra, după ani lungi de căutări și in
succese ? Cine nu-și amintește că ja
ponezii au reușit cea mai bună com
portare olimpică din toate Olimpiadele 
în anul 1964, cînd au organizat-o la 
Tokio.

A coborî pe pantele pe care te-ai an
trenat de mii de ori și pe oare le cunoști 
cu ochii închiși este desigur un avantaj 
de necontestat. Pe care, însă, iată, 
nu l-a avut nici Perillat, nici Mauduit, 
ci Killy. Deci, nu-i de ajuns să concurezi 
acasă, trebuie să fii totdeauna mereu 
mai bun și cel mai bun.

Ron Clarke și-a stabilit recordurile 
mondiale pretutindeni, acolo unde a 
participat, pe toate continentele. Iar 
Brumei și iolanda Balaș au fost neîn- 
vinși în concursurile de sală din S.UA., 
în atmosfera tipic americană de la Ma
dison Square Garden.

Cineva se mira și, cred, justificat de 
regulamentul Cupei campionilor euro
peni. — Nu pot înțelege — spunea el — 
de ce o echipă în deplasare trebuie să 
primească două puncte pentru un gol ?

Ceea, ce-i ciudat e altceva : că, în ge
neral, în jocurile sportive se invocă ar
gumentul avantajului terenului. Oare nu 
același avantaj există și în sporturile 
individuale î

Și, totuși, Nino Benvenuti și-a luat re
vanșa și a redobîndit titlul de campion 
mondial la New York, în fața a 25 000 
de spectatori, deși Griffith și suporterii 
săi fanatici îl vedeau pe italian pierzînd 
înainte de limită.

Nu vi se pare curios semnificativ că 
handbaliștii și luptătorii, canotorii și tră
gătorii de tir reușesc rezultate valo
roase și constante indiferent de avanta
jul terenului ? De ce în sporturile în 
care sîntem buni sau foarte buni nu se 
invocă și nu se motivează totul prin 
acest miraculos avantaj al terenului ?

Recent, înaintea întîlnirii cu Dukla 
Praga pentru finala, Cupei campionilor 
europeni la handbal, maestrul emerit al 
sportului Cornel Oțelea declara urmă
toarele : „N-am jucat niciodată în sala 
de la Frankfurt. Dar, cred că pentru o 
echipă care aspiră la cucerirea trofeului 
continental asemenea schimbări nu pot 
avea nici influențe, nici nu pot fur
niza.... scuze ulterioare. Cine are valoa- 
rȘ, cî?ț'9j? în orice condiții". Victoria 
clubului Steaua a confirmat splendid cu
vintele de deplină sportivitate ale lui 
Cornel Oțelea. Da, acesfa-i adevărul ; 
Valoarea. Ea singura hotărăște.

Așa ca la un examen, la care nu poți 
spune că ai avut sau nu noroc cu între
barea ce ți- s-a pus. Așa ca în viată 
cînd nu poți spune la sfîrșitul ei, dacă 
nu ai vrut, nu ai muncit și nu ai făcut 
nimic deosebit, că ai avut... ghinion.

Sportul este cea mai frumoasă și cin
stită luptă dreaptă. In care arbitrii, 
spectatorii, condițiile pot primejdui vic
toria, dar nu o pot răpi.

Singurul avantaj de necontestat al 
sportului, nu, nu este terenul, ci pregăti
rea, gîndirea tactică, puterea lui de 
luptă și încrederea în victorie.
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Virgil LUDU

S.UA


Printre roți după ce au lansat „caruielul" planorlftilor.Avioanele-remorcher

La aeroportul Clînceni, zile de mare

Ajunsă la a doua
„Cupa României" la oină se 
apropie de sfîrșit- Astfel, de cu- 
rînd, au avut loc in cinci ora
șe din provincie întrecerile zo
nale. care au angrenat. echipele 
campioane județene. Jocurile 
desfășurate Ia Buzău (unde par
ticiparea a fost de sută la sută), 

; Sibiu, Lugoj și Curtea de Argeș 
au prilejuit dispute de calitate- 
Progresul manifestat de forma- 

■ țiile participante la penultimul 
act ai „Cupei României", ne în
dreptățește să sperăm că la fi
nala competiției, ce va avea loc 
între, 7 și 9 iunie la Mangalia, 
vom asista la meciuri de bun 
nivel tehnic.

In cursa pentru cucerirea 
trofeului au rămas următoarele

daDupă cum se știe, cea 
« 8-u ediție a competiției in
ternaționale „Țour de l’Ave- 
nir” a fosț amînată pentru 
luna septembrie. Practic, e- 
chipa țării noastre se află în 
imposibilitate de a mai da 
curs invitației organizatorilor, 
deoarece între 1 și 14 sep
tembrie se desfășoară „Turul 
Homâniei”. Golul competițio- 
nal creat prin amînarea a- 
ceste; întreceri nu a putut 
fi umplut. Din această cau
ză rutierii din loturile repu
blicane își continuă pregăti
rile.

• Alte două invitații au 
fost refuzate de către forul 
nostru de specialitate. Este 
vorba de verificarea preolim- 
pică din R. D. Germană (care 
și-a schimbat în ultimul mo
ment data de desfășurare) și 
de cursa de fond din Uniu
nea Sovietică. Motivul refu
zului : la datele ia care au 
loe aceste întreceri în țara 
noastră se desfășoară com
petiții cu caracter republican 
șau internațional.

• Ultima decadă a lunii 
iunie programează finalele 
celor 4 campionate naționale 
de șosea. Programul lor ește 
următorul:

— 22 iunie — la Brașov — 
campionatul de contratimp in
dividual pe șoseaua spre Si
ghișoara ;

— 24 tonie — la Brașov — 
campionatul de fond pe tra
seul în circuit Brașov — 
Rîșnov — Pîrîul Rece — Pre
deal — Brașov (de două ori) 
cu sosirea ;n Poiana Brașov ;

— 28 iunie — la București
— campionatul ,de contr.alinip 
echipe (pe șoseaua București
— Ploiești, varianta Buftea);

—- 34) iunie — la București
— campionatul de semifond 
pe circuitul din str. Cîmpinei-

Ca un intermezzo, jn ziua 
<le 23 iunie se dispută la 
Brașov tradiționala competi
ție dotata cu „Cupa Dezrobi
rea1. După cum se știe „clou"- 
ul întrecerii îl constituie 
cursa veteranilor.

• Sîmbătă și duminică are 
loc la Cluj 1 cea de a IlI-a 
eta-pă a „Cupei orașelor”, pen
tru juniori și tineret.

• Duminică la ora 8,30 se 
dă startul (km 7,_ șoseaua 
București — Ploiești, varian
ta Buftea) în faza pe Capi
tală a campionatului rezervat 
posesorilor de biciclete de 
turism. Tot comisia de ci
clism a Municipiului Bucu
rești organizează și o cursă 
pentru juniori.

• La velodrom, după cum 
se vede, pauza competiționa- 
lă se prelungește conform 
„tradiției”. Plecarea lotului 
național în Uniunea Sovie
tică conferă celor ce răs
pund ele activitatea ccmpe- 
tițională de pistă o scuză. 
Celorlalți specialiști ai velo
dromului nu le rămîne decît 
să lectureze rezultatele „tri
colorilor”... Inconsistentă sa
tisfacție...

EDIȚIEI A ll-A A „CUPEI ROMÂNIEI
ediție,

în campionatul național de ju
niori, următoarele echipe vor 
participa la întrecerile pe zone, 
între H șl W Iunie: LA P. NEAMȚ 
— șp. sp. p. Neamț, șc. sp. Ba- 
c4u, Șc. sp. Ploiești, Liceul teo
retic Huși (băieți), Șc. sp. P. 
Neamț, Șc. sp. Bacău, Unirea 
Buc., Liceul pedagogic Bîrlad 
(fete); LA CONSTANȚA : Șc. sp. 
Constanța, Șc. șp. Buzău, Șc. sp. 
nr. 2 Buc., Politehnica Galați 
(băieți), Șc. șn. constanța, Liceul 
N. Bălcescu Brăila, Palatul Pio
nierilor Buc., Liceul agricol Odo- 

■ heștt (fete); LA 6JBȚU : Sc. sp.
Bibiu Șc. sp. oradea, Liceul „Ro- 
rfa, Cloșca șl Crișan" Alba Iuifa, 
Sănătatea oțelul Roșu (băieți), șc. 
sp. Sibiu, U.T. Arad, Liceul Si- 
mpna, C-I.L. Tg. Jiu (fețe); LA 
BM. VILCEA : Liceul cu program 
de educație fizică Hm. vîlcea, șc 
șp. Tr, Șeverin, Știința Găești, 
Chimia Slatina (băieții; Liceul 
cu program de educație fizică

De la start la sosire
UN MECI DE ATRACȚIE: 

BUCUREȘTI — KOLN

Stadionul „l Mai” din Con
stanța va găzdui sîmbătă (de 
la ora 17) și duminică (de la 
ora 15) întîlnirea internațio
nală bilaterală de atletism 
dintre echipele orașelor Bucu
rești și Koln (R-F. a Germa
nie;). Meciul șe anunță inte
resant, ambele formații cu- 
prinzînd cîteva nume de rezo
nanță în atletismul european 
lată cîțiva dintre cei mai eu- 
noseuți atleți yeșt-germani 
c^re ypr în concurs :
Gunter Nickel (14,2 la 110 
mg), Klaus Lorenzen (5J,8 ia 
400 mg), Avnd Kruger (l:4Ș.7 
la boo m), Gunter Spielvoge1 
(2,13 la înălțime), Ciaus beto- 
prow'ski (5,03 la prăjină) 
Hanno Struse (83,43 la suli
ță), Hans Fahsl (67,21 la cio
can). Din rindurile bucurește- 
nilor se remarcă: Dan Hidio- 
șanu (14,1) și Nicolae Perța 
(14,3) la 110 mg, Ion Rățoi 
(51,6 la 400 mg), Șerban loan 
(2,12 la înălțime), Petre As- 
tafej (.5,01) și Dinu Piștglu 
(5,00) la prăjină, Șerban Cio
chină (16,44 la triplu salt), Io
sif Naghi (59,96 la disc), 
Gheorghe Costache (cio- 
cgn). La femei, echipa oaspe
te prezintă o garnitură de 
valoare mai scăzută, șipgpfa 
performeră autentică fiind 
aruncătoarea de greutate 
Gertrud Schafer, a 13-a din 
lume anul trecut cu 16,00 m 
(o demnă adversară a Ane; 
Sălăgean, creditată cu 16.17 
m la concursul republican de 
primăvară). In rest, la ridi
carea piveluju; concursului 
feminin vor contribui repre
zentantele Capitalei; Lia Ma-

...se vpr desfășura astăzi și mî1- 
ne, de la orp 8 și 15, în sala Fio- 
reâsca. _

Competiția este programata atît 
pe echipe cît și individual. (La 
individual se vor respecta indica
țiile F.R. Gimnastică pentru toate 
categoriile. Fetele vor concura la 
categoria maestre numai cu exer
ciții liber alpse)

mai mici,.

