
Ileana Silai 1:12,6—’ 
record mondial 

(neoficial) la 500 m!
După cum ne informează 

Corespondentul nostru Aurel 
IPala-de-Ursu, cu prilejul unui 
^concurs atletic desfășurat în 
&ar-eul „V. Babeșă din Cluj, 

o caniculă de 30 grade, 
fâeana Silai (C.S.M.) a în- 
tgheiat proba neclasică de 500 
Prnetri în timpul de 1:12,6. 
EAceastă performanță întrece 
&ec<wdul național al distanței 
|(1:I3,7), care-î aparținea de la 
|18 iunie 1966. Trebuie să 
’menționăm că rezultatul înre
gistrat de campioana Româ
niei depășește totodată și cea 
mai bună .performanță mon
dială a probei, realizată în 
1957 de sovietica Polina So
lopova (1:12,9)! In proba de 
500 m, Federația internațio
nală nu omologhează recor
duri mondiale.

Incepînd de azi la velodrom i 
campionatele Capitalei

Astăzi se dă startul în cam
pionatele de velodrom ale 
municipiului București. Pro
gramul de pe velodromul Di
namo este următorul: vineri 
(ora 16,30) — 1 000 m cu
start de pe loc; sîmbătă (ora 
16,30) — viteză; dunrinică
(ora 9) — finale, viteză și 
semifond; luni (ora 16,30) — 
urmărire pe echipe ; marți 
(ora 16,30)) — urmărire indi
viduală. Ținînd cont de fap
tul că la aceste întreceri 
participă cei mai buni spe
cialiști ai velodromului, ace
iași care vor lua parte și la 
campionatele naționale, se 
așteaptă performanțe de va
loare.

Trăgători români 
concurează la Budapesta

Cu începere de azi, la 
Budapesta va avea loc un 
concurs internațional de tir. 
Va lua parte și un lot de 
trăgători români. Au făcut 
deplasarea: Margareta Ena- 
che, Aritina Bițică, Magda 
Borcea, Mariana Antonescu și 
M. Ferecatu, I. Olărescu, 
Gh. Vasilescu, N. Rotaru, 
P. Sandor, N. Bratu, 
L. Giușcă, G. Maghiar.

fchipa de fotbal
f. C. Tasmania în turneu 

în țara noastră
F. C. Tasmania, echipă din 

Berlinul de vest, întreprinde 
un turneu în țara noastră. 
Ea va juca la 16 iunie cu 
Farul și la 19 iunie cu Me- 
trom Brașov.

Astăzi, la Mamaia,

România - Bulgaria, 
in prima zi a „Cupei Mării Negre" 

la baschet
PALMARESUL -«CUPEI»

1962 : 1. România, 2. R.S.S. 
Ucraineană, 3. Iugoslavia, 4. 
Ungaria ; 1963 : 1. Cehoslo
vacia, 2. România, 3. Bulga
ria, 4. Franța ; 1964 : 1. Ro
mânia, 2. Polonia, 3. R. D. 
Germană, 4. Iugoslavia ; 1965: 
1. România-senioare, 2. Rad- 
nlcki Belgrad, 3. Chemie Hal
le, 4. România-junioare ; 1966:
1. România. 2. Polonia. 3.

I R.S.S Moldovenească, 4. Ro- 
| mânia B ; 1967 : 1. Leningrad,

2. Bucureștii 3. Berlin» 4.
Praga.

Patru puternice echipe femi
nine de baschet își dispută de 
astăzi, pe terenul cu bitum de 
la Mamaia, întîietatea în tradi
ționala competiție : „Cupa Mării 
Negre". Este vorba de repre
zentativele României, Italiei șl 
Bulgariei, care fac. cu acest pri
lej, o utilă verificare a pregă
tirilor efectuate în vederea par
ticipării la campionatul euro
pean, șl de selecționata R.S.S. 
Lltughițene, o demnă reprezen
tantă a baschetului sovietic. De

altfel, toate cele 16 componente 
ale lotului lituanian sînt maes
tre ale sportului, ceea ce re
prezintă o carte de vizită edifica
toare asupra valorii lor.

Desigur, atenția amatorilor de 
baschet din țara noastră este 
îndreptată, în primul rînd, asu
pra evoluției formației române 
care, în grupa de la Palermo a 
C.E., va avea de înfruntat 3 
puternice echipe : Cehoslova
cia, Bulgaria și Polonia. Con
fruntarea da K Mamaia va con
stitui, deci, un test concludent 
asupra posibilităților reprezen
tativei României de a '«■ califica 
în turneul final pentru locurile 
1—7. Antrenorii Sigismund Fe- 
rencz și Grigore Costescu sînt 
optimiști în aprecierea posibili
tăților selecționatei noastre care, 
actualmente,' are următolarea 
componență : Anca Racoviță,
Sanda Dumitrescu, Cornelia Ta- 
flan, Ecaterina Vogel, Hanelore 
Spiridon, Dorina Suliman, Ga
briela Ciocan, Margareta prun- 
cu, Ileana Ghiță, Octavia Bițu^ 
Bogdana Diaconescu, irlna Va
silescu.

In etapa de astăzi a h Cupei 
Mării Negre", România ioacâ la 
ora 20 cu Bulgaria, iar în des
chidere; la ora 18,30. R.S.S. Li

tuaniană întâlnește Italia.

Protagoniștii mitingului de duminică

Ștefan Calotă alături de avionul său... Foto: V. BAGEAG
Vă prezentăm, astăzi, cîțiva 

protagoniști ai MARELUI 
MITING DE DUMINICA, or
ganizat pe aeroportul inter
național Băneasa, cu prilejul 
ZILEI AVIAȚIEI. In fruntea 
piloților sportivi care vor 
evolua în dimineața zilei de 
16 iunie se află, așa cum am 
mai anunțat, maeștrii emeriți 
ai sportului ȘTEFAN CALO
TA și CONSTANTIN MANO- 
LACHE. Din lotul așilor zbo
rului cu motor mai fac parte: 
Mihai Ionescu, Gheorghe Za- 
vate, Ion Panduru, Constantin 
Goșman, Vasile Constantin, 
Gheorghe Lungu, Nicolae 
Constantinescu. Pe culoa
rele nevăzute ale înălțimilor, 
ei își vor demonstra curajul 
și măiestria, executînd dife
rite numere de înaltă clasă : 
CARUSELE, VÎNĂTOARE 
DE BALONAȘE, FORMAȚIE 
DE TREI AVIOANE LEGA
TE INTRE ELE, ÎNALTA 
ACROBAȚIE AERIANA CU 
AVIOANE ZLIN-526 și IAK- 
18 etc.

Vă prezentăm, acum, o par
te dintre temerarii piloți mi
litari, care vor întregi boga
tul program al mitingului de 
duminică...

Treptele măiestriei
O formație de trei avioane, 

cu aripile în formă de delta, 
a apărut la orizont. Ne aflăm

pe aerodromul unde se exe
cută antrenamentele pentru 
mitingul aviatic de duminică. 
Sclipind în soare, săgețile ar
gintii trec la verticala aero
dromului, execută o redre
sare și, după o clipită, evo
luează elegant sus, sus la 
zenit, într-o adevărată cas
cadă de acrobații aeriene.

Acolo, în dreapta formației, 
se află și aviatorul din foto
grafia noastră, maiorul Va
sile Simion. Vorbind în ter
meni sportivi, putem spune 
că el are un bogat palmares. 
„Vînător" interceptor în orice 
condiții meteorologice, ziua 
și noaptea, maiorul Simion 
pilotează unul dintre cele 
mai moderne avioane super
sonice din înzestrarea forțe
lor noastre armate. In mina 
sa manșa devine un instru
ment cu care el stăptnește 
sus, la mii și mii de metri, 
miile de cai putere, în zbor 
la viteza de ordinul miilor 
de kilometri la oră. Exemplul 
ăs conștiinciozitate la antre-

namente și exerciții, maiorul 
Simian a urcat pe cele mai 
înalte trepte ale măiestriei in 
arta pilotajului, devenind 
purtător al insignei de pilot 
clasa 1. Este adunată aci stră
dania miilor de decolări și 
aterizări, a perfecționărilor 
continue obținute în zboru
rile de instrucție, în raiduri 
și aplicații. Calitățile de zbu
rător ale tînărului cîmpinean 
i-au dat recomandarea de 
participare la marele miting 
aviatic din dimineața Zilei 
aviatorilor. Asemenea maioru
lui Simion vor fi prezenți și 
alți piloți din aceeași uni
tate, ca locotenent-colonel 
Dumitru Tache, maiorul Ni- 
colae Tudor, maiorul Grigore 
Cernea ș.a. Ei sînt componen
ța unei „echipe" cu un re
nume binecunoscut în rîndul 
aviatorilor militari. Și aceasta, 
pentru că toți piloții din uni
tatea din care fac parte zbu
rătorii amintiți au cea mai 
înaltă clasificare din aviația 
militară, adică toți au prinse 
pe vestoane insignele de pi
loți clasa 1. Chezășie a suc
ceselor trecute și viitoare. 
Garanție a frumoase acroba
ții aeriene pe care curajoșii 
aviatori militari le vor exe
cuta la mitingul aviatic de 
duminică dimineață.

Val MIHAI

(Continuare în pag. a 2-a)

Reșița, puternic centru al natației românești, posedă de cîteva zile o nouă 
bază sportivii bazinul olimpic. Acesta are S0 m lungime și 22 m lățime, 8 cu
loare, dispune de spărgător de valuri și instalație corespunzătoare pentru încăl
zirea apei.

Sîntem convinși că noua bază va contribui la îmbunătățirea performanțelor 
talentaților înotători din Reșița, a căror hărnicie este recunoscută de multă 
vreme. In imagine, noul bazin. (A. RUDEANU — coresp.).

CICLIȘTII ROMÂNI
POT NAI MULTL. 

dedării C. Westernend (Olanda)
Orice discuție cu o 

personalitate a spor
tului cu pedale este 

pentru un cronicar de ci
clism plăcută, interesantă, 
utilă. Cînd Insă interlocu
torul se dovedește a fi un 
om de o deosebită amabi
litate și de o sinceritate 
care exclude frazele gra
tuite, complimentele de 
circumstanță, superficial 
măgulitoare, convorbirea 
devine pasionantă. Așa a 
fost și întilnirea cu COR- 
NELIU WESTERNENG, 
membru al conducerii fe
derației de ciclism din O- 
landa, directorul departa
mentului sportiv al K.L.M.

Ca veche cunoștință, dis
tinsul oaspete ne-a permis 
să declanșăm din primul mo
ment... canonada întrebărilor.

— In primul rînd, v-am 
ruga să prezentați citito
rilor ziarului „Sportul" ac
tualul stadiu de dezvolta
re a ciclismului olandez.

— Sportul cu pedale este 
foarte iubit la noi. îl prac
tică un mare număr de oa
meni de toate vîrsfele. Nu
mărul cicliștilor de perfor
manță se ridică — la ama
tori — la 500, iar la profesio
niști la aproape 100. Numă
rul curselor de fond este de 
10—12 săptămînal. In momen
tul de față, nivelul rutierilor 
amatori din echipa noastră 
națională este ceva mai scă
zut. Acest lucru a fost cau
zat de trecerea unui mare 
număr de rutieri la profesio
nism, după campionatele mon
diale din 1967, desfășurate — 
după cum știți — la Heerlen.

— Sînt convins că fe
derația dv. întreprinde ac
țiuni pentru recîștigarea 
pozițiilor fruntașe. Mai a-
Ies că echipa Olandei are
de apărat la Ciudad de
Mexico titlul cucerit la
Tokio.
- Măsurile pe care le bă-

nuiți se referă îndeosebi la 
generațiile viitoare. Cu ac
tualul lot se va încerca totul

1968

..entru b NELIU
tirii. Nu pot însă să pronos- WESTERNENG 
tichez pentru băieții noștri în vicepreședintele 
proba de 100 km contratimp Federației olan

deze de ciclism și 
Hristache NAUM directorul K.E.M.

Desen de NEAGU 
(Continuare în pag. a 4-a) RADULESCU

A XV-a CONSFĂTUIRE METODICO- 
ȘTIINȚIFICĂ A CENTRULUI

DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE TIMIȘ
Sub îndrumarea Comisiei de coordonare a acti

vității științifice a C.N.E.F.S., Centrul de cercetări 
științifice al C.J.E.F.S. Timiș, organizează în zilele 
de 15—16 iunie 1968 cea de a XV-a Consfătuire me- 
todico-științifică în localitatea Herculane.

