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Echipa feminină a României CI. A ÎPITK Y^YTD A ? 
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campioană mondială la popice
• Jucătoarele noastre au stabilit un nou record mondial (2506 p.d.pț Dinamo București — Progresul k

Formația masculină s-a clasat pe locul secund
Citiți amănunta în pag. a 4-a

și Rapid Vagonul
I
i COLUL i

De vineri, la Mamaia

„CUPAMARII NEGRE" LA BASCHET (f)
„Cupa Mării Negre* constituie 

și In acest an un excelent prilej 
de verificare a participantelor In 
vederea unei mari confruntări 
internaționale, în cazul de față 
campionatul european din Sicilia. 
Programul turneului a fost fixat 
astfel (în flecare zi, primul meci 
Începe la ora 18.30) : vineri : Ita
lia — R.S.S.Lituaniană, România 
— Bulgaria ; sîmbătă : R.S.S. Li
tuaniană — Bulgaria, România — 
Italia ; duminică : italia — Bul
garia, România — R.S.S. Litua
niană.

Ca arbitru neutru va funcționa 
Lar» Parsbro (Suedia).

Fotbalul n-a intrat în vacanță, o dată 
cu încheierea campionatului divi
ziei A. Luna iunie va ține aprinsă 
flacăra acestui sport, prin drama
ticele meciuri ale barajului, dar mai 
ales prin pasionantele jocuri din fina
lul „Cupei1*.

Astăzi, competiția nr 2 a fotbalului 
nostru — în foarte multe țări ea 
suscită un interes mai mare chiar 
decît campionatul — trăiește actul 
penultim, al semifinalelor. In „scenă11, 
la București, Dinamo și Progresul, 
iar la Cluj, Rapid și Vagonul Arad, 
aceasta din urmă laureata seriei a 
Il-a a diviziei B și, în felul acesta, 
promovată în rîndurile echipelor noas
tre din primul eșalon.

Dinamo București, după o cursă 
sinuoasă în campionat, marcată de 
sprinturi spectaculoase și de căderi 
neașteptate (0—5 la ClujJ) va încerca, 
desigur, să-și spună cuvîntul în „Cu
pă11. Eșecul de duminică nu trebuie 
considerat de prost augur. în fotbal,

a susținut pînă acum 236 me-

valoare șl forma deosebită în 
echipa.

ECHIPA IUGOSLAVIEI FARA JANKOVICI!

Echipa iugoslaviei a sosit la Budapesta în 
cursul zilei de marți, venind direct de la 
Kiev, unde a susținut trei partide amicale 
în compania selecționatei U.R.S.S. în ulti
mul meci, băieții lui Al. Seifert au învins 
cu 10—8. fapt care demonstrează cu priso
sință Înalta 
care se află

Cu jocul la două porțl făcut aseară 
piscina olimpică de pe insula Margareta, 
naționala de polo a României și-a Încheiat, 
practic, pregătirile pentru turneul care în
cepe miercuri la ora 18 (ora Budapestei). 
Cei 11 pololști se vor alinia, la fluierul ar
bitrului francez Angella, alături de selec
ționata U.R.S.S. care, pînă la ora care 
transmit, nu a sosit încă în capitala Unga
riei. De altfel, federația de specialitate din 
U.HS.S. a păstrat o discreție deplină asu
pra formației pe care o va trimite la acest 
turneu, astfel. Incit, nu sînt în măsură să 
furnizez prea multe date despre primii 
noștri adversari.

Vrem să ne luăm revanșa pentru meciul 
pierdut de-a dreptul stupid la Neapole 
(9—10), ne-a declarat Firoiu. Dar, pentru 
aceasta, va trebui să evităm jocul de uzura 
practicat dintotdeauna de poloiștli sovietici 
și să nu ratăm nici un 4 metri !“...

România i------ ,------,------ - —_
ciuri internaționale. Palmaresul întîlni- 
rllor cu cele trei adversare de la Buda
pesta :
România — U.R.S.S. 25 3 7 15
România — Iugoslavia 20 0 0 20
România — Ungaria 27 4 2 21

Rezultatele ultimelor meciuri : Româ
nia cu: U.R.S.S. 1—3 (1967), 9—10 (1968); 
Iugoslavia 5—12 (1967); Ungaria 3—6 (1968, 
la Cluj), 4—6 (1968, la Neapole).

SCUREI PREFERAI^ LUI CSISZER

După ultimul antrenament Al. Popescu 
a stabilit „7“-le cu care va începe partida. 
O mică surpriză : prezența i.C.F.-lsțului 
Sorin Scurei (de 5 ori internațional) în 
poarta echipei noastre. Acesta s-a remarcat 
cu prilejul mal multor meciuri de verifi
care din R.F.G. și, ca urmare, a fost pre
ferat lui Csiszer (32). Alături de el se vor 
mai afla Zahan (198), Szabo (163), Blajec 
(80), Kroner (154), Firoiu (119) și Mărculescu 
(121), lar pentru eventualele schimbări, 
Grințescu (150), Culineac (109) și Zamfirescu 
(35 de jocuri în echipa națională).

Contrast. O imagine mai mult artistică decît baschetbalistică, 
surprinsă la un antrenament al naționalei noastre feminine

raș am sosit abia la 
mineațâ, așteptă de 
conducătorii federa
ției suedeze de lupte.

Marți după-amiază

meciul de astăzi n-are nici o... legă
tură cu cel de săptămîna trecută și 
nici cu cel de peste 7 zite. în aceeași 
ordine de idei, și Progresul poate 
aborda partida cu alte perspective de
cît i-ar da dreptul recentul joc cu 
F. C. Argeș, iar reintrarea lui Ma- 
teianu, dacă va coincide cu o zi bună 
a acestuia, poate fi determinantă. Un 
meci atractiv, cu un rezultat greu 
previzibil, care va aduce numeroși 
spectatori pe stadionul „23 August1'1, 
începutul emoțiilor, la ora 17,30.

La Cluj, o întîlnire, în aparență, 
mai puțin echilibrată. Dar, cum Ra
pid, pe de o parte, are trac în fața 
echipelor din categoriile inferioare 
(anul trecut, în semifinale, a fost eli
minată de Foresta Fălticeni, din divi
zia... C), iar pe de altă parte Vagonul 
oferă destule „certificate de garan
ție11, meciul este deschis oricărui re
zultat

J. B.

De la Tiberiu STĂM A, trimisul nostru special la campionatele europene

ROMANI S-AU ANTRENAT IERI LA VASTERAS
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24 de ore
ACTUALITĂȚI PUGILISTICE

• In cursul zilei de ieri a 
sosit o telegramă de la fede
rația de box din Spania, In 
care se confirmă disputarea 
meciului dintre reprezentati
vele României și Spaniei. Par
tida va avea loc la 20 iunie, 
în localitatea Vlgo. Așadar, 
după întîlnlrea de la Tunis 
(15 iunie), pugillștii noștri vor 
pleca direct în Spania.
• Peste cîteva zile se va 

disputa la Treviso (Italia) 
„Memorialul Primo Camera". 
La acest turneu, la care se 
vor întrece boxerii de cate
gorie grea, vor participa 9 
sportivi italieni, un elvețian, 
precum și un pugilist român. 
Federația noastră l-a desem
nat pe Vasile Mariuțan, care 
va pleca în Italia însoțit de 
antrenorul emerit. Constantin 
Nour.
• Turneul internațional do

tat cu „Mănușa lltoralulul*i se 
va disputa la Constanța, In 
zilele de 4, 5 și 7 iulie. Fede
rația noastră a trimis Invitații 
unor boxeri din Polonia, 
U.R.S.S., Ungaria, R.D.G., Bul
garia, Iugoslavia, Cehoslova
cia, Italia, Belgia, Danemarca, 
R.F.G.. Olanda șl Tunisia.

SELECȚIONATA DE POLO 
A R.S.S. KAZAHA JOACA 

IN CAPITALA

leri a sosit în Capitală se
lecționata de polo a R.S.S. 
Kazahă, care va participa, de 
joi pînă duminică, la un tur
neu internațional, în compa
nia unor formații române (re
prezentativa B și selecționa
tele I și II de tineret). între
cerile vor avea Ioc la bazinul 
Dinamo

SĂRITORII UCRAINENI 
LA BUCUREȘTI

Cei mat buni săritori de la 
trambulină din R.S.S. Ucrai
neană vor participa, sîmbătă 
și duminică, la un concurs 
international, în compania se
lecționatei Capitalei. Disputele 
vor fi găzduite de ștrandul 
Tineretului.

ÎNTRECERI DE TENIS 
IN CAPITALA

Un concurs de pregătire, re
zervat tenismanllor noștri 
fruntași începe azi în Capi
tală, pe terenurile de la Pro
gresul. Participă — printre 
alții — Jucătorii P. Mânau- 
reanu, S. Dron, I. Sântei, V. 
Mareu, reîntorșl recent din 
concursuri desfășurata pește 
hotare.

LIII DIVA... I
I

Gălățoria delegației țării 
noastre la campionatele eu
ropene de lupte greco-ro- 
mane din Suedia a debu
tat cu destule peripeții. La 
40 de minute după decola
re, pe cînd ne aflam dea
supra Timișoarei, cvadri- 
motorul care naviga spre 
Praga a făcut cale-întoar- 
să. Praga, locul primei es
cale, anunțase că nu ne 
poate primi. Rămînem la 
București pînă a doua zi ? 
Vom pleca, totuși 7 Ne-am 
reîmbarcat în cele din ur
mă la Băneasa, după patru 
ore, dar de data aceasta

definitiv. Două ore și ju
mătate pînă la Praga, apoi, 
după o scurtă escală, încă 
o oră și un sfert pînă la 
Copenhaga. înainte de a- 
terizare, avionul a făcut 
un ocol larg pe deasupra 
peninsulei Yutlanda, s-a 
angajat peste Marea -Balti
că și a revenit cu motoa
rele în plin pregătit pentru 
.debarcare'. Contactul cu 
pămîntul danez s-a efectu
at brusc, cu o coborîre a- 
proape de verticală încît 
am avut impresia că vom 
ateriza chiar pe apă.

■ Am trecut de pe avionul

TAROM-ului t 
ing al compWiei 
Și după o oră, plutind lin 
în noapte (noaptea nordi
că este un fel de amurg 
prelungit) am aterizat pe 
aeroportul Arlanda din 
Stockholm. Din capitala 
Suediei călătoria pînă la 
Văsteras a continuat cu 
microbuze puse la dispo
ziție de organizatori. In o- 

‘ ' 3 "

un Boe- 
i S.A.S.

di-

luptătorii noștri au făcut 
un antrenament de acomo
dare chiar la Rockludahal- 
len, eleganta sală care va 
fi gazda celei de-a 24-a e- 
diții a europenelor. O dată 
cu noi au mai sosit dele
gațiile Uniunii Sovietice și 
Turciei care s-au antre
nat și ele marți diminea
ța. Pînă miercuri la prînz 
sînt așteptate toate delega
țiile înscrise la europene.

I
I

Trimisul nostru special la Budapesta, Adrian VASILIU, ne transmite;

Reprezentativa de polo a Rumâniei este hotărîtă

MAEST R EL f
ȘAHULUI

LA START

a

âinaia va găzdui începînd 
de la 13 iunie cel de al doi
lea Turneu internațional fe
minin de șah al României. 
La actuala ediție competiția 
are o participare foarte pu
ternică.

Cîștigătoarea de anul trecut, 
Margareta Teodorescu, va pri
mi replica unora dintre cele 
mai bune jucătoare ale lu
mii : fosta campioană
U.R.S.S., Tatiana Zatulovskaia, 
campioanele României. Ale
xandra Nieolau și Elisabeta 
Polihroniade, campioana 
R.D.G., Valtraud Novarra și 
campioana Iugoslaviei, The
resa Stadler, multipla campi
oană olandeză, Rye Timmer, 
precum și Paunka Todorova 
(Bulgaria), Anna Helwig (Po
lonia), Brigitta Sinka (Unga
ria), prima jucătoare a Ce
hoslovaciei, Jana Malypetro- 
va, campioana engleză, Anne 
Sunnucks. Din partea țării 
noastre vor mai concura Ko- 
dica Reicher și Eleonora Jia- 
nu.

P
entru departajarea alergători
lor sosiți „cap la cap' pe 
firul alb al sosirii, Telesid-ul 
și alte aparate hipersensibile 
îl determină, cu exactitate, 
, învingător. Timpul parcurs

de schior în iureșul coborîrii sau al 
slalomului este măsurat astăzi cu su
timi de secundă, care exclud imixtiu
nea vreunei erori în omologarea rezul
tatului., Un fir electric stă în contact 
cu tunica scrimerului pentru a se sem
naliza prin aprindere de bec orice 
tușe, fie ea cît de discretă. Arbitrilor 
le stau în ajutor astăzi tehnica și apa
ratura modernă de mare precizie, care 
îi scutește, de cele mai multe ori, de 
neplăcerile oricăror suspiciuni și acu
zații. Dar — precizăm — progresul 
tehnic nu s-a făcut în toate sporturile 
la fel. Unele discipline sportive sînt, 
inerent, supuse unei stagnări în limi
tele rudimentului care se prelungește 
de decenii și va mai dura, poate, tot 
atît.

Ne gîndim, scriind , aceste rînduri, la 
fotbal. Și cu localizare precisă : la 
primul gol al finalei campionatului 
european, acea minge intrată in poarta 
echipei învinse, Iugoslavia. Faza am 
văzut-o cu toții, pe ecranul televizo
rului. A fost repetată o dată, de două 
ori, la. viteză normală, și „au relanti". 
Nu există dubiu — Riva a primit ba
lonul în netă poziție de ofsaid și a 

aducînd Italiei un 
r sigur decisiv.