Iată ș; celelalte ecțiipe de hâiPți 
care vor fi prezente în fipale : 
niceul din pheorghienj (prof. F. 
Iloffmai;), Liceul „N. Bălcescu" 
Cluj (prof. E. Balaș), Llce«l bf- ? 
Brașov (prof. N. Sebeșan), Șc. 
Generală nr. 1 Peiroșenj (prof. 
Rozalia Pop), Șc. Generală nr. 3 
Timișoara (prof. I. Tîmiceanu), 
Liceul din Medgidia, șp. Gene
rală nr. 5 Tg. Neamț. 

echipe : Avîntul Valea Roșie 
(județul Ilfov), C.P-B. (Bucu
rești), Minerul Săsar (jud. Ma
ramureș), Biruinfa Gherăeșii 
(jud. Neamț), Drum Nou 
Boureni (jud- Dolj). Reamintim 
că prima ediție a fost cîștigată 
de echipa bucureșteană C.P.B. 
întrecerile finale au loc sistem 
turneu, tur-retur-

Hm. Vîlcea, Șc. sp. Timișoara, 
știința Gfteștl, Liceul nr. 2 Pi
tești (fete); LA CLUJ : Șc. sp. 
Brașov, șc. sp. Tg. Mureș, Mi
nerul Baia Mare (băieți). Șc. sp. 
Brașov, șc. sp. Tg. Mureș, Liceul 
Satu Mare (fete); la această song 
va mai participa cite 6 echipă, 
Ce va fi desemnată după disputa
rea partidelor (amînate) din faza 
precedentă, între campioanele ju
dețelor Cluj și Sălaj.

PARTICIPĂRI PESTE 
HOTARE

de 7—8 iunie se 
Bacău finala de 

din campionatul

FINALA DE TETRATLON 
PENTRU ȘCOLILE GENE

RALE

Unul din căi mai dotați sulițași ai lumii, HannoStruse (1,94 m. 
— 9Q Jeg, sgrg în înălțime aproape 2 metri!) evaluează șimbătă, 
pe sțadionuț dțn Constanța Foto: Leichtathletik

nqiiu, Mihapla Ewes, Virgi
nia Bonei, Viorica Viscopo- 
leanu. Valeria Bufanu și ce
lelalte.

LA PLEVEN = OLIMPIA
CATARAMA 51,65 M LA 

DISC >

peLa Pleven (Bulgaria), 
pișțh șțadionulu; „Șl. A}pV 
siey“ s-a disputat în zilele 
de 1—2 iunie tradiționala 
întîlnire dintre echipele de 
atletism Pleven și Argeș. La 
bărbați, gazdele și-au impus 
superioritatea, pîștigîpd neț: 
120—82. La femei, yictofia a 
revepit argeșencelor, pu 58— 
48. In probele individuală, 
atleții români au PÎȘtigăt — 
printre altele— următoarele 
probe: BĂRBAȚI—80Q m
(Nicolpe Gagiu 1:81,9), U0 mg 
și 200 mg (ion Dumitrațen 
15,8 și 26,2), 1500 m (Al. Ne- 
geșca 4:09,5), 3000 m Obsta
cole (G. Voicu ț);Jâ,Q). FEMEI, 
ch excepția săriturii în înăl
țime, sportivele din Argeș au 
cîșțigaț toate probele : 100 UI! 
Ancg Gheorghe 12,9; 200 m 
și 80 mg: Viorica Dinu 
și n,8; disc: MpniPO Vasilescn 
42,80; suliță: Elisabeța DragOȘ 
39,70. participînd în afara 
cpncupsului, maesțra sportu
lui OLIMPIA CATARAMA a 
realizat un excelent 84,05 m 
la disc, precum și 12,78 m la 
greutate, iar Elena XeacȘh 
a aruncat 43,90 m la «uliță- 

în virtutea unei neînduplecate 
leg) a progresului — car® face 
ca tot ceea Ce ieri a fost extra
ordinar, astăzi să fie depășit

„Cupa pionierul0,
O nouă competiție de mini- 

baschet. D§ astă-dată, inițiativa 
aparține Consiliului municipal 
pentru educație fizică și sport 
Bucureștț care organizează, in 
zilele de D, 12 și 13 iupie, o. 
întrecere la care au fost invita
te cele mai hune formații din 
Capitală. Meciurile (vor parti
cipa băieți Și tete și 9—țQ ani) 
vpr avea loc țp atrăgătorul ca
dru al terenurilor Universitatea
(Drept), după Munătorpi pro
gram : marți 11 iunie, de la 
ora 17,30 • Șc- șp- nr. 2 — Șco-

Panoramic sportiv intern
(Urm»r? din pag- l)

cea mai complexă întrecere 
a echitațipi. șț acum, cp și 
în uiți anit la prima etapă 
a campionatului natitmai țari, 
proba de fond, mîine — ob
stacolele), nu s-au stabilit re
corduri de participare. Dim
potrivă i Pentru momenti di
ficultățile create de inexis
tența upui material cabalin 
corespunzător cantitativ și 
calitativ pot fi acceptate. Dar, 
pe undeva să nu fie vorba 
și despre o oarecare ignorare 
a probei complete de către 
unit antrenori și chiar de fe
derație- Ar fi nepermis de 
grav.

★

Alte competiții de mare a- 
tracție, totodată toarta impor
tante prilejuri de verificare 
sau de afirmare pentru spor
tivii noștri fruntași, se înscriu 
în panoramicul acestei săp- 
tămîni. Luptătorii își dispută, 
cu multe meciuri „forte", e- 
tapa a II-3 a campionatului 
național pe echipe (luni, spe
cialiștii de la greco-romane 
pleacă la campionatele euro
pene din Suedia: SUCCES). 
In plină vară se încheie du
minică „Cupa primăverii",

Noi boxeri 
în lotul republican

La propunerile antrenorului Jart 
RpR3, au fqsț selecționați tu Io
tul republican, A. Simian (pană), 
v. ștmermsn (semimi|ipcie), femț 
Dphrescu (pană) șt C. Cuțpv 
(spuifflȘfiară). Bl tși vor înțepa 
antrenaiuppțple auturi <țe ceilalți 
Ițțjwnn ai echipei olimpice, pr- 
nund ca, după verificarea formei 
lor sportive, sa fie titularizați în 
echipa olimpica sau cea de tine
ret. 

și să devină și mai temerar, 
și mai interesant — mitingurila 
aeriene au oferit, întotdeauna, 
un punct de Inegalabilă atracție

ța șfîrșitul săptăminii, două 
mici grupuri de atleți români 
vor lua șțartul în competiții 
peste graniță. La Reggio Emi
lia (Italia) vor concura aler
gătorii Uie (Sioca și Nicolae 
Gagiu, precum și săritorii 
ffiristian Ivan (prăjină) ți Va
lii* Sărucan (lungime).

In zilele 
dispută la 
toțrșțloh 
școlilor generale

Rubrică redactată de 
Ad. IONESCU

o nouă competiție de minibaschet
larul (f), Palatul pionierilor — 
Școlarul (b)., Palatul pionierilor
— Șc. sp. nr. 1 (f), Șc- sp. nr. 2
— Șp. sp. nr. 1 (W1 miercuri 
12 iunie de la ora 17,30 : Șc. sp. 
nr. 2 — Palatul pionierilor (f), 
Școlarul — Șc- sp. nr. 1 (b), 
Școlarul — Șc. sp. nr. 1 (f), Pa

Echipa națională masculină a plecat la Madrid
Reprezențntiva masculină 

de basplțeț a României a ple
cat ieri la Madrid, pentru a 

pasionanta și atît de utila 
întrecere a rugbyștilor care, 
printre altple, a oferit plăcu
ta prezență în finală a unui 
„XV" provincial — Universi
tatea Timișoara. Fpate, chiar 
a echipei cîștigătoare, pentru 
că Grivița Roșie (probabil 
fără Demian și Dinu) are ne
voie de o vicțo.rie cu șapte 
puncte diierență, ceea ce nu 
este chiar atît de ușor. Pe 
trașeuf de motocroș de la 
Tg. Jiu, din nou recital de 
măiestrie, curaj și rezistență 
la clasele 250 și 500 cmc, cu 
o participare selectă (moto- 
crosiști din șapte țări 1) care 
promite o deplină maturita
te, la noi, h acestui sport de 
mare spectaculozitate.

★

București — Kiiln, la atle
tism. Primul meci internațio
nal al sezonului, programat 
la... Constanța. In fine I După 
semi-eșecul de la Sofia, a- 
proape 80 la șută din atleții 
echipei naționale vpr avea un 
non prilej să arate ce pot, 
sau ce nu pot. Ga să se știe, 
țotuși, ex^ct ce ește „foc de 
Paie" și ce este valoare con
stantă și posibilitate de pro
gres.

*

Dumînipă se înohoie cam- 
PiwatHl de fotbal j pjBai p4. 
sionant, așteptat, cu legitimă 
nerăbdare, pțț multe emoții, 
cu buchete de flori și cu nă
dejdi viitoare. înainte de de
semnarea echipei campioane 
și a formațiilor care își vor 
disputa ,,barajul", antrenorul 
Constantin Teașcă ne-a ofe
rit ultimul pronostic al com
petiției — Petrolul — Steaua 
x, 2 f Progresul — F-C. Ar
geș 11 Universitatea Cluj — 
Dinamo București 1, x; A.S.A. 
Te- Mureș — Steagul roșu 
Brașov 1 ț Dinamo Bapăp — 
Farul Constanța x ; Rapid — 
Universitatea Craiova 1 j 
U.T.A. — Jiul Petroșeni 1.

Asta ar însemna că... D4¥, 
mai bine să așteptăm 1 

numeroșilor amatori de „senza
ții tari". Convinși de acest mare 
adevăr, organizatorii manifestă
rilor ce vor cinsti, la 16 iunie 
a.c., „Ziua Aviației Republicii 
Socialiste România" au pregătit 
un grandios spectacol aerian, cu 
care se vor prezenta în fața 
marelui public pe scena albastră 
a aeroportului internațional Bă
nea sa.

După o îndelungați și minu
țioasă pregătire a echipajelor, 
federația de specialitate i-a re
unit pa protagoniști la aeropor
tul Clinceni, unde, sub direct» 
Supraveghere a vechiului ți te
merarului pilot Mihail Ioneșcu- 
Ciupi, comandantul Aeroclubu
lui București, se lucrează la 
omogenizarea acestui inedit an
samblu aerian.