Lucrările Consfătuirii se desfășoară pe două 
secții, cu următoarele teme : „Organizarea utilă 
și recreativă a timpului liber prin exerciții fizice" ; 
„Aspecte medico-pedagogice ale educației fizice și 
sportului”,

Sînt invitați să participe la lucrările acestei con
sfătuiri profesori de educație fizică, antrenori, me
dici sportivi, tehnicieni și sportivi.
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P. S.-ul
recordurilor

xistă mal multe federații car» 
opereazâ cu cifre. Este vorba 
de acele federații, între care 
atletismul, natația, tirul, halte
rele, patinajul, pentru care 
cifrele performantelor repre

zintă _ criteriul cel mai obiectiv de 
apreciere a cantității ți mai ales a 
calității muncii depuse.

Pentru fiecare federație cifrele au 
semnificații deosebite. Dintre ele, cele 
mai bune — recordurile au un sens 
aparte, o importanță anume și repre
zintă de fiecare dată prilej de mani
feste satisfacții, o invitație la tot felul 
de comparații.

Pentru ca o performanță să fie con
siderată record, tncepînd cu cel al unei 
clase și meraînd pînă la cel al lumii, i 
se cere, pe de o parte, să fie superioară 
tuturor celorlalte rezultate la nivelul 
respectiv, dar și să îndeplinească, în mod 
strict, o serie de cerinfe prevăzute în 
regulamente.

La atletism, pentru ca un record la 
100 m, de exemplu, să poată fi oficia
lizat trebuie înregistrat cu trei crono
metra verificate în prealabil, de către 
trei cronometrori oficiali; vîntul să nu 
sufle din spate cu mai mult de 2 m/s. 
După cursă, în mod. obligatoriu, dis
tanța alergată trebuie remăsurată cu 
o ruletă de oțel, de la linia de sosire 
la cea de plecare etc.

Lui Armin Harry, de pildă, i s-a re
fuzat omologarea ca record mondial a 
primului său; rezultat de 10,0 s pentru 
motivul că. înclinarea pistei depășea 

cu un „nevinovat* centimetru maximu
mul admis de regulament I Dar aseme
nea exemple sînt multe, chiar foarte 
multe. Toate atestă seriozitatea deplină 
cu care este privit un record, analiza 
condițiilor regulamentare, absolut pre
cise, în care au fost înregistrate aceste 
performanțe.

Potrivit regulamentelor în vigoare 
ale diferitelor federații, se cere ca 
după verificarea imediată, la fața lo
cului, a tuturor prevederilor, organiza
torii întrecerii respective să completeze 
un formular de omologare care, mai 
apoi, să fie discutat în biroul fiecărei 
federații interesate și autentificat ca re
cord național.

Practica aceasta, de loc birocratică, 
cum ar putea părea la prima vedere, 
nu stă din păcate în metodele de muncă 
ale tuturor federațiilor noastre. Dacă, 
de pildă, la notație ea se află la mare 
preț, la alte federații obligația aceasta 
nu este respectată ca o regulă. Biroului 
F.R.A. de pildă, i-a fost prezentat, mai 
zilele trecute, spre omologare perfor
manța record pe 20 km a lui Leonida 
Caraiosifoglu, după ce timp de cîfiva 
ani nici discuție n-a fost despre o ase
menea procedură I Procedîndu-se cum 
s-a procedat au fost unele cazuri în 
care performanțe realizate îndoielnic, 
în ceea ce privește respectarea cerințe
lor regulamentului, au devenit totuși 
recorduri republicane apreciate că ata
re, dar fără să fi avut girul de serio

zitate al unui act de omologare. în 
această privință, un singur exemplu din 
multe : pe tabelul recordurilor țării fi
gurează, încă din 1964, la săritura în 
lungime performanța de 7,74 m. La 
concursul respectiv, pe stadionul Tine
retului din Capitală, a bătut un vînt pu
ternic din spate, oarecum lateral. Fap
tul că n-a existat un anemometru la lo
cul întrecerii, care să măsoare tăria 
vînfului și să-i indice direcția, trebuia 
să ducă, în mod firesc, la neomologa- 
rea acestei performanțe. Și totuși ea fi
gurează și astăzi ca record I Pornind de 
la acest caz, n-ar avea oare toate moti
vele să se considere Vasile Sărucan, ca 
real recordman, el care a sărit de trei 
ori 7,72 m, în 1966 și 1968, în condiții 
regulamentare ?

Problema este deci, oricum ar fi pri
vită, foarte serioasă și tocmai de aceea 
secere salutată poziția biroului fede
rației de atletism, care și-a propus să 
pună ordine într-un domeniu atît de de
licat, dar și atît de important, cum este 
omologarea unei performanțe ca record.

La haltere au fost obținute în ultima 
vreme o seamă de recorduri naționale, 
care stau sub semnul îndoielii — da
torită îngăduinței cu care anumiți arbi
tri au acordat valabilitate unor încer
cări, în fapt, neregulamentare. Biroul 
acestei federații va trebui să analizeze, 
în spiritul regulamentului și al deplinei 
sportivități, fiecare din aceste cifre și 
să omologheze doar acele performan
țe stabilite într-adevăr cu respectarea 
integrală și întocmai a tuturor cerințe
lor regulamentelor internaționale.

Aceeași atitudine fermă, principială, 
trebuie să se manifeste nu numai ' ' 
cazul recordurilor republicane, ci și 
al celor județene, municipale etc.

Romeo VILARA
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PANORAMIC SPORTIV INTERN
• Festivalul sporturilor cu 
motor • Peregrinările dirt- 
track-ului • Tristul ano
nimat al „Cupei" • Bas
chetul la mare, șahul la 
mumte • Trei întrebări su
gerate de campionatele 
școlare de atletism

Dirt-track-ul, sport care 
deține impresionante recor
duri de spectatori, nu mai 
are în București nici o 
arenă. Deschiderea tardivă 
a sezonului alergărilor pe 
zgură a primit găzduirea 
Piteștilor, unde va avea 
loc duminică primul con

curs al anului

Foto: A. NEAGU
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Un experiment reu/it

TURISM CUL TURAL CU ELEVII
LICEULUI „NL SADOVEANUJJ

Gheorphe florescu — unul dintre principalii competitori la ,.europenele" de talere (de săptămînă viitoare), ca și la Jocurile 
OUmpnce Foto: A NEAGU

ClND EGOISMUL
Înlocuiește colaborarea»

| Am uitat așa repede?

ItEH
Handbalul mureșan este în 

regres. Constatarea se impu
ne chiar prin simpla lectura- 
re a clasamentelor.

Deci, nu mai este nevoie 
de alte argumente pentru edi
ficarea cititorilor. Ceea ce 
rămîne, în schimb, mai puțin 
lămurit sînt cauzele ce au ge
nerat această stare de lucruri, 
îi’ care cel mai îngrijorător 
apare faptul că formația fe
minină Mureșul Tg. Mureș 
va părăsi pentru prima oară 
divizia A. Aceasta înseamnă 
că unul din cele mai vechi 
și mai bune centre, care a 
dat pe maestrele emerite ale 
sportului Irina Naghi și Aure
lia Szoko, precum și alte 
handbaliste fruntașe (Soos, 
Stef, Oprea, Incze) va dispare 
temporar de pe harta hand
balului nostru feminin.

Paradoxal, dar această 
pariție stîmește cele mai 
lide regrete tocmai la 
Mureș! în acest oraș care 
are cîțiva buni antrenori de 
handbal : Arcadie Kame-
nitzky — cel care a crescut 
marile jucătoare despre care 
aminteam, W. Helwig — fost 
asistent la catedra de handbal 
a I.C.F., A. Galfalvi, L. Be- 
rekmeri și Coloman Soo. Un 
mănunchi de tehnicieni capa
bili, toți specialiști recunos- 
cuți în handbal, foști jucători 
de valoare (Soo, Helwig). Și 
totuși, întreaga activitate a 
acestor antrenori se exprimă 
în rezultate mediocre, în po
ziții medii sau codașe în 
clasamente, în penuria de 
elemente tinere și talentate. 
Iar prezența singulară în 
handbalul mureșan a unor 
junioare cu reale perspective 
(cazul Elena Simon) sau re
centa promovare în divizia B 
* echipei feminine a Școlii 
sportive nu au stârnit fărîma 
de entuziasm care ar putea 
reanima activitatea.

Așadar, pe planul general 
al activității, o acută lipsă de 
interes. Ba, mai mult. Nimeni 
nu discută în mod serios, toți 
se feresc să abordeze cu curaj 
acest subiect. Să fie oare- 
antrenorii și activiștii mure
șeni chiar așa de insensibili ? 
Firește că nu. Pentru că în 
realitate lucrurile stau cu 
totul altfel.

Dacă față de situația hand
balului din orașul în care 
trăiesc și își desfășoară mun
ca, interesul lor este inert, 
în schimb devin extrem de 
activi, chiar virulenți, cînd 
discuția ajunge să cuprindă 
în aria ei norma sau jumă
tățile de normă pe care fie
care le are la echipele respec
tive. Aceasta este, de fapt, 
marea tragedie a handbalului 
din Tg. Mureș; fiecare și-a 
înconjurat „proprietatea" (ci
tește echipa sau asociația 
sportivă) cu un gard al egois
mului, înalt și inexpugnabil, 
evitînd orice colaborare și

dis- 
pa- 
Tg.

manifestind grijă numai pen
tru ce este în ograda lut 
Fărâmițarea eforturilor, frac
ționarea intereselor în mă
runte preocupări de club sau 
asociație sportivă, au deter
minat, în fond, această apa
tie generală, această lipsă de . 
potența în sportul de perfor
manță la nivelul orașului.

Așa stînd lucrurile, nici nu 
este de mirare că în Tg. Mu
reș nu se desfășoară un cam
pionat școlar pe- un spațiu de 
timp mai mare, deși numeroși 
profesori de educație fizică 
spuneau că posibilități (echi-' 
pe, terenuri, arbitri) ar fi su
ficiente. De asemenea, nu 
mai poate fi curios faptul că 
nici una din formațiile de 
handbal existente în orașul 
Tg. Mureș, cu excepția Șco
lii sportive, nu are o pepi
nieră proprie, nu își poate 
ridica în mod organizat ele
mente tinere și talentate.

Lucrurile nu se prezintă 
diferit la Tg. Mureș nici în 
ceea ce privește baschetul sau 
alte discipline sportive. Toc
mai din acest motiv apare de 
neînțeles faptul că organele 
locale sportive (și nu numai 
ele) nu provoacă analize te
meinice, discuții deschise, co
recte între antrenori, nu ini
țiază măsuri eficiente, me
nite să faciliteze colaborarea 
între toți antrenorii ș1 pro- • 
fesorii de educație fizică. 
Pentru că în Tg. Mureș sînt 
destui. Numai că numărul și 
calificarea lor nu au nici un 
efect asupra handbalului și, 
în general, asupra sportului 
de performanță, din acest 
oraș, altă dată fruntaș pe a- 
cest tărîm în țara noastră.

Călin ANTONESCU

Despre hochei în luna iu
nie ? Ce s-ar putea spune in
teresant — știut fiind faptul 
că acest sport este socotit de... 
iarnă. Cu toate acestea, pe 
agenda activității interne, 
deocamdată, sînt înscrise cîte- 
va lucruri ce rețin atenția, 
meritînd să vadă, deci, lu
mina tiparului.

Mai întîi cîteva noutăți le
gate de reorganizarea lotului 
reprezentativ. Modificările sur
venite în această direcție, 
consecință directă a modului 
necorespunzător în care s-a 
prezentat selecționata noas
tră la J.O. de la Grenoble, 
au ca principal școp promo
varea unor tendințe noi în 
selecționarea și pregătirea e- 
chipei naționale, tendințe care 
au la bază seriozitatea, corec
titudinea și, mâi ales, disci
plina. Pentru aceasta, vechiul 
colectiv de antrenori a fost 
înlocuit. In prezent de lotul 
reprezentativ se ocupă un 
vechi internațional ing. Con
stantin Țieo (antrenorul echi
pei bucureștene Petrol-Geolo- 
gie) și maestrul sportului 
prof. Ștefan Ionescu, jucător 
la Steaua, care a abandonat 
activitatea competițională.

Cei doi proaspeți antrenori 
ai naționalei -au pornit serios 
la treabă încă de pe acum, 
avînd convingerea că viitoa
rele succese se pot edifica în 
lunile de ' vară. Cum ? Prin 
realizarea în această perioadă 
a unei ireproșabile pregătiri 
fizice. De aceea, antrenamen
tele au loc cu regularitate ur
mărind dezvoltarea pregătirii 
fizice multilaterale și chiar 
specifice, a mobilității și a 
vitezei în toate foi mele ei. 
La aceste ședințe ar trebui să 
ia parte toți cei 18 compo- 
nenți .ai lotului : Stoiculeseu, 
Iordan (portari), Varga, Ioni- 
ță, Făgăraș, Pop, Sgîncă III, 
Scheau (fundași), Florescu, I.

