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ȘTIINȚA A CREAT SPORTULUI
0 ARMĂTURĂ SOLIDĂ

— Concluzii la ancheta internațională a ziarului „SPORTUL“ —

Cu intenția mărturisită 
de a naște sau de a for
tifica un număr tot mai 

mare de convingeri, despre 
influența cercetării științifice 
și rezultatelor ei asupra fe
nomenului sportiv, ziarul 
„Sportul" a organizat o an
chetă internațională, la între
bările căreia au binevoit să 
răspundă nume prestigioase 
și autorizate; prof. dr. AN
TONIO VENERANDO (Ita-

lia), prof. dr. GILBERTE 
ROUGIEțl și prof. dr. FER
NAND H. PLAS (țyanța), 
pfdf. dr. H. REINDELL, prof, 
dr. • W. HOLLMANN, docent 
dr. H. ROSKAMM (R. F. a 
Germaniei), prof. dr. S. P. 
LETUNOV (U.R.S.S.), prof, 
dr. DRAGOMIR MATEEFF 
(R. P. Bulgaria), prof. dr. J. 
KRALL (R. S. Cehoslovacă), 
docent dr. S. ISRAEL (R. D. 
Germană), precum și o serie

AMĂNUNTE

„TURUI
ROMÂNIEI"
Au fost fixate 

datele de desfă
șurare, itinerarul 
și detaliile orga
nizatorice privind 
„Turul Româ
niei" '68. Amă
nunte despre tra
diționala compe
tiție a sportului 
cu pedale româ
nesc puteți citi în 
pagina a 2-a a 
ziarului nostru.

UN FRUMOS SUCCES Al MOTOCROSULUI ROMANESC

OVIDIU PUIU VICTORIOS IN FRANȚA
Luînd startul la tradiționalul 

concurs internațional de moto- 
cros de Ia Vaux Milieu (lingă 
Lyon) în compania a 20 de con- 
curenți din 7 țări, reprezentan
tul nostru OVIDIU PUIU a fă
cut din nou dovada calităților 
sale remarcabile șl parcurgînd 
impecabil traseul a repurtat o 
strălucită victorie prin care-șl 
onorează bogatul palmares. In

urma Iul OVIDIU PUIU s-au cla
sat cunoscuțll alergători Cox (An
glia), Spooner (Anglia), Morten
sen (Danemarca), Walz (campio
nul H. F. a Germaniei), Enqulst 
(Suedia) șl Wanderberger (Belgia). 
Celălalt concurent român, Ervln 
Seiler, a fost angrenat, împreună 
cu englezul Alen, într-o buscu
ladă șl a abandonat.

de specialiști români : prof. 
LEON TEODORESCU, 
MIRON GEORGESCU, conf, 
dr. ANDREI DEMETER, prof, 
dr. NICU ALEXE, dr. BRA- 
DU FOTIADE, prof. VIRGIL 
LUDU, dr. ION DRAGAN. 
Tuturor, le mulțumim încă 
o dată și pe această cale.

Topind în creuzetul sintezei 
opiniile participanților la co
locviul nostru vom selecta 
cîteva idei cu nuanță conclu- 
zivă.

1 Performanțele sportive 
nu sînt altceva decît 
victorii pe planul cu

noașterii, mărturii impresio
nante despre dimensiunile și 
caracterul perfectibil al po
tențialului biologic și spiri
tual propriu individului nor
mal. Conceptul despre sport 
s-a dezvoltat corelat cu dina
mica cercetării științifice, iar

dr.

Remu* BOGDAN

(Continuart in pag. a 4-a)

PARADIS ACVATIC
Ștrandul Tineretului, cu bazinele sale, cu peluzele de gazon șl de flori, 

este în aceste zile de caniculă un adevărat paradis acvatic pentru copiii Bucu- 
reștiului.

Odihna, sănătatea șl sportul au încheiat pe teritoriul lui o strălu
cită alianță.

Fotol ©. GAHANE

SEMNIFICAȚIE SOCIALĂ

BARAJUL PENTRU DIVIZIILE A ȘI B

nu FOST TRASE IA SORȚI TERENURILE DE IOC
Aseară, la sediul F.R.F., Comi

sia de competiții a procedat, în 
prezența delegaților echipelor în 
cauză, la tragerea la sorți a tere
nurilor pe care se vor desfășura 
meciurile primei etape a bara
jelor pentru promovarea In divi
ziile naționale A șl B. Sorții au 
hotărlt următoarele 1

TIMIȘOARA (baraj pentru dlvl-

zla A); Progresul București — Crl- 
șul Oradea pe stadionul „1 Mal“ șl 
Steagul roșu Brașov — Politeh
nica Galați pe stadionul C.F.R.

BRAȘOV (baraj pentru divizia 
B) : Victoria Roman — Chimia 
Rm. Vîlcea pe stadionul „Tinere
tului" șl Gloria Bîrlad — Progre
sul Brăila pe stadionul Metrom.

ARAD (baraj pentru divizia B):

Gaz metan Mediaș — A. S. Cuglr 
pe stadionul U.T.A. și Chimica 
Tîmăveni — Metalul Tr. Severin 
pe stadionul C.F.R.

Toate meciurile vor începe la 
ora 17,30. Terenurile pentru găz
duirea meciurilor din celelalte e- 
tape se vor stabili prin tragere la 
sorți In orașele care găzduiesc 
aceste baraje.

Dacă din punct de 
vedere normativ-educa- 
țional participarea la 
manifestării^ sportive, 
exclusiv sub formă de 
prezență fizică și de a- 
deziune sau protest, are 
inconvenientul că publi
cul asistă la acest gen 
de spectacol fără a se 
încadra în finalitățile 
intrinseci ale sportului, 
în schimb din punct 
de vedere social feno
menul este încărcat de 
semnificații.