Zilele trecute am avut plăce
rea să asistăm la unul din an-, 
trenamente, și am urmărit, stă- 
pîniți de o puternică emoție, 
numeroasa evoluții de înaltă 
școală aeriană: un spectacu
los și plin de grație carusel 
acrobatic, format din cinci 
planoare, o temerară repri
ză acrobatică de vînătoare de 
balonașe, up splendid „balet 
aerian", în execuția unui echi
paj mixt pe două planoare 
monoice, evoluțiile de mare 
precizia și virtuozitate ale mae
ștrilor smeriți ai sportului 
ștefan Calotă și Constantin Ma- 
nolaehe într-un număr de 
înalță acrobație aeriană în 
„oglindă”, ca și acrobațiile lui 
Ștefan Calotă, la bordul unui 
avion special de tip „Zlin” ; pro
gramul său inalude toate nou
tățile genului, etalate în arena 
internațională.

Pe genericul marelui specta
col aerian mai »lnț înscrise o 

latul pionierilor — Șc. sp- nr. 2 
(b); joi 13 iunie, de la ora 
17,30 : Palatul pionierilor — Șco
larul (f). §C- Șp. nr. 2 — Școla
rul (b), Șc. »p. nr. 1 — Șc. sp. 
nr. 2 (f), Șc. sp. pr. 1 — Pala
tul pionierilor (b).

Competiția este dotată cu 
„Cupa pionierul".

partipîpa la un interesant 
turneu internațional. „Mexico 
68“, alături de echipele Spa
niei, Mexicului și, probabil, 
a Franței. Conform progra
mului stabilit inițial, sportivii 
noștri vpr juca astăzi cu se
lecționata Mexicului, duminică 
cu Spania și luni cu Franța 
(șau cu echipa care va înlo
cui formația franceză).

Lotițl, pondus de prof. Aurel

Cu Aurel Verne seu
pe drumurile performanței..,

® Furtuna pe Himki © Juniorilor — adio! 
• Noaptea de la Piatra Arsă • Rapido-80 și 
povestea pantofilor „olimpici" • Naufragiul de 

la Albano • La orizont, marea expediție...

Lungă, chinuitoare, prima iarnă a neîmplinirilor a 
trecut, tptuși. Despărțirea de anotimpul în care a re
găsit forța să se întoarcă din drumul ales pentru o 
clipa, al abandonului, n-a fost însă lipsită de nostalgie.

încep antrenamentele din primăvara lui ’57. Și — 
în fiecare săptămînă — acele obsedante, dar de incal
culabilă valoare, piste de control. Amărăciunea cursei 
îrț care pierduse în fața lui Pisarev și Kaplaniak se 
destrăma încet, încet. Caiacul lui Vernescu spintecă tot 
mal repede apele lacurilor, în țară și peste hotare.

SC deschid larg porțile „lotului mare" celui care, 
doar cîteva luni în urmă, mărturisea printre lacrimi 
regretul că părăsise pista de atletism.

*

Tjenul gonește spre Moscova. La ferestre, cu brațele 
încercate de flori băieții iradiază bună dispoziție și un 
optimism Clădit în nenumăratele zile de pregătire, fără 
spectatori, în întrecerea cu ei înșiși, doar în tovărășia 
neîndurătoarelor cronometre. Festivalul tineretului — 
primul mare concurs al lui Aurel Vernescu 1 In sfîrșit, 
se zăresc apele agitate ale lacului Himki, unul din cele 
mai capricioase „stadioane* dip Europa. Obișnuitul an
trenament de acomodare a început pe un timp friguros, 
Ctț vînț și ploaie în rafale. Peste cîteva minute s-a 
dezlănțuit furtuna și cerul s-a acoperit de nori negri.

Toți oaspeții neospitalierului Himki au făcut cale- 
întoarsă, grăbindu-se să-și pupă ambarcațiile la adă
post. Toți, fp afară de Vernescu și Anastasescu, în cău
tarea cărora porniseră mai multe șalupe. Pînă la urmă 
aventppa s-a încheiat cu bine și Vernescu a înțeles că 
tot ce se spunea despre lacul Himki era adevărat. De 
aceea, poate, aici se înregistrează și atîtea surprize.

n
Foto: B. VASILE

sumedenie de alta evoluții, îm
pletind temeritatea șl virtuozi
tatea cu spectaculosul. Dar, or
ganizatorii refuză să le dea pu
blicității- Ele constituie surpri
zele pe care zburătorii noștri 
sportivi le vor oferi marelui 
public, în semn de omagiu și 
adîncă recunoștință pentru dra
gostea și căldura cu care acesta 
urmărește temerara lor activi
tate. La perfecționarea acesto
ra participă, cu o remarcabilă 
perseverență, recordmanul ab
solut al lumii, maestrul emerit 
al sportului Gheorghe Iancu, și 
„trupa” sa de parașutiști, în 
frunte cu maestra emerită a 
sportului și multipla recordmană 
Llisabela Minculescu, planoriș'ii 
Ion Șoflete, Gheorghe Geor
gescu, alături de cuposcuții pi- 
loți Gheorghe Lung», Constan
tin Goșman, Gheorghe Zavate, 
Gheorghe Pandurii și mulți 
alții.

Aeroportul Clincepi încearcă, 
în aceste zile, atmosfera marilor 
„repetiții”, căci festivitățile ce 
vor omagia cea de-a 58-a - .jH 
varsare a primului zbor al .ui 
Aurel Vlaitni, se vor demne de 
remarcabila realizare de 
Î7 iunie 1910.

la

Gheorghe RAȘCANU

Predescy, este alcătuit dip'*’ 
Albii, Novac, Diaconescu, i 
nea, Viciu, Nasievici, Savu, 
Jekely, Demian, Ruhring, 
Bîrsan, Dihai. Antrenori | Al. 
Popescu și M. Nedef; arbi
tru i P. Marin.

După încheierea turneului, 
baschețbalișth români vor 
mai susține cîteva meciuri 
amicale, în compania unor 
formații spaniole.
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zare, Arhitectură și Proiecta
rea Construcțiilor (D.S.A.P.C.)- 
Ploie.ști“.

Aceste studii au fost supu
se unei atente analize din 
partea Consiliului Tehnico- 
Științlflc al Oficiului Națio
nal de Turism. Totodată s-a 
efectuat verificarea eficien
ței economice a investițiilor. 
s-au făcut completări pe baza 
unor sugestii desprinse din 
ancheta realizată de ziarul 
„Sportul", s-au purtat discu
ții cu factorii interesați și 
cu unitățile de exploatare, a 
fost prospectată piața turis
tică international șl s-a 
stabilit să se prevadă eșalo
narea efortului de investiții 
în așa fel încît să se asigu
re titît eficiența economică 
cit și nivelul cerințelor mo
derne ale turismului,

Pentru o organizare mai 
clară a studiilor șl a planu
lui. Valea Prahovei a fost îm
părțită în două zone, una 
avînd ca bază localitățile Si
naia, Poiana Țapului și Buș
teni iar cealaltă avînd ca 
bază localitățile Azuga și 
Predeal.

I. ZONA SINAIA, POIANA 
ȚAPULUI, BUȘTENI

Deoarece capacitatea de ca
zare a acestor localități oferă 
posibilitatea de a faoe față 
cerințelor actuale, preocupă
rile noastre s-au îndreptat, 
în primul rînd, spre dotarea 
zonei cu mijloace de agrement 
la nivelul exigențelor turis
mului modern.

Pentru aceșt considerent 
s-a prevăzut a se realiza 
pînă în anul 1969 numai uni
tăți mici de cazare șj anume •

— un motel cu o capaci
tate de cea, 80 loauri în 
zona Bușteni,

— două campinguri în zo
na Sinaia și Izvorul Reca.

Principala dotare a zonei 
constă în construirea unor te
leferice cu cabine, avînd 
fiecare o capacitate de trans
port de cea. 360 persoane pe 
oră. Unul din teleferice va 
lega Sinaia de cota 1400, iar 
al doilea va fi instalat, î.n 
continuare, de la cota 1400 
pînă în vîrful Furnica (cpța

Rolul și responsabilitățile medicinii sportive
(Urmare din pag. 1)

vers oricărui cercetător și des
chide drum chiar pasiunii. 
I>e-aumci, ațîț eu cît și o 
seamă de medici — de la 
catedre și din clinici — am 
privit medicina sportivă cu 
toată atenția ce Incumbă ce
lor ce avem răspunderea să
nătății poporului și gm între
prins cercetări.

Adept credincios și susțină
tor al medicinii preventive, 
nu ca un auxiliar ci ca un 
partener, mai bine-zis ca un 
protector activ al celei cu
rative, integrez medicina spor
tivă în vasta arie a celei pro
filactice, ținînd-o prezentă și 
în mijloacele terapeutice ale 
medțcmii curative cu rol de 
bază, și de cele mai multe 
ori chiar determinant, mer
giml pînă acolo încît, în rea
bilitarea și recuperarea pen
tru viața socială și pentru 

. muncă a celor ce au suferit 
infarctul, să includem MIȘ
CAREA, EXERCIȚIUL FI
ZIC SISTEMATIZAT. Poate 
că această terapeutică îi în
fricoșează pe unii, după cum 
îi surprinde pe mul ți, dar eu 
îi rămîn consecvent pe baza 
cercetărilor clinice, studiilor 
experimentale și concluziilor 
obținute. Am să-mi exprim 
deci surprinderea că la une

2000). Aceste teleferice, care 
vor fi date în funcțiune în 
anii 1969—1970, vor duce de
sigur la o creștere a fluxului 
de turiști în masivul Bucegi 
fapt care ne-a determinat 
să sporim capacitățile de ca
zare prin construirea a 3—4 
refugii, a unei cabane cu 
150 locuri la Vîrful cu Dor 
și a unei cabane tot de 150 
locuri în zona cotei 1500.

Posibilitățile de a practica 
schiul în frumosul decor de 
iarnă al Buoeglior vor fi 
lărgite, prin instalarea unor 
teleschiuri (la vîrful Furnica, 
la Babele, Piatra Arsă, și 
la Cabana Padina), precum 
și prin amenajarea unoir pîr- 
tii de la vîrful Furnica pînă 
la Sinaia, de la Poiana Stî- 
nii pînă la Sinaia și o ptrtie 
la Bușteni,

în anul 1969 va fi dat în 
funcțiune și drumul moder
nizat Sinaia — cota 1400, lu
crare pe care o execută Con
siliul Popular al Județului 
Prahova, și se va amenaja 
drumul de la cota 1400 la 
Poiana Stînii.

