
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VĂ!

A ZIARULUI
NOUA ANCHETA

Lucescu (Dinamo).

î 0 finală pe care nu o vom uita ușor
i
iFoto: C. SAVULESCUDelta Dunării: vechiul braț Sulina la mila 23

I I
Ia DelteiD Itu-

i I
I I

necontestat că 
aceste meciuri

celei de a 31-a 
„Cupei Româ- 
rămîne în a- 
iubitorilor fot-

să 
de

Răspunsurile vor trebui 
ne parvină pînă la data 
10 iulie a.c.

Ziarul „SPORTUL" — str. 
Vasile Conta nr. 16, Bucu
rești — „pentru ancheta 
ristică Delta Dunării".

la stingă: Haidu, Ghergheli, Pircălab, Dumitrache și
Dreapta: Năsturescu, Greavu și Codreanu (Rapid)

Desen de NEAGU RADULESCU

Cum vedeți dezvoltarea turistică
Dunării i

430 000 ha DE FRUMUSEȚI J 
ÎȘI AȘTEAPTĂ ADMIRATORII '
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elta Dunării : 430 000 
ha într-un amalgam 
fantastic de pămînt 
tînăr și ape, de japșe 
șl plauri, de stuf și 
păduri, de nuferi și

păsări, de lipoveni șl lotci...
Un colț de natură cum pu

ține sînt în lume și care nu-și 
găsește pereche pe continen
tul nostru.

Cele 430 000 ha de frumu
seți rare ale Deltei își așteap
tă admiratorii. în număr tot 
mai mare ! Dar aceste frumu
seți așteaptă și o mînă de 
gospodar să le valorifice ra
țional, care să asigure un 
echilibru perfect între dorin
ța de cunoaștere manifestată 
de atîția turiști și necesita
tea de a menține o ambian
ță convenabilă pentru cele 
300 specii de păsări care cui
băresc sau care fac, aici, cele 
mai de seamă popasuri în că
lătoriile lor anuale.

încurajați de largul ecou 
avut de ancheta privind va
lorificarea turistică a Văii 
Prahovei, invităm acum pe 
cititorii noștri să-și spună pă
rerea cu privire la dezvol
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tarea turistică a Deltei Du
nării :

— care ar fi formele cele 
mai indicate de baze turistice 
în această zonă (construcții 
moderne ?, construcții în sti
lul arhitectonic caracteristic 
așezărilor din Deltă ?, mici 
locuri de popas cu caracter 
exotic 7, poate, numai baze 
turistice mobile: 
dormitor ș.a. ?) ;

— ce forme de 
trebui dezvoltate 
deosebit;

— ce modalități 
vire a turiștilor 
cesare ;

— căile de comunicație și 
mijloacele 
ce sens ar 
volte etc.

Cititorii 
să-și spună părerea, să con
tribuie cu un punct de ve
dere personal la valorifica
rea rațională a potențialului 
turistic de care dispune Delta 
Dunării sînt rugați să 
scrie pe adresa :

pontoane

turism ar 
în mod

I
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Finala 
ediții a 
niei" va 
mintirea 
balului ca una dintre
cele mai interesante și 
mai dramatice din isto
ria acestei populare 
competiții. Protagonis
tele ultimului act — 
Dinamo și Rapid — au 
oferit o dispută de 
mare tensiune, dusă 
pînă la epuizară* Căci, 
după cum se știe, cele 
90 de minute regula
mentare n-au fost su
ficiente pentru desem
narea noii deținătoare 
a prețiosului trofeu, fi
ind necesare prelungiri. 
De altfel, n-a lipsit 
mult ca să asistăm și
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la o rejucare a acestei 
de neuitat finale. Dar, 
ultimele cinci minute 
ale prelungirilor au fost 
fatale Rapidului, care 
s-a văzut silită (jucăto
rii săi aflîndu-se la ca
pătul puterilor) să ple
ce definitiv steagul.

„Cupa României" a 
revenit așadar echipei 
dinamoviste, care, pe 
lîngă „bronzul" din 
campionat, își îmbogă
țește palmaresul cu un 
prestigios succes, de na
tură să-i onoreze re
centa aniversare a ce
lor două decenii de e- 
xistență. Bucuria elevi
lor antrenorului Bazil 
Marian pentru izbînda 
repurtată trebuie să fie

cu atît mai mare cu cît 
drumul lor în această 
a 31-a ediție a Cupei a 
fost destul de spinos. 
Să ne amintim doar că 
pînă a ajunge în finală 
de fiecare dată Dinamo 
s-a calificat greu, une
ori fiindu-i necesare, 
ca și în partida de du
minică, prelungirile 
pentru a-și depăși ad
versarii (C.F.R. Timi
șoara și Progresul). Di- 
namoviștii au, însă, me
ritul de 
în toate
de cupă au știut să de
pășească momentele .de

C. FIRĂNESCU
(Continuare in pag.
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ION TIRIAC L-A iNVINS PE TOM OKKER I
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de transport în 
trebui să se dez-

de deser- 
ar fi ne

noștri care vor

IN FINALA DE LA LUGANO

UN RODNIC SCHIMB
DE EXPERIENȚĂ

vicepreședinte al
interes am 
specialitate

și plâ- 
revistă 
orașe- 
Mișcă- 
condu-

slave- Cu deosebit 
vizitat instituții de 
și o seamă de baze sportive, 
asistind și la unele competiții de 
anvergură. Ni s-a oferit 
cuta ocazie de a trece în 
echipamentul turistic al 
lor Dubrovnik și Split, 
toare a fost întîlnirea cu
cerea publicațiilor în limba ro
mână de la Pancevo,- care con
sacră un spațiu important acti
vității sportive de masă din co
munele cu populație de naționa
litate română- In sfîrșit, am pro
cedat, în cursul vizitei, la un

După vizita delegației C.N.E.F.S. in R.S.F.
Interviu cu EMIL GHIBU,

fugoslavia
C.N.E.F.S.

Dind curs invitației Uniunii 
de Cultură Fizică din R.S.F. Iu
goslavia, o delegație a Consiliu
lui Național pentru Educație Fi
zică și Sport s-a deplasat recent 
în Iugoslavia pentru efectuarea 
unui schimb de experiență. De
legația română a fost condusă 
de tovarășul Anghel Alexe, pre
ședintele C.N-E-F.S-, și a avut în 
componență pe tovarășii Emil 
G h i b u. vicepreședinte al 
C.N.E-F.S. Cornel Baliță, pre
ședintele C.J-E.F.S. Timiș, și Ion 
Stefanori. activist la secția de 
relații internaționale a 
C.N-E-F.S.

Pentru a putea afla amănunte 
asupra vizitei delegației 
C.N.E.F.S. în Iugoslavia, ne-am 
adresat vicepreședintelui Emil 
Ghibu, solicitindu-i un interviu.

Victor BANCIULESCU
ton Tiriac, tenisrnan de mare

ZURICH, 17 (Agerpres). Te- 
nismanul român Ion Tiriac 
a cîștigat proba de simplu

— Vă rugăm să trasați 
Jaloanele principale ale vizi
tei delegației sportive române 
in țara vecină și prietenă.

amabilei invl- 
iugoslavi, am

Răspunzînd 
colegilor 
firește, importanță con_ 

directe, convorbirilor 
cu reprezentanții con- 

Uniunii de Cultură Fi-

tații a 
acordat, 
tactelor 
amicale 
ducerii
zică- Am purtat asemenea dis
cuții cu președintele Mica Pre- 
lici, cu vicepreședintele Milan 
Herzegan și cu alți activiști de , 
frunte ai mișcării sportive iugo-

Reprezentativele de popice
s-au înapoiat

de la campionatele mondiale

(Continuare în pag. a 4-a)
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clasă și luptător dirz, așa cum il cunoaștem cu toții Fo'.o: P. ROMOȘAN 
din cadrul campionatelor in
ternaționale ale Elveției, des
fășurate la Lugano. în finală, 
Ion Țiriac l-a învins cu 6—8, 
7—5, 6—0 pe olandezul Tom 
Okker. Performanța lui Tiriac 
este remarcabilă, învinsul său 
fiind cotat drept unul dintre 
cei mai puternici jucători din 
lume, cîștigător al recentului 
turneu de la Roma. în .semi
finalele probei. Ion Tiriac l-a 
eliminat cu 6—0, 6—2 pe in
dianul Jaideep Mukerjea, iar 
Okker l-a învins cu 6—3, 
6—2 pe iugoslavul Z. Franu- 
lovici.

Prin acest rezultat, Ion Ti
riac reintră în posesia titlu
lui de campion internațional 
al Elveției, pe care l-a deți
nut și în anul 1965.

Proba de simplu feminin a 
revenit tenismanei Anette Du 
Plooy (R.S.A.) învingătoare cu

6—1 în fața Helgel 
(R.F.G.). La dublu

Okker (Olanda),
Bowrey,

Astă-searâ, la Floreasca

REVANȘA
V

ROMANIA-R.S.S. LITUANIANĂ
LA BASCHET FEMININ

I
I
I
I
I
I

6-4,
Niessen 
bărbați :
Riessen (S.U.A.)
Ruffels (Australia) 6—4, 6—4.

_ Astă-seară, la ora 20, pe terenul de asfalt de 
lîngă sala Floreasca, se dispută întîlnirea in
ternațională de baschet feminin dintre repre
zentativele României și R.S S. Lituaniene. Me
ciul suscită un interes deosebit, deoarece bas
chetbalistele noastre sînt hotărîte să se revan
șeze după înfrîngerea suferită, la diferență de 
numai trei -puncte, duminică, cu prilejul parti
dei finale a „Cupei Mării Negre*. Jocul de 
astă-seară al naționalei noastre constituie ulti
ma evoluție a baschetbalistelor care peste pu
țină vreme ne vor reprezenta la campionatul 
balcanic și la cel eurojjean.

I
I
I
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:u sau fără emoții, cu 
multe sau mai puține aplauze, 
de cîteva zile s-au consemnat 
și actele finale ale campiona
telor naționale la unele jocuri 
sportive. Ce urmează ? Teore

tic — o reducere treptată a efortului 
(obligatorie și convenabilă organismu
lui), un complex control medical, _ pe 
baza căruia să se poată concluziona 
obiectiv comportamentul tehnic, fizic și, 
apoi, odihnă.

Aproape fără excepție, echipele divi
zionare încep, însă, cu odihna I S-a ter
minat campionatul (uneori cu mult îna
inte de ultima etapă, din clipa cînd 
lucrurile în clasament sînt lămurite), 
gata și cu efortul, cu încordarea, cu 
lupta sportivă din teren, cu preocuparea 
pentru valoarea actuală și, mai ales, 
pentru cea viitoare a echipei. Ca prin 
farmec, dorința de afirmare, de ascen
siune spre măiestrie, dispare ca și cînd 
n-ar fi existat niciodată. La ordinea zi
lei s-a instalat exclusiv VACANȚA — 
atitudine total greșită și contraindicată 
— pînă Ia reluarea campionatului. 
Adică, trei-pofru luni, întreaga perioa
dă de tranziție și, în foarte multe ca
zuri, chiar prima parte a perioadei pre
gătitoare. Toate acestea, în ciuda fap
tului că antrenorii de baschet, volei, 
handbal ș.a. știu foarte bine că la re
luarea unei competiții echipa trebuie să 
pornească, nu de la zero, așa cum se 
întîmplă adesea, ci de la un fond valo
ric acumulat în perioada de pregătire 
și în cea de tranziție chiar, atunci cînd, 
în condiții schimbate, de ambianță cu 
un alt raport al factorilor antrenamen
tului, se recomandă introducerea trep
tată a efortului fizic nespecific.

Așadar, cu tot respectul pentru me
todică, pentru cercetările si experien
țele specialiștilor, nimeni acum nu are 
timp să se gîndească la asa ceva. Au 
venit lunile de vacanță, fără obișnuitele 
antrenamente, fără preocuparea față de 
parametri și izometrie. Ce va fi ? Vom 
vedea. La iarnă I

O dată cu jucătorii, se consideră, de 
regulă în vacanță totală si antrenorii. 
Prea puțini dintre aceștia înțeleg că fi
reasca și binemeritata odihnă fizică nu 
înseamnă și excluderea în bloc a pre
ocupărilor pentru sezonul viitor. Și, 
doar, sînt atîtea de făcut: adaptarea 
și individualizarea generalităților meto
dice elaborate de federații, cristaliza
rea unei noi orientări tactice, organi
zarea superioară a selecției ș.a.