Turism cultural. O temă care 
l-a preocupat de multă vreme pe 
profesorul de educație fizică Va
leriu Sturza (de altfel, ' ‘'
rnit și un studiu).

Ce vrea să însemne 
cultural ?

Așa cum 11 arată șl 
rea, o îmbinare, o Interferență 
Intre acțiunile turistice șl cele 
cultural-artistice. bind pornesc pe 
un anumit itinerar, elevii »ă-șl 
1* cu el mingea de fotbal sau de 
volei, jocul de șah, dar să nu 
uite să facă cunoscute gazdelor 
lor cîntecele învățate, dansurile 
populare, să organizeze slmpozl- 
oane-fulger (proză și poezie sau 
subiecte din domeniul atît de 
vast al științei).

Deci, o Invitație la multilate
ralitate.

O temă care, desigur, nu este 
nouă — greu de conceput că ar 
exista profesori care să nu o 
aplice — dar căreia nu 1 s-a a- 
cordat, în toate cazurile, atenția 
cuvenită. Ea nu reprezintă o 
preocupare generală. In cele mai 
multe din cazuri, după cîte știm, 
acțiunile turistice au un fond 
sărac, limitat la simple înregis
trări de peisaje, Ia o întrecere 
sportivă. Evident, pentru dezvol
tarea armonioasă a elevilor, a 
copiilor noștri, trebuie făcut mai 
mult. Trebuie valorificate toate 
ocaziile în care ei au prilejul să 
cunoască sau să împărtășească 
colegilor lor pe care îl înttlnesc 
în trasee din ceea ce știu.

a întoc-

turlsmul

denumi-

Iată pentru ce turismul cultu
ral (poate- că denumirea nu-1 
tocmai cea mai fericită, dar ceea 
ce interesează este eficiență), re
prezintă o noțiune- care ar trebui 
să capete circulație în rîndul ele
vilor, mai cu seamă acum, cînd 
a venit vacanța mare.

»
Profesorul Valeriu Sturza 

trecut de la date teoretice____„_____  ___  ________ la 
un experiment. Cu propriii elevi, 
sportivi de la Liceul „Mlhail Sa- 
doveanu" din Capitală, a pornit 
către Valea Prahovei.

Prima escală la Liceul nr. 2 
din Ploiești. Intîlnire prietenească 
cu reprezentanții uneia dintre 
cele mal mari Instituții de invă- 
țămtnt. întreceri la atletism, vo
lei, baschet și handbal, partici
pare In comun la o după-amiaza 
de poezie, proză șl știință. Totul, 
Intr-o ambianță — creată de gaz
de — care a depășit toate aștep
tările. Seara, al doilea popas, 
la Bușteni, a fost un prilej de 
plăcută destindere în cadrul unei 
audiții muzicale, cu lucrări de 
toate genurile, pentru toate gus
turile.

A doua zl, pe drumul de în
toarcere spre casă, un al treilea 
popas, la Sinaia. Din nou între
ceri sportive, dar cu alți parte
neri — elevii liceului din localitate 
— la volei, fotbal ai hasch«- M 
vi concurs de orientare turisti
că, Legat de turism, un alt con-

curs, cu totul inedit — un 
concurs de îndemînare gospodă
rească. Tema — „Cine știe să 
gătească, mănlncă hrană caldâ“.

Și aici, într-o pădurice din a- 
propierea muzeului Peleș (vizi
tat, in prealabil), un dialog li
terar șl științific cu elevii efnă- 
lenl.

Cam așa a decurs acest expe
riment. Nu s-a întocmit nici ua 
clasament (s-au împărțit, ad-hoc, 
unele premii) deși meciurile nu 
Jucat ca intr-o competiție ofi
cială.

important pentru experimenta
tor a fost altceva : să vadă cit 
de atractive pot fi asemenea ac
țiuni combinate. Or, privit sub 
acest unghi, experimentul a dat 
deplină satisfacție. Elevii au fost 
permanent preocupați să se situ
eze lă înălțime și pe terenurile 
de sport, dar ți atunci cînd tre
buiau să dea răspunsuri cit mal 
exacte și mai documentate, care 
să ateste nivelul lor de cultură 

. generală.
iată de ce salutăm inițiativa 

prof. Valeriu Sturza, sprijinita 
de conducerea liceului (precum 
șl de o serie de cadre didactice 
de diferite specialități) și pe 
care am dori-o extinsă si în 
alte colective școlare. Cum am 
spus, prilejul cel. mai nimerit 
este foarte aproape : vacanța de 
vară.

I. MITROFAN

Szabo, Calamar, Szabo, 
Pană, Bașa, Boldescu, Moiș, 
Ștefanov, Gheorghiu. Din pă
cate însă, mulți lipsesc, unii 
din motive obiective, dar cea 
mai mare parte total nejus
tificat. De pildă, Pop și Bașa 
au fost plecați o bună bucată 
de vreme la M. Ciuc, ca și 
Iul iu Szabo de altfel, jar alți 
jucători, prezenți în Bucu
rești, nu eu o frecvență prea 
bună.

Programul de activitate a 
lotului cuprinde, pînă la in
trarea pe gheață, o perioadă 
de pregătire în comun, ince- 
pînd de la 1 august, cînd se 
vor realiza 10 antrenamente 
pe săptămînă, ceea ce pre
supune că se va putea acu
mula o pregătire fizică sufi
cientă pentru ca jucătorii să 
facă față intenselor solicitări 
din timpul sezonului. Dar (ia
răși ') și această acțiune nu 
se va bucura de prezența to
tală a selecționaților, deoarece 
Dinamo București întreprinde 
un turneu în R. F, a Germa
niei între sfîrșitul lui iulie și 
începutul lunii august. Așa că 
hocheiștii dinamoviști vor a- 
junge în această tabără cu 
întîrziere.

Deci, nici de această dată 
nu sînt create toate condi
țiile pentru omogenizarea pre
gătirii, pentru disciplinarea 
întregii activități. Atunci 
cînd ? In ceasul al 12-lea, în 
timpul antrenamentelor pe 
gheață ? Oare chiar așa de re- 

. pede au fost uitate eșecurile 
de la Grenoble și cauzele lor?

(Urmart din pag. 1)

La mitingul aviatic de du
minică, în „repriza" planoriș
tilor figurează și o fată. Ea 
va îneînta publicul executînd 
diferițe teme de acrobație. Vă 
prezentăm, deci, pe :

Nina Vătășan

C. A.

și planorul ei
. Riul de munte curge lim
pede și vijelios peste praguri 
de stîncă. Poteca ce-l mărgi
nește urcă pieptiș furișîn- 
du-se printre copaci. Valea se 
îngustează, se lenevește și, în 
curind, se lasă înghițită de 
abruptul de pietre îmbrăcat 
în mantia-i de mușchi. Pînă 
la Poiană nu mal este mult, 
iar acolo, in virf de munte, e 
locul preferat al Ninei Vă- 
tășan. O cunosc mulți dintre 
cei ce „bat“ munții. E înaltă, 
subțire, cu fața arsă de soare 
și biciuită de vînturi. Un ruc
sac imens ii acoperă spina
rea, iar pe el — deasupra, și 
pe laterale — cortul, sacul de 
dormit, coarda strinsă cu 
grijă — toate trădează inten
țiile temerarei fetișcane. Iar
na, bagajul t se îmbogățește 
cu o pereche de schiuri și 
niște bețe și Nina urcă, urci

mereu spre înălțimi amețitoare 
de unde se aruncă vijelios spre 
văile fără fund, spintecînd 
zăpada.

Dar, într-o zi, înălțimile 
munților nu i s-au mai părut 
înălțimi, văile nu mai erau 
destul de adinei. Nina dorea 
altceva, mai. îndrăzneț, mai 
plin de farmec. Pașii au dus-o 
la aeroport și aici făcu prima 
cunoștință cu planorul. Dîrză, 
perseverentă, țîșnea spre înăl
țimi ca o săgeată mirgeu- 

. loasă, luîndu-se la joacă cu 
norii. Instructorul Ion Șoflete 
o urmărea de multă vreme. 
Ochiul său experimentat des
coperise talentul, iar dincolo 
de chipul aspru și aparent 
imperturbabil, ghicise sufle
tul neastîmpărat al acestui 
„drac de fată'*. „Vătășanca", 
cum le place planoriștilor s-o 
tachineze, nu se lasă rugată 
de două ori. și iat-o păttun- 
zind primele taine ale evolu
țiilor de înaltă acrobație 
aeriană.

Anii au trecut. Deși puțini 
la număr, Nina a învățat, 
s-a maturizat, a ciștigat in 
experiență. Ea și-a durat 
aripi de vultur, iar pe piep- 
tu-i tînăr strălucește acum 
Insigna internațională „C de 
argint".

Zilele trecute, am întîlnit-o 
pe aeroportul Clinceni. Pier
dută parcă in înaltul cerului, 
Nina zboară mereu, iar zbo
rul ei temerar și plin de gra
ție stîrnește admirația și en
tuziasmul. Sportiva se pregă
tește pentru mitingul de 
duminică. Prima apariție în 
public a elevei sale trebuie 
să însemne și primul ei mare 
succes. Ion Șoflete este mul
țumit, dar Nina Vătășan 
vrea mai mult, căci recordu
rile naționale de „triunghi" 
pe 100 și 200 km la clasa 
A-1 și A-2 femei riu-i dau 
pace. Acrobația e bună, dar 
nu e totul

Panoramic sportiv
Sfîrșitul săptămînii este 

dominat autoritar de 
sporturile cu motor. 

Duminică, pe aeroportul Bă
neasa, sute de mii ’ de ochi 
vor privi în sus, urmărind 
și admirînd măiestria zbură
torilor.

Mitingurile aviatice au tot
deauna în ele ceva festiv și 
romantic, înfierbîntă imagi
nația, trezesc elanuri, îndeam
nă la curaj, la temeritate. 
Virtuți de care tînăra gene
rație are nevoie ! Anul aces
ta parada aeriană coincide cu 
o aniversare emoționantă: 
împlinirea a 58 de ani de la 
istoricul zbor al lui Aurel 
Vlaicu efectuat pe cîmpul Co
ti ocenilor. Programul demon
strațiilor este foarte larg și, 
desigur, nu poate încăpea în 
dimensi unite „Panoramicului". 
De altfel, decît să-1 descriem 
este mult mai plăcut să-1 ve
dem. Anticipînd o reușită de
plină mitingului, sugerăm 
forurilor în drept ideea de 

repeta și în alte orașe 
țării, văduvite — de obi- 
— de asemenea spectaco- 
Intr-un trecut nu tocmai

îndepărtat, Bucureștii nu erau

singurul ■ centru 
tării...

aviatic al

★

Motociclismui își 
un tradițional oi wtot

intern

a-1 
ale 
cei 
le.

Motociclismui își începe 
un tradițional campio
nat, și cel. mai specta

culos, acela de viteză pe cir
cuit. Eșalonată pe patru eta
pe, întrecerea așilor' ghidonu
lui are Turnul Severin drept 
gazdă a primei manșe. Se va 
alerga în toate clasele, înce- 
pînd cu miniaturalele moto
rete „Carpați" și terminînd 
cu bolizii de mare capacitate, 
motocicletele cu ataș. Cloul 
pare să-1 constituie clasa ce
lor 250 cmc, unde participa
rea este și cea mai 
roasă.

Protagoniști: Vasile 
la clasele mari (350 
cmc). Alexandru 
Cristea (fiul celebrului aler
gător de acum 20—30 de ani, 
Ionescu-Cristea) la 250 cmc. 
O surpriză: reintrarea lui 
Mihai Pop, care își depune o 
ambițioasă candidatură la cla- 

. sele marilor sale specialități
— 125 și 1.75 cmc.

nume-

Szabo 
și 500 

Ionescu-

La Pitești — primul con
curs de dirt-track al 
anului. Acest sport a 

beneficiat, cu puțină vreme 
în urmă, de o serioasă popu
laritate în București. Dar, 
pista de la Dinamo a fost des
ființată (in momentul cînd 
cheltuielile ei de amenajare 
fuseseră amortizate și cind 
putea aduce clubului substan
țiale beneficii bănești), iar 
aceea de la Pantelimon nu' 
este încă gata, deși trebuia 
să fie de mult. Astfel, deo
camdată cel puțin, motocicliș- 
mul pe zgură cere și capătă 
găzduire în alte orașe. Bine 
și așa !

★ 
esfășurată și 
an într-un 
cvasi-deplin, 

trezească interes f 
cență, repudiată 
echipe (care fac i 
tului de 
mâniei" 
preajma 

Rapid 
să obțină primul său trofeu 
postbelic 
reînnoade 
altădată, 
după un 
cheiat — 
frîngere dureroasă (care ridi
că incertitudini asupra poten
țialului real al echipei), este 
dornică să facă uitată „co
recția Teașcă". Dar, deasupra 
tuturor, acestor supoziții — în 
ultimă instanță neînsemnate 
— persistă întrebarea cu re
zonanțe adînci pentru viitor : 
CE TREBUIE FĂCUT SPRE 
A REABILITA ..CUPA"?