O altă lucrare de mare 
importanță este patinoarul 
artificial acoperit ce va fi 
d^t în folosință în anul 1969. 
Amplasat în orașul Sinaia, 
patinoarul va avea dimensi
unile reglementare pentru dis
putarea întîlnirilor oficiale 
de hochei și competițiilor de 
patinaj artistic.

La aceste dotări sportive 
urmează a se adăuga si cele 
ale Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport 
egre și-a propus să amenaje
ze pîrtii de schi, pîriia de 
bob din Sinaia etc.

Realizările care vor fi date 
în exploatare pînă în anul 
1971 reprezintă o primă eta
pă din planul de dezvoltare 
turistică a acestei zone. Ele 
vor sta atît la dispoziția tu
riștilor noștri cît și a celor 
veniți din străinătate.

Etapa următoare, pînă în 
anul 1975, prevede cu precă
dere creșterea capacității de 
cazare pentru a face față 
fluxului de turiști, deoarece 
este de presupus că acesta 
va spori, ca urmare a ame
najărilor și instalațiilor rea
lizate în prima etapă.

Toate formele de calare 

le așezăminte din domeniul 
cardiologiei, unde exercițiul 
fizic e atît de necesar nu nu
mai obiectivelor de recupera
re dar chiar terapeuticii, lip
sesc preocupările pentru miș
carea fizică, pentru exerci
țiul sistematizat, lipsește ceea 
ce pufem numi MEDICINA 
SPORTIVA. Am încercat un 
sentiment de profundă satis
facție cînd vizjtînd sanatoriul 
de boli pulmonare de la Ba
lotezi, directorul acestui așe- 
zămmt, un medic tînăr, chi
rurgul ftiziolog Stelian Ivaș- 
cu, mi-a oferit aevea ceea ce 
noi propovăduim de o viață '■ 
sala de gimnastică populată 
cu pacienții din sanatoriu an
trenați în exerciții fizice 
conduse de un specialist. La 
clinica medicală de la Cluj, 
pe care o conduc, funcționea
ză, de multi ani, sala de 
gimnastică cu antrenorul res
pectiv, bine folosită de pa- 
cienți, roadele neîntîrziind să 
se arate, verificate medical și 
confruntate practic.

în viața sportivă activă, a 
sportului de mase sau a ce
lui de performanță, apare tot 
mai evident rolul medicinii 
sportive în pregătirea lotu
rilor de club, naționale, o- 
limpice.

Ziarului „Sportul* îi revine 
meritul, și eu îl relev acum 

vor fi avute în vedere pen
tru a răspunde gustului și 
posibilităților tuturor catego
riilor de turiști. Sînt prevă
zute, de exemplu, capacități 
de cazare hotelieră în Sinaia 
și Bușteni, moteluri, care vor 
fi puse la dispoziția turiștilor 
automobiliști, la Sinaia. Po
iana Țapuluj și Bușteni, ca
bane pentru turismul montan.

Se va studia, totodată, po
sibilitatea creșterii capacită
ților de cazare ce vor fi reali
zate în zonele hotelului Al
pin, Peștera Ialomiței, Poiana 
Stînii etc.

Ne preocupă, de asemenea, 
punerea în valoare a Văii 
Albe de la Bușteni unde ză
pada se menține pînă în lu
nile de vară constituind un 
însemnat punct de atracție 
pentru amatorii de schi.

Foarte multe elemente din 
planul de dezvoltare a aces
tei zone au venit în întîmpi- 
narea dorințelor exprimate 
de cititorii ziarului „Sportul" 
cu prilejul anchetei aminti
te : patinoarul artificial din 
Sinaia — tov. Radu Dobres- 
cu, telefericul Sinaia — vîr
ful Furnica — tov. Dragoș 
Dogaru, E. lancovski, tele- 
schiul pe Furnica — tov. Pra- 
goș Dogaru, telefericul la 
Bușteni și la Poiana Stînii 
— tov. Ion Buștue, refugii pe 
platoul Bucegi — ing. Victo
ria Pădureț.

Alte propuneri foarte in
teresante și valoroase au fost 
luate în considerare pentru 
viitoarele linii de dezvoltare 
a acestei zone. Așa este cazul 
propunerii privind constru
irea de cabane pe versantul 
estic al văii Prahova făcută 
de tov, Udo Faik.

II. ZONA LOCALITĂȚILOR 
AZUGA ȘI PREDEAL

In această zonă studiile nu 
au fost încheiate. Pînă la de
finitivarea planului de dez
voltare, s-a trecut la efec
tuarea primelor investiții 
pornind de la ideea că, în 
această zonă, este necesar în 
primul rînd să se asigure 
creșterea capacităților de ca
zare precum și dotarea cu 
instalațiile necesare a unor 
noi terenuri de schi pentru 
a șe evita concentrarea acti- 

ca atare, de a fi avut o ini
țiativă utilă și de conținut 
patriotic, pe care aș fi aș
teptat-o și de la ziarul nos
tru „Muncitorul sanitar0, ca 
pe un semnal necesar mobi
lizării cadrelor din rețeaua 
respectivă într-o problemă de 
mare însemnătate.

Cu atît mai mult se cu
vine o atenție specială în re
țeaua specifică medicinii 
sportive cînd e vorba de pre
gătire» loturilor menite să ne 
reprezinte în confruntări in
ternaționale, în care prezen
țele medicului specialist îm
bracă accente de responsabi
lități patriotice.

„Medicina sportivă la tes
tul sincerității0 este un util 
început pe care trebuie să-l 
privim cu toată atenția pro
blemei ce o ridică, o contri
buție activă ce se înscrie în- 
tr-un interes întotdeauna ac
tual.

Iată deci cum sportivii, 
dumneavoastră, ne ajutați, pe 
noi medicii, să-i ajutam pe ei, 
contribuind la o colaborare 
pozitivă, constructivă pentru 
orn Și Sănătatea Jui, pentru 
patria noastră, » încheiat cu 
convingere și caldă însufleți»' 
re, ministrul sănătății, aca
demicianul Aurel Moga, me
dic emerit, interviul său. 

vității într-un singur punct, 
mai ales că Predealul oferă 
multe posibilități. Astfel, în 
anul 1968, a fost dat în func
țiune teleschiul de la Clăbu- 
cet. In anul 1969 urmează a 
fi terminate - două hoteluri 
fiecare de cîte 100 locuri ; la 
Trei Brazi și la Clăbucet. S-a 
întocmit proiectul pentru un 
camping la Azuga și se stu
diază amplasamentul pentru 
un nou hotel în orașul Pre
deal. Ca instalații sportive se 
proiectează un teleschi pentru 
pîrtia de la Predeal de pe 
Cioplea — Tunel și un te- 
leschi la Gîrbova- Pentru a- 
matorii de turism montan au 
fost prevăzute cabane la Gu- 
tan și Grind.

Această zonă este studiată 
și în corelație cu centrele tu
ristice din apropiere ca Pt- 
riul Rece, Timișul șt chiar 
Rîșnovul și Poiana Brașov, 
între ele existînd legături di
recte, In acest sens, O.N-T, 
se preocupă de dezvoltarea 
stațiunii Pîrîul Rece și a co
mandat studiul țehnico-eco- 
nomic pentru Poiana Brașov 
căreia urmează a 1 se crea 
toațe condițiile unei stațiuni 
competitive pe plan Interna
țional,

La întocmirea studiilor ce 
se efectuează în momentul 
de față s-a ținut seama de 
sugestiile făcute în cadrul an
chetei ziarului „Sportul* de 
tov. Radu Dobrescu, ing. A- 
ristide Stavros, Udo Falk șl 
Mircea Sima.

Desigur, dezvoltarea cores
punzătoare g acestei zone nu 
depinde numai de Oficiul Na
țional de Turism i este nece
sar ca în același timp, Consi
liul Național pentru Educa
ție Fizică și Sport ca și Con
siliile Populare Județene Pra
hova, Brașov și Dîmbovița 
să-și aducă partea de contri
buție în această acțiune de 
mare amploare.

In ceea ce privește dotările 
sportive, Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport urmează să studieze 
posibilitatea înzestrării aces
tor stațiuni cu terenuri de 
sport specifice condițiilor lo
cale și realizate la nivel 
competitiv. De asemenea, or
ganizarea unor școlj cu in
structori pentru învățarea 
schiului este o necesitate de 
prim ordin. Ba rîndul lor, 
Consiliile Populare Județene 
au datoria ca, pe lîngă între
ținerea marcajelor de pe po
tecile turistice, a cabanelor, 
a administrării corespunză
toare a acestor cabane (așa 
cum sesizează tov. N. Nicola- 
escu) să completeze rețeaua 
de marcaje stabilind noi tra
see, în concordanță cu ulti
mele amenajări.

încheind, ținem să arătăm 
că nu a fost posibil să folo
sim în prima etapă de dez
voltare a acestei zone, toate 
propunerile făcute de citito
rii ziarului „Sportul* în ca
drul anchetei amintite, pre
cizăm, însă, că nici una nu 
este de neglijat și că ele vor 
fi puse în aplicare, treptat, 
pe măsura realizării planului 
de dezvoltare în totalitatea lui.

N, BOZDOC 
președintele

Oficiului Național de Turism

★
NOTA REDACȚIEI. — Cerem 

scuze cititorilor noștri pentru 
intirzierea cu care publicăm 
concluziile Oficiului Național de 
Turism la ancheta inițială de 
ziarul „Sportul0 pe tema valo
rificării superioare a șouei turis
tice Valea Prahovei. Funîn- 
du-ne la dispoziție materialul 
de fa», O-N-T- ue-a comunicat 
că elaborarea iul a fosț condi
ționată de stabilirea, țn preala
bil, cu factorii Interesați, a di
recțiilor de dezvoltare turistică 
a acestei zaua.

In ciuda săriturii sale apreciabile, Dumitrache nu va reuși să fructifice nici această centrare
Foto i V. BAGEAC

Unde au fost zmeii?
(

O victorie a culorilor noastre 
asupra reprezentativei Olandei, 
In meciul disputat miercuri 
după-amiază Ia București, ar fi 
revanșat severa înfrîngere su
ferită de formația României în 
urmă cu 44 de ani, în cadrul 
turneului olimpic de la Paris, 
echilibrînd totodată palmaresu] 
(din păcate destul de sărac) al 
întîlnirilor dintre selecționatele 
celor două țări. CunoscinJ re
zultatele din ultima vreme ale 
echipei olandeze și văzînd-o 
acum direct la lucru (în ciuda 
unor calități evidente pe plan 
fizic, tehnic și tactic, ea rămîne 
totuși de o valoare modestă la 
nivel european) considerăm că 
această victorie era pe deplin 
realizabilă.