Se impune, desigur, o reconsiderare 
rapidă c concepției antrenorilor și ju
cătorilor (generalizarea nu ignorează 
excepțiile existente) despre folosirea pe
rioadei dintre finalul unui campionat și 
startul unei noi ediții. Este o cerință 
de bază care trebuie îndeplinită dacă 
cei interesați vizează creșterea valori
că a echipelor si, nemijlocit, a campio
natelor naționale.

Dar, mai este un drum care poate 
duce spre performanțe de mare valoare. 
Un drum prea puțin urmat, cu destul de 
multe necunoscute, experimentat numai 
de cei pasionați și tot atît de îndrăz
neți : pregătirea pe toată durata așa- 
zisei vacanțe ! Tn S.U.A., basche*balistii 
își încep lucrul (pot fi lesne intuite vo
lumul și intensitatea antrenamentelor) 
cu cinci luni înaintea sezonului compe- 
tițional. Este doar un exemplu.

Mai pot fi, oare, obținute astăzi — 
în condițiile creșterii vertiginoase a 
performanțelor — succese deosebite fo
losind tipare vechi care, după cum se 
constată, sînt și ele de multe ori igno
rate ? Nu este, cumva, timpul să se ad
mită — și să se procedeze în conse
cință — că o echipă astfel pregătită 
va avea mult niai multe șanse de vic
torie și, în orice caz, va înregistra un 
substanțial plus de valoare ?

Pentru că se vorbește despre un drum 
al căutărilor si înnoirilor : ce-ar fi ca, 
măcar experimental, să se încerce în 
această pauză prelungită, bineînțeles 
după un repaus de scurtă durată, con
tinuarea pregătirilor în tot restul tim
pului pînă la începerea noului campio
nat ? Aceasta, desigur, în paralel cu 
participarea la unele competiții orga
nizate de federațiile respective sau la 
diferite

Cine 
curajul

I 
I
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Iîntreceri internaționale.

— antrenor sau iucâtor — are 
să încerce ? _

Dan GÂRLEȘTEANU

S-A SISICHBKBBEIRREA
Ieri după-amiază, aeroportul in

ternațional Băneasa a cunoscut, 
din nou. un freamăt deosebit : o 
numeroasă asistență aștepta ateri
zarea avionului TAROM, ce avea 
să aducă din Austria reprezenta
tivele noastre 
cum 
Linz 
aur, 
gint. 
drei, _ 
cupă, precum și 
marii performanțe, Florica Negu- 
țoiu, Crista szocs, Margareta Sze- 
many, Elena Trandafir, Cornelia 
Moldoveanu și Tlnoa Balaban, au 
fost Înconjurați cu căldură șl

. de popice. După
se știe, la mondialele de la 
fetele au obținut medalia de 
iar băieții — pe cea de ar- 
Antrenorul Alexandru An- 

purtînd în brațe o minunată 
realizatoarele

prietenie de activiști sportivi, ru
de, prieteni. Băieții au fost, de 
asemenea, felicitați pentru „argin
tul" cucerit.

Am răpit-o pentru ctteva clipe, 
din mijlocul admiratorilor, pe 
Florica Neguțolu. Revelația echi
pei noastre ne-a spus : „Totul
este bine cînd se termină cu... 
bine. Mă bucur nespus că am a- 
dus șl eu o modestă contribuție 
la succesul naționalei. Sper ca 
rezultatele mele șl ale echipei să 
nu sa oprească aici.I.’

In foto : campioanele mondiale, 
la ctteva clipe după sosire.

ECHIPA DE TALERE A ROMÂNIEI
A PLECAT LA CAMPIONATELE EUROPENE

la Leipzig: Proba 
intermediară de dresaj

Ieri au părăsit Bucureștiul 
plecînd în Belgia trăgătorii 
Gheoighe Florescu, Ștefan 
Popovici, Ion Dumitrescu și 
Ștefan Bodnărescu. Cei patru 
sportivi români vor lua par-

te Ia campionatele europene 
de talere, care vor avea loc 
în localitatea Fosses-La-Ville, 
lingă Namur, in zilele de 
20—23 iunie.

LEIPZIG, 17 (prin tele
fon). — In cadrul concursului 
internațional de călărie, spor
tivii români au evoluat în 
proba intermediară de dresaj, 
la care au luat startul 23 de 
concurenți. Rezultate teh
nice: 1. Kohler (R. D. Ger-

mană), cu Neuschnee, 616 p,... 
9. I. Molnar, cu Argint, 524 
p, 11. N Mihalcea, 
iero, 505 p, 13

Domino, 496

Măsuri severe 
pe frontul anti-doping 

ROMA. — 
liană de specialitate a făcut 
cunoscut luni seara că în 
urma anchetei pe care a în-

cu

cu Bo- 
N. Mihalcea, 
P

Federația ita-

EDIȚIEI
treprins-o, în chestiunea do
pajului, printre concuienții 
din recentul Tur ciclist al 
Italiei, participarea alergăto
rilor Motta, Dancelli și Bal- 
mamion Ia Turul Franței și, 
probabil, la campionatele 
mondiale a devenit incertă. 
Se așteaptă rezultatul unei 
contraexpertize dar, indife
rent de aceasta, Motta a de
clarat că nu va lua startul 
în Turul Franței.
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MEXIC II

OLIMPICII-* ^72 & sporitul

Se cunosc controversele ți discuțiile determinate de condițiile 
neobișnuite — altitudinea de 2 240 m — în care se vor desfășura în
trecerile din cadrul J.O. de vară.

Acum clnd mal slnt numai 116 zile pînă la startul Întrecerilor 
Olimpice, clnd specialiștii și-au spus cuvlntul, nu a rămas decît 
să se confirme ipotezele șl rezultatele ‘studiilor, cercetărilor ți ex
periența acumulată în ultimii ani.

Făctnd o retrospectivă a acestei perioade, vedem că problema 
altitudinii a constituit obiectul unor dispute științifice și pseudo- 
știlnțifice ; de la părerea că organizarea unor competiții de nivelul 
celor olimpice, la altitudinea de 2 240 m, constituie un pericol pen
tru sănătatea sportivilor șl pînă la concluzia că o astfel de altitu
dine nu constituie nici un obstacol și că, de fapt, se va concura 
ca ți la țes, este un drum mult prea lung, ambele extreme fiind 
greșite.

Oamenii de știință, antrenorii, medicii ți sportivii din mult» 
țări, imediat după J.O. din 1964, au privit cu multă seriozitate a- 
ceastă problemă șl au trecut la lapte pentru a descoperi tainele 
pregătirii pentru concursurile la altitudine.

După multe căutări, după multe zile petrecute în laboratoare ți 
pe terenurile de sport, după ce sute de sportivi au coiicurât sub 
privirile specialiștilor, s-a concluzionat că buna prezentare în com
petițiile J.O. nu va depinde, în principal, de problema altitudinii, 
dar că adaptarea la aceste condiții nu trebuie, în nici un caz, tra
tată cu ușurință dar nici supraestimată.

In contextul pregătirilor pentru J.O. federațiile ți specialiștii 
noștri, în primul rînd antrenorii loturilor olimpice, s-au preocupat 
de antrenarea la altitudine a sportivilor români, căutînd să se lă
murească asupra efectelor acesteia în condițiile efortului specific. 
Astfel au fost efectuate unele studii pe platoul Bucegilor, la Babele 
și Piatra Arsă, la concursurile preolimplce din Mexic (1965, 1966 șl 
1967), din Străinătate (Font Romeu — Franța, Belmeken — Bulga
ria șl Erevan — U.R.S.S.), unde există condiții naturale, pe care noi 
nu le avem pentru pregătirea anumitor ramuri sportive, canotaj, 
ciclism, atletism etc.).

în plus C.N.E.F.S., Ministerul Sănătății șl C.O.R. au facilitat e- 
fectuarea unul util schimb de experiență a specialiștilor șl antre
norilor noștri, cu cei din străinătate. Un număr de 24 medici, 
cercetători, antrenori și tehnicieni au participat la diverse congrese, 
simpozioane sau conferințe științifice internaționale, în cadrul că
rora s-au dezbătut diferite probleme privind lucrul la altitudine, 
în țara noastră au fost invitați specialiști din U.R.S.S., R.F.G., Fran
ța, Bulgaria, Polonia. Cehoslovacia și R.D.G., cu care s-au purtat 
discuții fructuoase. Sectorul de documentare al C.N.E.F.S a editat 
o lucrare'specială cu cele mai interesante materiale publicată In 
revistele și publicațiile științifice din străinătate, care a fost pusă 
la dispoziția antrenorilor, medicilor și tehnicienilor noștri.

Tcate aceste acțiuni au contribuit la lămurirea unor aspecte ale 
adaptării organismului sportivilor la efortul ce-1 necesită partici
parea în competițiile la altitudine, dindu-se indicații practice pen
tru antrenori și medici. în mod concret s-a stabilit că, pentru o 
adaptare eficientă sportivii trebuie să efectueze in Mexic un stagiu 
de circa 18—21 zile, înaintea primului lor start, avind însă o pre
gătire prealabilă la altitudine. Antrenorii s-au clarificat și asupra 
metodologiei antrenamentului în timpul pregătirii la altitudine, s-a 
constatat, astfel, că sportivii cu o stare perfectă de sănătate bine 
antrenați și într-o formă sportivă superioară se pot adapta ușor în 
perioada respectivă de stagiu la altitudine șl că pot obține rezultate 
la valoarea lor reală. Performanțele obținute anul trecut în Mexic 
la concursurile preolimpice de Viorica Viscopoleanu, Șerban loan, 
Marcel Roșea, Gheorghe Florescu, ca și de alți sportivi, sînt pe de
plin edificatoare. Cei care au însă focare de infecție sau alte stări 
patologice Sau cel care nu prezintă o formă sportivă corespunzătoare 
la ora J.O. nu vor putea invoca scuza că altitudinea a fost cauza 
insucceselor lor.

Necesitatea pregătirii la altitudine înaintea plecării spre Mexic 
a ridicat problăme destul de serioase, întrucît trebuia găsit locul 
adecvat unei astfel de pregătiri.

Multe țări europene șl-au căutat astfel de locuri. In Franța s-a 
amenajat o bază sportivă la Font Romeu (1 800—1 900 m altitudi
ne), în Elveția la St. Moritz, în Bulgaria la Belmeken, în U.R.S.S. 
la Tzakazor etc.

în țara noastră, locul cel mai potrivit a fost găsit la Piatra Arsă 
pe Platoul Bucegilor unde, la sfîrșltul anului 1967, a fost dată îh 
folosință o sală pentru pregătirea sportivilor de la lupte, box, Scri
mă, haltere, precum și pentru pregătirea fizică a sportivilor de la 
Site ramuri. A fost nivelat un teren pentru atletism și a fost mărit 
spațiul de cazare la cabana Piatra Arsă. Nu a fost găsit însă un lac 
la altitudine corespunzător pentru pregătirea sportivilor de la caiac- 
canoe și canotaj.

O parte din candldațll olimpici de la ramurile de sport care 
nu au condiții de pregătire la altitudine în țară, au făcut acest lucru 
în străinătate. Este programat, de asemenea, să se efectueze încă 
un stagiu în vară (lotul olimpic de canotaj se găsește în prezent 
pe lacul de la Bouillouses, lingă Foni Romeu).

La Piatra Arsă șl la Babele, chiar înainte de a se fi amenajat 
sala, în corturi mari sau pe un ring acoperit cu o prelată, încă 
din 1965, o serie de sportivi români au efectuat pregătire la alti
tudine. Astfel, în 1965, un număr de 31 de sportivi, antrenori și 
medici au fost la Piatra Arsă și la Babele, în 1966 — 124 persoane, 
în 1967 — 108 sportivi, iar în 1968, pînă în momentul de față, 176 
persoane. Incepînd din 1965, lotul de box a fost anual în pregătire 
la altitudine la Piatra Arsă, iar anul acesta a făcut un stagiu în 
iarnă, urmînd ca pînă la plecarea la Mexic să mai efectueze două 
stagii; loturile de lupte și de scrimă au fost la Piatra Arsă din 1966, iar 
anul acesta au făcut un stagiu în ianuarie și vor mal efectua, scri
ma două perioade, șl luptele o perioadă. Au mal fost la Piatra 
Arsă lotul de haltere și o parte dintre atleți. In perioadele cînd nu 
au lucrat specific, ău mai efectuat asemenea antrenamente și spor
tivi din loturile de înot, sărituri, tir și canotaj.

Interesante au fost concluziile unor oameni de știință străini 
șj ale specialiștilor șl antrenorilor rorpâni. Ei au constatat că după 
o perioadă de pregătire la altitudine, în stare de hlpoxie, partlcl- 
pind la concursuri la șes, sportivii respectivi s-au simțit bine, or
ganismul lor a dat un randament mai mare, iar rezultatele au fost mai 
bune. Ca urmare, în viitor, baza de la Piatra Arsă, înaintea unor 
mari competiții sau pe parcursul elclului anual de pregătire, va fi 
utilizată din plin.