Detentă în aer liber 
alături de o mulțime 
frenetică sau numai ex
plozie de interior in 
fața televizorului ori a 
aparatului de ra
dio, „sportul-spectacol", 
chiar braconînd in aria 
mijloacelor vizuale 
prin evadarea din cea 
a dezvoltării fizice și a 
distracției igienice, a- 
coperă la o mare parte 
din populație zone în
tinse din timpul dispo-

nibil, extraprofesional.
Realitatea aceasta, în 

esență socială, creează 
solidarități specifice și 
grupuri informate care 
se constituie și se des
fac, se combat fără a 
deveni agresive decît a- 
tunci cînd echipa și cu
lorile ei sînt doar pre
texte sau devin simbo
luri ale unor criterii și 
motivații extrasporti- 
ve. Pe terenul de joc, 
în jurul lui și, cu aju
torul tehnicilor moder
ne de difuzare, pe o 
largă suprafață ce se

inserează în viața de 
familie, in grupurile de 
vecini și de prieteni, pe 
locurile de muncă apare 
o „cultură” aparte, a- 
dică un ansamblu de 
valori, norme, motivații 
și comportamente spe
cifice.

VI. KRASNASESCHI 
sociolog la Institutul de 
expertiză și recuperare 

capacității de muncă 
din București

a

(Continuare în
pag. a 2-a)

BASCHETBALISTII ROMANI AU CISTIGAT
> >

ULTIMELE MECIURI DIN SPANIA

Astăzi, pe stadionul Giulești

a finalei campionatului european feroviar
Așadar, azi pe stadionul 

Giulești, Rapid susține în 
compania echipei Lokomotiv 
Sofia prima manșă a finalei 
campionatului european fero
viar de fotbal. Misiunea giu-

O NOUĂ MARE SĂRBĂTOARE 
SPORTIVĂ ÎN CAPITALĂ

finalele pe țară 
ale campionatului școlilor 
profesionale și tehnice

Intre 22 și 28 iunie, pe sta
dionul Tineretului din Capitală, 
se vor desfășura finalele pe țară 
ale campionatului școlilor pro
fesionale și tehnice la care par
ticipă peste 1 200 de elevi. Ei 
se vor întrece la patru ramuri 
de sport: atletism, volei, fotbal 
și handbal. Festivitatea de des
chidere a competiției va avea 
loc sîmbătă dimineața, la ora 9.

leștenilor este destul de di
ficilă deoarece antrenorii 
Valentin Stănescu și Victor 
Stănculescu au probleme în 
alcătuirea „ll“-lui. Lui Dinu 
și Dumitriu II, nerestabiliți 
după accidentările suferite în 
meciurile cu A.S.A. Tg. Mu
reș și respectiv, cu Vagonul 
Arad, li s-au alăturat alți trei 
titulari care vor lipsi în jo
cul de azi : Ionescu — contu
zie la glezna piciorului stîng, 
Greavu — umărul stîng luxat 
și Dan Coe — entorsă a glez
nei. Din această cauză, s-a 
apelat la serviciile lu Sece
leanu și ale lui Panici, ambii 
de K C.F.R. Timișoara, care, 
conform regulamentului com
petiției, au drept de joc. Deși 
situația nu e prea roză, în 
tabăra bucureștenilor domneș
te totuși optimismul și cu 
toții, antrenori și 
speră să satisfacă 
înflăcăraț ilor lor 
printr-un joc de
tehnic. Antrenorul V. Stănes-

jucători, 
exigențele 
suporteri 

bun nivel

cu ne-a comunicat că va ali
nia următoarea formație : Kă- 
ducanu (Andrei) — Costea, 
Lupescu, Motroc, Ștefan, Du
mitru (Seceleanu), Jamaischi, 
Năsturescu, Neagu, Petreanu, 
Codreanu. Pe lista rezervelor 
vor fi trecuți Pop și Panici, re
gulamentul permițînd schim
barea portarului și a doi ju
cători de cîmp.

Oaspeții au făcut ieri după- 
amiază un antrenament de a- 
comodare pe stadionul Giu
lești. Conducătorul lotului 
ing. I. Kodjabachev, ne-a de
clarat : „așteptăm să fie un 
joc bun și să cîștige care este 
mai bun“. Iată formația pro
babilă : Iordanov (Dianov) — 
Gherov, Hristakiev, Zafirov, 
Vasilev, Mecin, Koîev, Bonev, 
Vasiliev, Kotkov, Debrski.

Partida va începe la ora 
17,45 și va fi condusă de bri
gada de arbitri polonezi Jan 
Pawlik, la centru, Edward 
Budai și Marian Kuston la 
tușă. (p. v.).

SINAIA, 18 (prin tele
fon). Alte două runde șl 
jucarea partidelor între
rupte au adus, în turneul 
Internațional feminin de 
șah, cîteva precizlunl în 
clasament. în frunte se 
află acum șahlsta Iugos
lavă Tereza Stadler cu 4 
puncte (din 5 posibile), ur
mată de Margareta Teo- 
dorescu cu 3 Vi p. Elisa- 
beta Polihronlade și Ta
tiana Zatulovskala au ci
te 3 puncte șl o partidă 
întreruptă. în plutonul 
fruntașelor mal figurează 
Alexandra Nicolau șl Ann 
Sunnucks, cu cite 2 V, p.

Rezultate mal Importan
te : Teodorescu — Poli
hronlade 'A—’/î, Stadler — 
Reicher Zatulovs
kala — Nicolau 1—0 (run
da 4) ; Sunnucks — Teodo
rescu »/»—Vi, Reicher — 
Novarra '/,—Vi, Timmer — 
Stadler 0—1, Nicolau — 
Helwig 1—0 (runda 5) ; To- 
dorova — Teodorescu 0—1.

Continuîndu-și turneul în Spania, reprezen
tativa masculină de baschet a României a par
ticipat Ia un turneu în localitatea Badalona. 
Învingînd, în aceeași zi, selecționata locală cu 
51—35 (22—15) și echipa Mexicului cu 75—16 
(33—22), sportivii români au cîștigat acest tur
neu. în compania baschetbaliștilor mexicani, 
reprezentativa României a făcut o partidă ex
celentă, cucerind aplauze la scenă deschisă 
pentru jocul practicat. Ultimul meci a fost dis
putat la Barcelona, unde România a dispus de 
formația Picadero (cîștigătoarea „Cupei Spa
niei") cu 69—64 (28—20).