Dar nu rezultatul favorabil 
ne-a interesat in primul rînd, 
ei maniera de joc a echipei, 
în noua componență a liniei de 
atac, mai ales ținînd seama de 
perspectiva apropiatelor partide 
djn preliminariile campionatu
lui mondial. Avînd ca termen de 
comparație meciul de la Linz, 
credeam că vom remarca anu
mite progrese în evoluția na
ționalei noastre, care de astă- 
dată juca pe teren propriu, fără 
nici o mi?ă inhibantă, deci într-o 
atmosferă propice etalării tutu
ror capacităților șl posibilități
lor sale. Chiar dacă partida cu 
Olanda avea mal mult un carac
ter de verificare, am fi dorit șă 
Vederp echipa României practi- 
cind un joc modem, ofensiv, să 
admirăm virtuozitățile tehnice 
ale unora dintre componenții 
săi, dar și precizia paselor, reu
șita combinațiilor, să apreciem 
forța de atac, ca și siguranța 
apărării.

Speranțele noastre s-au dove
dit, Însă, deșarte. Timp de 80 de 
minute, am fosț nevoiți 
să suportăm o penibilă demon
strație de submediocritate fot
balistică. Nu ne venea să 
credem că pe teren șe 
afla reprezentativa țării, alcă

tuită — orice s-ar spune — cu 
puține excepții, din ceea ce ara 
mai bun fotbalul românesc la 
ora actuală și care a beneficiat 
de cele mai bune condiții de 
pregătire. în fața privirilor 
noastre contrariate aveam, par
că, o echipă oarecare din cam
pionatul orășenesc, fără nici o 
concepție de joc, practicantă a 
unui fotbal rudimentar. Fun
dași} centrali șl laterali an ac
ționat foarte nesigur, au avut 
un plasament defectuos, creînd 
deseori adevărate găuri în 
apărare, de care (spre ușurarea 
noaștrăj înaintașii olandezi n*au 
știut să profite întotdeauna, sau 
cînd au făcut-o, Coman a înlă
turat pericolul prin intervenții 
prompte și inspirate. Ca si în 
Suedia, în jocul echipei de tine
ret, Deleanu a confirmat din 
nou că se află într-o formă sla
bă și este de mirare cum antre
norii Vogi și Niculescu nu își 
dau searpa de acest lucru. Sur
prinzătoare, în . schimb, a fost 
comportarea Jui Barbu, care în 
meciul de la Linz fusese un ve
ritabil stîlp ai apărării. Și Dinu 
a evoluat mult mai slab depît 
împotriva Austriei, tntîrziind 
sistematic pasele și greșind 
adresa lor- La fel si Dobrin. 
care, pe deasupra, a fost ridicu
lizat Ir) cîteva rînduri de către 
adversarii săi prin aceleași jon
glerii de care și ej abuzează de
seori. Ca si în alte partide in
ternaționale și de astă dată 
compartimentul cel mai slab al 
echipei l-a constituit linia de 
atac. înaintașii au jucat atît de 
șters, atît de dezllnat, încît par
că acum se vedeau pentru prima 
oară la față. Incapabili să ducă 
pînă la capăt o comhinație, lenți 
șl indeciși în acțiuni, timorați 
de intrările în forță ale adver
sarilor, care i-au deposedat cu 
regularitate de balon în contac
tele directe, atacanții români 
n-au reușit decît de foarte pu
ține ori să nună în pericol poar
ta oaspeților, constituind o 
„pradă0 ușoară pentru masivii 
și energicii apărători olandezi 
Martor) la neputința lor de a 
depăși o apărare de valoare mo

destă, cum a fost cea a repre
zentativei Olandei, ne întrebam: 
unde este Dumitriu din meciul 
cu Petrolul, în care a spulberat 
din calea sa toate obstacolele ? 
Dar Dumitrache cel impetuos 
din partida cu F.C. Bologna 1 
Dar Grozea din întîlnirea de 
campionat Dinamo — Petrolul, 
cînd i-a depășit cu dezinvoltură 
pe foștii săi coechipieri î Dar 
Ilaidu despre care mai acum 
cîteva zile scriam că este cea 
mai bună extremă stingă la ora 
actuală șl ceream selecționerilor 
să-1 introducă în echipă ? Dar 
Ionescu. fostul golgeter al cam
pionatului ? De fapt, am putea 
să ne întrebăm unde au fost 
miercuri după-amiază toți oom- 
ponenții naționalei noastre, așa 
cum îi cunoșteam din meciurile 
de campionat, unde au fosț toți 
acela care în echipele lor de 
club fac pe zmeii șl pretind 
marea și sarea, dar care, înore- 
dințîndu-li-se onoarea de a apă
ra culorile țării devin incapabili 
să dea o replică cît de cit cores
punzătoare unor adversari de 
valoare medie.

După meciul cu Olanda, atît 
antrenqrii cît și componenții 
echipei recunoșteau că s-a jucat 
slab, dar nimeni dintre ei n-a 
putut explica de ce s-a întîm- 
plat așa. Recunoaștem că se
lecția jucătorilor a fost, de 
data aceasta — cu una sau 
două excepții — cea mai po
trivită, știm că întregul lot a 
beneficiat de cele mai bune 
condiții de pregătire.

Nu intenționăm șă creăm 
false alarme^ dar trebuie să 
spunem răspicat că o asemenea 
comportare a echipei naționale 
ca aceea de miercuri este de 
natură să aducă serioase preju
dicii fotbalului românesc, să-l 
compromită și mai mult în are
na internațională- Socotim că 
răspunderea pentru cele petre
cute în meciul cu Olanda revi
ne nu numai antrenorilor, ci

înscris în proba de simplu 600 m șl la ștafetă, Au
rel Vernescu se prezintă la start. Trage extraordinar, 
împreună cu Mircea Anastasescu, dar Oprea pierde 
prea mult „teren* pentru ca echipa să capete dreptul 
de a urca prima podiumul premiaților. par, e bun și 
argintul, Mii de binocluri se îndreaptă spre finaliștii 
probei de simplu. Printre ei, Vernescu. Tîșnește din 
start ca o săgeată. Adversarii, în frunte cu campionul 
olimpic Naumov fac eforturi disperate pentru a re
zista tempp-uluj fantastic. Mai sînt doar 50 de metri 
și Vernescu e în frunte. Pe mal încep să răsune apla
uzele. Era însă prea devreme. Una dip șalupe intră în 
pisța de concurs și valurile prind caiacul lui Verneșcu 
atunci cînd acesta își pregătea finișul spre medalia de 
aur, Naumov cîștigă cu o zecime de secundă I Dar, cite 
astfel de întîmplări nu există în biografia unui cam
pion..

*

Din nou, acasă. Vernescu mai are încă drept de par
ticipare la campionatele de juniori. Nu se înscrie însă 
țn competiție. Pe undeva i se părea incorect ca cel 
care fuseșe la un pas de o senzațională victorie asupra 
lui Naumov să împiedica șansa de afirmare a unui 
tînăr de vîrsta lui. Spune „adio* probelor de Juniori 
și, doar peste cîteva zile, devine dublu campion în 
întrecerea seniorilor. Atunci cînd sălciile Snagovului 
pierdeau pastelul toamnei.

...Lumini și seînteieri de brad. E noaptea revelionu
lui. Muntele primește, de ceasuri întregi, sărutul gin
gaș al steluțelor de zăpadă. Acolo sus, o dată cu ho
tarul anului, Aurel Vernescu pășește în rîndul ma
eștrilor sportului. Vestea, ajunsă în îndepărtata cabană 
de la Piatra Arsă, a încălzit o inimă șl a făcut-o să 
se ia la întrecere cu tic-tacul orologiului ce vestea mie
zul nopții. Felicitări, îmbrățișări, cîteva flori proaspete 
aflate în casa cabanierului și e- de ce să fim ipocriți 
spunînd altfel ? — un toast cu „Tîrnavă*, toate în cin
stea celui mai tînăr maestru al sportului din caiacul 
românesc.

★

Fragmente biografice t la începutul anului 1959 Ver
nescu pleacă militar. Revine în București în iarna ur
mătoare. Cîștigă, îp noul sezon, cîteva concursuri, în 
1960 intră în lotul olimpic pentru Roma, dar — fără 
prea multe explicații — este expediat pe tușă numai 
dună o lună. Oameni, idei...

Altul ar fi spus, poațe, „gata*. Nu însă cel care nu 
putea să uite noaptea bucuriei din cabana de la Pia
tra Arcă. Isi continuă pregătirea în afara lotului. Ex- 
nerimentează valențele condiției fizice făcute pe uscat, 
îmhimiă c" pregătirea obținută din pranticarea înotu
lui. pe pnd' va. de departe, nu „oficial* dar Ia fel de 
plin de căldură și speranțe. Radu Hiițan își confrunta
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Afirmări internaționale. Mai este puțin pînă la consa
crarea europeană

Foto : P. ROMOȘAN

cronometrai cu strockul lui Vernescu, urmărindu-i ca
dența cu o perseverență și încredere de neclintit.

Se apropia concursul de selecție. Era ora la care 
Vernescu, prin propriile-i puteri și ambiții, își lăsa — 
de regulă — adversarii cu cel puțin două secunde în 
urmă. A fost, deci, ușor I Apoi, a început să iasă pe 
Snagov cu Qtîț de visatul caiac „Rapido 80*, de care 
nu se ya despărți muiți ani după aceea.

Și, într-o zi, s-a întîmplat minunea în care, o dată, 
aproape nu mai crezuse: i s-a spus simplu, nefiresc 
de simplu pentru el: „Du-te să-ți iei hainele pentru 
Olimpiadă

Povestește Vernescu : „Nici nu știp cum le-am îngră
mădit toate în valiză. Am plecat ca din pușcă. Ce co
pilărie, dar atunci simțeam că dacă mai întîrzii acolo, 
cineva ar putea să se răzgîndeașcă, sau să-mi spună 
că a fost o glumă. Chiar, poate, magazionerul"...
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Tibrul e splendid în miezul verii. Vernescu își amînă 
insă tovărășia unei dimineți cu marele fluviu din Ge- 
tatea eternă. Pentru că, peste cîteva ore încep antrena
mentele la Albano, la aproape 40 de kilometri de satul 
olimpic. Un singur lucru îl sîcîia pe debutantul olim
pie ! ...unul din pantofi. Din seara cînd l-a încălțat, 
acasă, privind îndelung oglinda din camera încuiată 
sa pii rîdă nțama sau Mioara, a simțit o ușoară du- 
rere. Dar, era oare atunci clipa cînd să te gîndești prea 
mult la astfel de lucruri? Acum, însă, era altceva. Pi
ciorul îl supăra de-a binelea. Seara, în camera în care 
locuia cu Mircea Anastasescu, pantofii celor doi spor
tivi ș-au încurcat și abia atunci și-au dat seama că 
de fapt unul din ei era al lui Mircea, luat în graba 
aceea de la magazia lotului. Așa s-a lămurit și Ana
stasescu de ce într-unul din pantofii lui ar mai fi în
căput o jumătate de duzină de ciorapi de lînă.