D în acest 
anonimat 
fără să 

și eferves- 
de multe 
oficiul ac- 

prezență), „Cupa Ro
la fotbal a ajuns în 
actului final.
va încerca probabil

de acest fel și să 
firul unei tradiții, 
glorioase. Dinamo, 
retur puternic, în- 
totuși — cu o în-

Două competiții femini
ne internaționale atrag 

atenția.
La Mamaia, începe astăzi 

„Cupa Mării Negre" la bas
chet, un ultim test al forma
ției noastre pentru „europe
nele" din Sicilia.

La Sinaia, șahistele sînt 
angajate în cel de-al II-lea 
turneu internațional al Ro
mâniei. Iese în evidență com
poziția extrem de puternică a 
concursului, care îl consacră 
drept unul cu rezonanță în 
arena mondială a șahului fe
minin. Și de bună seamă, se 
trezește din nou regretul că, 
de vreo 14 ani, nu se reu
șește în nici un chip ca tur
neele masculine, organizate 
la noi, să fie măcar apro
piate ca forță acestuia. Poate 
anul viitor ?

★

La Brașov, două zile de 
sărbătoare pentru atle
tismul școlar: campiona

tele naționale ale liceelor, 
învingătorii și învinșii de 
sîmbătă și duminică vor mai 
avea însă prilejul să-și con
firme succesul sau să-și ia 
revanșa. Cam aceiași copil 
vor concura și la campiona
tele școlilor cu program de 
educație fizică, la concursul 
școlilor sportive, cei mai 
mulți la campionatele națio
nale de juniori. Ziarul nostru 
a ridicat — într-un editorial 
— problema acestui parale
lism. E bine așa ? Este rău ? 
Se poate găsi un sistem com- 
petițional mai rezonabil ?

Deocamdată, cei cărora 
le-au fost adresate întrebările 
ezită să răspundă. Sperăm că 
această vacanță va fi un sfet
nic bun.

Valeriu CHIOSE

Gh. RAȘCANU

Unul dintre așii aviației noastre militare, care va participa 
duminică la mitingul de pe Băneasa: maiorul Vasile Simion, 

■ pilot clasa I

-'’iei,Alimentare, pregătește în ... .. școlar
1968—1^69 următoarele specialități prin Liceele Industriale 

pentru Industria Alimentară, din localitățile:
BUCUREȘTI Str. Spătaru Preda nr. 16 — telefon 23.37.01 

— Chimia Froduselor Alimentare 
— Industrializarea laptelui și cărnii 
— Industrii, alimentare extractive

SIBIU

• întreprinderea Economica de Administrarea Baze
lor Sportive, organizează la ștrandul Tineretului cursuri 
de învățare a înotului pentru copiii a căror vîrstă este cu
prinsă intre 5 și 15 ani. înscrierile se primesc începind 
din data de 25 mai a.c. Durata unui ciclu este de 21 zile. 
Cursurile sînt împărțite în cinci cicluri, după cum ur
mează: Ciclul I 3—22 iunie; ciclul II 24 iunie—13 iulie; 
ciclul Ill 15 iulie—3 august; ciclul IV i 5 august—24 
august; ciclul V : 26 august—-14 septembrie. Cursurile 
sînt conduse de profesori de educație fizică, cu pregătire 
in specialitatea — natație.

• Se aduce la cunoștința profesorilor care au func
ționat ca instructori la centrele de învățare a inotului 
de la ștrandul Tineretului, să se prezinte pentru luarea 

în evidentă la direcțiunea acestor centre. Verificarea 
cunoștințelor se face în zilele de 20, 21, 22 iunie 1968, 
orele 18,00 la ștrandul Tineretului, Cabinetul metodic.

• Duminica intre orele *—20 ștrandul este deschis 
pentru public.

GALAȚI

ștr. Turistului nr.. 15 — telefon 11929
— Chimia Froduselor Alimentare
— Industria Morăritului și Panificației
— Industrii' Alimentare Fermentative

B-dul Republicii nr. 169 — telefon 14276
— Chimia Produselor Alimentare
— Industrii Alimentare Fermentative

ARMAȘEȘTI Județul Ilfov, telefon 3234
— Agronomie
— Horticultura

Durata de școlarizare este de 5 ani.
Se primesc absolvenți ai școlii generale în .vîrstă de 

cel mult 17 ani (împliniți în cursul anului 1968).
Concursul de admitere se va desfășura în perioada 

18-—27 iunie 1968 și va consta din următoarele probe i
LIMBA ROMANA Șl MATEMATICA — scris și oral

Informații suplimentare se pot lua de la conducerile 
liceelor Industriale, din localitățile menționate mai sus.
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Mr. 212 (5646)

Golgota

transferă in schimb cu... Herrera
rilor (II)

Reluînd ideea că toate echi
pele de fotbal, din sectorul de 
performanță, n-ar trebui să 
se prevaleze în operațiunile 
de transferare a jucătorilor 
de prerogative derivate din 
specificul forurilor tutelare 
(factor evident, extrasportiv). 
se cuvine a formula, drept 
invitație la numitor comun și 
un punct de vedere referitor 
la echipele studențești.

Evoluța culturală și știin
țifică, proprie societății noas- 
tre socialiste, se desfășoară în 
cadrul unei rețele, din ce în 
ce mai perfecționate, de școli 
de toate gradele și de variate 
profiluri. Pe acest vast por
tativ, fiecare tînăr are posi
bilități nelimitate pentru for
marea sa profesională și inte
lectuală. Subliniem, cu măr
turisită bucurie, numărul în 
•ontinuă rotunjire al tineri
lor fotbaliști hotărîți să se 
instruiască, să treacă nu nu
mai treapta învățămîntului 
mediu, ci și pe aceea a învă
țămîntului superior. In con
formitate cu trăsăturile de 
seriozitate și noblețe ce tre
buie să caracterizeze fenome
nul pledăm pentru niște ra
porturi logice între năzuin
țele de realizare profesional- 
intelectuale și cele de afir
mare sportivă. La punctul 
de joncțiune dintre activita
tea școlară, universitară și 
cea sportivă apare un tip cu 
o problematică aparte: fot- 
balistul-elev sau fotbalistul- 
student. In această circum
stanță propunem să se rea
lizeze o totală distincție în
tre rațiunea de calificare și 
specializare profesională a ti
neretului și necesitățile de 
jucători ale cluburilor stu
dențești sau ale altor echipe 
(cum este Jiul-Petroșeni, de 
pildă). Admiterea în facul
tăți sau 
gradele, 
discuției, 
tînărului 
drept de

în școli de toate 
în proiectul supus 

conferă, automat, 
venit din alt oraș, 
transferare imedia

tă la o altă echipă. Este o 
cale care strică echilibrul ce 
ni se pare firesc, între tdate 
echipele și toți jucătorii ale 
căror drepturi și îndatoriri se 
impun a fi egale.

Polimorfismul situațiilor, ni 
i se pare perfect compatibil cu 

același principiu ordonator: 
.primatul legitimării pe ter
men limitat. Fiecare tînăr 
fotbalist de performanță, obli
gat să reflecteze asupra pers
pectivelor sale sociale, profe
sionale și sportive, poate pre
vedea momentul plecării în 
altă localitate pentru conti
nuarea sau perfecționarea 
studiilor. Alternativa legiti
mării pe termen limitat îi 
oferă dreptul să opteze pen
tru un anume club, pînă în 
perioada cînd a hotărît să-și 
continue studiile în altă par
te. In concordanță cu datele 
cazului său, tînărul fotbalist 
are datoria să realizeze un 
acord între cei doi termeni. 
Dacă nu și-a dat această mi
nimă silință, sau dacă a fost 
surprins de evenimente, a- 
tunci o dată admis, într-o for
mă de învățămînt oarecare va 
trebui să respecte normele 
generale și să aștepte transfe
rul oficial la noua sa echipă, 
după expirarea legitimării an
terioare, abstracție făcînd de 
eventualitatea unei înțelegeri 
reciproce dub-jucător, cu 
efect dizolvant retroactiv. 
Considerînd, cum e și firesc 
că tînărul a-a înscris la școa
la'sau la facultatea X pentru 
studii și numai în subsidiar 
pentru a juca fotbal, el va 
trebui să se dedice activității 
primordiale. Intre timp, pe 
plan sportiv el se va antrena 
și avînd drept de evoluție în 
toate partidele amicale, inter
ne și internaționale, va aștep
ta prescripția legală a obliga
țiilor lui anterioara și relua
rea activității competiționale 
(practic 6—13 luni).

Pe durata studiilor, fotba
listul (student sau elev), în 
baza înțelegerii jucător-club, 
ar putea fi legitimat la clu
bul universitar sau școlar și 
numai atunci cînd ele n-ar 
apela la serviciile sale, el ar 
avea drept de legitimare (tot 
în conformitate cu normele 
generale), la o altă echipă 
din oraș.

Ce soluție s-ar putea adopta 
pentru fotbaliștii absolvenți ai 
unei școli sau facultăți 7 Ea 
se desprinde firesc din da
tele anterioare. Concordant 
cu principiul legitimării pe 
termen limitat, în baza înțe
legerii club-jucător, se cuvi
ne să se recunoască ultimului 
dreptul la opțiune. Ni se pare 
lipsită de discernămînt, pre
vederea cuprinsă în art. 11, 
din secțiunea a V-a (abstracție 
făcînd de faptul că propune
rea noastră și punctul de ve
dere exprimat în proiect se 
exclud reciproc), care impune 
în cazul repartizării în orașul 
de baștină, revenirea la ve
chea echipă. La șfîrșitul a 
5—6 ani de studiu, datele 
existenței individului s-au 
modificat complet și această 
evoluție nu este compatibilă 
cu atitudinea de constrîngere 
ifișată în proiect.

Remus BOGDAN
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CU PRIVIRE LA TRECEREA SPORTIVILOR DE PERFORMANTA 
DINTR-0 ASOCIAȚIE SPORTIVĂ (CLUB) LA ALTA

Da, da, fără Suarez, fără Corso;
a

seara, la bufetul re
zervat „per la Stampa" (n.n. 
oentru presă). Ne desparte mai 
bine de o jumătate de ceas 
pînă ce spaniolul Mendebil va 
chema formațiile Italiei și Iu
goslaviei să „biseze", pe pe
luza de iarbă de la Stadio O- 
limpico. Pe fondul sonor al 
fanfarei, care-și face obișnui
tul număr In fața tifosilor 
electrizați, discuțiile aprinse 
purtate de ziariștii italieni ca
pătă o muzicalitate aparte. 
Cînd, deodată, apare Helenio 
Herrera; magul și... omul. 

Magul — dacă te gîndești pe 
ca culmi a reușit să urce pe 
„Inter", omul — dacă iți a- 
mintești cum alerga după min
ge, la 0—0, In timpul meciu
lui „Inter"—Dinamo, disputat 
acum doi ani pe Sau Siro...

Ca 1a un semnal, confrații 
italieni au lăsat paharul de 
,pepsi" pentru a sorbi... cu

vintele magului. Tocmai se 
tncheiaseră tratativele pentru 
achiziționarea celor trei Inter- 
iști, Cappellini, 
Bet, ultimii doi 
foarte tineri în care 
lenlo investește mari 
Gazetarii notează in
lor sumele plătite de A. S.

toate

nece- 
ami- 
echi-

Hl

Santarini șl 
jucători 

don He- 
speranțe. 
carnetele

Roma (300 de milioane de lire 
pentru Cappellini, 70 de mi
lioane pentru Bet, 40 de mili
oane pentru Santarini) după 
care — înțelegători — mi-1 
cedează pe H.H. 1 tn exclu
sivitate.

— Așadar, înainte de 
„mișcări de trupe**...

— Le consider absolut 
sare. De altfel, tnaintea 
calului cu Massese (n.n.
pă din Roma) am apreciat ci 
noii mele echipe îi trebuie o 
infuzie cu jucători tineri, dis
puși să facă orice pentru ob
ținerea gloriei.

— Este lntîmplător fap
tul că cei trei care au sem
nat contractul, recent, pro

vin toți de la „Inter" 7 
— Intr-un fel, da. Situația 

financiară existentă tn momen
tul de față la A. S. Roma nu-i 
permite acesteia s4 achiziți.o- 
neze vedete. Departe de a mă 
neliniști acest lucru, am pro
pus prezidentului Italo Allodi 
o afacere ieftină pentru el fi 
convenabilă mie. Cappellini 
îmi trebuia ca virf de lance 
in atac, Santarini și Bet, a- 
mindoi talentați, îmi erau ne
cesari și pentru a primeni at
mosfera. Se vor pregăti fără

menajamente și-1 vor mo
lipsi, sini convins, și pe cei
lalți.