Platoul Bucegilor, locurile din împrejurimile cabanei Piatra Arsă 
oferă condiții excelente pentru practicarea schiului iarna Și chiar 
primăvara. Din acest mptiv o serie de loturi și-au programat acolo 
anumite perioade de pregătire fizică în aer liber în timpul iernii, 
iar federația de schi a folosit spațiul de cazare respectiv pentru ta
berele loturilor naționale de fond. Cabana este folosită din plin în 
vacanțele de Iară șl primăvară ale elevilor și studenților.

Revenind la pregătirea în condiții de altitudine a loturilor olim
pice pentru J.O. de la Mexic subliniem eforturile federațiilor spor
tive, precum șl răspunderea cu care antrenorii și medicii au privit 
Și privesc această problemă, căutînd găsirea unor soluții adecvată 
pentru rezolvarea ei în cele mai bune condițlunl. Aceasta nu în
seamnă că, în pregătirea la altitudine a sportivilor români, totul 
â decurs așa cum ar fl trebuit. In această direcție semnalăm întîr- 
zierea cu care a fost amenajată sala de la Piatra Arsă î faptul că, 
cu greu, s-au putut programa mal multe perioade de pregătire lâ 
altitudine a loturilor olimpice, calendarul competițlonal nepermlțind 
acest lucru. Federațiile au intîmpinăt greutăți în a asigura ca în
treg lotul olimpic să efectueze un stagiu de pregătire la altitudine, 
unii sportivi avînd de făcut față unor probleme personale (școală, 
serviciu etc.). Nici oamenii de știință, specialiștii șl antrenori) n-au 
rezolvat pînă la capăt toate problemele pregătirii la altitudine, unele 
dintre ele fiind lămurite cu întîrziere, iar o parte dintre sportivi 
n-au fost încă testați pentru a se vedea gradul lor de adaptare la 
altitudine.

Cu toate aceste lipsuri și greutăți apreciem că, respectîndu-se 
indicațiile medlco-biologlce și îndrumările tehnice aprobate de fe
derații și biroul C.N.E.F.S., pregătirea la altitudine a sportivilor 
români se va desfășură în mod corespunzător șl nu va constitui un 
obstacol de netrecut.

prof. Anghel VRABIE 
secretar general al C.O.R.

POVESTEA
PĂSĂRII PHONIX

Ziariștii mexicani, pe care 
i-am însoții recent Intr-o vizită 
prin țară, intre multele însem
nări pe care fi le-au făcut des
pre România și despre sportul 
nostru, au notat-o ți pe aceea 
că la Grenoble, Beatrice Huștiu 
a fost cea mai tînără concurentă 
a Jocurilor de iarnă și că, la 
Ciudad de Mexico, Lia Manoliu 
tși va aniversa cea de-a cincea 
sa participare olimpică ! Dacă 
in privința patinajului artistic 
istoria J.O. mai consemnează 
șt alte exemple de precocitate 
sportivă. (Sonja Henig fi-a fă
cut debutul olimpic la 12 ani), 
in schimb cazul Liei Manoliu 
este cu totul singular pentru 
concursurile atletice. %

Cinci olimpiade consecutive 
•= două decenii de activitate 
sportivă la un nivel superior, 
care să justifice participarea la 
suprema competiție a atletismu
lui = cu o pildă de seriozitate, 
conștiinciozitate în muncă, pa
siune nețărmurită, dacă vreți 
cu un act de eroism !

★
După recordul de 56.97 m care 

a marcat, la Tokio, virful cel 
mai inalt al unei cariere sporti
ve începute cu 22 de ani în urmă 
și o nouă medalie de bronz la 
acea „Olimpiadă a recordurilor", 
au urmat trei sezoane în care 
cifrele performanțelor Liei au 

scăzut vertiginos. Sfîrșitul ?!... 
Nu puțini au fost cei care au 
apreciat ca atare graficul des
cendent al rezultatelor acestei 
atlete și printr-o nefericită in
spirație au corelat aceste cifre 
cu anii de Sport, cu anii de viață 
ai acesteia. în anul 1967, an ho-

• S-a născut la 25.4.1932. înălțime 1.7* cm, greutate «5 Kg. 
Ingineră electrotehnică. Căsătorită cu Mlhai Raica. fost record
man național la greutate și disc. Face parte din clubul Metalul 
București. Maestră emerită a sportului din 1964. A început să 
practice sportul în 1946 (baschet și tenis de masă).

• Recordmană republicană : 57,34 m. Constanța 8.6.196*.
• Campioană națională : 1952 (40,43 m), 1953 (42,82m). 198*

(44,09 im, 1965 (42,96 m), 1956 (45,03 m), 1960 (49,83 m). 1962 (48,90 m), 
1963 (53,03 ni), 1964 (53.51 m), 1966 (52,28 m).

• Campioană balcanică : 1958 (46,46 tn), 1059 (49,31 m), 1960 
(52,09 m), 1962 (51,66 m), 1963 (53,00 in).

• campioană internațională a României : 1953 (43,88 m), 1*54 
(45.57 m), 1961 (53,06 m).

• Participări la C.E. : 1954 (VII — 43,86 m), 1962 (tn califi
cări 45,02 m), 1966 (în calificări 49,44 in).

• Participări ta J.O. : 1952 (Vt — 42,65 m), 1956 (IX — *3,90 
m). 1960 (UI — 52,36 m). 1964 (III — 56,97 m)

• Evo luția rezultatelor sale
1949 37,03 m 1956 47,24 m 1963 54,23 m
1950 41,44 ni 1957 45.80 m 1964 56,97 ni
1951 41,15 m 1958 47,28 in 1965 51,48 m
1932 43,68 ni 1959 49,88 iii 1966 53.76 m
1953 43.38 m 1960 53,21 m 1967 51.66 m
1954 45.96 m 1961 54,29 m 1968 57,34 m
1955 46,02 ni 1962 53,18 m

tăritor pentru marea bătălie 
olimpică, Lia Manoliu n-a izbu
tit să-ți îndeplinească standar
dul de selecție in lotul de can
didați pentru Mexic și a fost 
scoasă din circuitul obișnuit al 
valorilor.

— E faptul care m-a afectat 
cel mai mult, spune Lia, dar 

care, totodată, mi-a redeșteptat 
ambiții de care nici măcar eu 
nu mă mai credeam în stare. 
Mi-am amintit in acele zile de 
cumpănă de povestea pasării 
Phonix și, fără pretenții, dar cu 
multă ambiție m-âm apucat de 
lucru, poate mai serios ca pri
cind altă dată In viață mea. Sim
țeam că măi pot fi în stare să 
fac ceva deosebit, deși realitatea 
de fiecare zi îmi arăta că pier
dusem contactul eu cele din 
frunte. Cu recordul de la Tokio 
obținusem al 9-leâ rezultat din 
istoria aruncării discului, tn vre
mea in care recordul lumii era 
doar de 59,29 m. în 1967 acest 
record â trecut de 61 dfe metri 

iar eu, dimpotrivă, mă aflam In 
regres. Am găsit însă puterea 
să continui, să lupt cu mine, cu 
prejudecățile. Am găsit muiți 
ochi care m-au privit în față, 
care m-au îndemnat să încerc, 
care m-au ajutat să înving obo
seala și să-mi asum riscurile

performanței pentru a cincea 
Olimpiadă.

★
După o intensă pregătire de 

iarnă, în cadrul căreia halterele 
au avut un rol predominant, a 
urmat lucrul în aer liber ți 
apoi primele concursuri. în cele 
8 de pînă acum, nici unul n-a 
fost încheiat cu mai puțin de 
53,50 m. adică mai mult decit 
rezultatele mărime din două 
din cele trei săzoane care au 
succedat J.O. în această privință 
șirul acestor rezultate este mai 
mult decit edificator: 20, IV. 
București 53,54 m ți), 4. V. Bra
șov 54.80 m (I), 11. V. Cluj 55.88 
m (I), 22. V. Merano 55.32 m (I), 
26. V. București 56,16 (I), 28. V. 
București 56.10 m (1), 1. VI. So
fia 53,78 m (II), 7. VI. Constanța 
57,34 m (I) — nou record.

— Și, totuși, am prea puține 
concursuri in acest an ! Daci 
aș avea posibilitatea aș concura 
chiar ți de două-trei ori pe săp- 
tămînă. Dar cum asemenea în
treceri lipsesc din calendarul 
oficial, sînt nevoită să concurez 
la... antrenamente, ceea ce, 
evident, este cu totul altceva. 
(N.R.: La unul dintre ultimele 
antrenamente Lia Manoliu a 
avut serii de aruncări intre 58 
și 60 de metri!).

★
Dintre amintirile recente cele 

mai puternice, slnt cele de la 
deplasarea făcută in Italia. 

„Am plecat singură de lă Bucu
rești. Apoi, Roma, Milano și în 
finalul călătoriei Merano. Nu 
m-a așteptat nimeni nicăieri pe 
drum și abia de m-âm putut 
descurca după muiți kilometri 
de alergătură de la aeroport la 
gară și prin oraș, în căutarea 
organizatorilor. Cînd am reușit 
să-ml rezolv totul eram friiTă 
de oboseală și nu mai speram 
că voi putea obține un rezultat 
mai âcătări. Am cîștigat, totuși, 
cu 55.32 m și apoi povestea a 
continuat. N-aveam bani să mă 
ddscurc și am fost nevoită să 
petrec o noapte în sala de aștep
tare a gării din Verona, mai 
Înainte de a reveni acasă. In 
București, chiar a două zi am 
cerut să concurez și am obținut 
56.16 m, dar, din neglijența unui 
arbitru, am ratat o aruncare re
cord. Au urmat alte concursuri, 
intre care și cel de la Sofia, pe 
care l-am pierdut. Eram prea si
gură de record și... Am plecat 
din Bulgaria chiar in noaptea 
aceea ca să vin in București să 
mă pregătesc pentru meciul cu 
Kolnul, de la Constanța. De 
data această am izbutit. Pînă la 
Mexic am credința că vbi putea 
realiza mai mult, dar pentru așa 
ceva am nevoie de con
cursuri, cit măi multe con- 
cursuri".

Romeo VILARA

FIȘIER OLIMPIC
PISTOL VITEZA

1. I. Zapedzkl (Polonia) 597 p.
2. L. Falta (Cehoslova

cia) 595 P-
3. K. Kubo (Japonia) 594 p.

M. ROȘCÂ (ROMÂ
NIA) 594 p.

5. R. Suleimanov
(U.R.S.S.) 593 p.
I. TRIPȘA (ROMA
NIA) 593 p.
1. Vaszl (Ungaria) 593 p.
U. Amlcosante (Ita
lia) 593 p.
I. Bakalov (U.R.S.S.) 593 p.
L. Pinnig (R. D. Ger
mană) 593 p.
v. Hurt (Cehoslova
cia) 593 p.
S. Kun (Ungaria) 593 p.

866 M FEMEI

2:01,1 Vfera Nikolic (Iugosla
via)

2:04,6 Karin Burneleit
(R.D.G.)

2:04,9 Paola Pigni (Italia) 
2:05,2 ILEANA SILÂI (RO

MÂNIA)
2:05,4 y Sylvia Potts (N. Zee- 

landă)
2:05,5 Barbara Wieck (R.D.G.) 
2:05,7 y Gabriela Stewart (N.

Zeelandă)
2:05,9 Maria Gonyners (Olan

da)
2:06,0 Gunhild Hoffmeister 

(R.D.G.)
2:06,1 Gertrud Schmidt 

(R.D.G.)
y =■ rezultat obținut în 

cursa de 880 yarzi (804,67 m) 
din care s-au scăzut 0,8 Se
cunde.

Cei patru candidați 
«< olimpici și unul din

îeî noile „Finn“-uri,
semnificativ... bote- 

• • zat: NOROC
Foto: A NEAGU

CU PATRU LUNI - - - - - - - - - - - - -
ÎNAINTEA MARELUI EXAMEN

Zilele trecute, a avut loc o 
ședință organizată de biroul 
C.N.E.F.S. cu privire la sta
diul de pregătire a lotului 
olimpic de tir.