O întîmplare veselă, înaintea unei povestiri mai triște, 
pe care muiți au numit-o neașteptatul naufragiu »1 
ștafetei.

A fost, într-adevăr, ceva care a făcut să eșueze pe 
up țărm necunoscut sveltele caiace pornite să desco
pere comoara medaliilor olimpice

★

Gel mai puternic — primul schimb. Vernescu își 
face pe deplin datoria și încheie cursa pe locul II. 
Anastasescu păstrează și el poziția fruntașă. Bucuria 
întregii delegații este mare, dar — cînd puțini se aș
teptau — ea se amplifică, devine o clipă de supremă 
fericire. Gel de al treilea component al ștafetei, I. Si- 
deri, este de-a dreptul fenomenal. Zboară pur și Sim
plu pe apele lacului Albano, reface minima diferență 
cu care echipa noastră era condusă și predă primul 
ștafeta, cu o diferență de mai mult de o secundă. 
Ultimul schimb ! Teodorof pleacă și el foarte bine, dar 
după 150 de metri, acuzjnd o accidentare anterioară, 
slăbește total ritmul cursei și toți ceilalți concurenți 
îl depășesc, sub privirile mute de amărăciune ale ce
lorlalți caiaciști români. Să fii atît de aproape de titlul 
olimpic și — în final — să ocupi ultimul loc I Ex
cursia pe „Rivierra* de la Ostia n-a adus decît foarte 
puțină satisfacție. Privirile îmbrățișau marea, dar gîn- 
durile zburau la naufragiul de la Albano.

Ce aspre sînt uneori legile sportului! Le poți însă 
stăpîni. Cu condiția să înveți din fiecare victorie și — 
mai mult — din fiecare înfrîngere.

Caiaciștii au învățat. Iarna anului olimpic n-a fost 
iarna lamentărilor ci a unei clocotitoare revărsări de 
energii, a unei munci de neimaginat — singura ce pu
tea să împlinească reușita totală în marea expediție 
care se contura în lumea caiacului românesc.

Dan GÂRLEȘTEANU

(Va urma)

poate mai mult jucătorilor; 
fiecăruia în parte, și tuturor 
la un loc.

Este, credem, inutil să mai 
subliniem că Biroul federației 
de fotbal trebuie să analizeze cu 
toată seriozitatea faptele șl să 
ia măsurile cele mai urgente 
pentru preîntâmpinarea repetă
rii în viitor a unor asemenea 
surprize dezagreabile.

C. FIRANESCU

Știri, știri
Omologat cu 3-0

Partida Gloria C.F.R. Galați 
— Minobrad Vatra Dorneî, din 
divizia C-serla Est, care trebuia 
să aibă loc în ziua de 2 iunie, 
a fost omologată de Comisia de 
competiții a F.R. Fotbal cu re
zultatul de 3—0 în favoarea 
echipei Minobrad, deoarece for
mația organizatoare nu a asigu
rat terenul pe care urma să 
aibă loc jacul.

Duminică,

In Capitală

Partidele din divizia A, din 
ultima etapă a campionatului, 
se vor disputa duminică după 
următorul program: • stadio
nul Republicii, ora 15,30 : Pro
gresul — F-C. Argeș (rezerve-ti- 
neret); ora 17,30 : Progresul — 
F-C. Argeș (divizia A); • sta
dionul Giulești, ora 15,30: Ra
pid — Universitatea Craiova (re- 
zerve-tineret); ora 17,30 : Rapid 
— Universitatea Craiova (divi
zia A)-

• F.R. Fotbal atrage atenția 
arbitrilor meciurilor ultimei 
etape a campionatului diviziei 
A că sint obligati să înceapă 
jocurile la ora 17,30 fix, neadml- 
țîndu-se nici o întîrziere sau de
vansare a orei oficiale de înce
pere a partidelor.



Marea Britanie și Jocurile Olimpice

Stadionul Wembley în timpul defilării
La prima ediție a Jocurilor 

Olimpice moderne, desfășura
tă în 1896, la Atena, Insulele 
Britanice au participat cu 28 
de sportivi, care au obținut 
două victorii la atletism și 
două la tenis, La această pri
mă ediție, poetul și în ace-

Corespondență specială din Austria

în preajma campionatelor mondiale de popice
Cocheta hală „MărzenkellerH 

din Linz, care va găzdui cu în
cepere din 9 iunie cea de-a 7-a 
ediție a campionatelor mon
diale de popice, este gata să-și 
primească oaspeții. Ea dispune 
acum de o aparatură modernă, 
evaluată la 1,5 milioane de și
lingi, de 8 piste, iar capacitatea 
tribunelor a fost mărită la 
1 000 de locuri. Interesul pentru
apropiatele întreceri este extrem 
de mare pentru că regiunea 
Linz constituie principalul fief 
al popicelor.

Actualele campionate mon-
diale vor reuni sportivi din 10 
țări : Elveția, Cehoslovacia, R-F. 
a Germaniei, ROMANIA, Fran
ța. Italia, Iugoslavia, R-D. Ger
mană, Ungaria și Austria. Toate 
aceste țări iau startul în întrece
rile masculine, iar la cele fe
minine vor lipsi doar Franța, 
Italia și Elveția.

Zilele trecute, am stat de vor
bă eu președintele ligii vieneze 
de popice, dl. Leopold Renner- 
întrebîndu-1 care sînt echipele 
favorite, domnia sa mi-a răs
puns că atît la femei cât și la 
bărbați patru echipe candidea
ză la titlurile mondiale: R-D. 
Germană, România, Iugoslavia 
și Ungaria. In ce privește echi
pa Austriei, se poate spune că 
ea este un outsider periculos. 
Ca în orice sport, și la popice, 
avantajul terenului propriu poa
te avea un rol hotărițor...

Dl. J. Randau, președintele 
Federației austriece de popice 
și președinte al comitetului de 
organizare a C.M., mi-a decla
rat : „Acum 11 ani, la C.M. de 
la Viena. românul Micoroiu a o- 
cupat primul loc- Se pare că pe

TELEX•RADIO*TELEFON
• TURNEUL INTERNAȚIO

NAL masculin de floretă de la 
Rimini (Italia) ,a fost cîștigat 
de sovieticul V. Putiatin.

• COMPETIȚIA AUTOMO
BILISTICA de viteză contînd 
pentru campionatul european 
(formula II), desfășurată la 
Londra, s-a încheiat cu victoria 
sportivului austriac Jochen 
Rindt. Concurînd pe o mașină 
„Brabham" el a realizat o me
die orară de 151,33 km-

• La TOKIO, în prezența a 
peste 10 000 de spectatori, fos
tul campion mondial de box

DIBAR: debut victorios 
la Praga

PRAGA, 6 (Agerpres). — La 
Praga au început campionatele 
internaționale de tenis ale Ceho
slovaciei. România este repre
zentată de Petre Mărmureanu, 
Sever Dron și Iudith Dibar. 
Jucînd cu cehoslovaca Pikorova, 
Dibar a învins-o cu 6—4, 6—2.

Ziua inaugurală a „internaționalelor' 
de tir

(Urmare din pag. 1)

tat că, miercuri, vintul puter
nic și calitatea slabă a talerelor 
au influențat direct rezultatele- 
In concursul de joi prima cau
ză a dispărut persistînd doar 
cea ele a doua. Cu toate aces
tea, credem că trăgătorii noș
tri se antrenează prea puțin- 
Poate că, de acum înainte, a- 
eeastă deficiență va fi înlă
turată. 

lași timp sportivul englez 
George Robertson a recitat, la 
închiderea jocurilor, o odă in 
limba greacă, scrisă de el.

In mai 1905 ia ființă Aso
ciația Olimpică Britanică. In 
mod simbolic, ea trimite la 
J.O. de la Atena, în anul 

terenurile noastre sportivii ro
mâni se simt bine. •. Aș vrea 
ca aprecierea mea să fie con
firmată-. Mă bucură că la ac
tualele campionate participă, in 
calitate de observatori, delegați

Trimișii noștri speciali in Italia, GHEORGHE NICOLAESCU fi CRISTIAN MANTU, transmit:

La Florența, Iugoslavia-finalistă merituoasă! Neapole sub sărutul focului!
Toată lumea, aici la Florența — 

și firește (nu numai aici — a ră
mas miercuri seara stupefiată. 
Acești minunați băieți ai lui Mi
tici, care — între noi fie vorba — 
au urcat pe scara de serviciu în 
sferturile de finală ale C.E. (mul
țumită Albaniei), au depășit în 
marșul lor înainte formația cam
pioană mondială. Fără Skoblar, 
Vasovici, iusufl, Cebinaț, vedete 
de 14 carate care activează peste 
hotarele Iugoslaviei, fără Rașo- 
vici, care în momentul de față 
își satisface stagiul militar, cine 
avea să-și închipuie că, la numai 
5 minute de la începerea jocului, 
„Plavl" (albaștri — cum li se 
spune jucătorilor din naționala 
Iugoslaviei) n-aveau sa conteze 
nici pe Osim, dacă nu nr. 1, ori
cum om de bază în formația lui 
Rajko Mitici. Intr-un duel pentru 
balon cu Mullery, Osim a suferit 
o antorsă, șchlopatînd apoi pînă 
la sfîrșitul partidei, undeva în 
apropierea tușelor, In așa-zlsa 
zonă oarbă, și, totuși, cu un sur
plus de efort, mergînd uneori 
pînă Ia sacrificii din partea ce
lorlalți 10 și — în orice caz — 
printr-o rațională repartizare a 
forțelor pe teren, tînăra echipă 
a Iugoslaviei a încurcat evident 
experimentatul team al lui Ram
sey, Ca orice formație, cu „capul 
pe umeri", iugoslavii și-au luat 
mai întîl măsuri de precauție în 
defensivă. Paunovlci l-a suprave
gheat cu atenție pe Hunt (singu

la categoria cocoș, Harada (Ja
ponia), l-a învins ia puncte în 
10 reprize pe/ Hawkins (S.U.A.).

• DUPĂ 11 ETAPE, în Tu
rul ciclist al Angliei continuă 
să conducă suedezul Gosta 
Pettersson, urmat la 7:57 de so
vieticul Sokolov, la 11:29 de 
Doyle (echipa internațională). 
Etapa a 11-a, Middlesbrough — 
Berwick (203 km), a fost câști
gată de L. West (Anglia), în 
5h 13:57.