— Va putea A. S. Roma 
să atingă cindva gloria lui 

Intemazionale Milano T
— Dacă va vrea, va putea...

— în cît timp 7 Dacă nu 
mă Înșel, lui Inter l-au fost 
necesari vreo trei ani 7

— Cam tot atit vor fi su- 
ficienți fi pentru noua mea 
echipă.

— Credeți că este posibil 7 
Fără Suarez 7 Fără Corso 7

— Da, da, firi Suarez, fără 
Corso; in schimb, cu... Her
rera.

Atent la replica magului, 
un confrate italian, bun amic 
cu Herrera, Își 
tervină :

— Și totuși, 
numai două 
pierdut trei trofee: Cupa cam
pionilor europeni, campionatul 
fi cupa Italiei.

— Echipa era deja obosită ?i
— învinsă de Celtic — n-a mai 
putut să suporte acel foc psi
hologic. Ce a urmat a fost o 
simplă reacție tn lanț. Oricum, 
recunoaște, ciclul lui
— 5—6 ani de 
toare — va fi 
in Italia.

Argumentele 
fără replică. Afară, pe 
nul „Centomiliei" fanfara șl-a 
terminat numărul. Semn că 
meciul e aproape. Rînd pe 
rînd, ziariștii părăsesc incinta 
bufetului rezervat „per la 
Stampa". îl mai conduc clțlva 
metri pe amabilul interlocutor:

— Un rezultat pentru 
azi 7

— Iugoslavia și-a jucat șan
sa simbătă seara. Astăzi cîș
tigă Italia. „Sicuramente" — 
întărește Herrera. 11 cunosc pe 
Mazzola. L-am privit simbătă, 
Pe banca rezervelor. Stătea ca 
leul tn cușcă...

Gh. NICOLAESCU

permlte si

anul trecut 
săptămlni,

In-

tn 
ai

„Inter" 
succese răsună- 
cu greu egalat

magului sânt 
gazo-

Rezultatele optimilor de finală 
ale campionatului republican al 
juniorilor :

F.C. Argeș — Farul 1—»; Steaua 
— Electroputere Craiova 6—1; 
Lemnarul Odoihel — Metalul 
Satu Mare 2—0; C.S.M. Reșița — 
Metalul Aiud 1—0; Dinamo Bucu
rești — Dlnamo Bacău 3—1; 
Steaua 23 August București — Po
litehnica Iași 1—0; U.T. Arad — 
Poiana Cîrnpina 5—1; Minerul B. 
Mare — steaua roșie Zalău 1—0.

Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport a ela
borat și supune discuției ur
mătoarele norme generale de 
transferare a sportivilor de 
performanță. Acestea au fost 
elaborate pe baza experienței 
căpătate în decursul anilor 
și a consultării federațiilor 
sportive. S-a ținut seama de 
necesitatea ca fiecare federa
ție să-și stabilească regula
mente proprii de transferare 
a sportivilor. In conformitate 
cu specificul și problemele 
particulare pe care le prezintă 
fiecare ramură do sport

Normele generale regiemen 
tează trecerea sportivilor din- 
tr-o asociație sportivă (club) 
in alta, pe baza înțelegerii 
intervenite între ele, asigurîn- 
du-se astfel stabilitate în com
poziția formațiilor sportive și 
dîndu-se posibilitate acestora 
să-și planifice obiectivele de 
performanță. In același timp 
ele și stimulează conducerile 

. secțiilor și antrenorii care 
se ocupă de formarea sporti
vilor.

Prin prezentele norme ge
nerale sînt reglementate situa
țiile In care sportivii se pot 
transfera de la o asociație 
(club) la alta, ca urmare a 
schimbării locului de muncă, 
a absolvirii școlilor, intrării 
în învățămintul superior sau 
satisfacerii serviciului militar.

Pentru a veni în întîmpi- 
narea unor propuneri, prezen
tele norme prevăd și trans
ferarea unor sportivi pe ter
men limitat, ca și acorda
rea transferului fără acordul 
scris al asociației (clubului), 
dar cu drept de participare 
în competiții pentru noua 
asociație (club) 
rioadă stabilită 
mentu] fiecărei

Pentru a degreva federa
țiile de o serie de operațiuni 
scriptice, care necesită un 
volum mare de muncă, actua
lele norme prevăd transmite
rea unora din aceste opera
țiuni comisiilor Județene pe 
ramură de sport.

NORME GENERALE 
privind trecerea sportivilor 
de performanță de la o aso
ciație sportivă (club) la alta

ART. 1. — Trecerea (trans
ferarea) sportivilor de la o 
asociație sportivă (club) la alta 
se poate face numai în peri
oadele stabilite de fiecare 
federație pe ramură de sport, 
indiferent de organul care

după o pe- 
prin regula- 
federații.

Sferturile de finală se vor des
fășura tn ziua de 16 Iunie după 
următorul program : Dlnamo
București — Steaua 23 August, la 
București, tn deschidere la finala 
„Cupei României", Lemnarul O- 
dorhel — Minerul B. Mare, la 
Cluj, tn deschidere la jocul ami
cal Universitatea Cluj — Univer
sitatea Craiova : steaua — F C. 
Argeș, la Cîmplna șl C.S.M. Re- 
flța — U.T. Arad, la Timișoara.

efectuează operația de trans
fer. Perioadele de transfer 
se comunică în presă cu cel 
puțin 30 de zile înainte

ART. 2. — Transferările 
sportivilor se vor aproba si 
soluționa după cum urmează:

a) de către federațiile pe 
ramură de sport:

— pentru maeștrii emeriți 
al sportului, maeștrii spor
tului și sportivii de categoria I 
de clasificare la sporturile 
individuale;

— pentru toți sportivii care 
se transferă de la, sau la aso
ciațiile sportive (cluburile) 
care participă la campiona
tele republicane de categoriile 
A, B șl C la Jocurile spor
tive.

b) de către comisiile județe
ne pe ramură de sport i

— pentru celelalte categorii 
de sportivi tn afară de cei 
prevăzuți la art. 2 litera a.

ART. 3. — Pentru trecerea 
sportivilor de la o asociație 
sportivă (club) la alta, spor
tivii trebuie să depună în 
perioadele de transfer actele 
prin care se cere efectuar >a 
transferului și care vor fi 
stabilite de fiecare federație.

ART. 4. — Se pot transfera 
și In afara perioadelor sta
bilite de fiecare federație pe 
ramură de sport, sportivii 
afiați în următoarele situații:

a) cînd intră tn anul I la 
facultate sau școală tehnică 
de specialitate;

b) cînd absolvă facultatea, 
școala tehnică de specialitate 
sau liceul;

c) cînd sînt Incorporați pen
tru satisfacerea serviciului 
militar.

ART. 5. — După satisface
rea serviciului militar, legiti
marea sportivă încetează a 
mai fi valabilă pentru asocia
ția sportivă militară (clubul), 
sportivii fiind considerați le
gitimați pentru asociația spor
tivă (clubul), de care au a- 
parținut înainte de a fi Incor
porați. Pentru continuarea 
activității în asociațiile spor
tive militare (cluburi), după 
efectuarea serviciului militar, 
urmează să se întocmească 
actele cerute de fiecare fe
derație.

ART 
înainte 
au fost 
vat cel puțin 3 ani consecutiv 
la o asociație sportivă (club) 
— cu excepția celor din uni
tățile sportive școlare — pot 
activa în continuare în aceeași 
asociație (club). în cazul »n 
care doresc să activeze >n 
cadrul asociației sportive 
(club) studențești, sînt obli
gați să respecte prevederile 
regulamentului de transfer 
al federației respective.

— Sportivii de per- 
care respectă condi- 
1 și art. 3 se pot 
Și pe termen limi- 

minimum un an), 
.termenului

6 — Sportivii care
de a deveni studenți 
legitimați și au acti-

ART. 7. 
formanță 
țiile art. 
transfera 
tat (de 
După expirarea 
limitat** sportivul poate să-și 
desfășoare activitatea la orice

Atractiv meci de old-boys simbătă, tn Giuiești

Rapid-Vasutas Budapesta, o nostalgică întîlnire după ani
Stadionul Giuiești va găz

dui mîine un spectacol fot
balistic inedit și foarte 
atractiv. începînd cu un joc 
de copii, Rapid — Ancora 
Galați (ora 15,45), continuînd 
cu un așteptat meci feminin 
și terminînd cu o partidă de 
mare „firmă" altădată, RA
PID BUCUREȘTI — VASU
TAS BUDAPESTA. Atît în 
echipa feroviarilor bucureș- 
teni, cît și în cea a ferovia
rilor budapestani, vor evolua 
„eroi" care cu ani în urmă 
au entuziasmat tribunele. Ați 
înțeles că este vorba de un 
meci de old-boys, care va

stîrni nostalgia jucătorilor și 
a tribunelor, reamintind, nu 
ne îndoim, cîte o mișcare, 
cîte un neuitat amănunt 
din portretul dinamic al glo
riilor de altădată, azi cu tîm- 
plele argintii.

în echipa foștilor rapidiști 
îl veți putea urmări pe 
Dungu, Macri, Cristescu, Az- 
biceanu, Socec, Androvlci, Rit
ter, Filote, Ruzici, Lungu, Ro
man, Mihăilescu, Costea, Lan- 
ga, Leahevici etc.

In formația echipei Vasutas 
vor evolua, printre alții, cu- 
noscuții Polocz, Fabian, Fe- 
kete, Zalai, Senkei, Schaff,

jr

Iii

Vagvolgyi, Pap, Rendek, Sza- 
lai, Kugler și alții.

Și deoarece această parti
dă nu este doar un prilej 
liric, ci și un meci de „veche 
ambiție", vă anunțăm că fot
baliștii budapestani au orga
nizat deja meciul revanșă, 
care se va disputa la 13 iulie 
în capitala Ungariei.

încheiem aceste rînduri 
transcriind cîteva spicuiri din 
scrisoarea Iul N. Roman, ta
lentatul inter de altădată al 
Rapidului: „Apreciez emo
ționat invitația pe care clu
bul meu drag mi-a făcut-o. 
Rapid București, ești un bun 

IlilIllllllllIllllllllIlllllilIlilIUIIllIIllllllIlllllli

părinte ce nu ți-ai uitat co
piii. Să știi că nici noi nu 
te-am uitat, te urmărim cu 
inimile zvîcnind puternic, te 
urmărim cu emoție și cu 
dragoste in același timp. Cit 
de mult ne-ai rămas in inimi, 
ți-o vom dovedi sîmbătă 15 
iunie pe stadionul Giuiești, 
unde vei regăsi o scinteie din 
vigoarea fizică de altădată, 
dar mai ales aceeași Înflăcă
rată inimă de RAPIDIST !“

Ce-am mal putea adăuga 
la această emoționantă măr
turie de fidelitate pentru fot
bal și pentru clubul iubit 7

lllllllil

asociație sportivă (club) fără 
acordul asociației (clubului) 
la care a fost legitimat

ART. 8. — In situațiile cînd 
sportivii nu obțin acordul de 
transfer al asociației (clubu
lui) din care fac parte, fede
rațiile și comisiile Județene 
pe ramură de sport pot a- 
corda transferul la alte aso
ciații sportive (cluburi), dar 
cu drept de participare în 
competițiile republicane după 
un termen limitat stabilit 
prin regulamentul fiecărei fe
derații pe ramură de sport

ART. 9. — Transferările e- 
fectuate cu respectarea con
dițiilor prevăzute la art. 1, 3> 
4, 5, 6 șl 7 dau sportivului 
drept de participare tn com
petiții, In conformitate cu 
prevederile regulamentelor de 
transferări ale 
rații.

ART. 10. —

fiecărei fede-

____ __ Declararea da 
către sportivi a unor date 
inexacte în actele de legiti
mare sau de transfer atrage 
automat suspendarea celor 
tn cauză pe termen de 2 ani.

ART. 11. — Transferările se 
vor soluționa și comunica în 
termen de cel mult 15 zile:

a) de la data expirării pe
rioadei de transferări stabilită 
de fiecare federație pe ramură 
de sport pentru sportivii care 
respectă condițiile art 1, 3, 
7 și 8;

b) de la data depunerii ac
telor pentru sportivii care se 
transferă în condițiile art 4, 
5 șl 6.

ART. 12. — Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport, la cererea Justificată 
a federațiilor, poate aproba In 
mod excepțional Includesea 
în regulamentul propriu de 
transferări și a altor prevederi 
necuprinse în prezentele nor
me generale de transferări.

★
Federațiile pe ramură de 

sport vor efectua operațiunile 
curente de transferări pe baza 
regulamentului general îpcă 
în vigoare.

Prezentele norme vor fi 
definitivate în urma dezba
terii lor publice, după care 
fiecare federație își va stabili 
regulamentul propriu privind 
transferările.