__ j avut nici un 
moment de ezitare — n-are dreptul 
la așa ceva — și a ordonat repune
rea mingii la centru.

Ceea ce o lume întreagă a văzut 
la televizor, cu ajutorul mijloacelor 
tehnice perfecționate, a scăpat ochiu
lui unui arbitru versat și, probabil, onest. 
Fiindcă nu ne raliem în nici un caz 
părerilor, mai mult sau mai puțin 
numeroase, care afirmă că un Gott
fried Dienst, de pildă, arbitrează 
totdeauna pentru gazde și nu vede 
decît pentru una din echipe. Dacă am 
accepta o asemenea opinie, orice dis
cuție asupra problemei — pasionantă, 
desigur — ar fi cu totul inutilă.

Realitatea este că în fotbal, spre 
deosebire de alte cîteva ramuri spor
tive, se arbitrează ca acum o sută 
de ani și mai bine de cînd lua 
ființă, în Albion, prima federație a ce
lor entuziaști pentru jocul cu balonul 
rotund. Cavalerii fluierului n-au la dis
poziție decît acest modest instrument 
muzical pentru a semnaliza cu note 
acute infracțiunile pe care privirea 
proprie le detectează. Nimic mai mult, 
decît cele două fanioane de pe tușele 
laterale, supuse acelorași greșeli ome
nești. Deci...

Practic, nu se vede posibilă vreo ame
liorare pe acel fâgaș al tehnicii despre 
care aminteam la începutul acestor 
rînduri. Cel puțin, pentru viitorul foarte 
apropiat. Deși schimbări spectaculoase 
în ordinea lucrurilor și salturi brușce 
în curba lină a evoluției nu mai sur
prind astăzi pe omul secolului XX, ni 
se pare utopic, totuși, de a vedea pe 
arbitrul de fotbal înarmat cu o cameră 
obscură pe care ar folosi-o (în „time- 
out"-uri) pentru a cerceta filmul faze
lor dubioase, înainte de a lua o de
cizie. Așa ceva ar sta în contradicție 
cu spectacolul fotbalistic, unde publicul 
vrea hotărîri imediate și nu suspens-uri 
de film polițist.

Și poate că este bine să fie așa. 
Cu o singură condiție: aceea de a 
privi lucrurile mereu din acest punct 
de vedere — al spectacolului sportiv 
pur, al întrecerii pe stadion, care nu 
trebuie prea des să freacă prin filtrele 
laboratoarelor. Dacă golul al 3-lea de 
pe Wembley a consacrat pe nedrept 
o campioană mondială, iar șuiul lui 
Riva a fost ilegal, aceasta este subiect 
de comentarii, dar nu cap de acuzare 
peremptorie. Să lăsăm fair-play-ul să 
domine și gîndurile noastre, nu numai 
comportarea pe teren a jucătorilor, de 
atîtea ori blamafi.

Fiindcă rezultatul unei întreceri spor
tive este atît de des supus unor ele
mente infinitezimale. Ceea ce îi adaugă, 
mereu, un plus de frumusețe.

Radu VOIA
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 marcat necruțător, adu< 

gol gratuit, poate, dar
Arbitrul, Mendebil, n-a
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< Foto: O. CAHANE

TfflDITIA ZBORULUI ROMÂNESC ISI CERE DREPTURILE!
I

Foto: ȘT. CIOTLOȘîn jurul

OPINII
de 

au 
o 

de

cîți 
con- 
pre- 
ano-

Mircea Zo- 
Gonta, Ion 
mulți alții, 
temeritatea

în 1906; la 18 martie, ro- 
TRAIAN VUIA, constru- 
mașină de zburat mal

l!a lui Vasile Craiu, 
riieanu. Constantin 
Muntenescu și încă 
care, prin talentul, 
și iscusința lor. au înscris pagini
de glorie in participarea avia
ției române la primul război 
mondial. în cartea de aur a 
istoriei zborului de pretutindeni 
figurează șl Gheofghe Bănciu- 
lescu, pilotul fără picioare, a- 
crobat aerian de mare prestigiu

punctului fix...
pescu, Vasile Scorțea, Gheorghe 
Brănescu, Mihall Golescu, Con- 
stantinescu-Cioacă șl parașutiș- 
til Smaranda Brăescu, Ionel Fer- 
nlc sau Traian Dumltrescu-Popa, 
au realizat performanțe aeriene 
remarcabile pentru nepieritoarea 
glorie a aripilor românești.

Participarea României la răz
boiul antihitlerist a mărit con
siderabil familia marilor zburători 
români. Vasile Gavrlliu, Constan-

Dar.
a-1 stabili 

cu certitudine, la 
cinste, meșteșugul zbo-

„sărbătoarea tortului
O cronologie a tradițiilor ce 

au însoțit de-a lungul timpu
lui zbuciumata istorie a po
porului nostru nu s-a scris nici
odată. Dar. cercetătorul dornic 
de a-1 stabili succesiunea va 
afla, cu certitudine, la loc de 
mare 
rulul, 

încă 
mânui 
ind o 
grea decît' aerul; acționată cu 
mijloace mecanice proprii; a 
reușit să efectueze; în aceste 
condiții, primul zbor din lume, 
pe clmpui de la Montlsson; de 
lingă Paris.

Patru ani mal tîrzlu,- la 17 
iunie 1910, AUREL VLAICU, flă
căul «Un Bințințl; execută pe 
clmpui Cotrocenilor primul 
zbor din România, pilotîndu-șl 
avionul ce și l-a construit to
talmente în țară.

In același an 1910, la 18 de
cembrie, pe cîmpul de la Issy 
Ies Moulineaux, de lingă Paris, 
HENRI COANDA, pe atunci în 
vîrstă de 25 de ani,- realizează 
un memorabil zbor la bordul 
primului avion cu reacție din 
lume; de construcție proprie; 
devansînd tehnica respectivă cu 
mai bine de 40 de ani.

Trei realizări epocale șl trei 
nume de români ce figurează 
astăzi printre cel mal da seaml 
pionieri 
ttadenL

De pe 
rată da 
celebritate plloți români de ta

ai zborului <1* pretu-

redutablla platforma du- 
aceștia, i-au lansat spre

mondial șl deschizător de noi 
rute aeriene in Africa și Asia 
Mică,- la solicitarea Federației 
Aeronautice Internationale. In 
aceeași carte și-au înscris nu
mele Alexandru Poplșteanu, Tra
ian Burduloiu, Mihail Pantazi, 
Octavian Ocuieanu. Gheorghe 01- 
teanu, Alexandru Papană, Ro
meo Popescu șl mulți alții care, 
pilotând avioane de construcție 
românească; au stabilit recorduri 
șl au cîștigat concursuri inter
naționale, surclasînd net, în în
trecere directă, mașini consa
crata șl plloți de mare presti
giu.

Acrobați aerieni români ca 
Teodor Munteanu, N. Gherasim, 
Dan Scurtu, Bănică Enclulescu, 
Constantin Rosman, I, Rom ani- 
țeanu, împreună cu planorlștli 
Dumitru Bărbieri, Valentin Po-

tin Rozariu, Ion Dobran, Gheorghe 
Fotescu, Dimitrie-Tache Bariu, 
Dumitru Chera, Vasile Mirilă, 
Vasile Stana, Valerlu Buzdugan, 
Mihai Momirlă șl alții au dat 
dușmanului lovituri nimicitoare 
in memorabile lupte aeriene șl 
au distrus Ia sol obiective de 
primă importanță strategică. Alți 
plloți de mare talent, ca Gheor- 
ghe Moctorniță, Lucian Toma, Tra
ian Dîrjan, Franz Secicar, Con
stantin Prlsecaru. Vasile Scrip- 
caru. Alexandru Bouru și-au dat 
viața pentru libertatea gliei stră
bune.

Noua organizare a aviației 
sportive românești de după cel 
de-al doilea război mondial por
nea de pe această platformă a 
tradițiilor durate de-a lungul 
multor ani. Numeroși tineri; 
animați de farmecul zborslyâ,

băteau la ușa școlii curajului. 
Sute dintre el au pornit spre 
albastrul cerului; devenind pi- 
loțl de avioane supersonice; ds 
transport, sau consacrîndu-se 
performanței sportive, pentru a 
duce mai departe tradiția lui 
Vuia, vlaicu și Coandă.

Dar, aviația sportivă nu s-a 
bucurat de întreaga solicitudine 
ee-i era necesară. „Transferată1* 
de la Direcția aviației civile la 
A.V.S.A.P. și apoi la U.C.F.S.; 
ea șl-a trăit viața doar grație 
entuziasmului unor pasionați, ca 
maeștrii emeriți ai sportului, 
parașutiștii Elisabeta Mincuies- 
cu sau Gheorghe Iancu, pla
norismul Mircea Finescu, plloțll 
Constantin Manolache, Octavian 
Băcanu sau Ștefan Calotă. A- 
ceștla, alături de alți cîțiva, 
destul de puțini față 
ar fi putut să existe, 
tlnuat cu perseverență 
stigioasă dar suficient 
nimă activitate aeriană.

Efectele nefaste ale declarați
ilor de complezență, ale da
tului din coate“, ale bătăii cu 
pumnii în piept, n-au ocolit 
zborul sportiv. Din această cau
ză. numărul celor ce-șl doreau 
aripi s-a redus considerabil, te
renurile de zbor au primit altă 
destinație, lar sportul aviatic 
s-a trezit, încetul cu încetul, în 
imediata 
țiel.

Astăzi.

vecinătate a prohibi-

destinele aviației spor-
Gh. RAȘCANU

(.Vontinuare C» pag. a t-a)

„Sărbătoarea tortului' 
tradiționala sărbătoare a- 
nuală a Liceului I.b. Cara- 
giale, rezervată elevilor 
oare s-au distins la învăță
tură și in activitatea spor
tivă.

Numărul impresionant de 
cupe și diplome oferite 
performerilor (de către 
C.N.E.F.S., Consiliul muni
cipal București pentru 
E.F.S., federațiile de fotbal 
și gimnastică, cluburile 
Rapid și Dinamo) precum 
și distincția „Merite in 
activitatea sportivă" con
ferită asociației sporti
ve a liceului și profe
soarelor Adalgiza Radu și 
Viorica Banciu (care, îm
preună cu eminentul profe
sor Camil Morțun, și-au 
încheiat ieri prodigioasa lor 
activitate profesorală) in
dicii laborioasa preocupare 
a cadrelor pedagogice fi a

Acad. prof. Victor Vtlcu, in-Acad. prof. Victor Vllcu, in
vitatul de onoare al Liceului 
I. L. Caraglale la „Sărbătoa
rea tortului", tnmlnează ele
vului Vlad Hodof cupa „Gel 
mai bun la tnvățături fi 
sport".

vitatui de onoare al Liceului
L. Caraglale la „Sărbitoa-

rea tortului", luminează ele
vului Vlad Hodoj cupa „Cel 

bun la tnvățături fi 
sport".
mai

elevilor liceului pe tărtmul 
educafiei fizice jl al tpof- 
tulul.

elevilor liceului pe tărtmul 
educației fizice fi al spor
tului.

V
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Doi tineri atleți care s-au 

impus in întrecerile acestui

sezon competițional :

(Urmare din pag. 1)

HM
Foto : prof. P. NAGHI

56,8;

Staicu

Sprintera MARIANA 
GOTH (Metilul Bucu
rești), recordmană repu
blicana de junioare in 

alergările de viteză.

T.S.K-A. Cerveno 
Sofia. Gazdele și-au 

superioritatea în spe- 
probele feminine, iar 
au dominat în probele

posesor al diplomei 
Tissandler". cu tot spri- 
pe care-1 primește din

TURNEUL
ECHIPEI

• Pe stadionul Tractorul 
din Brașov s-a desfășurat luni 
un concurs internațional de 
atletism cu participarea atle- 
ților brașoveni și a celor de 
la clubul 
Zname 
impus 
cial în 
oaspeții
masculine da alergări. ' Cele 
mal bune rezultate înregistra
te : BARBAȚI—100 m : I. Ste
fanov (T.S.K-A-) 10,9 ; 200 m : 
I. Stefanov 22,8 ; 3000 m obst. : 
Gh. Cefan (B) 9:19,2; lungi
me i V. Ersenie (B) 6,73; înăl
țime : St. Alexander (T-S-K-A.) 
1,90 ; greutate ; V. Sălăgean (B)

TRADIȚIA ZBORULUI ROMANESC 
IȘI CERE DREPTURILE!

Decatlonistul SILVIU 
IIODOȘ (C.A.U. Bucu
rești), unul dintre favo- 
riții la titlul de campion 

național

14,20 ; disc : V. Sălăgean 54,16 ; 
suliță: N- Talov (T-S.K.A) 
63,82 ; ciocan ; St. Siscovicl (B) 
58,90 ; FEMEI—100 m : Olga Da
mian (B) 12,4 ; 200 ni : Damian 
26,2 ; 4X100 m : Brașov 49,7 ; 
lungime : Măria Zafirova
(T-S.K.A.) 5,64 ; înălțime; Ior- 
danka Filipova (T-S.K.A-) 1,55 ; 
greutate : Ana Sălăgean (B) 
16,00 ; disc : Sălăgean 42,86. (CA
ROL GRUIA — coresp. princi
pal).

• La sfirșitul acestei săptă- 
mîni vă avea loc la Budapesta 
concursul internațional „Neps- 
zava“, la care au fost Invitați 
să participe și cîțiva atleți ro
mâni. Vor face deplasarea: I- 
leana Silai, Olimpia Cataramă, 
Andrei Barabaș, Nicolae Mus-

țață. In funcție de starea să
nătății Va participa și discobolul 
Idsif Nâghi.

• Sîmbată și duminică; cei 
mai buni atleți din rîndurile 
liceenilor se vor întîlni ia Bra
șov, iii cadrul etapei finale a 
campionatelor republicane.