In informarea prezentată 
de antrenorul emerit Petre 
Cișmigiu, s-a arătat că pen
tru ultimul an de pregătire 
preolimpică, instruirea a în
ceput de la 1 decembrie 1967, 
ea fiind împărțită, pînă la 
10 iunie, în cinci etape. în ge
neral, s-a apreciat că pre
gătirile s-au desfășurat con
form planului elaborat ini
țial, iar stadiul lor se înca
drează în prevederile făcute 
de la început. Excepție de la 
îndeplinirea obiectivelor au 
făcut, în anumite perioade, 
Sportivii studenți (program 
redus, nu au beneficiat de 
odihnă). De asemenea, din 
cauza ocupațiilor profesiona
le, taleriștil Ion Dumitrescu 
Și Ștefan POpovicPnu au pu
tut urma întregul program de 
antrenament.

Hotărîrea biroului F.R.T, de 
ft pregăti concomitent și în 
aceleași condiții lotul olim
pic și cel republican s-a do
vedit bună deoarece, de pildă, 
trăgătorii Bratu (pistol liber), 
Caban și Șandor, din lotul re
publican, au înregistrat pro
grese substanțiale. Ținînd sea
ma de criteriile stabilite în 
planul de pregătire, evoluția 
sportivilor se prezintă astfel : 
I. Olărescu și Șt. Caban sînt 
constanți la valori superioare 
la 3x40 f. La aceeași probă, 
N. Kotaru, deși cu rezultate 
mari, manifestă unele incon- 
Stgnțe, Q Situație asemănă

toare are și Gh. Vasilescu.
M. Ferecatu : bun la 60 f 
culcat, inconstant la 3 x 40 f.
N. Bratu : constant la o va
loare superioară ; L. Giușcă : 
este în revenire după acci
dentul suferit la umăr; G. 
Maghiar: constant la nivel 
mediu ; V. Atanasiu : tehnic, 
el este pus la punct Ia un ni
vel superior. După o evolu
ție modestă la început, s-a 
comportat foarte bine la ulti
mul concurs ; I. Tripșa : con
stant cu rezultate de valoare, 
fără a atinge însă posibilită
țile lui maxime : M. Roșea : 
fiind student, a lucrat cu un 
volum mai redus. Nu este 
încă pus la punct tehnic. Cu 
o pregătire completă el are 
mari posibilități ; Gh. Flores
cu : are la activ unele rezul
tate bune fără a se ridica la 
un nivel superior ; Șt. Po
povici : a marcat anul acesta 
un salt de constanță la un 
nivel destul de bun. Poate 
realiza rezultate valoroase 
dacă are posibilități cores
punzătoare de pregătire; 
I. Dumitrescu : cu excepția 
unui rezultat bun, la începu
tul anului, celelalte sînt mo
deste. Este prea ocupat pro
fesional și nu se poate pre
găti așa cum trebuie — ceea 
ce a influențat rezultatele; 
Gh. Sencovici: are rezultate 
modeste în acest an. Fiind 
student, nu s-a putut pregăti 
corespunzător. Cu o pregătire 
adecvată are perspective; 
T. Albescu: unele rezultate 
bune dar cu mari fluctuații.

Se consideră că sportivii 
Olărescu, Caban, Rotaru, Fe

recatu, Vasilescu, Bratu, Giuș
că, Atanasiu, Tripșa, Roșea, 
Florescu, Popovici, Sencovici 
au perspective pentru J.O.

în ceea ce privește activi
tatea personală, antrenorul 
P. Cișmigiu a spus că, une
ori, el S-a âxat mai mult pe 
problemele administrative ale 
federației decît asupra celor 
de pregătire. Apoi, el a apre
ciat că vechiul birou federal 
nq s-a interesat de antrena
mentele loturilor reprezenta
tive.

în cuvîntul lor, o serie de 
vorbitori au insistat asupra 
importanței pregătirilor vi
itoare. a antrenamentelor la 
altitudine. în concluzie, tov. 
A. Alexe — președintele 
C.N.E.F.S. — a spus că : exis
tă un spirit sănătos de în
trecere, o bună mobilizare 
printre sportivi și. că ea '"o 
trebui menținută; federația 
era și este datoare să facă to
tul pentru a asigura cele mai 
bune cgndiții de pregătire ta- 
leriștilor Popovici și Dumi
trescu ; biroul federal trebuie 
să-și concentreze activitatea 
în special asupra pregătirilor 
olimpice; în lot să nu fie 
menținute decît elemente cu 
perspectivă ; nu-și poate ex
plica neinvitarea medicului 
lotului, tov. A. Ambruș, la a- 
ceastă ședință și insistă pen
tru o colaborare mai strînsă 
între medic și antrenori, atră- 
gînd atenția ea toți factorii 
de răspundere să vegheze 
asupra stării de sănătate a 
sportivilor.

REP.

MȘKWttll*A MfcaShfc OLIMPICI
Veliștii români n-au participat nici

odată la întrecerile olimpice ! De fiecare 
dată, însă, și mai ales înainte de J.O. din 
Japonia, speranțele au fost — cum se spu
ne — mari, cit roata carului. Dar, au ve
nit campionatele europene de la Copen
haga, reprezentanții noștri nu s-au clasat 
în primele zece locuri și, pe bună drep
tate, au rămas acasă, privind regatele 
olimpice de la Enoshima pe ecranele te
levizoarelor.

Au trecut de atunci patru ant. Ce a

1. Patru veliști — Petre Svoboda, Pe
tre Purcea, Gheorghe Nicolcioiu și 
Eduard Enopian — se află actualmente 
în pregătire, urmînd ca performanțele in
dividuale să hotărască.

★

— Cum ți în ce condiții se desfășoară 
antrenamentele ? (întrebarea este adre
sată antrenorului Gheorghe Constantin).

— Cei patru „finn“-iști se pregătesc cu

ACAPULCO-
însemnat acest timp ? Au sporit sau nu 
șansele veliștilor de a participa la J.O 
din Mexic ? Este, oare, Acapulco o „fata 
mori ina", cum a fost — data trecută 
Enoshimă, sau, în sftrșlt, un _ țărm al 
împlinirii visurilor olimpice ? Vizita noas
tră la Mamaia și interviul solicitat an
trenorului Gheorghe CONSTANTIN vor 
da răspunsurile posibile la această oră.

★

înainte de toate, însă, citeva precizări :
1. în baza aprecierilor C.O.R. iahtingul 

se numără în prezent printre sporturile 
care trebuie să confirme un anumit pro
gres, o anumită valoare pentru a fi in
clus pe lista disciplinelor la care țara 
noastră va fi reprezentată la J.O. din 
Mexic.

2. Posibila participare Ia Olimpiadă are 
în vedere numai un Iot restrîns de spe
cialiști Ia clasa FINN, singura la care 
organizatorii pun ambarcațiunile necesa
re la dispoziția concurenților (FINN-uri 
da fabricație mexicană — construite cu 
asistența tehnică a specialiștilor francezi 
și danezi și cu vele confecționate de 
multiplul campion olimpic și mondial 
Paul Elvstrom).

„FATA 
MORGANA"?
deosebită hărnicie : zilnic — două antre
namente. Unul din antrenamente are ca
racter de regată cu procedee tehnice obli
gatorii, celălalt — de rulaj, cu temă. 
Avem — după multi ani de așteptare — 
ambarcațiuni bune (patru FINN-uri din 
material plastic aduse din R. D. Germană 
— 2 — Franța și Danemarca).

— Ce probleme ar mai trebui rezol
vate ?

— în primul rînd, posibilitatea de a 
face antrenamentele pe mare. Siulghiol- 
ul îndeplinește numai parțial rolul „sta
dionului" de care au nevoie veliștii pen
tru a realiza performante de înaltă va
loare.

★
Antrenamentele sînt conduse de antre

nor de pe e șalupă închiriată ÎN FIE
CARE ZI timp de ȘASE-ȘAPTE ORE 1» 
prețul de 60 UEI ORA! Prin grijă

C.N.E.F.S. a fost excelent rezolvată o 
problemă mult mai grea : construirea re
morcilor pentru ambarcațiuni, ceea ce în 
atara unei evidente eficiențe economice 
aduce un real sprijin muncii de pregătire 
deoarece pină acum ambarcațiunile — 
neexistînd în număr mai mare — tre
buiau trimise cu două-trei săptămîni la 
locul de concurs, timp în care veliștii... 
așteptau. Oare nu se pot găsi soluții pen
tru ca să nu se ptăteâscă 10—12000 de 
Iei in fiecare lună pentru închirierea unei 
șalupe ?

*
— Ce spun sportivii, că spune antre

norul despre actualele șanse de partici
pare la Jocurile Olimpice ?

— Gîndim toți la fel. Este o mare do
rință a tuturor veliștilor. indiferent de 
specializare, dar — firește — in primul 
rînd a celor de la „FINN" ca iahtingul 
românesc să semneze prima sa prezenta 
la Jocurile Olimpice. Dar, am fost cu 
toții de acord că pentru aceasta trebuie 
confirmată o anumită ascensiune

— Care este examenul preâlimpic 7
— Rezultatele realizate în concursurile 

internaționale, dar mai ales la Balcaniada 
de iahting programată de la 7 august la 
Istanbul. Vom întilni aici o parte din cei 
mai redutabili adversari, printre care 
Entcef (Bulgaria), Kakis (Turcia), Vasis- 
tas (Grecia), campionul balcanic de anul 
trecut șa. Cursa pregătirilor și... speran
țelor noastre olimpice va continua numai 
dacă vreunul din „finn“-iștii români în
deplinește baremul: clasarea în primele 
trei locuri. Un examen sever, dar ne
cesar.

★

Deel, Acapulco rămine încă o „fata 
morgana" pentru veliștii români. La scurt 
timp după vizita noastră, cele patru 
FINN-uri străbateau, purtate de vîntul 
litoralului, imaginarul parcurs olimpic. 
Poate, totuși...

Silviu FLORESCU
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dificultate, avînd întotdeau
na resurse de a forța în fi
nal, atunci cînd superiorita
tea condiției fizice, a rezis
tenței morale și experiența 
lor i-a ajutat să dobîndească 
victoria. Așa s-a întîmplat și 
în Întîlnirea de duminică cu 
Rapid, cînd după o lungă 
perioadă de Joc mai slab, în 
care au șl primit un gol, 
dinamoviștii nu au cedat lup
ta, reușind să egaleze și, a- 
poi, în prelungiri, să-și ma
cine adversarul pînă Ia în- 
frîngerea acestuia. Explicînd 
succesul echipei din șoseaua 
Ștefan cel Mare nu putem ig
noră. firește, hotărîrea înțe
leaptă luată de antrenorul 
Bazil Marian de a-1 introdu
ce în formație pe Nunweiller 
III. La fel de tînăr, de mun
citor și de talentat cum l-am 
cunoscut întotdeauna. Nelu 
ă contribuit substanțial la 
victoria echipei sale, interve
nind deseori în mod salvator 
în situații dintre cele mai 
critice la poarta apărată de 
Niculescu. Inspirată s-a do
vedit și înlocuirea lui Naghy 
de către Lucescu, acesta din 
urmă fiind autorul golurilor 
victoriei. Am fi însă nedrepți 
dacă n-am recunoaște și me
ritele celorlalți coechipieri, 
căre nu și-au economisit e- 
nergiile în aspra încleștare de 
pe teren, ca și ale antreno
rului Bazil Marian care, cu 
modestia care-1 caracterizea
ză, și-a condus cu pricepere 
elevii spre succesul dorit.

*

OPINII PE MARGINEA PROIECTULUI 
VIITORULUI REGULAMENT DE TRANSFERĂRI 
• SĂ DISPARĂ SUBSTRATUL FRECVENTELOR STĂRI DE ÎNCORDARE DINTRE CLUBURI 
SI JUCĂTORI • DACĂ PROIECTUL VA FI ADOPTAT ÎN FORMA ACTUALĂ, VA PRODUCE 
MARI DAUNE FOTBALULUI NOSTRU ® SOLUȚII PENTRU FOTBALIȘTII STUDENȚI Șl MILITARI

ION INDREI (președintele 
Clubului Steagul roșu Bra
șov) : „In sectorul fotbalului 
de performanță jucătorii nu 
mai trebuie legitimați — sine 
die — ci pe termene limitate, 
stabilite prin înțelegerea re
ciprocă dintre cele două părți- 
Această modalitate va face 
să dispară substratul frecven
telor Stări de încordare dintre 
cluburi și jucători. Astfel, 
antrenorul și conducătorii vor 
ajunge să lucreze cu ochii 
deschiși. Știind că peste , doi 
ani, de exemplu, expiră le
gitimarea unui component al 
lotului, ei se pot gîndi din 
vreme cum să-l înlocuiască. 
Propun că perioada de trans
ferări să fie plasată la în
ceputul anului calendaristic, 
nu între două campionate. 
Optez pentru promovarea li
beră a jucătorilor din cate
goriile inferioare, fără obliga
tivitatea dezlegării, cu urmă
torul amendament. Să se 
stipuleze dreptul fiecărei 
echipe din A, de a lua jucă
tori. numai din județele apro
piate. bineînțeles prin înțe
legere, cu cedarea unor ju
cători, în schimb etc. Avem 
acum o serie de juniori buni 
la Steagul roșu. Vreau să-i 
cedăm echipelor din jur, cara 
au niște jucători mai maturi, 
de cară lotul nostru are ime
diată nevoie. Mai precis, nu 
vrem că la Metrom, Cbdlea 
sau Făgăraș, de pildă să vină 
Farul și să iă jucători.