IERI A PLECAT ÎN ITALIA, la lschia, tov. 
ION TULPAN, președintele Federației române 
de baschet, pentru a participa la a Xlll-a Con
ferință permanentă a federațiilor de baschet 
din Europa și Bazinul Mediteraneean. Conferința 
va avea loc între 19—31 iunie.
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OPINII PE MARGINEA PROIECTULUI
VIITORULUI REGULAMENT

DE TRANSFERĂRI LA FOTBAL
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PENTRU
CA STARTUL 
SĂ FIE BUN

n eveniment din viața sportivă a 
țării, a cărui importanță reclamă 
mai mult decît rîndurile laconice 
ale unui comunicat, s-a impus 
atenției în ultimele zile ale lunii

LEGATURI DIRECTE CU VIITORUL!
tehnico-adminls- 

co- 
de muncitori, tehni- 
funcționari — poate 
și la dezvoltarea ac- 
sportive din unitatea 

„CE CUPRINDE

„Contractul colectiv" — act 
încheiat în fiecare an între 
conducerea 
trativă a întreprinderii și 
lectivul 
cieni șl 
contribui 
tivității
respectivă. 
CONTRACTUL COLECTIV CU 
PRIVIRE LA SPORT ?“, „CE 
S-A REALIZAT DIN PREVE
DERILE PE ANUL 1968 ?” — 
iată întrebările cu care am 
pornit la realizarea raidului 
de față.

La Uzinele Electronica, o 
mare parte dintre muncitori 
și tehnicieni sînt tineri. Impli
cit, dorința de practicare a 
sporturilor este mare. S-au 
creat aici unele condiții pen
tru ca oamenii să-și poată sa
tisface dorințele de destindere 
prin sport și chiar premise 
pentru o științifică cercetare a 
metodelor și mijloacelor ade
cuate condițiilor specifice de 
muncă, pentru ca educația fi 
Ucă și sportul să-și aducă con-

elemente compara- 
raportul dintre ne- 
realizări. Merită, 
în evidență faptul

de în- 
poate 
ca o 
tradl- 
să se

tribuția la menținerea și în
tărirea sănătății colectivului u- 
zinei. O enumerare a acțiunilor 
inițiate n-ar crea imaginea 
dezvoltării activității sportive 
de aici decît dacă ar putea fi 
Însoțită de 
tive privind 
cesitate și 
totuși, scos
că întrecerile campionatului pe 
asociație se bucură de adezi
unea tuturor, directorul gene
ral al uzinelor, tov. ing. MI
HAI ALEXE, fiind cel care dă 
cu regularitate „lovitura 
cepere“. Șj ceea ca se 
remarca, de asemenea, 
realitate obiectivă, este 
ția de care a început
bucure sportul în uzină — exis
tă adepți statornici care fac 
cea mai bună propagandă e- 
fectelor pozitive ale educației 
fizice — precum și interesul 
cu care este privită activitatea 
turistică.

In contextul acestor obser
vații am avut o discuție cu 
președintele sindicatului de la

Uzinele Electronica, tov. ION 
MOISE. Coordonata principală 
a convorbirii a fost efortul ce 
se face pentru crearea unor 
condiții cit mai adecuate pen
tru practicarea sportului și de
terminarea alternativei spre 
care se optează în ceea ce pri
vește amplasarea bazelor spor
tive.

Am luat ca punct de plecare 
in discuție „CONTRACTUL 
COLECTIV PE ANUL 1968“. 
La capitolul I („Obligațiile con
ducerii tehnico-administrative") 
punctele 22, 23 și 25 se ocupă 
de problemele sportului. Ultimul 
precizează că : „Se va sprijini 
comitetul sindicatului pentru 
terminarea și întreținerea in 
condi(iuni corespunzătoare * 
bazei sportive și a sălii pentru 
formațiile cultural-sportive”. 
Baza sportivă — situată în a- 
propierea uzinelor — este de 
fapt un complex sportiv. In

Hrittache NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)
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Jucătorii bulgari au efectuat ieri după-amiază un antrenament 
de acomodare pa stadionul Giulești

Foto < V. BAGEAC
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B
trecute. Atunci, au fost puse 

bazele unei noi federații sportive în 
rîndul celor 29 existente, for reunind pe 
fofi cei ce activează în aria patinaju
lui, fie el de viteză sau artistic.

Federația română de patinaj, al că
rei act ae naștere a fost semnat la 
București, la 26 mai, de către un ..._ 
nunchi de entuziaști, tehnicieni și acti
viști ai mișcării noastre sportive, este 
menită să asigure dezvoltarea pe 
departe, în condiții din ce în ce 
bune, < , - __
avînt și afirmare, lată, deci, sportul pe 
patine — pînă acum subordonat, sau 
alăturat, altor ramuri sportive de iarnă, 
cu care avea afinități foarte îndepăr
tate — afirmîndu-și personalitatea a- 
parte, căpătîndu-și un certificat de ma
turitate. Și este, poate, un fapt curios, 
acesta de a fi fost multă vreme consi
derat ca sport minor, deși peste puțini 
ani,. în. 1972, se va sărbători centenarul 
patinajului românesc, înființarea primu
lui cerc de patinatori pe teritoriul țării 
noastre. Longevitatea acestui sport, ma
rea sa popularitate pe glob, sînt desi
gur argumente pentru a considera pa
sul făcut drept foarte îndreptăfit și 
oportun.

De fapt, încercări de auto-determi- 
nare a patinajului, la noi în țară, s-au 
mai făcut și în trecut. In condiții mult 
mai modeste, bineînțeles. Din 1924 
sînt consemnate primele concursuri de 
patinaj artistic pe țară, aspirînd la ca
racterul unor campionate naționale, pe 
care aveau să-l capete însă numai în 
cel de-a! doilea deceniu dintre cele 
două războaie. Fiind inclus, în acea 
vreme,. în cadrul disciplinelor aflate 
sub egida „Comisiei centrale de spor
turi de iarnă" din cadrul F.S.S.R., pa
tinajul își capătă un for organizatoric 
separat, în anul 1932. Atunci este creată, 
la. Cluj, Federația societăților de pati
naj din România, devenită apoi Fede
rația română de patinaj. în scriptele 
sale, sînt consemnate activități a 16 gru
pări de patinaj artistic și viteză, ma- 
oritatea lor ființînd în orașele arde
lene. Erau primii pași într-o desfășu
rare de forțe mai întîi plăpînde, care 
aveau să crească în amploare o dată 
cu promovarea preocupărilor sportive 
pe un rang superior, în societatea zile
lor noastre.