• Printre numeroasele com
petiții atletice care se Vor des
fășura în țară în zilele de 22— 
23 iunie, se impun atenției în 
mod deosebit întrecerile de la 
Cluj. Acolo se va disputa „pa
trulaterul" de decatlon și pen
tatlon ’ România-Franțâ-Italia- 
Iugoslaviă. In paralel — cam
pionatele republicane ale decat- 
loniștilor și pentatlonistelor.

• Zilele trecute, pe stadio-

■
ținerilor ce vin să deprindă 
meșteșugul zborului. Fiecare din 
aceste organe de stat are nume
roase posibilități da a ameliora 
baza materială de care duce 
lipsă aviația sportivă, nu numai 
în Interesul aripilor românești, 
ci, înainte de toate, pentru pro
priile sale interese. Aviația spor
tivă trebui© considerată „școala 
primară" a viitorilor piloți de 
avioane supersonice, a viitori
lor piloți de transport public in
ternațional și intern, a viitorilor 
piloți de aviație utilitară sau de 
aviație sanitară, a viitorilor na
vigatori și parașutiști, platfor
ma de pe care se lansează spre 
celebritate mării performeri^ ae
rieni. capabili să 
întreacă renumele 
Înaintași.

Este dificil să 
vederea faptul că 
cânu, Constantin . ——---- , .
Ion Bică i-au retras din acti
vitatea sportivă, lăsîndu-i 
Ștefan Calotă, răsfățatul i

internațională, gloria
EFtaabSta'Min- 

cui eseu, Elena Băcăuanu,^ An-

Ion RoȘii. I- 
depășit prima 
dițiile în care, 
se semnalează 
nici un talent 
perspective, de — ,,.v
aeriană internațională. A trece 
cu vederea aceste realități, este 
egal cu a desființa, ca entitate^ 
aviația sportivă, fundamentul 
întregii ’ activități aeriene, cu 
toate implicațiile ei de ordin 
economic.

De-a lungul aniloi;, românii 
au demonstrat cu prisosință re
marcabile calități și nbtabile ap
titudini de zburători șl ilu există 
motive să se creadă că geile- 
rația ce crește sub ochii noștri 
nu ascunde talente de anver
gură pentru sportul aviatic. Fi
rul marilor realizări aeriene nu 
trebuie întrerupt, ci continuat; 
cu toată dîrzenia, cu toată per
severenta. TRADIȚIA ZBOTtU- 

LUI ROMÂNESC IȘI CERE 
DREPTURILE !

tlve se află în rrîinile C.U.E.F.S. 
In cadrul căruia este reprezen
tată prlntr-o federație de spe
cialitate. Dar, în componența a- 
cestui for, de importanță repu
blicană, nu este încă suficientă 
prezența unor persoane com
petente în problemele de zbor. 
In consecință, secretarul gene
ral al federației, ciinoscutul șl 
experimentatul pilot Petre Is- 
trate. -------- — J
„Paul 
jlnul 
partea colaboratorilor săi, pres
tigioșii piloți șl instructori de 
zbor Mittal Ionescu-Clupl, Ion 
Panduru, constantin Goșinan sau 
Ion Șoflețe, se vede handicapat 
țn încercarea sa de a rezolvă 
toate sarcinile federației In mă
sura necesităților.

Luat în întreaga sa acoepție, 
zborul sportiv nu este doar o 
disciplină ce se practică numai 
de dragul realizării unor per
formanțe spectaculoase. Sportul 
aviatic trebuie pus în evidență 
ca ramură sportivă cu o largă 
utilitate economică. în această 
ordine de idei, interesul pentru 
bunul mers al lucrurilor nu-i 
poate aparține doar C.N.E.F.S.-u- 
lui. ale cărui posibilități prac
tice sînt, ile altfel, limitate, ci 
șl Ministerului forțelor armate, 
Ministerului transporturilor auto, 
navale și aeriene, Consiliului su
perior al agriculturii, Ministe
rului sănătății ș.a.m.d. Fiecare 
din aceste organisme este direct 
interesat în creșterea numărului 
de zburători tineri, bine pregă
tiți. șl nu le pot fl indiferente 
nici metodele de selecționare Șl 
nici condițiile de școlarizare a

egaleze și ’S 
glorioșilor lor

se treacă cu 
Octavian Bă- 
Manolache șl

; lui 
____  ______ mari

lor aerobațl 'aerieni din arena 
L.tc.na'lznzlă, “'cria „ultimului 
mohican". $1 este destul de a-

Băcăuanu, 
Gheorghe îancu. 

Mircea Flnescu au 
tinerețe în con- 
In urma lor. nu 
— deocamdată — 
autentic cu reale 
afirmare în arenas-a c

piu a campionatelor republicane 
de juniori și copii. Iată cîtcva 
dintre rezultatele înregistrate: 
JUNIORI I—100 m : Gh. Dul- 
gheru (Din.) 11,0 ; 200 m : T. Ior- 
dache (Din.) 22,3; 1360 m:
I. Dima (Met.) 3:59,9 ; 400 mg: 
G. Buhnilă (C-A-U.) 
1500 m. obst. : P. Lupan (Met.) 
4:18,7 : 10 km marș : C.
(P-T.T.) 49:21,2 ; înălțime : A. Ni- 
culescu (Progr.) 1,80 ; prăjină : 
C. Anton (C.S.S.) 3,80 ; greutate : 
Ct. Mitrea (Din.) 13,65; disc: 
VI- Hodoș (Se. sp. 2) 47,60 ; Su
liță : T. Peca (Din.) 61,36; cio
can : D. Popescu (Constr.) 52,52; 
JUNIOARE î — 100 in : Ruxan- 
dra Marinescu (Din.) 12,2; 
400 m : Lorelei Vasiliu (Constr.) 
59,4; 800 m : Iudith Szakacs 
(C.A-U.) 2:17,5 ; greutate ; Vio
rica Brad (Progr.) 12,88 ; disc : 
Miliana Micu (Constr-) 39,55.

„CUPA DUNĂRII" CUCERITĂ

DE COPIII

DINAMO
IN ITALIA

FEMININE

de voitei 
șî-a înche-

I.a Galați a fost organizată 
zilele trecute o interesantă 
competiție de lupte libere re
zervată echipelor de copii i

Ebhipa feminină 
Dinămo București 
iat zilele trecute, turneul e- 
fec'tuâț în Italia.

Reggio Emilia,

. Pârticipind 
.Memorialul Scaltriti”, la 

" , alâturi de 5
dintre cela mâi bune . formații 
Italiene, dinamovistele au ter
minat învingătoare în toate 
partidele (2—0 cu Firii și Con
fit — în serie și 3—0 cu Max 
M#l*a La Torre — in fînâlă), 
ocupînd primul loc- După a- 
cest turneu,, fostele campioane 
âu jucat cu selecționata Reg- 
giana We fapt, naționala Ita- 
liel), pe care au intrecut-o cu 
3—o’ (3,4,3). în continuare, Di
namo a jucat la Ravenna, cu 
formația locală Virtus (3 0 
pentru Dinamo). în aceeași 
seară, prima garnitură dina- 
movistă a îhtîlnit, într-un joc 
demonstrativ, rezervele sale 
(scorii—1).

După cum ne spunea la 
întoarcere antrenorul Gh. Con
stantines®!, dinamovistele au 
fost urmările cu deosebit in
teres în Italia, atrăgînd un 
mare număr de spectatori 
(1 000—1 500 la fiecare meci). 
Cea mâi bună jucătoare a tur
neului a fost Helga Bogdan.

Universitatea Timișoara — 
campioană a țării

După o întrerupere de 
an, timp in care a cedat 
premația în handbalul nostru 
feminin formației bucureștene 
Rapid, echipa UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA a aucerit 
din nou tîtlul de campioană 
a țării. Victoria studentelor ti- 
mtșorence este pe deplin me
ritată, ea concretizîndu-se în- 
tr-un avans de 6 puncte la 
încheierea campionatului.

Totuși, este necesar să sub
liniem că UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA a manifestat în 
acest sezon un progres evi
dent, cu atît mai semnificativ 
cu cit 
recent 
pentru 
durfle 
țherite
El. Pasielnicu, Hilda Hrivniak, 
Lucreția Neagoe și altele. în
cadrarea acestor tinere hand-

echipa a început ediția 
încheiată a disputei 
titlu, incluzînd în rîn- 
sale o serie de ele- 
tinere , și talentate:

Campionatul
european feroviar

Li Subottca (Iugoslavia) se 
desfășoară campionatul euro
pean feroviar de volei al echi
pelor masculine. La această e- 
diție participă 10 formații, din 
Austria, Cehoslovacia, Belgia, 
Finlanda, Iugoslavia, Bulgaria, 
România, U.R.S-S-, Polonia și 
Olanda. în primele trei me
ciuri, Rapid București a dis
pus cu același scor (3—0) de 
reprezentativele feroviare ale 
Eulgariei, Olandei și Cehoslo
vaciei. Rezultatul meciului cu 
reprezentativa feroviară a 
U.R.S-S. nu ne-a parvenit pînă 
la această oră. Vom reveni cu 
amănunte

f

în eChipâ, ridicarea lorbaliste
valorică în vederea omogeni
zării lotului nu a fost o sar
cină de loc ușoară. Pentru 
acest rrfotiv considerăm că 

meritul antrenorului CON- 
STANT1N LACHE este cu atît 
mai mare. Lui și harnicelor

sade eleve le adresăm sincere 
felicitări.

Iată, în fotografia noastră, pe ’ 
proaspetele campioane ale țării 
surprinse la ci te va clipe după 
jocul din etapă finală : (în rîn- 
dul de Sus, d.e la stingă la 
dreapta) Elena Postelnieu, Hilda

Iirivniak lolanda Rigo, antre
norul Constantin Laehe, Tereza 
Secheli, Roswita Neurohr; (în 
rindul de, jos) Lucreția Neagoe, 
lolanda Benko, Anca Lucreția, 
Angela Moșu, Ana Nemetz (că
pitanul echipei), Georgeta Bra- 
tie.

așa

t

La liceul cu program de educație fizica din Buzău

Așezat în inima orașului 
Buzău, străvechiul liceu ,.B. 
P. Hasdeu" a primit în toam
na anului trecut primii elevi 
la cursurile cu program de 
ediicatie fizică. 64 de fete si 
băieți, după ce au trecut 
prin sita unor examene rigu
roase, au început lecțiile cla
sei a V-a. Un experiment me
nit să elucideze căile specifice 
pentru dezvoltarea fizică ar
monioasă a copiilor și depis
tarea viitorilor sportivi de 
nădejde.

— Începutul a fost greu — 
ne mărturisea directorul liceu
lui, Constantin Ghigulescu. 
Se punea întrebarea dacă sar
cinile complexe impuse de 
proqrama școlii, antrenamen- 

-- pentru
ramură 
elevilor 
de asi- 
deprin- 
cei mai

tul și preocuparea 
perfecționarea intr-o 
de sport nu vor crea 
dificultăți în procesul 
milare și formare a 
derilor. Am apelat la 
experimentați profesori din 
liceu și, împreună, am îmbi
nat sistemul de expunere a 
noțiunilor de clasă cu cele 
de antrenament, in așa ma
nieră incit sa evităm supra
solicitările. După primul an 
de activitate, bilanțul este po

ziliv pentru „toată lumea" : 
sportul a mărit considerabil 
interesul copiilor pentru în
vățătura, existând o deplină 
concordanță intre educația in
telectuală și cea fizică.

Să vedem acum, pe scurt, 
cum au fost oiganizăte cla
sele cu program de educație 
fizică.

După o prealabilă legătură 
cu directorii celor 15 școli 
geherale din localitate, după 
difuzarea unor afișe și mate
riale de popularizare prin 
oraș, au avut loc concursuri 
de selecție. Cei vizați au sus- 

. ținut ultimele prcbe de con
trol pe baza sportivă a liceu
lui, unde —• din peste 200 de 
candidați — au fost admiși 
64 de fete și băieți, împărțiți, 
apoi, după aptitudini, în două 
clase : atletism și gimnastică. 
Fiecare clasă a avut cile doi 
profesori de speciaiitate, 
unul dintre ei funcționînd și 
ca diriginte.

In ce condiții materiale au 
decurs lecțiile de sport ? 
Toată curtea liceului este o 
adevărată bază sportivă com
plexă. Lecțiile au avut un vo
lum judicios, iar colectivul de 
profesori de educație fizică,

aplicînd metoda de antrena
ment în circuit cu dozaj sus
ținut, p obținut rezultate pro
mițătoare. Astfel, numeroși 
elevi ca, de exemplu, Maria 
Buta, Ancă Vîlcov, Adrian 
Partanschi, Stela Sorin, Con
stantin Ungureanu, Viorica 
Tîi-u, Găbriela Bîrhctă și 
Alexandru Sinea progresează 
văzînd cu ochii, anunțîndu-se 
ca viitori sportivi fruntași.

Cum au făcut față elevii în
datoririlor din primul an de 
curs cu program de educație 
fizică ? Iată, cohcret, care este 
părerea specialiștilor și pă
rinților.

CONSTANTIN COMAN, 
profesor de educație fizică, di
rector adjunct al liceului : 
„In anul școlar 1967—1968 
am lucrat cu copii dotați, 
însă nelnițiați in tainele at
letismului și gimnasticii. In 
această perioadă am pus ac
cent pe continua lor dezvol
tare fizică generală, cultivîn- 
du-le, in același timp, gustul 
pentru disciplina preferată. 
In anul următor îi vom spe
cializa pe grupe de probe at
letice și aparate de gimnas
tică. Marea majoritate a ele
vilor au făcut față sută la

sulă cerințelor. De asemenea, 
rezultatele la învățătură șîni 
mai mult decit mulțumitoare 
N-am avut cazuri, dar dacă 
vor apare elevi cu note mici, 
aceștia vor fi eliminați de la 
antrenamente, iar dacă nu-și 
îmbunătățesc situația la învă
țătură, ii pom transfera la 
alte școli, fără program de 
educație fizică. Cine iubește 
sportul, trebuie să iubească 
și cartea".