Referitor la fotbaliștii 
ajunși la vîrsta îndeplinirii 
serviciului militar, am urmă
torul punct de vedere. Cei 
aparținînd formațiilor din di
vizia A să fie repartizați la 
o unitate militară din orașul 
respectiv și Să joace pe toată 
durata acestei situații spe
ciale la aceeași echipă. In 
schimb, fotbaliștii proveniți 
din echipele de B, sau din

din 
în

lei. 
meciurilor 

disputate

Categoria I: 3 
(12 rezultate) x 
care ; categoria 
(11 rezultate) x
tegorla a III-a i 408,5 (10 
zultate) x 392

Rezultatele 
acest concurs
nocturnă sînt t I Inter—Milan 
(pauză) 0—0 X ; II Inter—Mi
lan (final) 0—0 X și III Bo
logna—Torino 1—1 X.

Fotoi V. BAGEAG

dezvoltarea

rîndurl.
cat. a 
(Bucu- 

candidat
n-iv.

prof. Nas STANAȘILA 
Liceul nr. 15 București

comparație cu a doua. De aseme
nea, exercițiul de ansamblu la 
băieți este prea scurt șl cuprinde 
prea puține elemente de dificul
tate.

Opinăm, de asemenea, pentru 
menținerea programului de exer
ciții pe o perioadă mal lungă de 
timp, căci tn acest fel B-ar asigu
ra o continuitate In pregătire, 
criterii bine stabilite de con
curs, precum șl un anumit nivel 
de cerințe privind 

• gimnasticii școlare.
In încheierea acestor 

să remarcăm buna pregătire do
vedită în concursul găzduit de 
sala Floreasca a echipelor Șco
lii generale nr. 75 București 
(prof. Georgeta Popescu), Liceului

Nicolae Oprescu
nr. 2 Lugoj (prof. Tatiana Isar) 
șl Școlii generale nr. 8 Călărași 
(prof. Nelucu Constantinescu) — 
la fete, precum și Școala gene
rală nr. 3 Timișoara (prof. Marin 
Trincă), Liceul nr. 35 cu program 
de educație fizică București (prof. 
Gabriel Molea) și Liceul cu pro
gram de educație fizică Rm. Vil- 
cea (prof. Eugen Prodescu) — la 
băieți. Cuvinte de sinceră laudă 
profesorului Constantinescu din 
Călărași, a cărui echipă a foit 
alcătuită din gimnaste din clase
le

încheierea anului școlar 1967— 
1968 a coincis cu finala campiona
telor școlari de gimnastică ale 
școlilor generale. 18 echipe de 
băieți șl 18 de fete, mulțl gim- 
naști Individuali. In total peste 
200 de concurenți, și-au disputat 
titlurile, pe echipe, și la indivi
dual compus. Pentru întrecerea 
pe echipe, atît la băieți cît șl 
la fete programul a prevăzut o 
probă de ansamblu șl trei probe 
Individuale (pentru fete) și două 
probe individuale (pentru băieți). 
Nivelul la care s-a desfășurat 
concursul, precum șl rezultatele 
obținute arată că Inițiativa Minis
terului Invățâmtntuluj de a or
ganiza un campionat republican 
pentru Școlile generale este re
marcabilă, în acest fel contri- 
huindu-se în mod consistent la 
popularizarea gimnasticii în școli, 
acolo de unde așteptăm să apară
viitorii maeștri. Grația, dezinvol
tura. siguranța și precizia cu care 
mulți dintre concurenți au exe
cutat exercițiile prevăzute În 
prd'-ram ne fac să credem că po- 
Bibillfătlle elevilor stnt, la aceas
tă vîrsță, șl mal mari. Gimnaștii 
au dovedit în mod convingător 
că temerile unor specialiști în 
eeea ce privește dificultatea exer- 
citiilor nu au fost întemeiate. 
După opinia noastră, actualul pro- 
p -m de concurs corespunde po
sibilităților tinerilor concurenți 
si își va putea aduce o contribu
ție serioasă la dezvoltarea gimnas
ticii în școli. Această apreciere 
nu exclude, totuși, remarca că, pe 
alocuri, programului actual i Se 
mai pot aduce și unele îmbună
tățiri. De pildă, prima liniă a e- 
xercițiului de la bîrnă este aglo
merată ți disproporționată In

Dacă, însă, această finală 
de cupă ne-a oferit un spec
tacol pe care nu-1 vom uita 
atît de curînd, trebuie să a- 
vem în vedere că Rapidul a 
avut o contribuție egală cu 
a învingătorilor. De altfel, 
potrivit unei opinii larg îm
părtășite, echipa feroviară 
este în bună măsură nedrep
tățita acestei ediții a „Cupei 
României". Ea a avut o fru
moasă evoluție în toate eta
pele competiției și. pentru a 
treia oară în ultimii ani 
calificată într-o fmală, a 
fost mai aproape decît 
oricînd de cucerirea tro
feului. Deși lipsiți de aportul 
a doi titulari — Dumitriu II 
și Pop —, apoi a încă unuia 
— prin accidentarea lui Io- 
nescu —. rapidiștii au fost 
maj buni decît adversarii lor 
în cele 90 de minute, la ca
pătul cărora, așa cum măr
turisea cu sportivitate și Pîr- 
călab, meritau cu prisosință 
victoria. Dar, la penaltyul din 
minutul 90, dictat în mod 
gratuit, însă cu vădite mus
trări de conștiință (pentru 
nepenalizarea hențului în ca
reu al lui Nunweiller, într-un 
moment ce putea deveni ho- 
târîtor), de către arbitrul V. 
Dumitrescu, tînărul Neagu 
și-a privat coechipierii de 
bucuria succesului. în prelun
giri, feroviarii și-au pierdut 
mult din vigoarea de pînă a- 
tunci, au devenit excesiv de 
nervoși, ceea ce i-a făcut să 
recurgă la trageri de timp 
și la durități pentru a păs
tra rezultatul și a obține re- 

categoriile inferioare să par
ticipe pe toată durata servi
ciului militar la un campio
nat intern, în organizarea de
partamentului respectiv.

Sperăm că proiectul pus în 
discuție va fi ameliorat".

STERE BATARAGA (se
cretarul clubului Politehnica 
Galați): „Ne-au surprins la
cunele proiectului. In mate
rie de transferări; trebuie in
tervenit cu măsuri corective 
radicale. Mai întîi, echitate; 
echitate între toate echipele. 
Iar pentru civilizarea relații
lor club-jucător, să adoptăm 
legitimarea pe termen limi
tat ; durata minimă — doi 
ani. cea maximă — variabilă, 
conform înțelegerii. Consensul 
asupra duratei legitimării tre
buie menționat într-o fișă de 
adeziune, de angajament re
ciproc, iar termenul ei final 
propun să fie trecut în carne
tul de legitimare al fotbalis
tului. Nici una dintre părți să 
nu fie împuternicită pentru 
neutralizarea unilaterală a 
clauzei stabilite prin înțele
gere reciprocă. Promovarea 
jucătorilor spre vîrful pira
midei fotbalistice 
devină liberă, în 
diției dezlegării.

Am consultat și 
din orașul nostru, și cu toți 
împărtășim punctul de vedere 
exprimat de ziarul „Sportul", 
în privința fotbaliștilor mili
tari și studenți. Sîntem o echi
pă studențească și credem sin
gura soluție rațională a pro
blemei tinerilor jucători ce 
vor fi admiși în învățămintul 
superior este cea propusă. 

Mai întîi, cel in cauză să fie 
obligat a reflecta asupra per
spectivei sale. Dacă s-a ho
tărît pentru continuarea stu
diilor, atunci să vină lă ad
mitere, după ce i-a expirat 
legitimarea anterioară. Să 
spună conducătorilor și antre-

trebuie să 
afara con-

alțl oameni

Duel aerian Lupescu — Niculescu urmărit cu emoție de Greavu țl Nunweiller II!

jucarea, tentativă ce nu le-a 
reușit (de vină fiind și Ră- 
ducanu pentru gafa comisă 
la Rolul al doilea).

Dacă Jocul de duminică, 
așa cum spuneam, nu-1 vom 
uita atît de ușor, aceeași soar
tă o va avea și arbitrajul 
prestat de V. Dumitrescu, 
care a fost de natură să de
ruteze ambele echipe. Mai 
întîi pe Rapid, căreia i-a re
fuzat un penalty clar ca lu
mina zilei, și apoi pe Dina
mo. pe care, prin decizia din 

facultate. La 
pot să mai 

fiu legitimat)

norului de la echipa unde 
joacă : «Tovarăși, peste un an 
(sau peste X ani) vreau să 
mă înscriu Ia 
dumneavoastră 
joc (recte să 
pînă atunci».

Dacă n-a procedat astfel, 
să suporte rigorile regulamen
telor sportive. Poate veni la 
facultate, dar să nu primească 
drept de joc șase luni, un 
an sau chiar mai millt, pînă 
la termenul de prescriere a 
obligațiilor asumat?, prin viza 
de legitimare față de clubul 
anterior. La terminarea stu
diilor, înclin să cred că fot
balistul este îndreptățit să se 
transfere oriunde.

Sîntem convinși că actua
lul proiect nu rezolvă nici 
una din problemele de fond 
care grevează acurateța tran
sferărilor. Dacă va fi accep
tat în forma propusă, con
cepția despre transferări va 
produce. în continuare, mari 
daune fotbalului nostru".

CONSTANTIN (jucător la 
Steaua): „Sînt pentru trans
ferări libere, bazate 
legere și respectarea 
lui reciproc. Acest 
va putea fi așezat 
concepției noastre 
transferări, numai prin efec
tuarea legitimărilor pe ter
men limitat, ceea ce redă 
fotbalistului un drept elemen
tar, dreptul de a juca la un 
moment dat în echipa unde 
poate să-și valorifice cel mai 
bine . calitățile sale, 
uităm cazul Kraus. Era o re
zervă 
Rapid, a redevenit un jucă
tor excelent, apt poate chiar 
să poarte tricoul național, 
prin trecere la F. C. Argeș.

Îmbrățișez, de asemenea, 
ideea ca în fața regulamentu
lui de. transferări toate echi
pele și toți jucătorii să aibă 
șanse egale". 

pe înțe- 
interesu- 
principiu 
la baza 

despre

Să nu

fără perspective la

ultimul minut de Joc, o pu
sese în fața unei înfrîngeri 
aproape sigure. Este mai mult 
decît regretabil că un arbitru 
internațional ca V. Dumitres
cu poate să comită aseme
nea grave erori (și multe al
tele de mai mică gravitate) 
ca în această finală de cupă, 
pentru care socotim că fede
rația ar trebui să-i dea o 
aspră sancțiune. (Cei doi tu- 
șieri. M. Bică și C. Bărbules- 
cu, au, evident, o parte mai 
mică de vină pentru arbitra
jul nesatisfăcător al acestei 
partide). Cunbscînd și alte 
triste exemple, întrebăm fe
derația de ce nu s-a apelat 
la un arbitru străin pentru o 
partidă cu asemenea miză ? 
în principiu, nu opinăm pen
tru astfel de soluții, dar dacă 
semifinala cupei a fost în
credințată unui arbitru de 
peste hotare cu atît mai mult 
se impunea ca finala fă aibă 
asigurate aceleași condiții.

O impresie penibilă au lă

In cele 181 de Jocuri disputate 
(Jiul - Progresul din etapa a 
11-a nu s-a jucat din neglijența 
bucureștenilor) au fost folosiți 
301 jucători. Dintre aceștia, 43 
de fotbaliști au jucat numai In 
tur, iar 37 numai în retur.

Dar iată numărul de jucători 
folosiți de fiecare echipă : Stea
ua 17, F.C. Argeș, Rapid — 18. 
Dinamo București 19. U.T.A. 2(1, 
Dinamo Bacău și Farul 21, Pe
trolul și Jiul 22. Universitatea 
Craiova șl „U“ Cluj 23. A.S.A. 
Tg. Mureș 25, Progresul și Stea
gul roșu 26.