Țn cartea patinajului românesc se des
chid acum filele unui nou capitol. II 
dorim, bineînțeles, ilustrat cu succese 
ain ce în ce mai mari. Ele pot urma 
in mod firesc, cunoscînd rezervele de 
talente care se găsesc în rîndurile ge
nerațiilor tinere de patinatori din țara 
noastră, ca și capacitatea de muncă și 
entuziasm a celor ce îi îndrumă Tot
odată, începînd cu sezonul viitor, se va 
mări, treptat, baza materială de care 
dispune patinajul în țară, prin noi sta
dioane de gheață, utilate după ultimele

mâ-

mai
— ... — mai 

a unei discipline aflate în plin

dioane de 
cerințe.

Pentru o 
voie și de 
acum, cînd 
pătat o îndelung revendicată indepen
dență organizatorică, el să facă dova
da și a acelei coeziuni strict necesare. 
Este de dorit ca toți cei angrenați în 
activitatea de patinaj să-și 
forturile, fie ei tehnicieni, 
arbitri, sportivi sau — mai 
rinți ai sportivilor. Fiindcă 
urmă, prin colaborarea lor 
avea un rol decisiv în obținerea succe
sului. Patinajul se începe la o vîrstă fra
gedă, iar drumul spre performanță 
este mai lung aci ca în alte sporturi. 
Așa că îndrumarea micuților sportivi 
sefaceatît pe stadion, de către antre
nori și instructori, cît și acasă, în me
diul familial. Element foarte important, 
de care trebuie ținut seama.

Unirea tuturor acestor forțe, de la 
mic la mare, îi vor asigura noii Fede
rații române de patinaj un start bun 
pe drumul afirmărilor viitoare ale aces
tui frumos și util sport.

reușită totală, însă, 
altceva. In primul 
în sfîrșit patinajul

este ne- 
rînd, ca 
și-a că-

unească e- 
antrenori, 

ales — pă- 
aceștia din 
activă, pot

I 
I

I 
I
I

I
I
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că buclucașă. Dar, în materie 
de electricitate, să le întrebăm 
pe Paula Iacob și pe Lidia Ara
bian (ai doilea echipaj feminin 
din Raliu) cit au avut de sufc- 

Motorul Skodei lor s-a

zlarea de peste o ort la primul 
post de control le-a «cos pe cele 
două
după
bună
opriri

concurente din întrecere, 
o comportare destui de 
pînă în momentul acelei 
involuntare.

noastre rînduri des- 
al treilea Raliu al 

însăilate în ritmul

de echipaje ; în cursă au plc-• La raliu s-au înscris 50
cat 41 (25 din București, 11 din Brașov și 5 din Oradea); 
au încheiat competiția 26 <le mașini • Probele de viteză 
au fost cî.știgate de: Florin Hainăroșie (Hula I, Corund I 
și II) și Marin Dumitrescu (Hula II, Corund I și II, Bo
gata I și II, Pîrîul Rece I și II, Poiana Brașov) • Cel mai 
valoros echipaj mixt: Max și Jutta Heitz (locul 2 în clasa
mentul general) • Rezultat surpriză: Mihai Negulici — Ion 
Bock au cîștigat primul loc la clasa a IV-a (pînă Ia 1000 
cmc) cu o mașină Renault

oprit noaptea, în plin cîmp, fără 
nici o speranță de a pomL Pana 
de aprindere a fost, In sfîrșit, 
Înlăturată și cursa a putut con
tinua. Eforturile de a recupera 
zecile de minute pierdute s-au 
dovedit, însă, zadarnice- întîr-

Dauphine Gordini.

Să «punem citeva cuvinte și 
despre oficiali* acești cavaleri 
aj fanionului și cranometrelor, 
lncărcați cu răspunderea obiec
tivitătii șl promptitudinii, care 
și-au dus la bun sfirșit munca 
pe parcursul multor or» de

eforturi. Iar alături de ei, rt-1 
menționăm și pe mecanicii de 1* 
„Cidop”-București sau „Sinte- 
rom“-Cluj, prezenți mereu pe 
parcurs în punctele cheie ale 
întrecerii, pentru a veni în aju
torul concurenților cu o bujie 
nouă, cu o reparație urgentă, cu 
schimbarea unui cauciuc sau cu 
un simplu — dar atît de pre
țios — sfat de specialitate... Șl, 
în sfîrșit, ceva despre brașo
veni, gazde, atît de ospitaliere 
ale Raliului. Citeva mii de lo
cuitori ai orașului de sub Tîmpa 
în frunte cu reprezentanți ai 
organelor locale, au fost pre
zenți ziua și noaptea la plecările 
și sosirile concurenților, încon- 
jurîndu-i cu entuziasm, urin- 
du-le succes în dificila lor dis
pută sportivă. Este un motiv în 
plus să afirmăm că, In virtutea 
vechii «ale tradiții, Brașovul a 
rămas acel centru cunoscut, in 
care sparturile mecanice se simt, 
intr-adevăr, ca la ele acasă.