ANA IAMANDI. casnică : 
„De cind practică atletismul, 
fetița mea a făcut chiar pro
grese la învățătură. Progra
mul școlii este, cred eu, ac
cesibil tuturor copiilor.

PARASCHIVA BÎRHOTA — 
infirmieră : „Deși ii plăcea 
mllzica, fata mea s-a îndră
gostit acum mai mult de gim
nastică. Nu știu dacă va face 
performanță, sînt însă bucu
roasă de felul cum se dezvol
tă. N-am observat la ea efor
turi suplimentare pentru stu
diu".

OTILIA CONSTANTJNES- 
CU — bibliotecară : „Sportul 
creează băieților mei poftă și 
pentru alte lucruri. Ei res
pectă cu strictețe programul 
vieții de elev : pregătirea lec
țiilor, somnul, televizorul etc. 
Cornel și Cristian sînt premi- 
anți".

Se spune — și pe buna dreptate 
că ne lipsesc comediile. Dar daca 
ne-ar lipsi numai comediile, încă n-ar 
fi prea rău. Nici cu tragediile insa 
nu stăm prea bine, nici cu dramele, 
nici cu documentarele. Deoarece — 
ni se explică — lipsesc scenariștii. 
Există regizori, actori, operatori, cas
cadori, reflectoare, platouri, dar scena
riștii se lasă mai greu. Altfel, ar ploua 
cu opere de artă in cinematografie și, 
desigur, ar mai da și pe alături, astfel 
că .și teatrele ar putea să-și completeze 
repertoriile, lăsîhd o îmbucătură bună 
și prozei, poeziei, chiar și ceramicei, 
monumentale.

In această secetă de scenarii (pe 
care toată lumea le .dorește, cu măr
turisită sinceritate, îndrăznețe), iniția
tivele de gen trebuie sprijinite cu entu
ziasm.

Mai ales dacă ele se întorc la izvoa- ' 
rele filmului, la acele comedii care 
ne-au îneîntat copilăria.

' Și anume, la comedia burlescă.
Rîndurile de față urmăresc să salute 

pe creatorii filmului sucevean „26—0", 
pentru simplitatea lor în narațiune, 
pentru spontaneitate, pentru folosirea 
unor oameni obișnuiți in roluri în care 
alții epuizează actori cu experiență.

La baza scenariului stă un fapt în

aparență banal: pentru a fi promo
vată in categoria „C“ o echipă de 
mina a treia— Foresta-Moldovița — e 
silită să învingă o echipă de mina 
a doua — C.F.R Suceava. Dar nu 
cu 5—1 sau 8—2 sau 11—0 (ceea ce 
ar obliga la un strep-tease în plin 
teren), ci, cel puțin la o diferență de 
scor de 20 de puncte pentru a atinge 
golaverajul necesar. Urmărind reali
zarea scorului planificat au loc deri
zorii mașinațiuni de culise, traficuri
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de influență pompieristice și promi
siuni de premii mizere în bani.

Ziua meciului constituie punctul 
culminant al comediei. Viitorii învin
gători se faultează singuri, cad cu 
nasul în minge în vreme ce viitorii în
vinși îi încurajează discret („Hai Cbro- 
ciac!“, „Ura, Chifor!’, „Dai, Oftro- 
schil"). Portarul echipei C.F.R. Su
ceava greșește ieșind in calea balonu
lui, dar înaintașii Forestei reiau și 
după lufturi care zmulg hohotele de

ris ale publicului, înscriu. Pentru ca 
scorul propus de 20—0 să nu dea de 
bănuit, el e ridicat la 26—0. Ultimele 
șase goluri lasă în umbră mersul lui 
Chaplin și cățăratul lui Harold Loyd. 
Unul din înaintași marchează cu o 
gheată — mingea evitindu-l cu încă- 
pățînare —, altul execută penălty-ul 
folosindu-șl basca bine umflată și' le
gată la gură.

S-ar putea ca pentru amatorii de 
fotbal culmea gagurilor să fie întru
chipată în acele execuții ale extremei 
stingi care, rupînd mingea la fiecare 
șut, marchează simultan doua goluri 
(14—0, 16—0, 18—0), sau imaginea
antrenorului care umple cu pioneze 
și mazăre fiartă bocancii propriei sale- 
echipă.

Lipsa peliculei nu poate motiva în 
nici un caz menținerea acestei savu
roase comedii in fază de repetiții. Ea 
trebuie filmată' în pitorescul decor al 
Moldoviței fără a se omite secvențele 
de umor negru din culise (săruturi 
ucigașe, lupte de jiu-jitsu) care con
duc într-un ritm alert spre federația 
de specialitate.

Socotim, de aceea, inutilă și frivolă 
ideea unei coproducții hispano-italo- 
sucevene, cu apariția lui Eusebio și 
a lui Domenghini in rolurile Coroviac 
și Chifor și propunem — in eventua
litatea tărăgănării filmărilor — relua
rea spectacolului in parcuri și piețele 
publice.

Camil BACIU

RAPIDULUI
„CUPA DUNĂRII”.
Galați a invitat formațiile 
Energia
Bucbrești și
Micuții luptători bucureșteni 
au dominat întrecerile, cuce
rind trofeul primei ediții, 
lată și câștigător ii pe catego
rii : 33 kg — V. Tomescu 
(Rapid), 38 kg — C- Patru 
(Rapid), 42 kg — V. Rapanză 
(Rapid), 47 kg — V. Gheor
ghiu (C.S.M. Galați), 53 kg 
— C. Dumitrache (Rapid), 
57 kg — Gh Mihai (Energia).

CJEFS

Constanța, Rapid
C.S.M. Galați.

GH. ARSENE si ST. CON-
STANtîNESCV, ’ corespon
denți.

DE LA I E A.B.S
Biletele pentru Mitingul aviatic care va avea loc 

duminică 16 iunie orele 10 la aeroportul Băneasa 
se găsesc de vînzare la casele : Smîrdan nr. 13, 
Obor, Agenția C.C.A., Agenția Loto-Pronosport 
din Calea Victoriei, stadionul Republicii, la agen
țiile Loto-Pronosport, la responsabilii sportivi din 
întreprinderi și instituții și la responsabilii culturali 
din facultăți.

LICEUL AGRICOL Nr. 2 (RAIOVA
Str. Breslei nr. 97-telefon 14.28

ANUNȚĂ

Concursul de admitere din 17-27 iunie 1968, pentru 
specialitățile :

- ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE
- CULTURI IRIGATE

Se primesc absolvenți ai școlilor generale din toată 
țara, băieți și fete, în vîrstă pînă la 18 ani.

Candidați! vor prezenta la înscriere, în perioada
1-16 iunie a.c., următoarele acte :
- Cerere
- Certificat de naștere și copie
- Certificat de absolvire a școlii generale
- Certifică! medical
- Buletin de analiza sîngelui și rezultatul exame

nului radiologie pulmonar.
OBIECTE DE EXAMEN : română și matematică.

Asociația generală a vînătorilor și pescarilor 
sportivi pune la dispoziția acvariștilor, prin maga
zinele sale din str. Brezoianu nr. 19 și Beloianis nr. 8, 
un sortiment variat de pești exotici, hrană pentru a- 
ceștia (daphnia vie și uscată) în cantități suficiente, 
acvarii de diverse mărimi și modele, pompe de aer 
pentru curent de 120 și 220 V, precum și încălzitoare 
electrice. în zilele de luni, marți, miercuri, vineri și 
sîmbată, magazinele sînt deschise în permanență în
tre 9,30-18,30, joi între 9,30-12,30 si duminică între 
9,30-13,00.

Tr. IOANITESCU
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■ nevoie de o noua
suspendare ?

QUO VADIS?
• Pregătirea echipei naționale în campionat • Cît 

mai multe partide oficiale și amicale • A fost reîn
ființat lotul republican B și 'Șiaugurat lotul de tineret li 
.• Lotul A pentru întîlnirile din toamnă.

Ieri, .antrenorii echipelor 
din divizia A ah fost convo- 
cați lâ București pentru două 
consfătuiri, în compania Co
misiei de selecție Și a Birou
lui federal.

Mai întîi secretarul gene
ral, tov. Ion Șiclovan, a pro
pus .spre dezbatere cîteva 
puncte de vedere. Tehnicie
nii au fost întrebați dacă a- 
deră la ideeă pregătirii echi
pei naționale, în afara cam
pionatului, dacă sînt. de a- 
cord âu un sistem de pre
gătire unic pentru toate e- 
chipele etc. După cîteva ore 
de dezbateri Em. Vogi, preșe
dintele comisiei de Selecție, 
it prezentat îii fața Biroului 
federal sinteza opiniilor ex
primate de antrenori. Spi
cuim cîteva mai importante:

• Toți ântrerioril au fost 
împotrivă Unui proiect de 
pregătire a echipei reprezen
tative în afara campionatu
lui ;

Ei Sînt paftisânli Ideii câ 
toate echipele de tiheret, de 
pe lingă cluburi, Să aibă con
diții de pregătire excelente, 
pentru a reedita, âștfel, ex
perimentul făcut cîndvâ cu 
echipa Viitorul.

• Jucătorii selecționați să 
fie antrenați alternativ la clu
buri și în microetape de pre
gătire centralizată, ponderea 
principală revenind cluburi
lor.
• Ei n-au împărtășit ideea 

unui sistem de pregătire unic, 
pentrU toate echipele noastre, 
ârguriientlnd câ există mari 
ți numeroase diferențe între 
echipele militări, studențești 
ți sindicale.
• Au cerut sâ fii publi

cat din titnp calendarul in
tern și internațional pentru 
ultima parte a anului 1968.

9 Nu și-au asumat rie-

PENTRU PROMOVAREA IN DIVIZIILE A Șl B
Comisia de competiții â Fe

derației român» de fotbal a 
Stabilit aseară, prin tragere 
la sorți, în prezența delegați- 
lor echipelor, grupele de ba
raje pentru promovarea în di
viziile A și B, precum ți pro
gramul de disputare a parti
delor. Iată programul i

Grupa pentru promovarea 
în divizia A: 23 iunie i Crișul 
Oradea — Progresul Bucu
rești, Steagul roșu—Politeh
nica Galați; 26 iunie i Steagul 
roșu — Crișul, . L ‘ 
Progresul j 30 iunie .
— Politehnica, Progresul — 
Steagul roșu.

Grupa A pentru promova
rea in diviziâ B: 23 iunie 1 
Gloria Bîrlad — Progresul

Politehnica <— 
i Crișul

Implicații da ordin social, 
sportiv, psihologic ți educa
tiv. Din cita cunoaștem, in 
țările cu potențial fotbalistic 
chestiunea transferărilor este 
de mult elucidată în para
grafe trainice ți puține la 
număr, limpezi ca orice text 
de lege, incit perioada afec
tată pentru trecerea jucători
lor de la un club la altul se 
desfășoară simplu, calm, 
tară presiuni de nu mal știm 
cîte atmosfere.

F. R. Fotbal a publicat 
joi 6 iunie proiectul viitoru
lui râgulâment de transferări 
ți dorește ca el să intre în 
vigoare de lă 15 iunie. Cei 
care ne-âu răspuns pînă 
acum, exponențl aj opiniei 
publice, îșl exprimă nemul
țumirea față de această si
tuație precipitată.

în continuare, despre mo
dul de redactare a proiectu
lui. Textul este greoi, con
fuz și neglijent întocmit Ar
ticolele 4 și 5 din secțiunea 
a III-a sînt o mostră de idei 
încîlcite. Nu se afirmă răs
picat introducerea dreptului 
de legitimare pe termen li
mitat și nu se menționează 
cine poate beneficia de acest 
prerogativ (diviziile A, B, C, 
campionatele județene, junio
rii, toți fotbaliștii de la noi?). 
In primă parte a articolu
lui 6, din secțiunea a IX-a, 
sînt pienționați doi termeni: 
„jucătorii care părăsesc loca
litatea de domiciliu pentru 
îndeplinirea serviciului mili
tar, sau pentru continuarea 
studiilor" și celălalt pol, „mi
litarii care și-au terminat sta- 
fiiui, ca și absolvenții insti
tutelor de învățămirit supe
rior"... etc. Jn partea finală, 
la o distanță de... 3 rînduri, 
autorii proiectului au uitat 
pi imul termen, referlndu-se 
concluziv numai la catego
riile de jucători încadrate în 
termenul secund. O afirma
ție existentă în articolul 7

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • LOTO
De la etapă la etapă, con

cursurile Pronosport înregis
trează premii din cele mai 
mari. Recordul premiilor din 
acest an îl deține Frâncisc 
Dudaș din Cluj, care a obți
nut 147 206 lei la concursul 
nr. 15 din 14 aprilie a.c. îl 
urmează ;
București 
Gheorghe 
București 
Gheorghe 
Mușuroiu;
ra cu 76 514 lei, Boni Rădu- 
lescu din București cu 75 000 
lei, Dinu Antonică din Lehliu 
cu 67 626 lei și Gheorghe 
Truță din București cu 
61 677 lei.

Neacșu Mitu
cu 122174
RăduleScu 

cu 120 885

din 
lei, 
din 
lei,

Cerbu din comuna 
județul Hunedoa-

am* '„L.

ponsabilități precise, în pri
vința pregătirii și randamen
tului jucătorilor lor, rfleti- 
vînd pe larg cît este de im
proprie structura de organi
zare a fotbalului nostru.