De Ia început se remarcă fap
tul că echipele clasate pe pri
mele locuri (Steaua, F.C. Argeș. 
Dinamo București, U.T.A.) au 
loturile cele mai mici, în timp 
ce A.S.A. Tg. Mureș, Progresul 
și Steagul roșu au folosit un 
număr mai mare de jucători, pe 
care l-au vînturat de lă o etapă 
la alta... cu rezultatele cunos
cute !

Din numărul total de jucători, 
puțini au fost folosiți în toate 
jocurile susținute de echipele 
lor : la Steaua (Sătmăreanu, So
rin Avram și Negrea). Dinamo 
Bacău (Ghiță și Dembrbvschi). 
A.S.A. Tg. Mureș (Siko. Raksi), 
Universitatea CraiOva (Deliu), 
Farul (Koszka), U.T.A. (Bacoș, 
Pefescu, Lereter, Axente), F.C. 
Argeș (Barbu. Olteanu), „U“ 
Cluj (Adam). Dinamo București 
(Dinu), Rapid (Motroc), Jiul 
(Georgevici, Stocker, Sandu, Pe- 
ronescu, Libardi).

Să recunoaștem că este un tur 
de forță să participi la toate me
ciurile dintr-un campionat.

în 25 de meciuri eu jucat: 
Voinea, Hălmăgeanu (Steaua);

Rezultate tehnice: feminin— 
chipe : 1. Șc. gen. nr. 75 Bucu
rești 218,25 p ; 2. Lie. nr. 2 Lugoj 
213,85 p ; 3. Șc. gen. nr. 8 Călă
rași 211 p ; masculin echipe : 1. 
Șc. gen. nr. 3 Timișoara 162,36 p ;
2. Lie. nr. 35 cu program de edu
cație fizică Buc. 162,10 p ; 3. Lie. 
cu program de educație fizică Rm. 
Vllcea 161,85 p ; Individual com
pus feminin : cat. maestre : Ilea
na Coman (Oraș Gh. Gheorghlu- 
DeJ), Petruța Paclurea (Oraș Gh. 
Gheorghlu-DeJ) ; cat. I : Ellsabeta 
Turcu (Jud. Prahova) ; 
II-a : Luminița ionescu 
reștl); masculin: cat.
maestru : Nicolae Oprescu (Bucu
rești); cat. I: ștefan Mierlușcă 
(jud. Iași); cat. a n-a: Liviu Mor», 
van (jud, Timiș). 

sat asupra tuturor celor pre- 
zenți incidentele de la sfîrși- 
tu] meciului, ai căror „eroi" 
au fost Năsturescu, Stoenes- 
cu și Răducanu. Răzbunîndu- 
se pentru o lovitură primită 
în cursul meciului, Stoenescu 
i-a plasat un puternic uper
cut lui Năsturescu, după flu
ierul final al arbitrului, pu- 
nîndu-1 pe acesta la pămînt. 
Văzînd KO-ul coechipierului 
său, Răducanu s-a repezit 
de-a lungul terenului spre 
Stoenescu, luîndu-1 la pumni 
ca un veritabil bătăuș. Ase
menea porniri își au poate 
locul pe maidane, dar nu pe 
terenul de sport și ele îi 
dezonorează pe cei în culpă, 
echipele din care fac parte, 
aducînd grave prejudicii spor
tului nostru. De aceea, nu 
pot fi tolerate. Cerem cu in
sistență celor două cluburi, 
dar și federație! să ancheteze 
faptele petrecute și să pe
depsească cu exemplară se
veritate pe cei vinovați.

„bucățica" asta sînt golgeter I 
Desen de AL. CLENCIU

MĂRUL LUI... ADAM
ADAM i — Mulțumesc I Cu

N. Ionescu, Oprișan, Grozfea (Pe
trolul) ; Kis, Nunweiller IV (Di
namo Bacău) ; Ivăncescu, Rusu, 
Pescaru (Steagul roșu) ; Anto
nescu, Tufan, Kallo (Farul) : 
Gornea. Birău (U.T.A.), Ange- 
lescu (»U“ Cluj) ; Ghergheli, 
Haidu (Dinamo Buc.), LupeScu 
(Rapid). Am vrea să facem o 
remarcă : patru jucători care au 
jucat din prima etapă pînă la 
cea de a 25-a inclusiv n-ău mai

Tragerea excepțională Loto 
din 4 iunie 1968 a atribuit nu 
mai puțin de 37 de autoturisme. 
Dăm mai jos numele cîștigăto- 
rilor : Categoria I: — 21 auto
turisme „Volga" : Radeș Ovidiu 
(Zlatna. Județul Alba) ; Pap 
Francisc (Oradea); Teodorovici 
Ilie (Brașov); Bumbac Nicolae 
(Brașov); Imre Pavel (Bod, ju
dețul Brașov); Cepoiu S. N- 
(Buzău); Eremia Despina (Con
stanța) ; Ionescu Grigore (Eforie 
Sud); Gafton Teofil (Galați); 
Stoian Alexandra (București); 
Apostoleanu Alexandru (Brăila); 
Moldoveanu Ton (Tecuci) ; Mihoc 
I. Ion (Iași)j Nieoleseu Paul 
(comuna Seacă, județul Olt); 
Avram Mihaj (comuna Frasin, 
județul Suceava); Mătușa 
Gheorghe (comuna Blejești, ju
dețul Teleorman); Wesei Oscar

O declara fie a lui
BELGRAD, 17 (prin tele 

fon). — Ieri s-a terminat, la 
Dubrovnik, în sesiune de lu
cru, International Board (fo 
rul care apără integritatea 
regulamentului jocului de fot
bal și are dreptul să-l mo 
difice). în timpul dezbateri 
lor nu s-au făcut declarați 
'ziariștilor. Acum, după ter 
minare, se așteaptă un conn> 
nicat oficial.

Se pare că n-au fost luate 
botărîri cu privire la modi 
ficarea regulamentului de joc 
cu toate că, sir Stanley Rous 
președintele F.l F.A. s-a re 
ferit, într-o declarație, la 
adoptarea unor măsuri, fără 
să precizeze însă conținutul 
acestora. Se știe totuși, că 
International Board intenție 
nează să recomande tuturoi 
țărilor organizarea unor par 
tide cu Intenții experimen 
tale, în care regula ofsaidu 
lui să nu mai fie aplicată la 
executarea loviturilor libero 

în cadrul lucrărilor de la 
Dubrovnik, membrii lui In
ternational Board și-au ex
primat îngrijorarea față de 
creșterea brutalității și acte 
lor de nesportivi ta te. Pentru 
combaterea acestei tendințe, 
ei au hotărît să ceară propu
neri tuturor federațiilor na
ționale, propuneri care în 
acest sens pot viza, chiar și 
modificarea paragrafelor din

Miercuri - prima manșă a lina ei 
campionatului european feroviar de elbal

Miercuri, pe stadionul Glulești, 
se va disputa prima ntanș» a fi
nalei campionatului european fe
roviar de fotbal. In actuala edt- 
țle, se vor ihtttnl RAPID Bucu
rești ți LOKOMOTIV Sofia, de
ținătoarea trofeului, echipe care 
au mat luptat ți în finala din a- 
nul 1961. Echipa bulgară este for
mată din elemente tinere, talen
tate. De altfel, pe scheletul aces
tei formații este alcătuită repre
zentativa olimpică a Bulgariei, 
care s-a calificat pentru turneul 
final din Mexic. Printre compo- 
nenții echipei, se numără atacan- 
ții Kotkov — actualul golgeter al 
campionatului, cu 24 de goluri, 
Debrski — căpitanul echipei, de

fost folosiți In ultima etapă a 
campionatului. E vorba de Ma- 
t.eîanu (Progresul), Antonescu și 
Kallo (Farul), Cornea (U.T.A.).

Restul fotbaliștilor au partici
pat la un număr variat de 
jocuri.

Dar este și un aspect deosebit: 
fotbaliști foarte rar întrebuințați. 
La Dinamo Bacău, portarul de 
rezervă... n-a jucat nici un mi
nut din cele 2 340 de minute cit

(Timișoara) ; Grigore Petre (co
muna Bucovăț. județul Dolj) : 
Budac Coriolan (București); Du
mitriu Victor (București); Bo
boc Constantin (București): 
Categoria a Il-a — 10 autotu
risme „Renault 10 Major" ; Gur- 
bim Zina (Simeria, județul Hu
nedoara) ; Participant (Arad): 
Diaconeseu Nicolae (Curtea de 
Argeș); Cbstin Florica (Bistri
ța) ; Arsenie Gh. Ion (comuna 
Scoarța, județul Gorj) ; Teutișan 
Valentin (comuna Vulcan, ju
dețul Hunedoara) ; Drăgan 
Gheorghe (Ploiești) ; Sirbu loan 
(Sibiu) ; Mateoaea Toader (Su
ceava) ; Avarvarei Nicolae 
(București). Categoria aTIT-a— 
fi autoturisme „Skoda 1000 MB": 
Ilea Liviu (Cluj) ; Bădescu Du
mitru (Constanța) ; Marin Ma
ria (Craiova) ; Dițoiu Dumitru

sir Stanley Rous 
regulament referitoare la co
rectitudinea jocului.

în așteptarea comunicatu
lui oficial, se comentează, 
deocamdată, următoarea de
clarație a lui SIR STANLEY 
ROUS : „înainte de a hotărî 
modificarea regulamentului de 
joc trebuie să ne gîndim 
bine. Orice schimbare ar ne
cesita un interval de 5—6 
ani, pînă ar fi aplicată în 
toată lumea, precum și vreo 
10 ani pînă ce arbitrii s-ar 
familiariza cu ea. Ce încurcă
turi s-ar produce dacă am 
modifica regulamentul în fie
care an ! Un lucru e sigur: 
dacă lipsește ceva fotbalului 
contemporan, nu regulile de 
ioc sînt vinovate. Fotbalul ar 
putea deveni mai frumos, 
mai spectaculos, dacă antre
norii și jucătorii și-ar re
structura concepția despre el. 
Acest sport nu se va anchi
loza niciodată. Mi se pare 
mai inepuizabil decît șahul. 
Numărul combinațiilor și va
riantelor tactice posibile îl 
consider infinit. Greșesc grav 
toți cei ce afirmă că evolu
ția fotbalului și salvarea lui 
din actuala criză pot fi rea
lizate numai prin modifica
rea regulamentului de joc. 
Cu adevărat reconfortantă nu 
mi se parte decît calea evo
luției sistemelor de antrena
ment și de joc".

27 de nrl internațional A, precum 
șt (.olimpicii- forilanov, Hrlsta- 
kiev, Gherov, I. Gheorghlev, P. 
Ki-flov și Mihailov.

In ceea ce privește echipa bucu- 
i-eșleană. ea nu mal are nevoie 
de o prezentare, rapidiștii vor 
lupta desigur cu ardoarea ca- 
racieristică pentru a ciștlga me
ciul cu un scor care să-i scuteas
că de emoții in cea de a 2-a mau. 
șă (26 iunie, la Sofia). Publicul 
gioleștean speră ca favorițil lor 
să reediteze Jocul bun realizat 
in compania echipei Dinamo și 
astfel în vitrina clubului să po
posească totuși o... „Cupă”.

Partida va începe Ia ora 17 45.

însumează cele 26 de partide 
dintr-un campionat ; la Univer
sitatea Craiova, Gaboraș a jucat 
doar de două ori — în ultima 
etapă, tot. meciul și în penulti
ma. .. opt minute : Weichelt 
(U.T.A) a jucat in etpa a 5-a 
67 de minute și în etapa ultimă. 
90 de minute; Andrei (Rapid) 
a jucat doar în patru din cele 
26 de partide, în total 246 de 
minute! (Se pare că rezervele 
de portar au o soartă ingrată).

Dar sînt și jucători de cîmp 
cu apariții sporadice.. Astfel, un 
tînăr ce s-a dovedit a fi talentat 
și pe care 11 urmăreai cu plăce
re, Alecu (Progresul), după ce a 
jucat in primele patru etape 
ale returului, nu a mai fost vă
zut pe teren. Aceeași situație cu 
Caniaro (Tg. Mureș) component 
al echipei naționale de juniori, 
care a participat doar Ia două 
jocuri. Achim (Farul) a fost fo
losit doar in ultima etapă ! $1 
asemenea situații sînt destule.

Dar problema alcătuirii și fo
losirii lotului nu poate fi epui
zată înlr-un material ce și-a 
propus doar să evidențieze une
le aspecte care pot deschide în 
viitor o discuție mai largă, con
structivă.

(Filiașl. județul Dolj); Hirietu 
Ion (Sibiu); Bălăneanu Daniel 
(București).