D. LAZAR
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Fugarele 
pre cej de 
României, 
trepidant al întrecerii, au elogiat 
combativitatea, buna pregătire 
și talentul lui Marin Dumitres
cu, Max Heitz, Aurel Puiu, Flo
rin Popescu sau Mișu Hîrtopea- 
nu. Dar, acest lucru este în- 
trucîtva nedrept, pentru că lau
de merită cu prisosința toți con- 
curenții prezenți la această com
petiție, toți acești oameni atașați 
de automobilism, care fac sacri
ficii pentru a putea practica 
«portul volanului. Ne gîndim 
spre exemplu, la Nicolae Iacob 
și Vasile Ionescu (locul 21 în 
clasamentul general), ajunși la 
Poiana Brașov «îmbăta seara, cu 
o Skodă fără geamuri, rostogo
lită de trei ori în șanț din cau
za unei... vaci ieșite inopinat 
cale. Reparația mașinii 
variate se va ridica 
citeva mii de lei. Dar,
contează, cînd e vorba de pa
siune 1 Ne gîndim, de asemenea. 
Ia echipajul feminin Solia - Pa- 
pană (locul 23 in clasamentul 
general), care a rezistat eroic 
celor 26 de ore de concurs, me
diilor orare foarte ridicate — 
mai ales pentru mașinile mici — 
probelor speciale însumînd pes
te 59 km de traseu. De fapt Ar
gentinei Solia 1 se cuvine, așa 
cum am spus-o șl în cronica 
noastră de luni, o mențiune spe
cială. La ediția precedentă a 
Raliului ea a fost grav acciden
tată și a trebuit să stea aproa
pe jumătate de an în spital, 
înarmată cu o voință deosebită, 
» trecut însă cu bine examenul 
unor operații grele, s-a însănă
toșit și, iată, acum a fost pre
zentă la start, iar la sfîrșit a 
urcat pe podium primind, îm
preună cu coechipiera sa, ono
rurile cuvenite celui 
echipaj feminin.

Să-i amintim aici 
30 de concurenți (15 
ieșiți din cursă din cauza unor 
eccidente, fără urmări grave, 
sau a unor defecțiuni mecani
ce. în fruntea listei celor ră
mași pe marginea șoselei se 
află Jean Gubăuceanu și Emil 
Cărpinișan. Micul lor Fiat 850 
a fost „șifonat" de un camion 
chiar la ieșirea din București. 
Aproape de Sibiu, în etapa de 
concentrare, a abandonat, tot în 
urma unei ciocniri, unul dintre 
echipajele favorite ale întrece
rii, format din frații Ovidiu și 
Nicolae Tatu. Pe serpentinele 
de la Pîrîui Rece s-au oprit 
Intr-un pom, în proba de viteză, 
alți doi frați, Iosif și Martin 
Sants, eunoscuți de la întrece
rile de motociclism- Tlberiu 
Pribu și Carmen Barbu, care 
concurau pe un Wartburg, s-au 
Imobilizat intr-un parapet lingă 
Tirnăveni ; Pavel Nyri și Ion 
Anton (Renault Dauphine) au 
derapat și au încheiat raliul 
undeva lingă Scoreii Sibiului-..

Acestea au fost evenimentele 
mai deosebite din cursă. Restul 
abandonurilor s-au datorat unor 
obișnuite necazuri tehnice, atit 
de familiare oricărui automobi
list : o suspensie ruptă, un am- 
breiaj care nu mai vrea să 
funcționeze, o instalație electri-

RE NUN ȚA LA CURSE

mai bun

și pe cei 
echipaje),

vor împlini în curînd 
decenii de la înființa-

Se 
două 
rea campionatelor mondiale 
de 
preajma acestui eveniment, o 
știre a căzut exploziv peste 
circuitele de concurs din 
lume I unul din principalii a- 
nimatori ai marii competiții, 
echipa japoneză HONDA, se 
retrage de la start după o 
activitate strălucită de 7 ani. 
Vestea a fost anunțată acum 
cîtva timp, cu prilejul sosirii 
la Tokio a piloților oficiali 
ai echipei, în frunte cu ce
lebrul campion mondial MIKE 
HAILWOOD.

Honda și-a făcut debutul 
în motociclism la sfîrșitul de
ceniului trecut, urmărind ve
rificarea în practică a unor 
cercetări tehnice, dar mai a- 
les obținerea succesului pro
pagandistic în jurul produ
selor sale destinate marelui 
public. Pentru aceasta au fost 
angajați tehnicieni de înaltă 
clasă și s-au făcut contracte

motociclism-viteză. în

ași ai ghidonului mondial. 
Cu asemenea forțe, rezultate
le strălucite n-au întîrziat 
prea mult. în decurs de șap
te ani, motocicletele Honda 
au cîștigat 18 titluri mondia
le, monopolizînd aproape 
toate victoriile la clasele mici 
și mijlocii.

Mașinile cu care s-au ob
ținut aceste victorii au evo
luat impresionant de repede, 
ajungînd la o perfecțiune teh
nică remarcabilă. Honda are 
meritul de a fi prima uzină 
care a prezentat la startul 
campionatelor mondiale o 
motocicletă de numai 50 cmc, 
bicilindrică, în patru timpi, 
care lucra la un regim de... 
20000 rot/min. Acest motor 
a reușit să realizeze pînă la 
18 C.P. (viteza maximă: pes
te 170 km/h), ceea ce înseam
nă fantastica valoare specifi
că de 360 C.P. pe litru. La o 
asemenea performanță

cu

Dumitru ȘOMUZ

Soichiro Honda, inginerul je.f al minei și creatorul inodelelor- 
minune

ajuns pînă acum nici un alt 
gen de motor clasic de curse.

Succesele obținute pe pis
tele de concurs au asigurat 
publicitatea comercială urmă
rită. Honda a devenit, în anii 
cît s-a ocupat de activitatea 
competițională, unul din ma
rii producători de motocicle
te de serie, cu o cifră de afa
ceri în continuă creștere. A- 
cum, cînd scopul inițial a 
fost atins, urmează retrage
rea. Firma japoneză n-a evi
tat să anunțe, însă, că mai 
există și un alt motiv pentru 
care părăsește întrecerile de 
motociclism. De patru ani, 
ea s-a angajat în campiona
tele de automobilism pentru 
„formula 1“, cu mașini pe 
care le-a încredințat mai în- 
tîi lui Denis Hulme și apoi 
lui John Surtees, acesta din 
urmă fost de șapte ori cam
pion mondial de motociclism- 
viteză. Noua preocupare îi 
cere concentrarea eforturilor 
în această direcție, cu atît 
mai mult cu cît primele au
tomobile Honda, de serie, au 
și fost oferite spre vînzare 
în unele țări europene.