>• Părerile lor au fost con
cordante în jurul ideii de a 
se jură cît măi multe parti
de oficiale și Amicale, în suc
cesiunea duminică—miercuri 
—duminică.

• Antrenorii au arătat că 
sporirea volumului antrena
mentelor, dintr-un eiclu sâp- 
tămînal (propus de către co
misia de selecție) nu este po
sibilă decît cu jucătorii ti
neri (pînă la 21—22 de âni), 
cei vîtstnici fiind plafonați ca 
potențial fiziologic și refrac
tari.

• Comisia de selecție a 
propus sâ fie adus un antre
nor străin pentru pregătirile 
echipei nâționăle. Reacțiile 
tehnicienilor de lă cluburi au 
fost divergente, dar toți âu 
fost de acord să fie solicitată 
o somitate îh materie, dacă 
ideea se va stabiliza. Nu S-a 
dat răspund la întrebarea 
cum ar colabora antrenorul 
străin cu membrii comisiei 
de selecție.
• A foit reînființat lotul 

B șl inaugurai lotul de ti
neret II.

• Ă fost acceptat lotul pre
conizat pentru întîlnirile din 
toamnă, care va efectua, de 
la 1 iulie, două săptămîn! de 
pregătire la Brașov i Coman, 
Răducâriu, Dătcu (portari), 
Sătnjăreanu, D. Nicolae, Hăl- 
măgeanu, Bărbii, Ivăncescu, 
Dan Coe, Mocanu, Deleanu, 
Crețu (fundași), Ghergheli, 
Dumitriu III, Libardi, Petes- 
cu, Dinu (mijlocași), Pîrcă- 
lab, Sasu, lancu, Dobrfn, Gro- 
zea, Voinea, Tufan, S. A- 
vrain, Kallo (înaintași).

Brăila, Victoria Roman — 
Chimia Rm. Vîlcea ; 26 iunie: 
Victoria — Gloria, Chimia — 
Progresul; 30 iunie : Gloria— 
Chimia, Progresul — Victoria.

Grupa B pentru promova
rea în divizia B : 23 iunie i 
Gaz metan Mediaș — A. S. 
Cugir, Chirilica Tîmăveni — 
Metalul Tr. Severin ; 26 iu
nie : Chimica — Gaz. metan, 
Metalul — A. S. Cugir; 30 
iunie i Gaz metan — Metalul, 
A. S. Cugir *- Chimica.

Orașele în care se vor dis
puta partidele din flecare 
grupă vor fi stabilite în 
cursul zilei de azi, deoarece la 
propunerile inițiale s-au ri
dicat diferita obiecții.

TRANSFERĂRILOR (D
din secțiunea a V-a (îm
părțirea regulamentului pe 
„secțiuni" reprezinți îrttr-ade- 
văr cevâ nou), esta infirmată 
în articolul 9 din âecțluneâ a 
Vl-a. O dată se spune că acei 
fotbaliști care nu joacă timp 
de 2 ani nici pârtide oficia
le, nici amicale, au drept să 
se transfere unde vor, iar ul
terior, despre jucătorii aflați 
aproximativ în aceeași cir
cumstanță ie precizează că 
pot participa, în acest inter
val, la meciuri amicale in
terne Și internaționale.

Dar, să trecem la fond. Se 
aștepta ca viitorul regulament 
de transferări să conțină 
principii echitabile pentru cei 
doi termeni ai vieții fotbalis
tice ; club-jucător, să desfiin
țeze antagonismele dintre ei. 
Este necesară o armătură le
gică care să confere drepturi 
egale cluburilor sindicale, mi
litare și studențești. Se aș
teaptă ca rodul muncii celor 
ce investesc, ani de zile, bu
nuri materiale și morale, în 
opera de formare a jucători
lor tineri, apți de perfor
manță, să fie apărat după 
cuviință de către noul regu
lament, Toate aceste dezide
rate, aparent disparate, igno
rate ani de zile cti rezultate 
negative pentru fotbalul ro
mânesc, și-ar fi găsit o re
zolvare inatacabilă, dacă pen
tru toți jucătorii dih divi
ziile A și B s-ar fi introdus 
clauza legitimării pe terme
ne variabile, dar limitate.

In fața acestei clauze n-âr 
fi trebuii să existe decît 
două alternative : jucătorul să 
se poată transfera numai du
pă expirarea termenului sta
bilit ; sau, atunci cînd clauza 
ar cădea mai devreme, în vir
tutea acordului reciproc din
tre cele două părți. Divizia 
„B“ face pârte din sectorul 
de performanță. A lua anual 
cîte un jucător fără dezle
gare, din fiecare echipă de 
„B“ înseamnă a le obliga să 
plătească un tribut, care le 
va menține mereu în medio
critate și în condiții de infe-

La concursul Pronosport 
nr. 23 din 9 iunie, premiul I 
a fost obținut de Jeari Dinu- 
lescu din Băile Herculane și 
Andrei Lukacs din Cluj, care 
âu obținut flecare cîte 59 345 
lei, Jucînd pe buletine 50V«.

Cu programul din 16 iunie, 
concursurile Pronosport Intră 
în sezonul de vâră. Amintim 
partlcipanților că la con
cursurile din sezonul de vâră, 
an de an s-âu înregistrat 
surprize din cele mai mări 
și în consecință au fost ob- 
ț’tiule numeroase premii de 
valoare. Ca atare, oriunde vă 
aflați, nu neglijați să vă de
puneți buletinele Pronosport

Luptă aeriană pentru balon (Fază dih meciul 'Metalul București — Ceahlăul Piatra Neamț, 
divizia B, seria I). Foto: V. ONESA
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A căzut cortina peste ulti
mul act al pasionantului cam
pionat al diviziilor B și C. In 
dorința de a informa cititorii 
noștri care este punctul de 
vedere al F.R. Fotbal față de 
calitatea acestui campionat, 
ne-am adresat tovarășului 
FLOREA TANASESCU, se
cretar general adjunct al 
F.R.F., cu următoarele între
bări i

— Ce nivel a avut — 
după părerea dv. — fot
balul practicat în diviziile 
B și C în acest campionat 7 
— Ultima ediție a campio

natului diviziilor B și C s-a 
desfășurat, în linii generale, 
la un nivel mediu. In prima 
serie a diviziei B, au exis
tat, după valoare, două grupe 
simetrice i Politehnica Iași, 
Politehnica Galați, Electronica 
Obor — echipe bune, Victo
ria Roman, C.F.R. Pașcani, 
Poiană Cimpină, Chimia Rm. 
Vîlcea — echipe submediocre, 
în seriâ a 11-â, lâ prima im
presie, s-ar putea crede că 
nu < fost un vizibil decalaj 

. . câ metan, A. S. Cugir, 
C.F.R.I.R.T.

rioritate juridică. Este o falsă 
modalitate pentru întărirea 
echipelor de A.

Credem că cluburile Și aso
ciațiile sportive nu trebuie să 
aibă drept asupra jucătorilor 
pe toată perioada carierei 
lor sportive, dar nici nu tre
buie să fie spoliate prin sur
prindere. Promovarea fotba
liștilor talentați să fie stimu
lată, drumul ei netezit de 
obstacole, dar ordonat de 
principiul Jucătorul este in
tangibil în etapa de legiti
mare, putînd fi solicitat nu
mai după expirarea ei". Cu- 
noseîndu-se din vreme data 
la care expiră legitimarea 
fiecărui fotbalist din divi
ziile A și B, situația este 
compatibilă cu spiritul de 
prevedere. In schimb, din 
sectorul fotbalului de masă 
(campionate județene, divi
zia C), echipele din sectorul 
de performanță pot fi împu
ternicite să transfere jucă
tori fără dezlegare, în condi
țiile articolului 10 din 
proiect

Tn virtutea ideii despre ne
cesitatea unor relații echili
brate club-jucător, dreptul 
primului termen de a pre
lungi cu încă un an legiti
marea jucătorilor din echi- > 
pele diviziei A (art. 5), fără 
asentimentul acestora, ni se 
pare neavenit. Numai echita
tea dintre cei doi factori, 
club-jucător, poate instaura 
tin climat de colaborare dis
ciplinată, nici unul dintre ei 
nu trebuie să se afle la dis
creția celuilalt și nu poate 
modifică unilateral durata an
terior stabilită a perioadei de 
legitimare. Clubul permanent 
prevenit, știe că la o anu
mită dată expiră legitimarea 
unui (unor) jucător (i) și 
poate lua, din vreme, măsura 
cuvenită; nici un temei nu 
poate argumenta renunțarea 
la consultare, la înțelegere, 
la drepturi și îndatoriri reci
proce între club și fotbaliști.

Remus BOGDAN

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr. 23 DIN 

5 IUNIE 1968
EXTRAGEREA I t catego

ria a II-a i 6 variante a 7 432 
Iei ; â III-a i 41,ă a 1157 lei; 
a IV-a i 226,5 a 272 lei ; a 
V-a i 694,5 a 88 tei; a Vl-a i 
3 798 a 22 lei.

EXTRAGEREA a II-a ! ca
tegoria I t 1 variantă a 31106 
lei ; a Il-a 1 2,5 ă 13 479 lei; 
a III-a i 24 a 1612 lei; a 
IV-a I 142 a 328 lei; a V-a : 
597,5 a 78 lei; a Vl-a i 2 477 
a 26 lei.

Premiul excepțional în va
loare de 41164 lei reprezen- 
tînd fondul nedistribuit de Ia 
categoria I, se va atribui prin 
tragere la sorți unei variante 
de categoria a II-a.

Intervîu cu Florea Tănăsescu. secretar general adjunct al F.R.F.
valoric. El însă a existat șl 
s-â manifestat în partidele a- 
cestui campionat. S-au deta
șat Vagonul și Crișul, ce au 
practibât un fotbal de uri bun 
nivel tfehhic. In același timp, 
însă, au fost formații că s-au 
zbătut în mediocritate, 
Gaz "
C.S.M. Reșița, 
Arad, care au mizat rămîne- 

rea în „B“ pe avantajul jocu- 
rilor pe terenul propriu.

t — Apreciați că s-au cali
ficat cele mai bune echipe 
in divizia A și în baraj 7
— Atît clasamentul, cît și 

valoarea lor ne îndreptățesc 
să afirmăm că în divizia A 
s-ați calificat cele mai bune. 
Politehnica Iași (antrenor I, 
Zaharia), avînd un lot mai 
omogen Și jucători cu mai

multă experiență, era prima 
favorită. A confirmat. Vago
nul Atad, în schimb, culege 
roadele unei activități mai 
îndelungate. De cițiva ani, an
trenorul Tonia Jurcă a mun
cit cu pasiune pentru atin
gerea acestui obiectiv. Cît des
pre locurile 2, acestea au re
venit echipelor care au emis 
pretenții la uri loc fruntaș 
chiar din prima etapă și au 
luptat pînâ la ultima: Poli
tehnica Galați (seria I) și 
Crișul Oradea (seria a Il-a). 
Evidențiere deosebită merită 
Crișul Oradea (antrenor A. 
Ferentz), unde, cu multă răb
dare, a fost format un lot tî- 
năr, cu elemente talentate. 
In ce privește pe Politehnica 
Galați, âfci s-a introdus o 
reală disciplină în muncă iar

Cu Aurel VERNESCU
pe drumurile performantei...
• Drum cu peripeții ® Toată echipa... doarme ® Flotila, 
se acoperă de glorie® Hansen învins cu trei secundei® în 

frunte, „numărul 36" ® Sprinterul de la Snagov — campion 
al lumii • Miracolul s-a produs în ultimul schimb... ® Ce 

declară Gert Fredriksson ?f
August e, prin tradiție, luna cînd — plecată din zeci 

de țări ale lumii —flotilă caiacelor și canoelor se ali
niază, falnică, la starturile europene sau mondiale, 
întimplare unică in istoria sporturilor nautice, in vara 
lui 1963, desigur, tot intr-un miez de august fierbinte, 
starturile s-au contopit într-o dublă competiție de 
asemenea amploare care avea să ofere învingătorilor de 
două ori mai multe titluri, medalii ți buchete de ga
roafe.

Apele de la Blisko Jezero fji așteptau liniștite, 
oaspeții. Printre ei ■— sportivii români, plecați in cea 
mai temerară expediție de pînă atunci, pentru care se 
pregătiseră, de fapt, încă după ștafeta de la Poznan. 
Poate de aceea, în autobuzul care străbatea autostrada 
de la Belgrad era atita bună dispoziție... Intr-Un colț al 
mașinii, Aurel Vernescu privea, vesel, dar puțin obosit, 
frumusețea peisajului. Părea că uitase micile necazuri 
din scurtul cantonament de la Văliug — frig, ume
zeală peste tot, pînă și în camere, antrenamente făcute

nr. 36 zboară ca un bolid printre balize. O ultimă 
speranță — finișul. Poate că românul va da semne de 
oboseală după această cursă fantastică. Vernescu e însă 
irezistibil. Cîștigă la pas, cu un avans de aproape trei 
secunde și Hansen trebuie să se mulțumească, deocam
dată, cu titlul de „vice". Campionul lumii, și pentru 
a doua oară — al Europei, era Aurel Vernescu, sprin
terul de la Snagov.

Cursa medaliilor continuă. în proba de dublu, Vernescu 
concurează împreună cu Mircea Anastasescu, formînd 
un cuplu redutabil, dar care — cu o nivelare a vîrste- 
lor — ar fi fost, poate, invincibil. Așa însă... Cu mai 
puțin de 30 de sutimi de secundă în urma învingătorilor, 
Vernescu și Anastasescu au ocupat locul II. Dar. a fost 
tot o Victorie românească Nicoară și Ivanov au urcat 
primii podiumul de onoare. Apoi, din nou fntîlnire cu 
Hansen, de data aceasta în probă de 1 000 m — în care 
danezul era imbatabil. Hansen și-a luat, într-adevăr, 
revanșa, dar n-a dștigat decît cu două sutimi de se
cundă ! N-a lipsit mult ca tn finalul acestei curse dra
matice Vernescu să producă cea măi mate surpriză 
a campionatelor. «

W
Tot despre Jayce, dar dintr-o altă seară a amintirilor, 

cînd ascultam, fără martori, sub sălciile Snagovului, 
povestea captivantă a ștafetei de la Blisko Jezero. Se 
intimplase așa...