Premiile concursului Prono. 
sport nr. 24 din 16 iunie 1968

variante 50% 
29.711 lei ffe- 
a II-a t 
4.036 lei :

26,5
ca-
re-
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LA „EUROPENELE" DE HALTERE----------
la Leningrad, 
europene de

Mîine încep, 
campionatele ...... 
haltere, important criteriu de

selccție pentru J.O. din 
Pentru primele locuri 
dează halterofilii sovietici și

Mexic, 
candi-

polonezi. Iată două corespon
dențe privind pregătirile echi
pelor U.R.S.S. și Poloniei.

A

BAZANOWSKI ATACA
RECORDUL MONDIAL

jii '
V
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Leonid Jabotinski, ridicînd o bară de 210 kg!

Experimentații antrenori 
Kiemens Roguski și Augustin 
Dziedzic au privit cu multă 
seriozitate pregătirile elevi
lor săi pentru „europenele" 
de la Leningrad. Ca dovadă, 
lotul polonez s-a antrenat în 
comun timp de aproape o 
lună, la Varșovia.

La Leningrad, Polonia va 
fi reprezentată de: Walter 
Szotysek (cat. cocoș), Mieczy- 
slaw Nowak și Rudolf Koz
lowski (cat. pană), Waldemar 
Bazanowski și Marian Zie
linski (cat. ușoară), Norbert 
Ozimek (cat. mijlocie), Marek 
Golab (cat. semigrea) și Ro
bert Wojcik (cat. grea).

Marele favorit este Walde
mar Bazanowski, recordman 
mondial la cat. ușoară, care 
va încerca să îmbunătățească 
recordurile mondiale pe care 
le deține : 440 la total (135,5 
kg la smuls și ” 
aruncat).

Pentru prima 
10 ani, Polonia 
concurent la categoria grea. 
El este tînărul Roberț Woj
cik, deținătorul unej perfor
manțe de peste 500 kg, care 
speră să realizeze 515 kg cla- 
sîndu-se printre primii șase la 
această mare confruntare. Pe 
echipe, duelul dintre U.R.S.S. 
și Polonia va fi foarte inte
resant. Prin prisma rezulta
telor însă, halterofilii sovie
tici păstrează cele mai mari 
șanse.

170 kg la

oară după 
prezintă un

. ::

s

Fază din meciul R. F. a Germaniei — Brazilia ; atacantul Dorfel a sărit peste portarul Claudio 
(B) dar va trage pe lingă bară (Telefoto : U.P.I.-AGERPRES)

Trimisul nostru special, CONSTANTIN ALEXE, transmite:

POLONIA-BRAZILIA

Succese ale vislașelor 
noastre la Griinau
BERLIN, 17 (prin telex). —\ 

Canotoarele care au reprezen
tat România la tradiționala 
regată Griinau, în compania 
sportivelor din alte 12 țări, 
au obținut cîteva performan
țe valoroase. Iată rezultatele 
tehnice i SÎMBATA, schit 
simplu — 1. Kuhlke (R.D.G.) 
3:48,22 ; dublu — 1. Dinamo 
Moscova 3:27,77 ; 2. România 
I 3:28,63 ; 3. România II
3:29,08 ; 4 vîsle — 1. S. C. 
Dynamo Berlin 3:18,75 ; 2.
România 3:22,21 j 4-ț-l —
1. S.C. D.H.F.K. Leipzig 
3:19,80 ;... 3. România 3:25,07 ; 
84-1 — Jalghiris Vilnius (cam
pioana europeană) 3:10,11 ;...
4. România 3:16,63 ; DUMI
NICA : simplu — 1. Kuhlke 
3:53,13 ;... 6. Lazăr (România) 
4:02,14 ; dublu — 1. Dinamo 
Moscova 3:25,94 ;... 5. Româ
nia I 3:33,64 ; 4 vîsle — 1.
5. C. Dynamo Berlin 3:19,58 ;
2. România 3:24,34 ; 4-^1 — 
ROMÂNIA 3:25,43 ; 84-1 — 
ROMANIA 3:18,28 (pe locurile 
următoare D.H.F.K. și Jalghi
ris).

Werner RUTTKUS

Va atinge Leonid

600 de kilograme?
Cînd a aflat Leonid Jabo

tinski de excepționalul record 
al S.U.A. obținut de Robert Bed
narski (580 kg), uriașul din Za- 
poroje și-a dat seama că recor
dul său mondial (590 kg) este în 
pericol.

Leonid Jabotinski nu va avea, 
desigur, nici o problemă pentru 
ocuparea primului loc la „euro- 
pene“, dar atît pentru el, cît și 
pentru antrenorii săi nu în asta 
constă succesul deplin. Depinde 
ce rezultat va obține Jabotinski 
acum, pentru a se putea prevede 
cu ce șanse va pleca la J.O. din

Mexic. în orice caz, din duelul 
Jabotinski - Bednarski se va naș
te mult visatul record al celor 
600 de kilograme I

In afară de Leonid Jabo
tinski, mai sînț și alți favoriți. 
Jan Taits la „semigrea", Viktor 
Kurențov la „semimijlocie", D. 
Șanidze la „pană" (382,5 kg !) și 
V. Silițki la „mijlocie".

Deci, U.R.S.S. poate cuceri 5 
titluri din cele 7 ! Cu un aseme
nea succes, indiscutabil că echi
pa U.R.S.S. va obține locul 1. 
Dar mai presus de orice sînt 
rezultatele, avînd în vedere că 
aceste întreceri constituie cea 
mai bună verificare a haltero
fililor de pe continent înaintea 
Olimpiadei.'

Jan WOJDIGA 
redactor la „Przeglad 

Sportowy" — Varșovia

(Urmare din pag. 1)

fructuos schimb de materiale 
documentare de specialitate.

— Avind prilejul nemijlocit 
de a cunoaște mișcarea spor
tivă iugoslavă Ia ea acasă, vă 
rugăm să ne relatați cîteva 
din principalele dv. constatări.

— Din discuțiile purtate și 
din observațiile noastre a re
ieșit că la temelia organizării 
educației fizice și sportului iu
goslav stă următoarea idee 
orientativă principală : totul tre
buie să pornească de la om, în- 
trucit educația fizică și sportul 
lui trebuie să-i slujească. In 
consecință, fiecărui cetățean i 
se acordă latitudinea de a alege 
asociația sau clubul care-i con
vine. Problema organizării — 
fără a fi neglijată — devine ast
fel o problemă secundară- In 
general, structura organizatorică 
este caracterizată printr-o puter-Z 
nică descentralizare. Autorită
țile și organele comunale (oră
șenești) sînt principalii factori 
care hotărăsc nivelul de spriji
nire a activității sportive pe 
plan local. Uniunea de Cultură 
Fizică, organ conducător de spe
cialitate, se ocupă de aspectele 
de interes general, pe plan na
țional, cum ar fi de pildă : cam
pionatele naționale, bugetele 
federațiilor, competițiile inter
naționale, propaganda sportivă.

Sistemul competițional este 
astfel organizat încît formează 
o piramidă care are la bază 
competiții locale, în cadrul aso
ciațiilor, organizațiilor sportive 
locale, județene etc. după care 
se îngustează prin selecționarea 
celor mai bune echipe. La 
majoritatea ramurilor sportive 
Se organizează campionate na
ționale, republicane, competi
ții zonale, județene și orășenești. 
Pentru elevi, juniori sînt create 
competiții speciale : campionate 
ale pionierilor și separat ale ju
niorilor. în ceea ce privește 
competițiile pionierilor, la unele 
ramuri de sport (ciclism, lupte 
etc) acestea au numai carac
ter local, la altele (atletism^ 
volei, tenis de masă, șah etc-) 
sînt de nivel republican, iar la 
înot, patinaj sînt de nivel na
țional. La atletism există de 
asemenea un campionat al șco
lilor elementare; șase din cele 
mai bune echipe de băieți și de 
fete — campioanele pe republici 
— participă la campionatul na
țional al școlilor elementare. 
Sistemul competițional al junio
rilor păstrează principiile și for
mele de organizare ale senio
rilor ; competițiile juniorilor se 
organizează pe categorii de 
virstă.

După părerea conducătorilor 
sportului iugoslav, factorii prin
cipali ai activității de educație 
fizică și sport sînt: baza rnate-

luri SALOMAHIN
redactor

la „Soviețki Sport" 
Moscova

BUDAPESTA, 17 (Agerpres). 
în ultima zi a concursului in
ternațional de atletism de la 
Budapesta, sportiva româncă 
Ileana Silai a cîștigat proba 
de 800 m cu 2:05,2 (nou re
cord al României). Atleții ro
mâni au mai obținut două 
victorii prin L. Caraiosifoglu 
la 20 km marș : lh38:32,8 și 
Andrei Barabaș la 10 000 m : 
29:34,4 (Nicolae Mustață a 
ocupat locul doi cu 29:34,6).

Săritura în înălțime-băr- 
bați a fost cîștigată de ma
ghiarul Noszaly cu 2,06 m. 
Alexandru Spiridon s-a clasat 
pe locul doi cu 2,03 m.

Alte rezultate: feminin :

rială, timpul afectat de oameni 
sportului și specialiștii.

Cu privire la baza materială, 
mi se par semnificative datele 
complexului sportiv Tașmaidan, 
situat în centrul Belgradului, pe 
care l-am vizitat. Complexul — 
o întreprindere economică inde
pendentă, care urmărește de
servirea sportivă cu plată a 
populației — se compune din- 
tr-un patinoar artificial cu tri
bune, un bazin descoperit de 
50 m cu tribune, săli de jocuri 
mecanice și o fabrică de gheață.

rîndurile studenților și ale sa- 
lariaților din întreprinderi și 
instituții- Membrii clubului plă
tesc o cotizație de 12 dinari pe 
an. Veniturile clubului se mai 
alimentează din încasările de la 
meciurile de fotbal, din sub
vențiile acordate de Uniunea de 
cultură fizică din Belgrad, din 
beneficiile de la sistemele de lo
terie și din publicitatea accep
tată pe stadion. Interesant este 
faptul că secțiile clubului au 
conturi separate la bancă- întreg 
clubul dispune de 54 de antre-

VARȘOVIA, 17 (prin tele
fon). — Cînd am sosit dumi
nică în capitala Poloniei, ne 
gîndeam că vom găsi un sfîr- 
șit de săptămînă fără fotbal 
sau, în cel mai bun caz, va 
avea loc o partidă de verifi
care a lotului polonez în ve
derea meciului pe care na
ționala Poloniei îl va susține 
joi cu echipa Braziliei. Dar, 
duminică, formațiile din pri
ma divizie poloneză 
tinuat întrecerea, 
penultima etapă și, 
ne spuneau colegii
rul de specialitate de aici, au 
fost cîteva meciuri tari. îna
intea ultimei etape, în clasa
ment conduce formația Ruch 
Chortzow, doar cu un punct 
avans față de Legia Varșo
via. (Actuala campioană, 
Gornik 
puncte 
nici o 
titlul), 
nant în campionatul polonez.

și-au con- 
S-a jucat 
după cum 
de la zia-

Și totuși, principala competi
ție internă nu s-a întrerupt 
pentru un joc internațional, 
fie el chiar și cu Brazilia.

Antrenorul Er. Koncewicz 
s-a fixat de săptămînă trecu
tă asupra unui lot mai larg, 
ai cărui componenți au fost 
urmăriți în jocurile de dumi
nică. Gazdele sînt destul de 
optimiste pentru că Dejna și 
Lubanski au arătat o formă 
excelentă înscriind patru și 
respectiv trei goluri în jocu
rile de duminică.

După cum se știe, acesta va 
fi al doilea meci al foștilor 
campioni mondiali în Europa. 
Chiar dacă au pierdut cu 
2—1 în fața R. F. a Germa
niei la Stuttgart, brazilienii

sînt așteptați cu un deosebit 
interes fiindcă în rîndurile lor 
figurează cîțiva jucători des
pre care s-au scris multe lu
cruri bune — Gerson, Denil- 
son, Tostao, Edu, Rildo. Oas
peții sînt așteptați să soseas
că marți la Varșovia. Lotul 
polonez s-a reunit și el luni 
în capitala țării, așa că în 
numerele viitoare ale ziaru
lui nostru voni reveni cu a- 
mănunte interesante. Echipa 
țării gazdă va fi aleasă din 
următorul lot: portari : Kos- 
ta, Sueja ; fundași : Winkler, 
Gmoch, Oslizlo, Latocha, Ba
zan, Janduda; mijlocași și 
înaintași : Dejna, Lubanski, 
Blaut, Wilczek, larosik, Sa- 
dek, Jmijevski, Gadocha.