Așa cum am anunțat, în
tre 2 și 15 septembrie se va 
desfășura ediția ’68 a „Turu
lui României". Organizatorii
— F. R. Ciclism și Adminis
trația de stat Loto-Pronosport 
—- au adus o serie de ino
vații acestei tradiționale 
competiții a sportului cu pe
dale românesc. Astfel, la 2 
septembrie vor avea loc două 
etape: dimineața un circuit 
de 6 km, pe care participan- 
ții îl vor parcurge individual 
contratimp, iar după amiază 
o etapă cu start în bloc, 
scurtă (65 km), pe ruta Bucu
rești — Ploiești. Rațiunea e- 
tapei contratimp de 6 km 
este de a prezenta spectato
rilor pe participanții la „Tu
rul României**, de a da cara
vanei, încă înainte de a pă
răsi Capitala, un „tricou gal
ben", și de a exclude posi
bilitatea menținerii unui mare 
număr de alergători la ega
litate de timp pe parcursul 
primelor etape. Itinerarul 
este, în continuare, următo
rul : Ploiești — Brăila, 160 
km. Brăila — Galați, contra
timp individual, 35 km. Ga
lați — Bacău, 168 km, Bacău
— Lacul Roșu, 130 km, Lacul 
Roșu — Tg. Mureș, 98 km, 
Tg. Mureș — Cluj, 96 km, zi 
de odihnă la Cluj, Cluj — 
Oradea, 150 km, Oradea — 
Timișoara, 158 km, Timișoara
— Herculane, 168 km, Hercu- 
lane — Craiova, 155 km, Cra
iova — Călimănești, 142 km, 
Rm. Vilcea — București, 163 
km.

In ziua de 16 septembrie, la 
București, va avea loc o cursă 
de circuit în nocturnă (o ade-

vărată revanșă a „Turului 
României"), la care sînt in
vitați să participe toți aler
gătorii care au luat startul la 
2 septembrie, indiferent dacă 
au terminat sau nu „Turul 
României**. Competiția este 
dotată cu „CUPA ZIARULUI 
SPORTUL".

Sosirile, în majoritatea eta
pelor, vor avea loc pe sta
dioane. Se preconizează ca — 
de comun acord cu alte fe
derații — în așteptarea ru
tierilor să se desfășoare între
ceri de călărie, ciirt-track, 
fotbal și ciclism de pistă. De 
asemenea, se proiectează or
ganizarea în colaborare cu 
forurile de resort a unor gale 
de prezentare a model.

• Din juriul internațional 
vor face parte și doi arbitri 
de peste hotare. Bonificațiile 
acordate sprinterilor au fost 
scăzute la 30 secunde — lo
cul I și 15 secunde — locul 
II. In cele 13 zile de concurg 
vor avea loc și 25 de «prixt- 
turl intermediare.

• Au fost trimise invitații 
de participare în 10 țâri. Au 
confirmat pînă la această oră 
echipele Bulgariei, Olandei, 
Austriei și K. D. Germane, 
Se așteaptă scrisoarea de ac
ceptare de la federațiile din 
Belgia, Polonia, Cehoslovacia, 
Algeria, Maroc și Danemarcei 
Din țara noastră vor iuMtar- 
tul 20—25 de rutieri, selec
ționați în întrecerile ce sa 
vor desfășura în lunile iunie* 
iulie și august.

!•, Ca și în anii trecuți, ce
lor mai buni rutieri le von 
fi oferite premii de către F. R. 
Ciclism, Administrația de stat 
Loto-Pronosport, întreprin
deri și instituții, ziare, clu
buri și asociații sportive.
• Cu sprijinul organelor 

sportive județene, în cursul 
lunii Iulie se vor forma co
misiile pentru organizarea so
sirilor în etapă.

H. N.

SEMNIFICAȚIE SOCIALĂ
(Urmare din paf. 1)

ZONILE „CALIFICĂRII"
ca-Vineri încep jocurile din 

drul zonelor de calificare la vo
lei. au fost fixate orașele in care 
vor avea loc aceste partide, pre
cum și echipele care se vor 
întrece. Iată-le : MASCULIN :
BIRLAD : 1. Rulmentul Bîrlad,
2. Șc. sp. Bacău, 3. Energia Ga
lați, 4. Șc. sp. P. Neamț ; CONS
TANȚA : 1. Șc. sp. Buzău, 2. 
Vagonul Ploiești, 3. Utilajul Fă
găraș, 4. Hidrotehnica Constanța; 
PITEȘTI : 1. C.S.O. Pitești, 2. 
Aurora București, 3. Dinamo A- 
lexandria, 4. Liceul cu program 
special de ed. fizică Rm. Vilcea: 
HUNEDOARA : 1. I.G.O. Hune
doara, 2. Independența sibiu, 3. 
C.F.R. Timișoara, 4. Minerul Mo- 
tru ; BAIA MARE : 1. Voința B. 
Mare, 2. Constructorul Arad, 3. 
Politehnica Cluj, 4. Medicina Tg. 
Mureș. FEMININ : FOCȘANI : 

1. Progresul Rm. Sărat, 2. Voința 
Constanța, 3. Voința Focșani. 4. 
Constructorul București ; BA
CĂU : 1. știința Bacău, 2. Ti
nerețea Fălticeni, 3. Voința lași, 
4. șc. sp. Ploiești ; TG. JIU : 1. 
Lie. cu program special de ed. 
fiz. Rm. Vilcea, 2. C.I.L. Tg. Jiu,
3. Liceul nr. 2 Pitești, 4. Liceul

CI-nr. 3 Tîrgovlște ; ARAD : 1. 
llmpia Satu Mare, 2. Șc. sp. Si
biu, 3. U. T. Arad, 4. Șc. sp. Ti
mișoara ; BISTRIȚA : 1. Viitorul 
Bistrița, 2. Șc. sp. Blaj, 3. Șc.
sp. Cluj, 4. Cooperatorul Cristian. 
După disputarea jocurilor (sistem 
turneu), clștigătoarele seriilor se 
vor întîlnl intr-un turneu final 
(numai tur), iar primele 3 clasa
te vor promova in divizia B.

Sportul aduce astfel schim
bări In modalitățile și în con
ținutul odihnei ți al divertis
mentului unor categorii so
ciale care în trecut îl rămî- 
neau străine, devenind, tot
odată, ecoul și promotorul a- 
numitor transformări din 
«impui aspirațiilor, opțiunilor 
și făgașurilor de realizare a 
acestora.