• ÎN ZIUA A TREIA a tur
neului preolimpic de polo pe 
apă de la Milano, selecționata 
Olandei a învins cu scorul de 
6—2 (1-0, 1-0, 2-1, 2-1) echipa 
Angliei, iar reprezentativa R.F. 
a Germaniei a dispus cu 3—2 
(0-0, 2-1, 0-0, 1-1) de formația 
Bulgariei. Echipele Greciei și 
Suediei au terminat la egalita
te : 3—3 (0-0, 1-0, 1-1, 1-2).

• IN SEMIFINALA de sim
plu masculin a campionatelor 
internaționale de tenis de la 
Helsinki: Santana — Riessen 
6—3, 11—13, 8—6. Proba de du
blu mixt a revenit cuplului so
vietic T- Lejus-T. Kivi cu 6—4,

In legătură cu calitatea ta
ierelor, precizăm că în compe
tițiile internaționale procenta
jul admis de talere sparte este 
între 5 la sută — 15 la sută, 
iar durata unei serii variază 
intre 15—20 de minute. In com
petițiile de Ia noi, se înregis
trează însă procentaje curente 
de 40 la sută talere sparte, și 
ea urmare o serie durează 
45—60 de minure. Ceea ce este 
cu totul altceva-

participantilor la ediția din 1948
1906, o delegație foarte re- 
strînsă de sportivi.

In vara anului 1906, Italia 
informează că Roma nu va 
putea fi gazda Jocurilor O- 
limpice din vara anului 1908. 
In această situație, Comitetul 
Internațional Olimpic solicită 

din Bulgaria șl Polonia- Aceasta 
înseamnă că, în scurt timp, și 
aceste federații se vor afilia or
ganizației noastre internațio
nale’’.

Kurt CASTRA

rul vîrf central permanent în 
apropierea porții lui Pantellcl), 
Holțer a rămas „libero’-’ pentru 
orice eventualitate, iar inimosul 
Trivlcl l-a urmărit ca o umbră 
pe Bobby Charlton. în situațiile 
de atac însă, Trivlcl n-a pregetat 
să se alăture ofensivei, la fel a 
procedat și Pavlovici, pentru a 
ajuta împreună trlo-ul din față, 
pe Musemicl, Geaici, Petkovicl. 
Șl pentru ca am ajuns la atac, 
să subliniem încă o dată ridicata 
clasă de joc a lui Geaici. Sever 
marcat, oriunde s-a deplasat (cînd 
pe aripa stingă, cînd pe dreapta, 
cînd frowital pe direcția porții), 
Geaici n-a putut să răsufle decît 
rareori. Dar atunci cînd a avut 
cît de cît posibilitatea să contro
leze balonul, a făcut-o dezinvolt 
și inspirat, ca un înaintaș de 
clasa ce este. Golul — opera Iul. 
A stopat pasa lungă, în diagonală, 
venită din stingă, de la Muse
micl, nu s-a intimidat de loc de 
prezența pe faza a lui Moore șl 
apoi, de la 7—8 m, a șutat calm, 
expediind mingea sub bara 
transversală. La 1—0, în min. 86, 
meciul era Jucat. Felicitat în ma
niera braziliană, Geaici a stat la 
pămînt destule secunde, primind 
„la sol" felicitările exceleinților 
săi coechipieri.

Un 1—0 căzut în min. 86 nu 
poate anula toate meritele echi
pei engleze. Ea a avut o bună 
parte din joc inițiativa.

Bobby Charlton, bine păzit, a

6—2. in fața perechii australiene 
B Bowrey - L. Bowrey.

• 20 000 DE SPECTATORI 
au urmărit pe stadionul olimpic 
din Helsinki meciul internațio
nal amicaj de fotbal dintre re
prezentativele de amatori ale 
Finlandei și Danemarcei, cîști
gat de oaspeți cu scorul de 
3—1 (2—0).

• ÎN MECI RESTANȚA din 
etapa a 12-a a campionatului 
maghiar de fotbal: Ferencvaros 
— Szombathely 2—1 (0—0).

D’ENCAUSSE-5,37 M!
PARIS, 6 (Agerpres). — Cu 

prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat în nocturnă pe 
stadionul „Saint Maur” din Pa
ris, sportivul francez Herve 
d’Eneausse a stabilit un nou 
record european în proba de să
ritură cu prăjina’: 5,37 m (v.r. 
5,30 m, Fapanicolau — Grecia). 
Performanța este inferioară cu 
numai 1 cm actualului record 
mondial al lui Wilson — S.U.A.

REZULTATE (după două 
manșe): 1. Ștefan Popoviei
189 t, 2. Gheorghe Florescu 
186 t, 3. Ion Dumitrescu 182 t, 
4. Aurel Ionescu 179 t, 5, Ște
fan Bodnărescu 172 t, 6. Vasile 
Trăistaru 168 t, 7. Gabriel Su- 
ditu 167 t, 8- Viorcl Calomfl- 
rescu 166 t, 9. Servilio Torres 
(Cuba) 159 ț, 10. Ion Stăneseu 
153 t, 11. Rădica Vezeanu 151 
t, 12. Petre Gabriel 150 t-

a J.O.
Marii Britanii să organizeze 
marea competiție.

Această ediție din 1908 a 
marcat începutul spiritului o- 
limpic modern. Programul a 
inclus 21 discipline sportive, 
în timp ce edițiile anterioare 
cuprindeau mai puțin de zece, 
iar participarea s-a cifrat la 
peste 2 500 sportivi din 22 
țări. Olimpiada s-a desfășu
rat pe stadionul White City, 
unde s-a construit, cu acel 
prilej, și o piscină pentru pro
bele de înot. Marea Britanie 
a cîștigat atunci 56 de medalii 
de aur din 96 posibile. Mai 
trebuie menționat că, pe tim
pul acela, nu existau decît 
foarte puține federații inter
naționale, astfel că organiza
torilor le-a revenit și sarci-

fost același reputat coordonator 
al echipei, iar, în repriza a doua, 
în min. 60, a fost la un pas de 
a înscrie. Deschis în adîncime, a 
pătruns fulgerător spre poarta 
Iugoslavilor șl a șutat puternic. 
Gol ? Nu. Mingea — bolid a tre
cut pe lingă Pantelicl dar șl pe 
lingă poartă.

Mai slabi în acest joc au fost 
Hunter șl Peters, care au greșit 
numeroase pase șl, împreună cu 
Mullery, au făcut șl multe faul
turi.

La sfîrșitul jocului, sir Alt 
Ramsey a recunoscut — cu ele
ganță — justețea victoriei echipei 
iugoslave. El a apreciat Că iugo
slavii, deși au evoluat 85 de mi
nute în 10 oameni, au meritat 
victoria. După părerea lui, cel 
mal buni oameni de pe teren au 
fost Geaici șl Bobby Charlton.

Fază din meciul Iugoslavia — Anglia; atacantul englez Mullery 
(tricou alb) încearcă să-l deposedeze de balon pe Damjanovici

Telefoto U.P.L-Agerpres

Turneul de fotbal din
în sferturile de finală ale 

turneului internațional de fot
bal rezervat echipelor de tineret

Debut in sezonul internațional de caiac-canoe
— Echipa României concurează la Griinau —

După ce au participat la o 
serie de importante compe
tiții interne (inclusiv finalele 
campionatelor naționale), ca- 
iaciștii și canoiștii noștri 
fruntași debutează, mîine, în 
sezonul internațional. Joi la 
prînz, un lot puternic, destul 
de numeros — însoțit de an
trenorul emerit Radu Huțan 
— a plecat Ia Griinau pentru 
a participa la tradiționala 
regată care în fiecare an 
reunește sportivi de valoare 
din mai multe țări europene. 
Printre cei care au făcut de
plasarea se află A. Vernescu, 
A. Sciotnic, M. Țurcaș, A. 
Galenic, I. Patzaichin, Viori
ca Dumitru, Serghei Valen
tina, Hilde Tătaru ș.a.

Competiția, programată sîm
bătă și duminică, constituie 
o primă verificare a sporti
vilor români în compania u- 
nor adversari redutabili. In 
continuare, componenții lo
tului olimpic vor fi prezenți 
la startul altor regate inter
naționale : Praga, Stockholm, 
Viena, Bydgoszcz, Tampere, 
Belgrad, Copenhaga etc. Par
ticiparea la toate aceste im
portante teste preolimpice (în 

na de a elabora, pentru mul
te discipline sportive, regula
mentele de concurs.

La J.O. din 1912, de la 
Stockholm, care au avut în 
program numai 14 discipline, 
Marea Britanie a participat 
cu 300 sportivi.

întrerupte de primul război 
mondial. Jocurile Olimpice au 
continuat în 1920 la Anvers, 
in Belgia. Au participat a- 
tunci 29 națiuni care s-au 
întrecut în 20 de discipline 
sportive.

In 1924, la Paris, numărul 
țărilor participante a urcat 
la 44. Aici atleții englezi Ha
rold Abrahams fi Douglas 
Lowe au cîștigat cursele de 
100 metri și respectiv 800 me
tri plat.

Amsterdamul a găzduit 
Jocurile Olimpice din 1928, 
la care Marea Britanie a cîș
tigat, printre altele, cursa de 
400 m garduri.

La ediția din 1932 de la 
Los Angeles, numărul con- 
curenților a scăzut sub ju
mătate, cu toate că au fost 
prezente 37 de țări.

Olimpiada din 1936 a avut 
loc la Berlin, într-o atmos
feră de șovinism nazist. To
tuși, lumea sportivă va reține 
multă vreme, performanțele 
excelente ale lui Jesse Owens 
și ale demifondistului neoze
elandez Jack Lovelock. Atle
tismul, canotajul și iahtingul 
au adus Marii Britanii meda
lii olimpice.

Și din nou războiul a în
trerupt șirul Jocurilor Olim
pice 1 Ele au fost reluate în 
1948, cu ediția de la Londra 
pentru că Roma și-a retras 
iar candidatura. Era imediat

PE PISTELE DE ATLETISM
• Atleții polonezi au obținut 

trei victorii în concursul inter
național de la Haga : 100 m — 
Jaworski 10,8 ; 400 m — Koryckl 
47,3 și la greutate Roman 
18,81 m.

• La ' Albuquerque (S.U.A) 
Hal Francis a realizat pe 400 m

Hotărît lucru, Neapole a deve
nit orașul cel mai norocos pen
tru squadra azzurra. După ce 
timp de 120 de minute publicul 
napolitan a scandat continuu 
„Italia, Italia !“, a agitat zeci 
de mii de stegulețe, a tăcut o 
adevărată canonadă cu petarde, 
a suflat continuu din trompete 
și și-a susținut echipa cum cred 
că nimeni altcineva pe lume n-ar 
fi în stare, la sfîrșitul semifina
lei a amuțit. In sufletele a peste 
80 000 de napolitani se petrecea 
o dramă de neimaginat. Sorții 
aveau să hotărască cine va juca 
sîmbătă în finala C.E. pentru că, 
pe teren, fotbaliștii sovietici nu 
s-au lăsat nici o clipă întrecuți.