BOXERII ROMÂNI
învingători in tunisia

Pugiliștii români au întîlnit 
sîmbătă reprezentativa Tuni
siei. Din cele 9 meciuri dis
putate ei au cîștigat 6 și au 
pierdut 3. REZULTATE : Ciu- 
că b. p. Aii Gharbi; Mahmoud 
Radjli b. p. N. Gîju (!) ; N. 
Moldovan b. p. Mahmoud Ma- 
noi; Abdellah Dahman b. p. 
N. Deicu ; V. Antoniu b. p. 
Iamadi Majeri ; V. Silberman 
b. p. Mohamed Majeri ; I. 
Covaci b. p. Boujemao Sassi; 
Khemnis Aobnallah b. ab. II 
Gh. Chivăr (!) ; I. Monea b. 
ab. II Kilani laonadi.

(Actuala
Zabrze, fiind la trei 
de lider nu mai are 
șansă să-și mențină 

Deci, un final pasio-

200 m: Cobian (Cuba) — 
23,5 ; disc: Stugner (Unga
ria) — 57,26 m ; înălțime : 
Schulze (R. D. Germană) — 
1,77 m ; masculin : 200 m : 
Morales (Cuba) — 21.0 ; 400 
m garduri : Haid (Austria) — 
52,1 ; greutate : Varju (Unga
ria) — 19,61 m; ciocan — 
Zsivotski (Ungaria) — 70,18 
m ; lungime: Zolotarev
(U.R.S.S.) — 7,55 m.

57,26 m ; înălțime :

ZAGREB. — Cu prilejul u- 
nui concurs atletic care a 
avut loc la Zagreb, sportivul 
român Ion Rățoi s-a cla
sat pe primul loc în cursa 
de 400 m garduri cu 53,4.

olimpic iugoslav încheie con
tracte cu institutul, pentru con
trolul complex, medical și peda
gogic, al sportivilor din loturile 
naționale (de două ori pe an 
cîte 5 zile). De asemenea, la ce
rerea federațiilor și împreună 
cu ele, Institutul organizează 
consfătuiri cu antrenorii.

— Ce semnificație acordați 
convorbirilor și contactelor 
avute cu personalitățile lumii 
sportive iugoslave 7

— Delegația noastră a folosit

UN RODNIC SCHIMB
DE EXPERIENȚĂ

In faza de finisare se găsește 
construcția unui bazin acoperit 
de 50 m cu tribune pentru 4 000 
de spectatori, cu săli anexe pen
tru pregătirea fizică și un hotel. 
Veniturile complexului se reali
zează prin taxe de intrare la ba
zin, cursuri de învățare a îno
tului, închirierea bazinului pen
tru antrenamente (de înot și 
polo), organizarea meciurilor de 
hochei, a cursurilor de patinaj 
și a spectacolelor ansambluri
lor pe gheață, din exploatarea 
fabricii de gheață și a jocurilor 
mecanice. In acest scop, pe sche
ma de organizare a complexului 
figurează, în afară de personalul 
de inițiere, profesori de educa
ție fizică, medici, ingineri, eco
nomiști, arhitecți.

Pentru cunoașterea modulul 
de organizare a unei unități 
sportive, ne-a fost prezentat 
clubul Partizan, care are 19 sec
ții pe ramură de sport și 2 500 
de sportivi activi, recrutați din

nori, dintre care 20 cu normă 
întreagă. Salarizarea acestora — 
în absența unei reglementări — 
se face după posibilitățile finan
ciare ale clubului și Valoarea 
secțiilor.

Pregătirea specialiștilor este 
încredințată celor patru institu
te de cultură fizică. O școală 
specială de antrenori este pe 
cale de a fi creată la Zagreb. 
O activitate interesantă des
fășoară Institutul de cercetări 
științifice din Belgrad, cu sec
toare pentru : educația fizică 
școlară, educația fizică la vîrst- 
nici, sportul de performanță, fi
ziologia, psihologia și sociologia 
sportului, echipament și con
strucții sportive, documentare și 
statistică. Cei 35 de cercetători 
ai Institutului abordează (cu 
sprijinul a 50 de colaboratori cu 
contract) temele comandate 
(contra cost) de diferite orga
nisme. De pildă, Uniunea de 
Cultură Fizică Comitetul

prilejul acestei călătorii pentru a 
da, la rîndul ei, explicații asupra 
modului de organizare a educa
ției fizice și sportului în Româ
nia, subliniind principalele ca
racteristici și probleme înscrise 
în Legea cu privire la dezvol- 
tareg, activității de educație fizi
că și sport și în Rezoluția Con
ferinței pe țară a mișcării spor
tive din iulie 1967.

Convorbirile, decurse într-o 
atmosferă deosebit de cordială, 
au subliniat o anumită identitate 
de vederi în problemele mișcării 
sportive internaționale.

în concluzie, pot afirma că 
vizita delegației C.N-E.F-S- în 
țara vecină și prietenă a consti
tuit un bun prilej de cunoaștere 
mai temeinică a bazelor teoreti
ce și organizatorice ale activită
ții sportive din Iugoslavia, de 
rodnic schimb bilateral de expe
riență, de întărire a colaborării 
intre organizațiile sportive din 
cele două țări.

Stadionul Armatei iugoslave, frecvent loc de intilnire al fotbaliștilor și atleților din Belgrad

EDDY MERCKX „un nou monument
al ciclismului mondial

Casa din Woluwă — 
Lambert, rue Bouvreuils, 
care locuiește Eddy Merckx, 
acest „nou monument al ciclis
mului mondial", cum îl caracte
rizează cunoscutul comentator 
francez Abel Michăa, are re- 
numele unei așezări liniștite... 
Cu toate acestea, ieri, 17 iunie, 
cînd Eddy a împlinit 23 de ani 
— ce vîrstă frumoasă pentru un 
campion ! — nenumărate vor fi 
fost sticlele de șampanie ce s-au 
desfundat in cinstea lui și nu 
puține vor fi fost cadourile pe 
care rudele și prietenii le-au 
adus ciclistului belgian... Dar. 
cel mai frumos cadou a fost, 
neîndoios, cel pe care, cu cîteva 
zile înainte, Merckx și l-a făcut 
singur: victoria din Turul Ita
liei, competiție ciștigată de o 
manieră impresionantă, în com
pania „aristocrației" ciclismului 
mondial.

Această aniversare ne îndeam
nă la aducere aminte și iată, pe 
scurt, biografia sportivă a tină- 
rului campion ! Născut la 
Meensel-Kiezegem, în apropiere 
de Louvain, Merckx debutează 
în 1961, repurtînd 34 de victorii 
ca amator, între care un titlu 
mondial, obținut la Sallanches, 
pe cînd avea numai 19 ani. înce
pe cariera de profesionist, nu 
sub cele mai bune auspicii: în 
prima cursă, desfășurată la 29 
aprilie 1965, dura „Flăche 
Vallonne". abandonează. 
1966 însă devine tot mai 
o certitudine în ciclismul 
număra cîteva „capete de 
ca Van Looy. Brankart. Maes, 
Van Stenbergen, obținînd 19 vic
torii, dintre care cele mai re
marcabile sînt cele din cursa 
Milan - San Remo și din trofeul 
Baracchi, împreună cu Bracke, 
performanțe pe care, de altfel, 
le va reedita un an mai tîrziu. 
Dar, definitiva consacrare vine 
în 1968 : Merckx își adjudecă in 
stil de „campionissimo" Turul 
Sardiniei, istovitoarea cursă Pa
ris—Roubaix, Turul Romandiei 
și, recent, celebrul „Giro". A- 
ceastă simplă enumerare de iz- 
bînzi ne indică prezența unui 
mare campion despre care zia
riștii afirmă că întrunește toate 
atributele pentru a da jos 
de pe piedestalul gloriei pe Gi- 
mondi, Poulidor și chiar pe An- 
quetil, „domnul cronometru".

Unde se va opri Merckx ? E 
greu de spus. Oricum, el are 
toate atu-urile să-și îmbogățeas
că panoplia de medalii: îl reco
mandă caracterul său voluntar, 
socotit mai puternic decit al lui 
Coppi, abstinența proverbială, de 
tip Bobet, aparenta dezinvoltură 
a „bătăliei" cicliste, luată de la 
Anquetil, eleganța lui Koblet și
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1N ULTIMA Zi a campionatelor 
universitare de atletism ale 
S.U.A., la Berkeley, Dave Patrick 
a parcurs distanța de 1 500 m în 
3:39,9. Proba de 400 m a revenit 
Iul Ch. Evans, cronometrat în 
45,0, iar cea de 400 mg, lui Dave 
Hemery în 49,8. Fosbury a ter
minat învingător la înălțime cu 
2,19 m. Studentul Jamaican Len
nox Burgher a cîștigat proba de 
triplu salt cu 16,18 m. De remar
cat că la prăjină, John Vaughn 
(5,19 m), l-a învins pe Bob Sea- 
gren (5,10 m). Lindgren 
monstrat o superioritate 
tă în proba de 5 000 m, 
trînd 13:57,2.

a de- 
evlden- 
înregis-

maghiarATLET
cîștigat maratonul 
de la Meerbeck

CUNOSCUTUL 
Gyula Toth a 
internațional 
(R. F. a Germaniei) în timpul de 
2h 19:16,6. Pe locurile următoare: 
Rlesner (R.F.G.) — 2h 19:43,6, Si- 
rnenov (Bulgaria) — 2h 19:47,4 ; 
Wiggershaus (R. F.G.) — 2h 20:01,6.
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temperamentul generos, împru
mutat parcă de la Kubler. În
trebat de un gazetar de ce alear
gă atît de mult, Eddy a răs
puns : „Nu pot sta, atîta timp 
cît n-am cîștigat Turul 
Franței. Iată de ce alerg". Bel
gienii, flamanzi sau valoni, aș
teaptă de la acest „copil minu
ne" al ciclismului lor, care a 
realizat, la Block Haus de la 
Majella, în „Giro" o performan
tă cu care nici un belgian nu 
se mai poate lăuda: ciștigarea 
unei etape la altitudine de peste 
2 000 de metri — cununa de 
lauri a ciștigătorilor din Tour de

France, competiție pe care com- 
patrioții lui Merckx au cîștigat-o 
ultima oară în 1939, prin Maes. 
Să fie oare nevoie de o răbda
re de aproape 30 de ani pentru 
ca un belgian să succeadă al
tuia ? Se pare însă — specia
liștii se întîlnesc pe o coordo
nată comună — că Eddy este 
încă prea tinăr pentru prea chi
nuitoarele șosele ale Turului 
Franței. Chiar dacă prezicerile 
lor se vor adeveri, bicicleta 
blondului Eddy Merckx rulează 
hotărit spre cetatea gloriei. Și 
e atit de aproape de ea...

O vid iu IOANITOAIA
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AU ÎNCEPUT campionatele mon
diale de planorism, la Leszno. 
După două probe, la clasa planoa- 
relor „standard" pe primul loc 
se află Ancrew Smith (S.U.A.) cu 
1487 p, urmat de Hans Nietlispasch 
(Elveția) cu 1448 p și Urs Bloch 
(Elveția) — 1438 p. Mircea Fines- 
cu (România) ocupă în prezent lo
cul 16 cu 1097 puncte.

20 de ani. Kerkels a dominat 
cursa, purtind tricoul galben 
prima pînă în ultima etapă, 
clasamentul final : 1. Kerkels 
landa), 1 567 km în 41 08:45 ; 
Posti (Austria) Ia 4:07 ; 3. Pole- 
wiak (Polonia) la 9:55.
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PROBA FINALA a concursului 
internațional de călărie de la Ra
bat (Maroc) s-a încheiat cu vlc- 

italian Randa- 
a ter-

toria sportivului 
zzo, pe calul Kenza. El 
minat parcursul cu o p penali
zare. L-au urmat în clasament : 
Kidd (Anglia), pe Jersey — 12 p ;
Bum (Anglia), pe Pekin 
16 p și d’Oriola (Franța), pe 
rid — 22 p.

INTILNIREA INTERNAȚIONA
LA de gimnastică dintre selecțio
natele masculine ale Ungariei și 
Iugoslaviei, desfășurată la Buda
pesta, a revenit oaspeților cu sco
rul de 560,90—559,05 puncte. La 
individual, pe primul loc s-a cla
sat iugoslavul Cerar cu 114,90 P, 
urmat de compatriotul său Brod- 
nik — 112,95 și maghiarul Mentsik 
— 112,90 p.

Fa-

s-aTURUL CICLIST al Austriei . _ 
încheiat cu victoria rutierului o- 
landez Jan Kerkels, în vîrstă de

DUMINICA, la Brazzaville, echi
pa de fotbal Jiul Petroșenl a In- 
tîlnit selecționata de tineret Con
go. Gazdele au învins cu 4—2