Dintre numeroasele forme 
ale activităților integrate as
tăzi sub termenul generic de 
sport, cele cu rezonanța de 
maximă amplitudine în pu
blic privesc competițiile (me
ciuri, campionate, Olimpiade), 
«are au lăsat cu mult în urmă 
modalitățile necompetitive. 
Iar competiția presupune per
formanță, adică, etimologic, 
rezultatul maxim posibil în 
funcție de condiția, capaci
tatea și toleranțele umane, 
precum și de condițiile exte
rioare, după cum presupune 
integrarea echipei, adaptarea 
la situații noi, luarea de de
cizii în împrejurări insolite 
etc.

Cît privește civilizația ac
tuală, cu dezvoltarea impetu
oasă a tehnicilor materiale și 
de organizare, cu presiunea 
crescindă a consumului asu
pra producției, eu raționali
zarea și reglementarea ri
guroasă a proceselor muncii, 
cu solicitările psihonervoase 
crescindto alo diverselor cate
gorii de muncă, ale ritmului 
urban trepidant și ale dis
tracțiilor explozive, de cele 
mai multe ori obositoare, ea 
este în mare măsură o socie
tate a competiției, a perfor-

LEGATURI DIRECTE CU VIITORUL!
(Urmare din pag. 1)

afara terenului de fotbal, sint 
în curs de amenajare terenuri 
de volei, tenis și handbal. Con
ducerea întreprinderi; ajută e- 
fecțiv sindicatul și asociația 
sportivă la încheierea lucrări
lor. Iși aduce contribuția și 
comitetul U.T.C. — care mobi
lizează tineretul la muncă vo
luntară. Sint suficiente ame
najările de care dispune Elec
tronica ? Corespund ele nece
sităților ? La acest punct dis
cuția cu tov. Ion Moise a fost 
mai amplă. Fără îndoială că se 
simte nevoia de mai mult. Un 
bazin de înot, o bază nautică, o 
mai mare varietate de terenuri 
ar constitui nu numai puncte 
de atracție pentru noi adepți ai 
sportului, ci și mijloace efi
ciente de organizare corespun
zătoare a unei vaste acțiuni d? 
dezvoltare a educației fizice, 
în concordanță eu concluziile 
studiului efectuat de președin
tele asociației sportive (profe
sorul de educație fizică COR
NEL STANCU), de medici și 
de alți oameni de specialitate. 
Studiul amintit a scos în evi
dență mijloacele educației fi-

uzinei nu și-a 
fonduri de in- 
n-ar exista te- 

pentru 
de

tiv al conducerii 
rezolvarea.

La I.IS.
„CONTRACTUL 
1968“
39 :

întreprinderii,zice, sporturile care se adap
tează cel mai bine necesităților 
și dorințelor colectivului de la 
Electronica.

Conducerea 
prevăzut însă 
vestiții și nici
renuri în vecinătate 
amplasarea unor astfej 
construcții. Soluția unei baze 
în afara orașului, în comun cu 
alte întreprinderi este res
pinsă în actualele condiții. Se 
profilează însă o altă rezolvare, 
în curînd se va crea o anexă 
a Uzinelor Electronica, situată 
în altă parte a Capitalei, acolo 
unde spațiul nu este atît de 
limitat. In proiectul de con
strucție s-ar putea prevedea și 
unele amenajări sportive care 
să satisfacă exigențele. Aceas
ta cu atît mai mult, cu cît 
se știe că ceea ce se construieș
te astăzi nu aparține prezentului 
ci și viitorului. Simpla discuție 
de zilele trecuta nu putea lă
muri definitiv situația, nu pu
tea da soluții. Am rămas însă 
cu impresia că dezideratele a- 
matorilor de sport de la Elec
tronica, susținute cu înflăcă
rare de comitetul sindicatului, 
vor căpăta, cu sprijinul efec-

Mețaloglobus, 
COLECTIV 

prevede la! cap- I, art- 
„Conducerea întreprinderii 

va asigura prin colaborare ac
cesul salariaților la baza spor
tivă a întreprinderii Antrefrig*. 
Prevederea a fost îndeplinită- 
Ea este singura care figurează 
in acest contract colectiv, deși 
realitatea atestă că se simțea 
nevoia unor angajamente mai 
substanțiale din partea condu
cerii tehnieo-administrative de 
la I.I.S. Metaloglobus. Este și 
părenea președintelui comite
tului sindica 
SURDEANU,

jindicatuluj, tov. MARIA 
___ , a secretarului a- 

sociației sportive, tov- MILEA 
ROMEO și — in parte — a 
președintelui asociației, tov. 
ing. DUMITRU PAUNESCU, 
directorul întreprinderii (I). La 
Metaloglobus nu există nici un 
fel de amenajare sportivă. 
Spațiul nici n-ar permită con
struirea unei baze. A existat 
posibilitatea realizării unor te
renuri de volei și baschet P* 
locu; rămas viran prin demo
larea unei hale, dar s-a pre
ferat soluția amenajării unui

STELIȘTII AU DOMINAT ETAPA I LA VITEZĂ
Evoluțiile curajoase ale moto- 

cicliștilor participanți la prima 
etapă a campionatului național 
rte Viteză pe circuit, precum și 
vitezele superioare dezvoltate de 
unele motociclete, au fost ur
mărite cu admirație de public. 
O deosebită impresie au lăsat 
motocicletele speciale ,,Yamaha" 
(pilotate de Al. ionescu Cristea, 
Gh. >on). „Durați** (Șt. Ianco- 
vici), „Bultaco" (M. Pop, Al. 
Schuler și T. Popa). Deși aceste 
mașini ofereau piloților respec
tivi' un plus de șansă, totuși 
lupta dintre ele și celelalte mo
tociclete (de serie) a fost strinsă, 
mal ales la clasele 350 și 250 cmc 
unde învingătorii, Al. Ionescu 
Cristea și, respectiv, Gh. Ion, 
au depus eforturi mari pentru 
a cîștiga. Iată un scurt film al 
probelor :

La clasa motoretelor Carpati
no cmc) s-a impus fostul cam
pion AL. OPREA (Metrorr* Bra
șov). El a avut ca adversari 
mai periculoși pe C. Boboescn 
(Steaua) șl Fr. Molnar (I.R.A. 
Satu Mare), clasați pe urmă
toarele loetirl. La 125 șl 175 cmc,