Cupa balcanică

Farul învinsă
în Albania

TIRANA 13 (Agerpres). La 
Shkodra s-a disputat întîlni- 
rea de fotbal dintre echipele 
„Vllaznia" Shkodra (R. P. Al
bania) și Farul Constanța 
(România), contînd pentru 
turneul balcanic. Fotbaliștii 
albanezi au obținut victoria 
cu scorul de 2—1.

La 19 iunie (Stara Zagora) 
și 23 iunie (Constanța) Farul 
va juca cu formația bulgară 
Baros.

Rapid old-boys, gata pentru meciul cu Vasutas
Foto î FL. ȘTEFANESCU
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Cu Aurel VERNESCU, pe drumurile 
performantei •••

• La repetiție - aur I • O altă noapte a 
Revelionului • Olimpiada surprizelor • Nici un 
campion mondial nu urca primul podiumul 
• Cînd doi favoriți se așteaptă cîștigă... Pe
terson • Două „bronzuri" nu fac cit un titlu 
olimpic • Dacă așa a fost, am să mai aștept 
patru ani!

La 8 octombrie 1983, „Sportul popular" publica in 
prima pagină reportajul : „Un deceniu pe valuri...", al 
cărui erou era dublul campion mondial și european de 
la Jajce. în aceeași zi, împreună cu antrenorul emerit 
Radu Huțan și maestrul emerit ai sportului Simion Is- 
mailciuc, Aurel Vernescu pleca spre „Țara crizanteme
lor", pentru a participa la săptămîna preolimpică din 
capitala Japoniei.

Peste cîteva zile soseau rezultatele. Victorie I Aurel 
Vernescu dominase autoritar proba de 1 000 m. Atleticul 
caiacist vest-german Fritz Briei rămăsese în urmă cu 
mai mult de trei secunde, iar iugoslavul Dresanici eu 
aproape opt I

Ningea liniștit, cu fulgi mari, ca-n poeziile lui Alec- 
sandri. Se apropia noaptea Revelionului, pe care Aurel 
Vernescu se pregătea s-o sărbătorească cu cei dragi — 
mama, Mioara, Ani, prietenii... Fusese un an al multor 
bucurii. Și avea să mai sosească una, poate așteptată, 
dar care a venit cu o copleșitoare emoție, Ziarele 
rute în ultima zi a anului anunțau lista celor mai 
10 sportivi. Pe primul loc — Aurel Vernescu. Nici 
Gerilă nu-i putea dărui ceva mai frumos...

★
începutul de sezon. Se simt frigurile olimpice.

apă- 
buni 
Moș

începutul de sezon. Se simt frigurile olimpice. S-au 
strecurat pe nesimțite în toată flotila de la Snagov. 
Băieții se pun parcă mai greu pe picioare. Toată lumea 
cere — deși e abia primăvară — medalii 1 Răspunderea 
apasă, grea, covîrșitoare. Reîncepe și sezonul internațio
nal. Se cîștigă deseori, dar întîlnirea cu puternicii ad
versari e privită de fiecare dată cu oarecare teamă. Au
rel Vernescu nu face excepție. Antrenorii așteaptă încă 
forma lui de zile mari.

Momentul critic este depășit. Calmul, încrederea, opti- 
-------------------------------------------------- --—--------------------------------------------------e-

mismul revin la Snagov. Cronometrele lui Huțan și Na- 
vasart le înregistrează imediat prezența și frunțile an
trenorilor încep să se descrețească. Lake Sagami rede
vine scena unor posibile afirmări olimpice.

★
„Olimpiada recordurilor", apărută în redactarea con

fraților Ilie Goga și Romeo Vilara cuprinde toate amă
nuntelor călătoriei spre capitala niponă. Așa că, să po
posim direct pe malul lacului Sagami, în dimineața eu 
ceață și vînturi, cînd caiacele porneau în prima cursă.

Debut excelent. Țoți sportivii români se califică pen
tru finale. Intră în funcție listele de pronosticuri. Nu
mele lui Vernescu apare tot de atîtea ori ca cel al 
lui Hansen. La „mie" ei sînt marii favoriți. Nimeni nu 
se gîndea că va fi altfel, că aici unul dintre campionii 
mondiali de la Jajce nu va cuceri laurii olimpici, «ă 
Jocurile de la Tokio vor fi nu numai olimpiada recor
durilor, ci și a surprizelor, în aproape toate sporturile.

— A fost, intr-adevăr, și pentru noi Olimpiada 
surprizelor...

Foto: P. ROMOȘAN
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Asta mai lipsea. Cerul s-a întunecat și a început să 
plouă. Dar, ploua... pentru toți și cine ar fi căutat să-și 
scuze rezultatul dînd vina pe acest nou adversar, n-ar 
fi cîștigat simpatia spectatorilor.

Din nou Aurel Vernescu și Hansen au culoare alătu
rate — 4 și 5. Tactica nu poate fi decît una. Han
sen, excelent specialist pe distanța olimpică, nu trebuie 
nici o clipă scăpat din ochi. Apoi, în final încercarea 
decisivă. Vernescu n-are de unde să știe că danezul 
n-avea să facă față în ziua aceea asaltului celor mai 
mulți dintre finaliști. Și astfel suedezul Petersson și 
maghiarul Hesz depășesc caiacele favoriților. La 500 m, 
după distanța pe care nimeni nu-1 întrecuse în marile 
competiții ce au urmat europenelor de la Poznan, Au
rel Vernescu are doar locul III. Acum este prea tîrziu. 
Ordinea concurenților se menține pînă Ia sosire. Ver
nescu cîștigase duelul cu Hansen, dar trebuia să uroe 
ultimul podiumul premiaților. Danezul, campion olim
pic la Roma și campion mondial la Jajce, sosise acum 
al șaptelea. De-ale sportului... Cu un an înainte nîei 
Gert Fredriksson nu credea în rapida ascensiune a ele
vului său și iată că, la 21 de ani, Rolf Petersson primise, 
la Sagami, cununa olimpică Tot de-ale sportului...

★
Pentru Vernescu, Olimpiada continuă. Face parte din 

echipajul de caiac 4, împreună cu Țurcaș, Sciotnie și 
Cuciuc. Echipa sovietică, cu Kuzikov, Grișin, Ianov și 
Morozov este de nedepășit. Se dă. în schimb, o luptă 
extraordinară pentru locul II. Sportivii români depun 
eforturi uriașe, dar în finiș cvartetul Perlberger, Schulze, 
Zander, Nutzke cîștigă, cu un avans de 12 sutimi de 
secundă, medalia de argint. •

Aurel Vernescu ar trebui să fie bucuros. Dar, nu este. 
Două locuri III sînt, desigur, o performanță dar împre
ună tot nu fac cît un titlu olimpic. Și ce aproape fu
sese de el! într-o singură zi, lotul de caiac-canoe cîști
gase cele mai multe puncte și medalii, dar lipsea „au
rul" și din toate părțile, în jocul exploziei de bucurie, 
se împrăștia o apăsătoare tristețe, De ce, oare, nu în
țelegem că nu întotdeauna calculele hîrtiei dau învin
gătorii 7

★
Pe aeroportul Haneda, bucuria apropiatei reîntîlniri 

cu Bueureștiul risipește tristețea de la Lake Sagami. 
Aurel Vernescu (dar. numai el ?) își începe lunga medi
tație. „Așadar, trebuie să iau totul de la capăt. Am s-o 
fac. Să confirm la viitoarele campionate europene și 
mondiale. Da, trebuie. Și să aștept încă 
vanșa cu Petersson, cu Hesz și cu cine 
candidați olimpici. Am să aștept".

Pe scara avionului, danezul Hansen îi 
zîmbește. Rîde și Vernescu și acum i se pare că cele 
două bronzuri cîștigate pe Lake Sagami strălucesc mai 
puternic ca-n dimineața aceea cu vînt, ceață și ploaie. 
De fapt, așa era. Și, mai vedem noi la anul. Vă aștept 
la Snagov...

patru ani re- 
știe care alți

face semn. Și

(Va urma) Dan GARLEȘTEANU



CAMPIONATELE MONDIALE
DE POPICE

® Rezultatele probelor de perechi
• Au început caliîicarilc pentru turneul iinal individual

Prin telefon, de la trimisul nostru special, ADRIAN VASILIU

CÎND NU Al ÎNCREDERE IN FORJELE 
PROPRII, NU POȚI CiȘîlGA!

I. Țăranu l-a dus în „parter" pe bulgarul B. 
disputat la „mondialele" de anul trecut. La Văsteras cei 

pe lista categoriei 78

Dorosiev. Meciul (încheiat la egalitate) s-a 
doi sportivi sînt din nou prezenți 
kg-

Trimisul nostru special, TIBERIU ST AM A, transmite :

Astăzi, încep întrecerile europenelor
de lupte greco-romane

VASTERAS, 13 (prin tele
fon). — Astăzi, la Rocklunda- 
hallen, dl. Roger Coulon 
(Franța), președintele Fede
rației internaționale de lupte, 
va declara deschisă cea de-a 
24-a ediție a campionatelor 
europene de lupte greco-ro
mane. Prezența a 25 de dele
gații de pe continentul nostru 
recomandă de la sine compe
tiția. Iar cele peste 7 000 de 
bilete vîndute, cu cîteva sute 
peste capacitatea sălii, con
stituie o dovadă a interesului 
pe care o stîrnește actuala 
ediție a „eu^ppenelor". Hote
lurile din Văsteras au deve
nit cu totul neîncăpătoare 
pentru numeroșii iubitori ai 
luptelor din orașele înveci
nate — Upsala, Ludvika, 
Eskilstuna, Orebro, Motala — 
și chiar din localități mai 
îndepărtate. Aseară, de pildă, 
în holul hotelului Stora, unde 
locuiesc, am cunoscut un în
vățător venit tocmai din Ki- 
runa, o așezare aflată la pes
te 1 000 km de Văsteras.

Ziua din ajunul competiției 
a trecut aproape pe nesim
țite pentru toți cei care sîn- 
tem prezenți la Văsteras.

Sportivii participant! la cam
pionate au făcut ultimele an
trenamente de acomodare. 
Luptătorii români, de pildă, 
s-au pregătit ieri dimineață 
în comun cu cei iugoslavi în 
sala de sport a Școlii teh
nice Cristian, iar seara au 
făcut o plimbare pînă la la
cul 
de 
au 
ce, 
puse la punct ultimele amă
nunte ale programului. Au 
fost desemnați, totodată, ar
bitrii principali, printre care 
sînt și reprezentanții țării 
noastre, Valentin Bați și Vas- 
cul Popovici. S-a hotărît, de 
asemenea, ca sportivii să fie 
echipați cu dresuri de culoa
re roșie sau albastră. De alt
fel, organizatorii au confec
ționat din timp peste 300 de 
dresuri repartizate loturilor.

In ceea ce-i privește pe 
ziariști, al căror număr a 
crescut la 75, au avut și ei 
o zi plină, împărțită între bi
roul de presă de la hotelul 
Klippan și complexul sportiv 
Rocklundahallen. Toți doresc 
să afle previziunile specialiș-

Mălaren. situat în partea 
sud a orașului. Oficialii 
avut două ședințe tehni- 
în urma cărora au fost

tilor 
torii 
mai 
nesc 
ria),
(U.R.S.S.), la cat. 70 kg, Acar 
(Turcia), la cat. 78 kg, Sven
sson (Suedia) și Kiss (Unga
ria), la cat. 97 kg, și Kozma 
(Ungaria), la cat. + 97 kg. 
Primul gong va răsuna vi
neri, la ora 12.

în legătură cu cîștigă- 
medaliilor de aur. Cele 
multe sufragii le întru- 
luptătorii Varga (Unga- 
la cat. 57 kg, Novohatko

LINZ, 13 (prin telefon). — 
Probele de perechi din cadrul 
campionatelor mondiale de 
popice au reunit 14 cupluri 
feminine și 20 masculine, fie
care sportiv lansînd cîte 100 
bile mixte și, respectiv, 200 
bile mixte.

Obosiți după confruntarea 
pe echipe, majoritatea con- 
curenților n-au mai acționat 
cu aceeași siguranță și, în 
consecință, rezultatele mari 
au fost, de data aceasta, mai 
puține. De la această compor
tare n-au făcut excepție nici 
reprezentanții noștri care, în 
plus, au alcătuit tandemuri 
lipsite de omogenitate. Ast
fel, în afară de perechea 
Margareta Szemany—Crista 
Szocs (420 — 414 p.d.), com- 
ponenții celorlalte cupluri au 
înregistrat rezultate inegale, 
din care cauză nu s-au mai 
putut reedita rezultatele bune 
de la anterioarele „mondiale", 
cînd țara noastră a avut două 
dubluri laureate.