„Era a 15-a (') probă Ia care urma să iau startul. 
Oboseala se ivise mai demult, dar am altingat-o re
pede. Nu era încă vremea odihnei. Așteptam acum cu 
încredere ștafeta. Oricum, speram Ia un. loc fruntaș Din 
echipa noastră, primul schimb este Anton Tvănescu. 
Start. Ti urmăresc și nici eu, nici ceilalți caiaciștl nu 
înțelegem nimic. Ivănescu rămîne tot mal mult în 
urmă. Am pierdut! Se schimbă pe poziția a șasea (!). 
H. Ivănov are de refăcut o distanță de 7—8 bărci. 
E prea mult. Nici Niedâra nu poate reduce handicapul. 
In fine, rîndul meu Tot pe locul 6! Dacă aș Intra 
în plutonul fruntaș, s-ar putea ctștiga „bronzul" Am 
început să trag așa cum n-o făcusem niciodată si cum 
nici nu credeam că o pot face Nn vedeatn decît șiruri 
de baloane colorate Ca prin ceață, pontonul, cevâ 
riegru, încă atît de departe, A fost cea mai mare cursă 
a carierei mele. Ceea ce părea incredibil, era aproape, 
gata-gata să se realizeze Nu un „bronz", ci titlul su
prem i tă 300 m l-am ajuns pe concurentul sbvietic. 
Șl, de-atunci, pînă la sosire nu mai știu ce a fost Cine
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comportarea întregii echipe 
atins un nivel bun. Cîteva cu
vinte despre două pretendente 
lâ locUri fruntașe în seria a 
II-a : Politehnica și C.F.R.
Timișoara. Schimbările dese 
ale conducătorilor tehnici au 
avut repercusiuni asupra 
comportării formațiilor timi
șorene, mai ales în returul 
campionatului, ele eliminîn- 
du-se din cursa pentru pri
mele locuri.

— Care este părerea dv.: 
diviziile B și C sînt o pe
pinieră de tineri fotbaliști 
de viitor sau un refugiu 
pentru elementele plafo
nate 7
— Tn marea majoritate, 

echipele din diviziile B și C 
sînt formate din elemente ti
nere, cu perspective de a 
crește. In acest ari, cu Ocazia 
formării echipelor de tineret- 
rezerve ale divizionarelor A, 
mulți jucători tineri au fost 
promovați din „B‘ și „C" De 
asemenea, trebuie să arăt că 
destule elemente care s-au 
evidențiat în echipele divi
ziei A sînt provenite din di
viziile inferioare. Iată cîteva 
exemple: Dinu (Dinamo
București) și N. Ionescu (Pe
trolul) au fost promovați de 
la Metalul Tîrgoviște ț Gh. 
Nicolae și Ciutac (Steagul 
roșu) de la Chimia Făgăraș ; 

Grama (Progresul 
București) de la 
Ș. N. Oltenița ;
Fl. Dumitrescu 
(U.T.A.) de la Mi
nerul Anina : Si- 
mtonaș (Dinamo 
Bacău) de la Vic
toria Roman... Aș 
vrea să mai arăt 

echipe au o medie 
mică • Minerul Baia 

că multe 
de vîrstâ ___  ____
Mare (divizia B), Oțelul Ga
lați, Gloria Bîrlad, Progre
sul Brăila, Chimia Făgăraș, 
Medicina Cluj, Recolta Cărei 
(divizia C). Este adevărat însă 
că încă unele formații adă
postesc păsări călătoare, ele
mente plafonate, ajunse la o 
vîrstă înaintată, ele fiind un 
balast în diviziile noastre in
ferioare. Asemenea elemente 
întîlnim l.a C.F.R. Pașcani, 
Olimpia Oradea — din di
vizia B. Rapid Plopeni, Pro
gresul Strehaia, U.M Timi
șoara. Metaiui Copșa Mică — 
din divizia C.

Sperăm Trisâ ca în viitorul 
campionat acțiunea de întine
rire a formațiilor va continua, 
mâi ales că unele centre de 
juniori au crescut deja tineri.

P. VINTILA

parca mai greu ca aricind Părea că uitase șt de 
Hansen Sprinterul Europei avea acum cu doi ani mai 
mult decît la Poznan f ccția evitării tracului era hirte 
învățată Cum arată orașul Jayce 9 Ce încet merge 
autobuzul' Chiar așa e-a — mașina cu remorca cu 
ambarcațiunile, nu depășea 50 de kilometri la otfl. 
Să mergi cu așa viteză, era aproape chinuitor. Si 
mai întîmplat să se rupă ancoratul bărcilor. Asta mai 
lipsea I Oprește, leagă din nou cu sîrmă toate caiacele 
și candele In sfirșit, din nou la drum Dar tot Cu 
50 de kilometri la oră. Așa se face că atunci cînd a 
ajuns la Jayce, cel mai rapid caiacist al Europei nu 
avea decît o dorință: să... doarmă r Echipa noastră a 
ocupat în grabă eamera rezervată și peste cîteva minute 
toată lumea visa titluri și medalii.

★
De data aceasta, reporterul cere îngăduința cititorilor 

sa inverseze cronologia faptelor și Să înceapă cronica 
de la Jayce oii memorabilul final al echipei de ăttr 
a României, marea învingătoare a campionatelor mon
diale și europene de pe lacul Blisko. Bilanțul a fost, 
atunci, de-a dreptul impresionant și a făcut senzație iii 
întreaga lume sportivă: sase titluri de dubli campioni, 
ai continentului și mondiali, patru medalii de argint 
și una de bronz România — pe primul loc în clasa
mentul pe națiuni.

începuse să bată vîntul spre malul unde se făceau 
ultimele premieri. Pe cel mai înalt catarg, faldurile ■ 
tricolorului românesc se desfășurau larg, îh toată fru
musețea și strălucirea lor. Fusese ridicat acolo, sus, 
spre cinstirea flotilei biruitoare, sure cinstirea marilor 
campioni români, V. Nicoară, H. Ivanov, S. Ismailciue 
A. Tacovici, A. Sidorov... Și a caiacistului a cărui ambar
cațiune — numărul 36, cunoscut de toți spectatorii și, 
mai ales, de... adversari — spintecase apele agitate ale 
lacului iugoslav. Dă, Aurel Vernescu...

★
Mult așteptata revanșă a danezului Hansen, filial# 

la simplu 500 m ' Detronat la Poznan, Hansen visase 
doi ani victoria în proba care atribuie titlul de cel mai 
rapid caiacist — de data aceasta din întreagă lume. 
O așteptase însă, și o dorise cu toată ființa lui și 
Aurel Vernescu. Padela a săgetat apa lacului. Hansen 
e uluit de forța adversarului. Cartea de vizită trebuie 
însă onorată, cu orice eforturi. Și danezul trage cu 
disperare. Tentativa n-avea nici o șansă. Caiacul cu

Placheta neagră abia se mai zărește în colecția 
trofeelor europene și mondiale Foto I P. ROMOȘAN 

cîștigase ? Avea să hotărască fotografia 1 Victorie I 
Echipa României — pe primul loc, cu o sutime de se
cundă înaintea formației sovietice. Poate că spectatorii 
m-au iertat că atirnci am uitat să răspund aplauzelor 
și m-am aruncat în apa lacului, ca un copil ee-și vede, 
atunci cînd se aștepta mai puțin. împlinit visul 
mare".

★
După ultima finală de la Jayce, un dialog neașteptat, 

onorant pentru orice sportiv al lumii. Celebrul Gert 
Fredriksson, caiacistul suedez, care are în colecția să 
șase medalii olimpice de aur. una de argint și una 
de bronz, ii spunea dublului campion mondial: „Feliei- 
tări pentru glorioasa cursă finală de la ștafetă. Aurel 
Vernescu este astăzi, fără îndoială, cel mai mare nume 
al caiacului mondial. Sînt sigur că te așteaptă și laurii 
olimpiciAurel Vernescu a mulțumit emoționat multi
plului campion care poate nu se gindise încă la succesul 
iui Rolf Pettersson, elevul său, pe lacul Săgami.

Dar, despre expediția niponă in însemnările Viitoare. 
Pînă atunci, doar un „P. S.“ i SPORTUL din 29 august 
196.1 publica lista noilor maeștri emerițî ai sportului. 
Printre ei, Aurel Verheseu, titular de bază îri echipH 
de aur de la Jayce

Dan GARLEȘTEANU
(Va urma)

Duminică, pe stadionul Ciu
lești, la meciul dintre Rapid 
si Universitatea Craiova, am 
fost martorii unor mani
festări rOprobaMle din partea 
ilnor spectatori certați cu u*®" 
ciplina și cu btintfl slnlt.

Tn timpul jocului, anumit» 
decMi ale arbitrului de cen
tru (debutant tn divizia A> și 
unele semnalizări ale arbitri
lor de linie au stirtilt VlVPto- 
teste, cele mal multe ..dintre 
ele exprimate prin injurii $1 
amenințări ia adresa cavale
rilor fluierului. Tensiunea ex
plozivă din tribune a atins 
punctul său culminant W re
priza Secundă, etnd unul «•ti
tre spectatori a aruncât cu j> 
sticlă spre arbitrul da tușa. 
Din fericire, nu s-a produs 
nici un accident, dar sticla a 
căzut foârte aproape de cei 
vizat. Acest act periculos s-> 
produs sub privirile a zecj de 
spectatori de lă tribuna I. 
fără ca măcar vecinii de ban
că al huliganului să acționeze 
pentru a-1 lua de guler ți a-l 
da pe mina organelor de or
dine. Cele cîteva timide pro
teste ale unor spectatori cor 
recțl s-au stins SI ele foMrț* 
repede tn atmosfera generală 
de Indiferentă față de grâva 
faptă săvlrsltă, Foarte neplâ- 
cut Impresionați im foit, să 
constatăm că prin apropiere 
se aflau șl unii dintre supor
terii cei mal fideli al ferovia
rilor, oameni apioplațl de 
echipa giuleșteană. tn stare să 
alerge după ea ptnă Tn orice 
canăt de tară, care aveau pri
mii dațotlă să Intervină pen
tru a potoli spiritele Tnfler- 
blntate șl a-l pune lâ punct 
ne huligan. Spre rușinea lor 
n-au făcut-o, rămtntnd impa
sibili la aceste manifestări ro- 
nrobablle. de natură să arunce 
o umbră asupra Întregului 
public gluleștean.

Este, tn același timp, fte 
mirare că tn lipsa (Inexplica
bilă) a reprezentanților mili
ției, organizatorii nu au luat 
măsuri pentru întărirea Pro
priilor organe de ordine. Pu
tinii oameni angajați pentru 
această treabă tșl pierdeau 
timpul prin spatele porților, 
neavînd cum’ să Intervină tn 
tribune. Ne exprimăm, de 
asemenea, totala surprindere 
pentru acceptarea de. către 
organizatori a vînzfiril berei 
în (Impui meciului lâ bufetul 
amenajat sub tribunele stadio
nului. în astfel de condiții 
era șl normal să tnttlnlm 
printre sbectătorl pe unii mal 
cherChellțl șl puși pe harță, 
avtnd asupra lor șl stltjelejte 
care le goliseră tn prealabil

De fapt, nu-1 pentru Pfjma 
oară cînd pe stadionul Gltl- 
Ieștt sP petrec asemenea lu
cruri. tn trecut, terenul de 
lîngă Podul Grant a mai fost 
suspendat tn cîteva rîrXIurl 
pentru manifestările, necuge
tate ale unor spectatori păti
mași. Oare nu s-a învățat ni
mic dih aceste lecții î Hsb> 
atît de greu ca marea masă 
a suporterilor rajildiștl. Să-t 
potolească pe cel ctțtvă nără- 
vlțl, puși Întotdeauna pe scan
dal, care prin purtarea lor 
aruncă cu noroi In obțaZUl 
tuturor celor ce îndrăgesc ți 
sînt alături de echipa ftero- 
viară ? Sau le-o fi Indiferent 
acestor suporteri dacă forma
ția lor favorită va mal putea 
sau nu să susțină meciuri ofl- 
claie pe propriul teren T

I. MITROFAN



ȘTIINȚA IN SLUJBA PERFORMANȚEI
Astăzi publicăm ultimele răspunsuri primite a'n 

partea unor reputați oameni de știință și cerce
tători, din țară șl de peste hotare, la ancheta In
ternațională inițiată de ziarul „Sportul” pe tema : 
„Rolul șl consecințele cercetărilor științifice asu
pra fenomenului sportiv". Iată cele cinci întrebări 
la care invitații noștri au răspuns după preferințe :

1. Care considerați că a fost aportul cercetări’ 
științifice la realizarea excepționalelor recorduri 
sportive din ultimul deceniu 1

2. In ce direcții cercetarea științifică a pătruns 
mal adine in intimitatea biologică a sportivului 
de performanță ?

3. Rezultatele cercetării științifice in sport sînt 
exprimate doar prin marii sportivi ai lumii, oa
meni cu un potențial biologic excepțional, situat

mult deasupra mediei sau pot fl fructificate Șl 
pentru întărirea sănătății și fortificarea fizică a 
omului obișnuit ?

4. Dacă performanțele sportive actuale sînt re
zultanta unor metode de antrenament perfecțio
nate, sprijinite pe cercetarea științifică, a unei 
alimentații specifice și a unor metode de recupe
rare rapidă; nu considerați că ele pot deveni pri
vilegiul exclusiv al unei minorități umane, care 
poate beneficia de acest cadru costisitor ? Nu 
apare astfel, in perimetrul sportului, o problema 
de ordin moral ?