Timp de 11 minute, liniște mor- 
mîntală. Ochi ficși pe stadionul 
pustiu, oameni nerăbdători să

acest an nu sînt programate 
campionate europene sau 
mondiale) va urmări rodarea 
întregului lot olimpic Și ve
rificarea caiaciștilor și cano-

LA

Grupele în turneul 
olimpic de fotbal
CIUDAD DE MEXICO. — 

Ieri au fost stabiliți capii de 
serie în grupele turneului o- 
limpic de fotbal și s-au tras 
la sorți componenții celor pa
tru grupe. Acestea au urmă
toarea alcătuire: grupa A Ga 
Ciudad de Mexico): Mexic, 
Columbia, Franța și învingă- 
toarea dintre Algeria și Gui
neea ; grupa B (la Puebla) : 
Spania, Brazilia, Nigeria și Ja
ponia ; grupa C (la Guadala
jara) : Ungaria, Salvador, Iz- 

după terminarea războiului și 
raționalizarea alimentelor, a 
benzinei, a îmbrăcămintei și 
a materialelor de construcție 
se menținea încă. Totuși, Lon
dra a acceptat organizarea, 
înțelegînd că decorul acestor 
jocuri poate să fie simplu și 
auster. Mulți l-au preferat 
chiar, super-organizării din 
1936.

In 1952, a venit rîndul Fin
landei. Dintre toate jocurile 
moderne, cele de la Helsinki 
au fost probabil cele mai 
strălucite din punct de ve
dere al spiritului olimpic. Or
ganizarea perfectă a satisfă
cut toate 'cele 69 de națiuni 
participante.

In 1956, organizarea Jocuri

Articol scris pentru ziarul „SPORTUL" de Lord 
RUPERT NEVILL, 

președintele Asociației Olimpice Britanice

lor a revenit orașului Mel
bourne din Australia. Aici, 
Marea Britanie a cîștigat 6 
medalii de aur, 7 de argint fi 
11 de bronz.

In fine, Italia 1 După două 
starturi ratate — în 1908 și 
în 1948 — Roma găzduiește 
Jocurile Olimpice din 1960 
la care participă 84 de țări 
și aproximativ 5400 de spor
tivi.

Un succes egal cunoaște și 
Tokio în 1964. La această e- 
diție, Marea Britanie se cla
sează pe locul IX totalizînd 
18 medalii.

Privind retrospectiv aceas
tă cavalcadă olimpică, este 
interesant de reținut că, din 

timpul de 45,6. Alte rezultate: 
800 m — E- Goldman 1:48,1 ; 
1 500 m t — John Mason 3:48,3 ;
5 000 m — D- Ellis, 14:25,5.

• La Fflrth (R.F.G.), atletul 
iugoslav M. Todosievici a cîști
gat săritura în înălțime cu

afle rezultatul din... cabină, cre
tina în norocul pe care-l poartă 
ei naționalei lor. Șl a fost să fie 
așa 1 Mal întîi, de sub tribune a 
ieșit un om urlînd de bucurie. 
Apoi zece oameni au început să 
strige „Italia, Italia 1“ Apoi 100, 
1000, peste 80 000... Zeița Fortuna 
hotărlse și Neapole delira .' Intr-o 
clipită s-au aprins mii de torțe, 
treptele de marmoră ale tribu
nelor au devenit ruguri pentru 
pernele de paie Iar peste flăcări 
erau aruncate umbrele și pălării. 
Aveam impresia că Vezuviul, ves
titul vulcan al cărui vîrf domină 
orașul, erupe aici, pe stadionul 
San Paulo. Eram martorul unui 
spectacol neînchipuit, în care 
bucuria și nebunia se încinseseră 
de-a binelea în jurul nostru, al 
celor peste 100 de ziariști stră
ini. Petardele brăzdau din nou 
văzduhul, trompetele sunau, oa
menii se sărutau între el... Și 
nimeni n-a părăsit stadionul pînă 
nu le-a fost satisfăcută dorința 
de a fi readuși în arenă idolii. 
Și idolii au venit. Mazzola in 
picioarele goale, Prati, luat de 
sub duș, cu un prosop pe umeri, 
Facchetl purtat pe brațe... In a- 
celași timp, tricoul nr.' 9, purtat 
în joc de Domenghini, era ^dis
putat" de admiratorii lui, flecare 
dorlndu-și cîte o bucățică din el 
în semn de amintire a acestei 
memorabile zile. Pînă tîrziu în 
noapte, în camera de hotel unde 
locuiesc, au străbătut zgomotele 
străzii, ale delirului napolitan.

Dar dacă sorții decideau alt
fel ? Ar fi trebuit să se considere 
cumva echipa italiană nedrep
tățită ? Subsemnatul, care am 
privit partida cu ochii unui neu
tru, pot spune că am asistat la 
un joc în care fotbaliștii sovie
tici și italieni au făcut eforturi 
supraomenești pentru a obține 
victoria. Șl ea a surîs, pe rînd, 
ambelor echipe. Ar fi putut în
scrie Mazzola, de două ori, sau 
Prati sau Juliano, dar, prin plon- 
joane și reflexe ce ne-au amintit 
de marele lașln, Psenlclnikov a 
salvat totul. Ar fi putut aduce 
tot atît de bine victoria echipei

iștilor români în întîlniri di
recte cu toți cei care, mai 
mult ca sigur, vor fi prezenți 
și in finalele de la Xochi- 
milco.

ÎNCHIDEREA
rael și învingătoarea dintre 
Ghana Și Maroc; grupa D (la 
Leon): Cehoslovacia, Guatema
la. Bulgaria și Thailanda.

Gimondi a cîștigat — 
în sfîrșit — o etapă
ROMA. _ Etapa a XVI-a a 

Turului Italiei s-a disputat 
contra-cronometru pe distanța 
Cesenatico — San Marino 
(49.300 km). A învins italianul 
Gimondi în lh 14:47, urmat la 
39 sec. de Merckx și la 1 min. 
de danezul Ritter. în clasa
mentul general conduce Merckx 
urmat de Adomi la 6:49 șl de 
Gimondi la 8:58.

Lordul RUPERT NEVILL

1896 și pînă în prezent, Marea 
Britanie a cîștigat în total 
463 medalii, cifră depășită 
doar de S.U.A.

In ceea ce privește viitoa
rea ediție, trebuie să ținem 
seama de faptul că peste 5000 
de concurenți vor lupta pen
tru 170 medalii de aur. Dar 
cum se va concura la nivelul 
cel mai înalt posibil, orice 
sportiv se poate considera fe
ricit dacă va obține doar o 
simplă calificare într-o fi
nală olimpică, fără să mai 
vorbim de cîștigarea unei 
medalii. Totuși, la Ciudad de 
Mexico sperăm să ne com
portăm la fel de bine, dacă 
nu și mai bine.

2,10 m, iar compatriotul său) 
Koriza a sosit primul în proba 
de 5 000 m cu 14:39,6.

• Reynaldo Brown (S.U.A.), 
în vîrstă de 17 ani, a cîștigat 
la Berkeley (California) săritura 
în înălțime cu 2,13 m.
—

Uniunii Sovietice și șuturille for
midabile ale lui Evriujihin sau 
Logofet, dar Zoff a parat extra
ordinar. Tot timpul în teren a 
existat o concurență formidabilă 
între acești doi goal-keeperi ex
cepționali care, după părerea 
mea, au cel mal mare merit în 
stabilirea rezultatului egal al 
partidei. O singură dată, porta
rul sovietic a fost învins, în min. 
118, dar atunci bara s-a opus 
șutului năpraznic al lui Domen
ghini.

Pe lingă patosul acestei înfrun
tări, în care nici o echipă n-a 
fost mai prejos ca cealaltă, în 
amintirea tuturor celor din tri
bune, dar mai ales a specialiști
lor, vor rămîne elementele de 
clasă ale acestui meci, elemente 
de esență ale fotbalului modern : 
joc în viteză, putere de luptă 
extraordinară, treceri fulgeră
toare din atac în apărare, de
marcări neașteptate și marcare 
strictă a adversarului (duelu. 
Mazzola—Kaplicinîi a fost un mo
del în acest sens), șuturi de la 
distanță (Logofet, Domenghini 
Banișevski, Mazzola) cu precizie 
matematică. Toate aceste atri
bute și altele au făcut ca partida 
de pe San Paulo să furnizeze 
faze impresionante, situînd fot
balul acestei partide la loc de 
onoare.

lată ce scriu ziarele locale • 
..Jucătorii italieni și sovietici 
și-au dovedit, în partida de 
miercuri, nu numai virtuozitatea, 
dar și marea rezistență fizică și 
nervoasă, vădind o rară poftă de 
Joc și multă imaginație în crea
rea unor faze, nemaivăzute Ta 
Neapole de mulți ani într-un 
meci internațional**, remarcă 
Aldo Biscardi în cotidianul 
„Sport-Sud“. „Bara care a oprit 
mingea la șutul Iul Domenghini, 
din min. 118, ar trebui arsă**, 
este de părere cronicarul zia
rului „Corriere di Napoli**.

în orice caz, întreaga opinie 
publică italiană este satisfăcută 
că, după 30 de ani, squadra a- 
zzurra a intrat într-o finală de 
mare anvergură.

R. F. a Germaniei
care se desfășoară în R.F. a Ger
maniei, se vor disputa partidele 
Burnley — Hamburg S.V., F.C- 
Santos — F.D-N. Tunis, Ein
tracht Frankfurt — Vasas Buda
pesta și Steaua roșie Belgrad — 
Hanovra 96. Rapid București, 
care a făcut parte din grupa 
a 3-a, a fost învinsă în ultimul 
joc de Hamburg S-V. cu scorul 
de 2—0 (1—0), ocupînd ultimul 
loc în grupă, cu 0 puncte, după 
F.C. Santos — 6 puncte, Ham
burg S.V. — 5 puncte și selec
ționata Sudbaden — 1 punct.

EDIȚIE!
PARIS. — Din cauza ploilor 

torențiale căzute în cursul zilei 
de azi (n.r. ieri), partidele pro
gramate în cadrul turneului in
ternațional ds tenis de la Ro
land Garros au trebuie să fie 
aminate pentru ziua următoare.

ROMA. — Antrenorul echi
pei iugoslave de fotbal. Mitici 
s-a declarat satisfăcut de jo
cul echipei sale în meciul cu 
Anglia și a anunțat că în <ri- 
tîlnirea de mîine cu Italia nu 
va face decît o schimbare in 
formație, impusă de accidenta
rea lui Osim. în locul aces
tuia urmează să joace Geor- 
gevici, care a fost chemat ur
gent de la Belgrad.
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