Surprinzător de 
ționat popicarii 
care au cucerit o
aur și una de argint. Sporti
vele din R.D.G., în revenire 
de formă, și-au adjudecat 
titlul feminin.

CLASAMENTELE : femi
nin — 1. Schmidt—Engelman 
(R.D.G.) 912 p.d. (461 — 451 
p.d.) ; 2. Svoboda—Sindlero-
wa (Cehoslovacia) 863 (439 —

bine au ac- 
cehoslovaci, 
medalie de

424 p.d.) ; 3. Nadaș—Kiss (Un.-- 
garia) 858 p.d. (417 — 441 
p.d.);... 5. Crista Szocs—Mar
gareta Szemany (România) 
834 p.d. (414 — 420 p.d.);... 
9. Elena Trandafir—Florica 
Neguțoiu 794 p.d. (415 — 379 
p.d.); masculin — 1. Koka- 
rek—Blajevic (Cehoslovacia) 
1868 p.d. (924 — 920 p.d.) ;
2. Sterjai—Turk (Iugoslavia) 
1860 p.d. (958 — 902 p.d.) ;
3. Luther—Beyer (R.D.G.) 
1844 p.d. (932 — 912 p.d.) ;...
6. Gh. Silvestru—I. Micoroiu 
1800 p.d. (913 — 887 p.d.) ;
7. P. Purje—C. Vînătoru 1791 
p.d. (921 — 870 p.d.).

Ieri, au început calificările 
pentru turneul .final indivi
dual. Fiecare țară participă 
cu cîte 6 jucătoare și tot atîția 
jucători. Antrenorii Alex. An
drei și F. Popescu au înscris 
în concurs următorii sportivi: 
Elena Trandafir, Crista Szocs, 
Margareta Szemany, Ana Mar- 
cu, Ținea Balaban, Cornelia 
Moldoveanu, P. Purje, C. Vî
nătoru, I. Micoroiu, Gh. Sil
vestru, A. Sucatu și V. Măn- 
toiu. întrecerile preliminarii 
se vor încheia vineri seara, 
cînd se vor cunoaște cele 21 ■«» 
de jucătoare și 30 de jucători 
rămași în cufsa pentru cuce
rirea titlurilor de campioni 
mondiali. Turneul final va 
avea loc în cursul ^ilei de 
sîmbătă.

Aceasta este concluzia după 
partida de polo, aprig disputa
tă aseară la Budapesta între for
mațiile Iugoslaviei și României. 
Băieții lui Seifert au cîștigat cu 
6—4 (1—0, 2—2, 2—1, 1—1),.dar tot 
atît de bine victoria putea să 
revină și echipei române. Din 
păcate însă, am ratat trei lovi
turi de la 4 m, s-au greșit pase 
decisive în fața porții pe con
traatac, iar Szabo șl Zamfirescu, 
singuri cu portarul, au greșit țin
ta. In aceste condiții, reprezen
tanții noștri nu puteau realiza 
mai mult decît o înfrîngere ono
rabilă, în fața uneia dintre cele 
mal redutabile formații din lume.

Lupta de-a lungul celor 4 re
prize a fost pasionantă. Szabo 
ratează chiar în primul minut 
un 4 m, dar Marovici nu greșește 
ținta la o lovitură asemănătoa
re. Românii atacă dezlănțuit, ob
țin un nou penalti, pe care Stipa- 
nlci îl scoate de-a dreptul mira
culos. In cel de al doilea „sfert", 
Bonacici mărește avantajul echi
pei sale (2—0) și apoi Culineac, 
scăpat singur pe contraatac nu 
poate fi oprit decît prin fault : 
Firoiu 1—2 din 4 m. Din acest 
moment însă îl pierdem pe Cu
lineac (cel mai bun jucător de 
pînă atunci al echipei) lovit în 
mod nesportiv de Dabovici. Pînă 
la sfîrșitui reprizei Marovici și 
Firoiu mal înscriu din 4 m. în 
cea de a treia repriză lupta se 
amplifică și, pe rînd, Sandlcl, 
Szabo și apoi Marovici fac ca 
scorul să devină 5—3 pentru for
mația iugoslavă.

Ultimul rund. Românii joacă 
ultima carte, dar Szabo de la 
2 m șl Zamfirescu ratează în mod 
nepermls. în schimb, Sandici este 
necruțător și trimite mingea de 
la 6 m la păianjen (6—3). în ul
timele minute echipa noastră a 
atacat permanent, a redus din 
handicap prin Szabo (din 4 m) și 
a avut șansa de a mai înscrie un 
nou gol. Același Szabo însă a 
șutat impecabil un penalti... dar 
la un fluier din tribună, greșind

însă la cea de a doua execuție, 
dictată normal de arbitru. Sco
rul final de 6—4 consfințește o 
victorie muncită a selecționatei 
iugoslave.

M. Mangulllot (Spania) a con
dus corect următoarele formații :

ROMANIA : SCUREI (Ciszer) — 
FIROIU, Zahan, SZABO, CULI
NEAC, Kroner, MARCULESCU, 
Zamfirescu, Grințescu, Blajec.

IUGOSLAVIA : Stipanici (Hebel)
— TRUMBICI, BONACICI, Perl- 
slcl, Lopatnl, SANDICI, Poljak, 
MAROVICI, Dabovici, Mișkov.

In al doilea meci al serii, Un
garia B — U.R.S.S. B 3—1 (2—1.
0—0, 1—0. 0—0). Vineri echipa Ro
mâniei întîlnește prima formație 
a Ungariei.

TURNEUL DE POLO 
DE LA DINAMO
Ieri la bazinul Dinamo din Ca

pitală s-au desfășurat primele 
jocuri din cadrul turneului in
ternațional.

In meci de deschidere, România 
B a întrecut România-tineret (e- 
chipa secundă) cu 7—6 (2—2, 2—1,
1— 1, 2—2). Autorii golurilor : No
vac (3), Rusu (2), Popa, M. Po
pescu, respectiv Miu (4), Medianu 
șl Sllha. A arbitrat bine Vadim 
Carnov (R.S.S. Kazahă).

în cel de al doilea joc, R.S.S. 
Kazahă a învins România-tineret 
(prinja echipă) cu 4—2 <2—1, 0—0,
2— 0, 0—1). Au marcat: Pivovoros, 
Surov, Ivanov, Rakimov, respectiv 
Gyorghi și Frîncu. Tinerii jucă
tori români au ratat prin Barto
lomeu și Frîncu două lovituri de 
la 4 m. A condus corect și auto
ritar N. Nicolaescu.

Astăzi, de Ia ora 17.30, se dis
pută jocurile : România B — Ro- 
mânla-tineret (prima echipă) și 
România-tineret (echipa secundă)
— R.S.S. Kazahă.

C. VASILIU, coresp.

Viitoare participante la „Cupa campionilor
europeni" și în „Cupa cupelor"

Halterofilii români se antrenează 
la Leningrad in vederea „europenelor"

De cîteva zile, halterofilii 
români din lotul republican se 
află la Leningrad, unde se vor 
desfășura săptămînă viitoare 
campionatele europene. în ur
ma unei convorbiri telefonice 
cu conducătorul delegației ro
mâne, LAZĂR BAROGA, am 
aflat cîteva amănunte privind 
pregătirile halterofililor români.

„Ne antrenăm zilnic îm
preună cu lotul halterofililor 
din orașul Leningrad, sub con
ducerea antrenorilor noștri 
A. COSMA, GH. MANAILES- 
CU, T. ROMAN, care colabo
rează cu antrenorul sovietic, 
FALAMAEV. Atît intre antre
nori cit și între sportivi, are

util schimb de expe-
Sala „Trud“, unde ou

este exce-

loc un 
riență. 
loc antrenamentele, 
lent utilată.

Zilele trecute am înaintat ta
belul sportivilor noștri care 

vor lua startul in campionatele 
europene. Iată-1: cat. cocoș: 
ZORO FIAT ; cat. cocoș : 
V. RUSU ; cat. ușoară : F. Ba- 
LAS ; cat. semimiilocie : 
ȘT.' PINTILIE, L. CATO ; cat. 
semigrea : GH. TELEMAN ; 
cat. grea: GH. MINCU (in 
lotul nostru la Leningrad se 
mai află S. HERGHELEGIU, 
V. BĂDESCU, CRISTEA MA
RIN)."

In numeroase țări europene 
s-au încheiat campionatele 
naționale și au fost desem
nate cîștigătoarele de cupă. 
Iată 
care vor lua startul în noile 
ediții ale „C.C.E." și „Cupa 
cupelor".

ANGLIA : Manchester City 
este noua campioană, iar 
West . Bromwich Albion a cu
cerit Cupa. Noua campioană 
și cealaltă echipă din Man
chester, Manchester United, 
participă în „C.C.E.".

BELGIA : Anderlecht a de
venit din nou campioană și 
va participa 1 pentru a 8-a 
oară la „C.C.E.". F. C. Bru
ges, care ne vizitează în pre
zent, va lua startul în „Cupa 
cupelor".

DANEMARCA : Campioană 
este Hvidovre.

IRLANDA DE NORD : Lin
field va participa în „C.C.E." 
și Crusaders la „Cupa cupe
lor".

FRANȚA : St. 
cucerit din nou

cîteva dintre acestea,

și' totodată cupa (în finală cu 
Bordeaux. Aceasta din urmă 
va reprezenta Franța în „Cu
pa cupelor"). St. Etienne a 
cucerit și cupa... „fair-play".

IRLANDA : Waterford — 
campioană ; Shamrok Rovers 
— cîștigătoarea cupei.

UNGARIA: La „C.C.E." 
participă Ferencvaros, iar în 
„Cupa cupelor", Vasas Gyor.

R. F. a GERMANIEI : F. C. 
Niirnberg — campioană : în 
finala cupei se întîlnesc F. C. 
Kdln și Bochum.

SCOȚIA: Celtic Glasgow 
participă la „C.C.E," și Dun
fermline în

„C.C.E."
„Cupa cupelor".

(1. O.)

VOLEIBALISTELE DE LA RAPID 
PE LOCUL II ÎN TURNEUL „CELOR 
100 DE ECHIPE DIN OLANDA

Intre 30 mai și 6 iunie echipa 
feminină de volei Rapid București 
ne-a reprezentat țara hi cadrul 
unul turneu internațional de an
vergură. găzduit de localitatea 
olandeză St. Antlionis, turneu la 
care au participat : Slavia Bra
tislava, campioana Cehoslovaciei, 
Stade Franqais, campioana Fran
ței, vog. campioana Belgiei, Legia 
Varșovia, campioana Poloniei, 
Valboval, campioana Olandei etc. 
Meciurile s-au desfășurat pe ga
zonul terenului de fotbal al Par
cului Sportiv Municipal, „parcelat" 
In 8 terenuri de volei. Au luat 
parte 100 de echipe, dintre care 
24 incluse in categoria „invita- 
ților de onoare".

Rapid București a disputat, în

cadrul acestui turneu, 5 meciuri, 
întrecind cu același scor, 2—0, pe 
Brabo Anvers (Belgia), Clamart 
(Franța), Uj pești Dozsa (Ungaria), 
A.Z.S.A.W.F, Varșovia, calificîn- 
du-se în finală, unde a cedat, la 
mare luptă, cu 12—15, 13—15, cam
pioanei Cehoslovaciei, Slavia Bra
tislava. Locul 2 obținut de rapi- 
diste în cadrul acestui turneu, 
precum și buna comportare a vo
leibalistelor bucureștence (dintre 
care mențiuni speciale merită Re_ 
bac. Florescu și Chezan) le-au 
adus frumoase aprecieri din par
tea presei olandeze și a organiza
torilor, care socotesc campioana 
României drept invitată „din ofi
ciu" la ediția 1969 a turneului.

CICLIȘTII «OMÂNI
(Urmare din pag. 1)

decît — în cel mai bun caz
— o medalie de argint sau 
de bronz. Pentru viitor, fe
derația noastră pregătește se
rios generații de rutieri și pis- 
tarzi care să poată cuceri 
pentru Olanda cele mai înalte 
onoruri în sportul cu pedale. 
Avem 6 școli pentru tineret , 
și copii în care se lucrează 
intens.

— Ar fi interesant să ne 
vorbiți despre modul cum 
funcționează aceste școli 
de ciclism.

— Am pornit de la ideea 
că sportul cu pedale trebuie 
învățat de la cea mai fragedă 
vîrstă. Cam de la vîrsta cînd 
copilul simte atracția balo
nului rotund. Cele 6 școli 
primesc amatori de ciclism 
de la vîrsta de 8 ani. Am în
ființat, de altfel, și o licență 
specială pentru copiii între 8 
și 12 ani. Ei au voie să par
ticipe numai la o singură 
întrecere pe săptămînă — și 
numai sîmbătă sau duminica
— care să nu depășească dis
tanța de 15 km. Școala de la 
Amsterdam, de pildă, se află 
în cadrul clubului Olympia 
(care în acest an își va săr
bători cea de-a 75-a aniver
sare). Copiii învață tainele 
ciclismului de la prof. JAN

DERKSEN, cel care în 1939 
cîștiga la Milano campiona
tul mondial de viteză la a- 
matori, iar - în 1946, la Zu
rich, pe cel de la profesio
niști. Și celelalte școli sînt 
conduse de oameni cu expe
riență și cu un bun renume 
în ciclism.