5. Care sînt preocupările dv. științifice de data 
recentă șl cum se înscriu ele pe orbita unul co
mandament de ordin științific șl umanitar î

Metodele moderne de antrenament sînt 
atît de dificile, incit ele lasă puțin timp 
pentru muncă in

V

folosul societății

Cercetările viitoare

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI,
trebare trebuie răspuns „NU“. 
La sportivul de performanță 
se'obțin date fiziologice căre 
servesc progresului științei 
biologice și care se pot aplica 
și în afara sportului (școală, 
loc de muncă, armată, clinică 
etc.). Intr-o formă sau alta, 
toate servesc omului.

5. In ultimii zece ani, preo
cupările mele au fost orien
tate spre problemele de care 
depinde creșterea performan
țelor sportive. încerc să fun
damentez o teorie despre ca-

trebuie orientate
asupra factorilor care limitează 

depășirea performanțelor

CAMPIOANA MONDIALA LA POPICE
• Jucătoarele noastre au stabilit un nou record mondial (2506 pl)

Formația masculină, pe locul secund

de „intimitate biologică”. 
— Cercetările medicale (nu 
în măsură să vorbesc des- 
cercetările pedagogice și

1. — Performanțele sportive 
sînt rodul fructificării rezulta
telor cercetării științifice, peda
gogice, tehnice și medicale, co
laborării dintre specialiști. Pe
dagogii au perfecționat meto
dele de antrenament, tehnicienii 
au ameliorat pistele de aler
gare, medicii sportivi, bazîn- 
du-se pe cercetări fiziologice, 
au ajutat antrenorii, colaborînd 
cu ei, contribuind la perfecțio
narea criteriilor de selecție la 
fundamentarea principiilor unei 
alimentații corecte etc. Au fost 
studiate avantajele și dezavan
tajele diferitelor metode de an
trenament (ex : interval-trai- 
ning-ul) ale pregătirii sportiva 
în condiții de hipoxie etc. pre
cum și legile ce trebuie respec
tate pentru cea mai bună adap
tare la altitudine. Pe de altă 
parte au fost studiate avanta
jele atrenamentului la altitu
dine medie, ca mijloc pentru 
obținerea unor rezultate înalte 
la joasă altitudine.

2. — Este dificil să răspund 
la această întrebare, fără să cu
nosc sensul exact al termenu
lui

3. 
sînt 
pre
psihologice) au urmat două dru
muri : pe de o parte au fost 
studiate implicațiile efortului 
maximal, pe de altă parte, as
pectele adaptării la o activitate 
fizică de intensitate medie, prac
ticată regulat pe tot timpul 
vieții.

Primul capitol al cercetărilor 
a urmărit două scopuri : să de
termine procesele ce se desfă
șoară în organismul omului ne
antrenat, și antrenat în condi
ții de efort maximal. Rezulta
tele obținute se încadrează în 
patrimoniul cercetărilor științi
fice fundamentale dar parte au 
fost aplicate și în antrenamen
tul sportivilor. Concomitent, ele 
sînt valabile pentru cercetarea 
urmărilor efortului fizic în con
diții de hipoxie (scăzută pre
siune parțială a oxigenului), 
aspect foarte important pentru 
antrenarea sportivilor în vede
rea Jocurilor Olimpice

Cealaltă direcție a cercetări
lor a demonstrat nocivitatea 
imobilizării și regimului de 
viață sedentar, precum și in
fluența favorabilă a activității 
sportive neîntrerupte asupra 
funcțiilor organismului în curs 
de îmbătrînire, supus influențe
lor defavorabile ale mediului 
înconjurător și dăunătoarelor 
obiceiuri ca tabacomania etc.

4. — Metodele de antrena
ment perfecționate sînt accesi-

celor ce acceptă 
timpul și energia 
de antrenament-

bile tuturor 
să-și sacrifice 
unui astfel 
Există, cu siguranță, o problemă 
de ordin moral și social- Dar; 
scopul nostru nu poate să fie 
acela ca o națiune să se com
pună din campioni. Metodele 
moderne de antrenament sînt 
atît de dificile, incit ele lasă 
puțin timp pentru muncă în 
folosul societății. Scopul nostru 
trebuie să fie acela ca fiecare 
bărbat și femeie să atingă 
oarecare grad de obișnuință

ziaru/ui

un
cu

sportul astfel, îneît, activitatea 
fizică să devină o necesitate, 
căreia fiecare dintre ei să-i ră- 
mînă credincios toată viața.

5. — Institutul de medicină 
sportivă de pe lîngă Facultatea 
de medicină din Praga și eu 
personal studiem metodele pen
tru determinarea aptitudinilor 
fizice, ale tineretului și ale per
soanelor cu o sănătate submi
nată. Se efectuează examene 
antropometrice foarte aprofun
date. Din punct de • vedere bio
chimic, mă ocup în prezent de 
studiul pierderilor de electroliți 
prin sudoare și prin protecția 
pielii împotriva razelor ultra
violete cu ajutorul acidului uro- 
canic. Ne preocupăm de ase
menea, de influența favorabilă 
a exercițiilor fizice asupra per
soanelor longilinii și obeze.

După opinia noastră, educația 
fizică sau alte activități fizice : 
sport, turism etc, trebuie să 
facă parte din regimul de viață 
al fiecărei persoane sănătoase, 
sau slăbite și, în unele cazuri, 
chiar al persoanelor bolnave. 
O astfel de activitate ar trebui 
să fie indicată de către medic 
și practicată sub conducerea 
profesorilor de educație fizică 
competenți, în colaborare per
manentă cu medicii specialiști 
in medicina sportivă-

i
prof. dr. J. KRAL

de la Institutul de Medicină 
sportivă de pe lîngă Facul
tatea de Medicină din Fraga

1. S-a ajuns la îmbunătă
țirea diagnosticului, terapiei, 
metafilaxiei și profilaxiei 
traumatismelor sportive, a le
ziunilor și îmbolnăvirilor. 
Constatările medicale, după 
care asupra unui organism

. sănătos — un antrenament 
intensiv și multilateral — nu 
poate avea urmări nocive, 
au determinat mărirea volu
mului și intensității aces
tuia. S-au dezvoltat metodele 
pentru găsirea stabilității stă
rii antrenamentului, care au 
dat posibilitatea unei relativ 
certe indicații a antrenorului 
în desfășurarea antrenamen
tului. Colaborarea dintre an
trenor și medic a devenit mai 
strînsă. S-au găsit mijloacele 
necesare pentru accelerarea 
proceselor de refacere, pen
tru restabilirea mai grabnică 

i a homeostazei după efort 
| (terapie fizică, antrenament 

autogen, dietetic etc.). Unele 
recorduri mondiale se dato- 
resc, printre altele, pregătirii 
atleților în condițiile de hi- 
poxie, adică la altitudine. O 
sporită pregătire a atleților 
de către psihologi și antre
nori cu pregătire psihologică 
s-a răsfrînt pozitiv.

2. Pînă în prezent a fost 
cercetată, din punct de ve
dere medical, în primul rînd, 
funcția cardiorespiratorie. In 
ultimul timp sînt investigați 
factorii care limitează reali
zarea unor performanțe supe
rioare, se caută posibilități 
de influențare a acestora 
(metabolism, sistem endocrin 
și nervos). Se fac serioase 
eforturi pentru realizarea 
unei profilaxii sigure a le
ziunilor țesutului protector, 
deoarece ele determină nepar- 
ticiparea la antrenamente și 
scăderea performanței.

3. Realizările dobîndite în 
sportul de performanță pot fi 
utilizate, bineînțeles, și în 
sportul de masă. Sportul de 
performanță, slujește drept 
model sportului de masă. Și 
sportul școlar capătă tot mai 
mult caracter de antrena
ment și, prin aceasta, devine 
mai eficace din punct de ve
dere biologic. în afară de a- 
ceasta, 
sportive 
exclusiv 
sportului
O parte însemnată a capaci
tății de cercetare se folosește 
pentru studierea urmărilor 
lipsei de mișcare și profi
laxiei acestora, pentru clari
ficarea unor probleme ca: 
reeducare a deficiențelor prin 
sport, organizarea timpului 
liber, recreare etc.

4. Din punct de vedere 
pur medical, la această în-

pacitatea de a realiza perfor
manțe a organismului uman. 
Sînt interesat, de asemenea, 
de posibilitatea transmiterii 
cunoștințelor dobîndite în aria 
sportului de performanță, în 
cea, mult mai cuprinzătoare, 
a sportului de masă.

docent dr. S. ISRAEL 
de la Institutul de Medicină 

Sportivă, de pe lîngă Școala 
superioară germană de Cul
tură Fizică din Kreischa — 

R. D. Germană

LINZ, 11 (prin telefon). — 
Sala Marzkeller din localitate 
găzduiește în aceste zile cam
pionatele mondiale de popice, 
întrecerile marii competiții au 
început luni dimineața, că pro
bele pe echipe, cînd au evoluat 
cîte trei jucătoare și tot atîția 
jucători din fiecare reprezenta
tivă. încă după prima zi s-a 
putut vedea că sportivii români 
se află printre protagoniști, e- 
chipa feminină preluînd con
ducerea după primele trei 
schimburi cu 1276 p-d-, iar la 
băieți se aflau pe poziția a 
IlI-a cu 2688 p.d. în urma se
lecționatelor R.F-G. (2723 p.d) 
și Ungariei (2712 p.d.).

Confirmînd forma bună în 
care se află, fetele noastre n-au 
mai cedat șefia, și, în final,

au totalizat 2508 p.d- — perfor
manță care reprezintă un nou 
reeofd mondial (v.r. 2483 pd. 
stabilit tot de echipa noastră 
la C-M. de la București din 
1966), cucerind titlul de cam
pioane ale lumii. Așadar, for
mația noastră și-a menținut su
premația pe plan internațional, 
iar noul record stabilit pe o 
arenă străină, i-a adus aprecie
rile unanime ale specialiștilor 
prezenți la Linz. Iată pe autoa
rele acestui frumos succes și 
rezultatele lor individuale în 
ordinea intrării pe pistă : Ținea 
Balaban 374 p.d.
Neguțoiu 452 p-d- (2),
Szocs 450 pd. (—), Elena Tran
dafir 415 p.d. (2), Margareta 
Szemany 421 p-d. (1), Cornelia
Moldoveanu 394 p.d. (2).

(4), Florica 
Crista

LODOVICO SCARFIOTTI NU MAI ESTE...
Doamna cu voal negru (cum 

zicea Arghezi) s-a apropiat din 
nou de pistele de automobilism. 
Ea a pus ochii pe italianul Lo- 
dovico Scarfiotti și l-a înhățat 
sîmbătă la prinz, de pe serpen
tinele de la Rossfeld (R.F.G-), 
unde se antrena pentru cea de 
a doua etapă a celei de a 13-a 
ediții a campionatului european 
de munte.

Talentatul pilot de curse, năs
cut la Torino la 18 octombrie 
1933, debutase în sport cu 16 
ani în urmă și își înscrisese în 
palmares două titluri de cam
pion european, în 1962 și 1965. 
Specialitatea sa erau întrecerile 
pe șosele de munte, însă nu ne
glija nici celelalte genuri de 
alergări. Ca membru în „team- 
ul” Ferrari, alături de Surtees, 
Bandini, Vacarella, el a fost 
prezent atît în marile „bătălii” 
ale campionatului mondial, cit 
și în vestitele curse pentru auto
mobile din categoriile Sport, 
Sport-Prototip, Grand Tourisme. 
A pilotat în cariera sa nume
roase mărci de mașini, fiind

considerat de specialiști drept ■ 
cel mai complet automobilist.. 
din Italia acestor ani-

Dispariția lui Scarflotti, re
gretată unanim de iubitorii au
tomobilismului, nu este din pă
cate, așa cum se știe, singura 
din acest sezon, încă în ianua
rie, în timpul Raliului Monte

EUSEBIO SE OPEREAZĂ DE MENISC

cercetările medicinei 
nu sînt îndreptate 

spre problemele 
de performanță.

Eusebio, celebrul jucător al 
echipei portugheze Benfica, a 
fost internat în spitalul „Santa 
Lucas" din Lisabona, unde va 
fi operat de menise. El s-a 
accidentat la 14 aprilie în me
ciul cu echipa Sanjuanense- 
Eusebio a continuat totuși să 
joace, urmînd paralel un trata-

ment cu raze „Rontgen”, care 
s-a dovedit însă ineficace, îneît 
medicii au declarat că genun- 

din Mozambic" 
fi salvat

chiul „perlei 
nu va putea 
prin operație.

decît

GIACINTO FACCHETTI, căpitanul reprezentativei Italiei, purtind în brațe Cupa Henry
Delaunay Telefoto : U.P.I.—AGERPRES

BREVIAR
CICLIST

italianului Franco 
6h 14:05 (medie o- 
Rm). In clasamen- 
continuă să condu-

ÎN ETAPA a 21-A a Turului 
Italiei, Rocca di Cambio — 
Block Haus (198 km), victoria 
i-a revenit 
Bodrero în 
rară 31,759 
tui general
că belgianul Merckx, care are 
cele mai mari șanse ca 
tima etapă, Chieti — 
(238 km), să-și păstreze 
mația.

MARELE PREMIU de 
al orașului Paris i-a 
francezului Daniel Morelon la 
amatori și italianului Beghetto 
la profesioniști. în meciul om
nium rezervat profesioniștilor, 
Franța (Anquetil, Pbulidor, 
Pingeon) a învins Belgia (Van 
Looy, Bracke, Van Loo) cu 
3—2. în cursa de 20 km cu an
trenament mecanic, Anquetil 
l-a învins pe recordmanul mon
dial al orei, Bracke.

OLANDEZUL JAN KREKELS 
a obținut o nouă victorie in 
Turul Austriei, cîștigînd etapa 
a 3-a, Schaldming — Innsbruck 
(225 km) în 5h 49:24. Tot el con
duce în clasamentul general 
individual.

în ul- 
Napoll 
supre-

viteză 
revenit

Carlo, a murit Lombardinl din 
echipa Lancia. La 7 aprilie, pe 
circuitul de la Hockenheim și-a 
găsit sfîrșitul, la volanul unei 
mașini de formula II, celebrul 
Jim Clark- Peste o lună, a pierit 
la Indianapolis, cu prilejul în
cercării unei mașini cu turbină, 
tînărul pilot englez Mike Spen
ce. Acum citeva zile, în tradi
ționalul Raliu al Acropolei au 
căzut victime doi mecanici 
lieni. Și apoi, iată, a venit 
dul lui Scarfiotti.

Hotărît lucru, doamna cu 
negru a îndrăgit automobilis- 

Peste măsură de mult—

ita- 
rîn-

voal

D. L

PE SCURT

★
Continuîndu-și turneul în 

Brazilia, echipa italiană de 
fotbal F. C. Napoli a jucat la 
Araraquara cu o selecționată 
locală Gazdele au repurtat 
victoria cu scorul de 4—0 (1—0) 
prin golurile marcate de Ze- 
Uus (3) șl Bebeto-

★
Echipa braziliană de fotbal 

Fi C. Santos, aflată în turneu 
în Italia, a jucat cu formația 
Cagliari. Fotbaliștii brazilieni 
au terminat învingători cu 
scorul de 2—1 (0—1). Au mar
cat Toriinho (2) și, respectiv, 
Greatti.

• Concursul Internațional 
de motocros de la Apolda 
(R. D. Germană), contînd pen
tru campionatul mondial, a fost 
cîștigat de campionul mondial 
Paul Friedrichs (R. D. Germa
nă), care a pilotat o motocicle
tă C.Z. Au urmat în clasament 
Vlastimii Valeu (Cehoslovacia), 
Petr Dobw (Cehoslovacia), 
John Banks*(Anglia) și Ake 
Jonsson (Suedia). Au luat star
tul 29 de sportivi din 11 țări.

• în primul tur al turneului 
„open“ de tenis de la Becken
ham (Anglia), tînărul jucător 
sovietic Anatoli VoU:ov l-a în
vins pe australian* Franck 
Sedgman (cîștigător al turneului 
de la Wimbledon din anul 
1952) cu scorul de 4—6, 6—4, 
7—5.
• în turneul internațional 

feminin de baschet de la Bari, 
Italia a învins R. F. a Germa
niei cu 85—19, im- Iugoslavia 
a dispus de selecționata se
cundă a Italiei cu 71—41.
• Turneul internațional de 

tenis de la Manchester 
cîștigat de australianul 
Fletcher, care a dispus 
nală de chilianul Lui» 
cu 6—3, 6—2.

„!L GIRO" SUB

a fost
Ken 

in fi- 
Ayala

SPECTRUL DOPINGULUI
ROMA, 11 (Agerpres). — 

Problemele referitoare la con
trolul antidoping au creat 
neliniște și tulburare în cara
vana Turului ciclist al Ita
liei. Unii antrenori susțin că 
belgianul Eddy Merckx și 
coechipierii săi utilizează un 
produs a cărui prezență nu 
poate fi semnalată cu actua
lele mijloace de analiză. Du
pă terminarea etapei a 20-a, 
Luciano Pezzi, directorul teh
nic al echipei lui Felice Gi- 
mondi, a ridicat din nou pro-

blema dopingului, exprimîn- 
du-și speranța că, în cele din 
urmă, controlul efectuat de la 
începerea competiției va per
mite să se facă lumină 
această chestiune. Faptul 
rezultatele acestui control 
vor fi cunoscute decît 
sfîrșitul cursei, a determinat 
însă atmosfera de suspiciune. 
Se apreciază că acest control 
antidoping ar putea să facă 
obiectul unor dezvăluiri im
portante după publicarea re
zultatelor.

în 
că 
nu 
la

ITALIENII AU CÎȘTIGAT PE MERIT TITLUL EUROPEAN
...dar golul înscris de Riva este contestat la Belgrad, ca și la Londra

PARIS, 11 (prin telefon). — 
Agenția France Presse co
mentează în acești termeni 
victoria reprezentativei ita
liene în finala Cupei H. De
launay (campionatul de fot
bal al Europei) :

„Din 1938, cînd a cîștigat la 
Paris Cupa „Juies Rimet“, 
squadra azzura nu a mai cu
noscut un succes de asemenea 
proporții. Formația italiană a 
repurtat o victorie pe deplin 
meritată în fața valoroșilor 
fotbaliști iugosiavi. Mai ra
pizi și mai deciși în atac, 
mai bine organizați în apă
rare, fotbaliștii italieni și-au 
impus jocul. Pe de altă par
te, echipa Iugoslaviei nu a 
reeditat partida bună făcută 
în prima întîlnire și atacan- 
ții săi n-au mai găsit dru
mul spre poarta apărată de 
Zoff“.

LONDRA, 11 (prin telex).—

Comentînd reeditarea finalei 
campionatului european de 
fotbal, agenția United Press 
remarcă faptul că, „primul 
gol al italienilor a fost în
scris dintr-o poziție discuta
bilă de ofsaid",

ZAGREB, 11 (prin telex).— 
Presa iugoslavă acordă spații 
mari comentariilor și repor
tajelor dedicate rejucării fi
nalei. Toate ziarele subli
niază că victoria de luni 
seară a italienilor a fost me
ritată, datorită faptului că 
gazdele au pus în joc cîteva 
forțe proaspete, în timp ce 
echipa Iugoslaviei a fost alcă
tuită în mare majoritate din 
aceiași jucători aliniați și în 
partidele anterioare. în una
nimitate se arată că primul 
gol înscris dintr-un ofsaid 
clar de Riva a demoralizat 
„ll“-le iugoslav. Dacă scorul 
ar fi fost 1—0 după punc

tul marcat de Anastasi, în 
repriza secundă, jocul ar fi 
fost cu mult mai deschis și 
desigur și rezultatul ar fi 
fost altul. Iată cîteva titluri 
ale ziarelor iugoslave : „Pros
pețimea italienilor a trium
fat împotriva unei formații

Europei și-a onorat locul în fot
balul european" (SPORTSKE 
NOVOSTI).

Reno VINEK

BOLOGNA, 11 (prin telex). 
Fără îndoială, finala campio
natului european de fotbal

ECOURI DUPĂ FINALĂ
obosite" (VJEZNI ZAGREB); 
„Totul s-a consumat sîmbătă" 
(SPORT BEOGRAD); „Nici 
o echipă nu poate realiza 
trei meciuri bune, unul după 
altul" (BORBA BEOGRAD); 
„Iugoslavia, viee-campioana

încheiată cu un mult aștep
tat succes al „squadrei az- 
zurra" va da multe subiecte 
de discuții și comentarii, în 
lumea atît de pasionată a 
iubitorilor acestui sport Iată, 
însă, cîteva prime comentarii 
apărute în ziarele italiene de

marți pe marginea meciului 
I tali a—Iugoslavia.

„ST ADIO" din Bologna scrie 
printre altele despre echipa 
italiană: „In sfîrșit, o echipă 
cu atacanți adevărați, cu 
băieți tineri, rapizi, capabili 
să stăpînească terenul fără 
să facă economie de energie. 
In sfîrșit, după atîția ani de 
elucubrații tactice, de mijlo
cași retrași, de aripi care vin 
înapoi, o echipă care este în 
stare să alerge, să construiască 
și mai ales să atace,.. Vic
toriile se obțin mai ales ju- 
cînd în atac, incercînd să în
scrii goluri, luind inițiativa. 
Și acum noi avem oameni 
care corespund acestor nece
sități : pe Riva, pe Anastasi, 
pe Prati"

G. Zanetti, sub titlul „Fot
bal de clasă mare' afirmă în 
„Gazzetta dello Sport", prin
tre altele: „Tehnicienii noș
tri au procedat just înlocuind 
cit mai mulți jucători cu ele
mente odihnite, în timp ce 
Iugoslavia — după părerea 
noastră — a făcut greșeala de 
a păstra prea mulți jucători 
obosiți după partida de sîm
bătă".

Ziarul „Tuttosport", publică 
sub semnătura directorului 
său Giglio Panza un amplu 
comentariu din «are redăm 
următoarele i „Azzurrii au ob
ținut prestigiosul titlu euro
pean comportîndu-se într-un 
mod de neînchipuit, realizînd 
un joc de echipă de o rară 
eficacitate. In ultimul mo
ment, selecționerilor le-a ve
nit ideea unei formații foarte 
logice chiar dacă la început 
nu părea realizabilă deoarece 
existau îndoieli în privința 
aportului lui Riva..."

Cesare TRENTINI

Jurând cu o precizie mate
matică, știind să învingă mo
mentele dificile create de par
ticularitățile arenei șî a ridi
cării automate, cele 6 fete au 
cucerit sufragiile publicului, 
fiind aplaudate la „scenă des
chisă”. Lor și antrenorului A- 
lexandru Andrei le adresăm 
cuvenitele felicitări.

Avînd și în reuniunea de 
marți o „cădere" (C. Rădules- 
cu — 857 p.d.), echipa noastră 
masculină a reușit să urce un 
loc în clasamentul pe națiuni, 
unde titlul a fost decis la ulti
mul schimb, între reprezentan
tul nostru Cristu Vînătoru și 
cunoscutul popicar din R-D.G. 
Eberhardt Luther. A învins 
ultimul cu 959—902 pd. Iată 
rezultatele individuale ale po
picarilor români: P. Purje 894 
(1). Gh. Silvestru 951 (1), V. 
Măntoiu 843 (5), C. Rădulescu 
857 (3), I. Micorolu 905 (4), C. 
Vînătoru 902 (2). Cifrele din 
paranteză reprezintă „bilele 
goale”.

CLASAMENTELE FINALE: 
feminin — 1. ROMANIA 2506 
p.d. (nou record mondial), 2. 
Cehoslovacia 2483 pd., 3. 
R.D.G. 2476 p.d. etc.; masculin 
— 1. R-D-G. 5422 p.d. (nou re
cord mondial, v.r. 5410 p.d.), 2. 
ROMANIA 5352 p.d., 3. RF.G. 
5315 p.d., 4. Iugoslavia 5288
p.d-, 5. Ungaria 5259 p.d., 6-
Cehoslovacia 5225 p.d. etc.

întrecerile continuă miercuri 
cu probele pe perechi.

In cadrul campionatelor 
de haltere ale S.U.A., des
fășurate la York (Pennsyl
vania), Bob Bednarski a 
stabilit două noi recorduri 
mondiale la categoria grea. 
Colosul american — 24 de 
ani, 113 kg — a obținut la 
stilul împins 207 kg, iar 
la stilul aruncat 220 kg. 
Vechile recorduri mondi
ale aparțineau sovieticului 
Leonid Jabotinski cu 201 
kg și, respectiv, 219,500 kg. 
La totalul celor trei sti
luri, Bednarski a totalizat 
580 kg (recordul mondial 
al lui Jabotinski este de 
590 kg).

★
In ultima zi a concursu

lui internațional de atle
tism de la Mainz (R.F. a 
Germaniei), sportivul ma
ghiar Kalocsai a cîștigat 
proba de triplusalt cu re
zultatul de 16,20 m. Foar
te disputată a fost proba 
de 110 m g, în care victo
ria a revenit vest-germa- 
nului John cu 13,9, urmat 
de Kuhn (Elveția) 14,0 (nou 
record elvețian). Proba de 
aruncarea discului s-a în
cheiat cu victoria atletului 
vest-german Neu, care a 
obținut 61,14 m.

★
La Los Angeles,*sprinte- 

rul american Tommie 
Smith a cîștigat proba de 
200 m cu timpul de 20,4. 
In proba de 440 yarzi, Lee 
Evans a realizat 45,8, iar 
în proba de 110 m g pe 
primul loc s-a clasat Leon 
Coleman cu timpul de 13,9. 
Cursa de 880 yarzi s-a în
cheiat cu victoria canadia
nului Bill Brothers, care a 
fost cronometrat cu 1:48,8. 
Echipa de ștafetă 4x110 
yarzi a orașului Santa Cla
ra (Gaines, Glayton, Willi
ams, Smith) a obținut re
zultatul de 39,0 care repre
zintă un nou record ame
rican.

★
La Kiev s-a disputat me

ciul internațional de polo 
pe apă dintre reprezentati
vele U.R.S.S. și Iugoslaviei. 
Oaspeții au repurtat victo
ria cu scorul de 10—8 
(2—2, 3—1, 2—4, 3—1).

★
Concursul internațional 

de sabie de la Veneția s-a 
încheiat cu victoria spor
tivului italian Luigi Ghic
ea, învingător în finală cu 
5—3, 4—5, 5—4 în fața 
compatriotului său Cesare 
Salvadori. In semifinale, 
Chicca îl eliminase cu 5—4, 
1—5, 5—4 pe maghiarul 
Bakony, iar Salvadori cu 
5—2, 5—2 pe Kalmar (Un
garia).

★
Plenara Consiliului Cen

tral al Asociațiilor și orga 
nizațiilor sportive din 
U.R.S.S. l-a ales în funcția 
de președinte al Consiliului 
Central pe Serghei Pavlov. 
Ca prim-locțiitor al preșe
dintelui a fost ales Iuri 
Mașin. Plenara a discutat, 
de asemenea, probleme le
gate de participarea sporti 
vilor sovietici la J.O. din 
Mexic.