— Problema dopingului 
preocupă astăzi întreaga 
lume sportivă. Care este 
părerea dv. în această 
chestiune ?

— Dopingul este un ade
vărat flagel. Federația noas
tră a avut mult de furcă în 
această privință. Comisia an
tidoping de la noi este însă 
foarte fermă, intransigentă. 
Conform unei dispoziții date 
de federație, primii 5 clasați 
in fiecare cursă ciclistă sînt 
obligați să se prezinte, ime
diat după terminarea compe
tiției, la arbitrul principal și 
să se pună la dispoziția lui 
pentru a fi supuși controlului 
antidoping. Cursele în care 
se efectuează acest control 
sînt stabilite de federație și 
ținute secret. In anii trecuți 
am avut cazuri în care ana
lizele unor rutieri au ieșit 
pozitive. Se pare însă că au 
fost trase învățămintele ne
cesare, pentru că în acest an 
la cele 4 cpntroale efectuate 
s-a constatat că alergătorii nu

Tiparul 1. F. „Iutoriua|ia“ sir. Biezoianu 23—25.

Etienne a 
campionatul

SPANIA :
„C.C.E.".

Real Madrid

SUEDIA :
și Ndrkopping — „Cupa 
pelor".

MalmC — „C.C.E." 
cu-

U.R.S.S. ; Dinamo Kiev 
lua din nou startul

va
în

„C.C.E.", iar în „Cupa cupe
lor", Dinamo Moscova,

★

Deși campionatul elvețian 
a luat sfîrșit, titlul de cam
pioană nu a putut fi atribuit. 
In urma rezultatelor înregis
trate în ultima etapă, trei 
echipe : F. C. Ziirich, Grass
hoppers și Lugano au acumu
lat cîte 38 de puncte (din 
26 de jocuri). Conform pre
vederilor regulamentului cam
pionatului elvețian, pentru 
desemnarea echipei campioa
ne va avea loc un turneu în
tre cele trei echipe. In primul 
meci de baraj, Zurich ,— 
Grasshoppers 2—0.

★
La- Konstanz (R. F. a Ger

maniei), în meciul pentru 
locurile 3—4 din cadrul tur
neului internațional rezervat 
echipelor de tineret, F.C. San
tos a învins cu 4—1 (2—1) pe 
S. V. Hamburg. Finala tur
neului urmează să se desfă
șoare între echipele Steaua 
Roșie Belgrad și Eintracht 
Frankfurt.

Polonia s-a calificat in turneul final al competiției de 
rugby „Cupa națiunilor" in urma victoriei obținută recent, 
la Poznan, cu 5—0, asupra reprezentativei Marocului

Foto: C.A.F. — Varșovia

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

POT MAI MULT!
au folosit substanțe doping. 
După opinia mea, nu trebuie 
manifestată clemență față de 
acei sportivi care, lipsiți de 
responsabilitate față de pro
pria lor sănătate, încearcă să 
obțină prin doping ceea ce 
talentul șj pregătirea nu le 
permit.

— Considerați că în ac
tualele condiții — cînd 
cursele își măresc kilome
trajul și duritatea — aler
gătorii amatori se mai 
mențin între limitele care 
trebuie să caracterizeze a- 
ceastă categorie ?

— Nu. Mulți dintre aler
gătorii amatori sînt de fapt 
semiprofesioniști. îi obligă — 
într-un fel — la aceasta eta
pele de 200 km și peste 200 
km programate în unele tu
ruri, pregătirea pe care tre
buie s-o efectueze pentru a- 
ceste întreceri, programul 
competițional aglomerat al 
sezonului, mirajul premiilor 
ș.a.m.d. La noi, mulți rutieri 
lucrează numai între orele 
8 și 13, pentru a avea timp 
să se pregătească în cursul 
după-amiezii. Firește, atunci 
cînd sînt selecționați pentru 
anumite competiții lipsesc de 
la serviciu. Ar trebui, desi
gur, limitate etapele la cel 
mult 150 km, tururile orga
nizate cu numai 8—10 etape,

• ••
iar numărul întrecerilor la 
care participă un amator re
dus la minimul rfecesar. Dar 
acest lucru depinde de or
ganizatori, de fiecare federa
ție în parte și, firește, de ci
cliști.

— Care este părerea dv. 
asupra valorii alergători
lor noștri, pe care i-ați 
văzut alergînd în Româ
nia și în Olanda, precum 
și la Jocurile Olimpice de 
la Tokio ?

— Intrucît doriți să elimin 
amabilitatea tradițională a 
musafirului față de gazdă, 
vă voi spune că alergătorii 
români fac parte — din punct 
de vedere valoric — din a 
doua grupă europeană. Ei au 
talent, dar le lipsesc cunoș
tințele tehnice și tactice. Sin
gura soluție — dacă îmi este 
permis s-o expun — este a- 
ceea de a concura cît mai 
mult în țările cu tradiție în 
ciclism (Franța, Italia, Belgia, 
Olanda ș.a.) și de a invita la 
cursele organizate în Româ
nia rutieri de factură cît 
mai bună. Cicliștii dv. pot 
mai mult și trebuie să ob
țină mai mult. Le-o doresc 
în modul cel mai sincer.

Am mulțumit d-lui Corne
lia Westemeng pentru inter
viul acordat și i-am urat suc
ces în activitatea d-sale.

A. C. Milan va avea un 
cuvînt de spus în noua 
ediție a „C.C.E.". lată-l 
pe Sormani (stingă) în
scriind un gol în poarta 
echipei Bayern Milnchen, 
apărată de Miiller. Fază 
din semifinala „Cupei cu
pelor" (ediția 1967—68) 
dintre Milan și Bayern 

Milnchen (2—0)

• Patru vellști români, specia
liști ai clasei F.D. („Olandezul 
zburător-), au plecat ieri la prînz 
pe calea aerului la Tallin 
(U.R.S.S.), pentru a participa 
timp de 5 zile la regata cu ace
lași nume.
• Membrii lotului nostru olim

pic de canotaj academic au ple
cat ieri în R.F. a Germaniei, pen
tru a concura sîmbătă șl dumi
nică. la tradiționala regată Duis
burg. După aceasta, cei 13 schi- 
fiști români se vor îndrepta spre 
Font-Romeu, pentru un stadiu de 
aclimatizare la altitudine în a- 
ceastă stațiune preolimpică fran
ceză.
• Un grup 'de canotoare din 

țara noastră s-a deplasat în 
R.D. Germană, pentru a participa

— tot sîmbătă și duminică — la 
cunoscuta competiție organizată 
în apropierea Berlinului, „Re
gata Grilnau".

0 Ieri au părăsit Capitala cu- 
noscuții călăreți de dresaj N. Mi- 
halcea, I. Molnar și D. Velicu, 
însoțiți de antrenorul Gh. An
drei. El vor participa la marile 
concursuri hipice internaționale 
de la Leipzig șl Aachen, care vor 
avea loc între 16—19 și, respectiv, 
22—30 iunie.

• înotătorii Schier, Glurasa, 
Slavic și Teodorescu au plecat 
ieri în R.D. Germană, pentru a 
participa, sîmbătă și duminică (la 
Berlin) și marți (la Leipzig), la 
două importante concursuri in
ternaționale.

%te!ex radiotelefon^
INTR-UN CONCURS atletic des

fășurat la Seinejoki (Finlanda), 
finlandezul J. Kinnunen a cîști
gat aruncarea suliței cu 82,34 m.

■
FOTBALISTUL ENGLEZ Allan 

Clarke, centru atacant la Fulham, 
a fost transferat la Leicester pen
tru 250 000 lire. Aceasta este cea 
mai mare sumă plătită, pînă 
acum, în Anglia pentru un fotba
list.

tante : înălțime : P. Huebner (Ce
hoslovacia) 2,13 m; greutate : Edy 
Hubacher (Elveția) 19,18 m; disc: 
R. Bruik (Suedia) 60.58 m; 1 500 m: 
Ulf Hoegberg (Suedia) 3:41,9; 3 000 
m obst. : Persson (Suedia)
8:41,6 ; 100 m : Demeiz (Ceho
slovacia) 10,5.

LA ZURICH se va da, azi, star
tul în Turul ciclist al Elveției 
(1 357 km — 11 etape). Marele fa
vorit al cursei este francezul R. 
Poulidor.

■ 1

LA STOCKHOLM, pe stadionul 
olimpic, se desfășoară un concurs 
de atletism în care s-au obținut 
următoarele rezultate mal impor

ÎNTR-UN CONCURS atletic des
fășurat la Budapesta, Varju a 
obținut la aruncarea greutății 
19,56 m, Fejer a aruncat discul 
la 58,34 m, iar la aruncarea discu
lui — femei Kieiberne a cîștigat 
cu 56,96 m.

ECHIPA MASCULINĂ de bas
chet Vlaznia — Shkodra (Albania) 
a învins cu 73—59 (39—28) formația 
Farul Constanța aflată în turneu 
în Albania.

IOVANOVICI ELIMINAT LA LUGANO
LUGANO,-13. în proba de dublu masculin 

din cadrul campionatelor internaționale de 
tenis ale Elveției, cuplul român Ion Țiriac- 
Ilie Năstase a învins cu 6—0, 6—3 perechea 
elvețiană Hollenstein-Siegrist. Alte rezultate: 
Merlo (Italia), Ulrich (Danemarca) — Pirro, 
Palmieri (Italia) 6—3, 6—2; Barclay, Jauf- 
fret (Franța) — Crota, Bartoni (Italia) 6—3, 
6—1.

In „16“-mile de finată ale probei de sim
plu, italianul Di Domenico a obținut o sur
prinzătoare victorie cu 6—2, 2—6, 6—3 la 
iugoslavul Bora Iovanovici.

• Un deznodămînt tragic a avut meciul 
de box de la Koln, dintre italo-argentinianul 
Carlos Duran și campionul vest-german Elze, 
pentru titlul european profesionist la cat. 
mijlocie. Învins prin k.o. în repriza a 15-a, 
Elze a fost transportat la spital suferind de 
o comoție cerebrală. Starea sa este disperată.

★
La Paris se desfășoară concursul interna

țional de atletism „Memorialul Mericamp". 
în prima zi au fost înregistrate o serie de

ATLEȚII SĂRUCAN Șl CIOCA
La Reggio Emilia (Italia) a avut loc un 

concurs internațional de atletism la care au 
participat sportivi din Italia, Austria și Ro
mânia. Proba de săritură în lungime a fost 
cîștigată de Vasile Sărucan cu 7,32 m, iar

performanțe remarcabile. Sprinterul francez 
Roger Bambuck a fost cronometrat pe 100 
m cu timpul de 10,1 iar italianul Eddy Ot- 
toz a cîștigat proba de 110 m g în 13,6. La 
săritura în lungime, atletul francez J. Pani 
a ocupat primul loc cu 7,93 m, întrecînd pe 
Igor Ter Ovanesian — 7,92 m. La ciocan so
vieticul Bondarciuk (70,60 m) l-a întrecut pe 
maghiarul Zsivotski (70,02 m). Proba de să
ritură cu prăjina a revenit recordmanului 
european d’Encausse (Franța) cu 5,20 in.

★
SOFIA, 13 (prin telex, de la coresponden

tul nostru Tonta Hristov). Sportivii sovietici 
au dominat ziua a doua a întrecerilor de 
pentatlon, ocupînd primul loc în proba de 
scrimă, atît la individual (Onisenco 1 078 p) 
cit și pe echipe. Primul concurent român 
clasat a fost Cosmescu — al 7-lea, cu 727 p. 
In clasamentul general, după două probe, 
conduce Onisenco (U.R.S.S) cu 3103 p, iar 
juniorii români ocupă locurile : 7. Cosmescu 
1807 p ; 9. Spîrlea 1689 p ; 13. Zamfir- 1473 
p. Pe echipe : 1. U.R S.S. 5957 p ; 2. Bulgaria 
5507 p ; 3. România (juniori) 5473 p ; 4. Bul
garia II 3622 p.

ÎNVINGĂTORI ÎN ITALIA
cea de 5000 m de llie Cioca (14:24,3), La 
prăjină Cristian Ivan a sărit 4,50 m, ociipînd 
locul patru. Pe primul loc s-a clasat ReitoJo 
Dionisi cu 5,03 m — nou record al Italiei,

IJ.I'll