M. POP (Steaua) și-a făcut >o 
strălucită reintrare, cîștigind am
bele probe de o maniera prin 
cere ne-a demonstrat înalta sa 
valoare. Alergarea de la clasa 
250 cmc q ^ost dominată de 
lupta pentru primele locuri din
tre GH. ION (Steaua), Al. io- 
nescu cristea (steaua) și Șt. Ian- 
covicj (Metalul). De asemenea, 
o bună impresie au lăsat E. 
Brassay (Motorul Arad). L. Bor- 
bely și B. Lugojan (C.S.M. Re
șița), clasați. în această ordine, 
pe locurile 4—6. Cursa mașini
lor grele (35o cmc) a dat loc la 
o luptă foarte aprigă între cam
pionul probei, V. Szabo (Steaua), 
și Al. Ionescu Cristea. Final
mente, a cîștigat IONESCU la 
3.5 sec. Pentru locul 3 duelul 
W. Hirschvogel (St. r. Brașov) — 
Șt. Iancovici a dat cîștig pri
mului, la o jumătate de roată. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat FI. Ștefan. St. Balog (Energia 
Cîmpina) și M. Ciufu (Energia 
Tr. Severin). Ultima probă, cea 
a atașelor, cursa vedetă a în
trecerii, a confirmat valoarea 
cuplului campion M. DÂNESCU—

E. KERESTEȘ (Steaua), care a 
cîștigat clar asupra eternilor ad
versari P. Enescu—N. Dițescu 
(Metalul). O mențiune pentru echi
pajele șt. Viuleț—șt. Țiplica (Loc. 
Pl.), R. ZAnescu—N. Sandu (Rapid 
Pitești) și Șt. Csorbasi—I. Csor- 
basi (I.R.A. Tg. Mureș) care au 
făcut o cursă foarte l'run'oasă. 
întrecerea bolizilor de 500 cmc, 
care trebuia să Încheie progra
mul, nu a mai avut loc, de
oarece la start n-a fost pre
zentă nici o mașină cu ase
menea capacitate cilindrică.

Ion DUMITRESCU

toată lumea 
viața omului 
nu poate fi 
sportului, că

spațiu verde. Din discuție S-a 
detașat faptul că 
este de acord că 
societății noastre 
lipsită de aportul
preocupărilor pentru îmbunătă
țirea randamentului muticii 
este necesar să li se adauge 
cele pentru crearea mijloacelor 
de destindere, mai ales că a- 
eestea din urmă pot contribui 
la creșterea potențialului celor 
ce determină îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor de produc
ție. Cine să dea, însă, spațiu ? 
Cine să aloce fondurile nece
sare ?

La prima întrebare — ea și 
la a doua, de altfel, — soluția 
s-a găsii din discuție. Print.r-o 
activă colaborare cu Consiliul 
municipal pentru educație fizi
că și sport București, cu Con
siliul popular provizoriu al 
Capitalei, cu Direcția de sis
tematizare se va putea obține

spațiul necesar amenajărilor 
sportive- Tovarășii de la U.S. 
Metaloglobus sint pentru o 
bază sportivă care să ofere con
diții naturale de recreere, așa 
incit lucrurile nu apar — de
sigur, la prima vedere — toc
mai dificile. Fondurile 7 Aici 
intervine puterea, combativita
tea am spune, de care poate 
să dea dovadă 
I.I.S. Metaloglobus 
cu forul tutelar.
revine — și cu acest prilej — 
pe primul plan. Și sindicatul 
poate contribui la realizarea 
bazei, la Îmbunătățirea mate
rială a asociației sportive, iar 
organizația U.T.C. din între
prindere poate aduce substan
țiale economii prin realizarea 
cu muncă voluntară, a acelor 
lucrări care nu necesită cadre 
specializate. Rolul asociației 
sportive nu este numai acela 
de beneficiar. Mărirea activi-

conducerea 
în discuția 
Colaborarea

tății sportive trebuie s& contri
buie — sub diverse forme — 
la creșterea beneficiilor iar fon
durile nu trebuie risipite pen
tru susținerea unei singure 
formații. Ar fi interesant de 
văzut, de pildă, cum au fost 
cheltuiți cei 75 000 lei încasați 
anul trecut din cotizații și, în
deosebi, ce cotă a fost afectată 
pentru dezvoltarea bazei ma
teriale .

Personalitatea tot mai evi
dentă a întreprinderilor găseș
te prilej de manifestare și în 
materie de sport. Gindind mai 
mult în viitor, conducerile în
treprinderilor, în colaborare cu 
sindicatele, organizațiile U.T.C. 
și asociațiile 
târî în bună 
rea educației 
în rindurile 
ponderea pe
avea în întărirea sănătății ce
tățenilor.

sportive, pot ho- 
măsură dezvolta- 
fizice și sportului 
oamenilor muncii, 
care sportul o va

manței individuale și de grup, 
a integrării șl adaptării.

Caracterul competițional și 
performanțial, cu strategiile 
pe care le implică, ne apar 
nu numai ca termeni comuni 
ci și ca factori comuni ai so
cietății și deci, implicit, ai 
sportului din zilele noastre.

Dacă se poate spune că jo
cul adultului reprezintă ade
seori extrapolarea unor acti
vități profesioniste și un an
trenament în vederea desfă
șurării acestora, atunci este 
sigur că sportul proiectează 
pe ecranul libertăților ludice 
tocmai ocupații care implică 
inițiativă, discernămînt, pre
zență de spirit, adică majo
ritatea îndeletnicirilor ac
tuale.

Din spectrul activităților 
profesionale de o mare com
plexitate, vizionarea unei 
partide sportive redă doar o 
schemă cu cîțiva parametri, 
dar lipsită de reglementările 
obișnuite și de problemele de 
fond. Sentimentul de libertate 
e cu atît mai puternic, cu 
cît jocul analog conjuncturi
lor obligatorii, impuse, se des
fășoară după alte reguli, care 
îi privesc numai pe concu- 
renți, a căror aplicare poate 
fi judecată pe loc de către 
opinia publică și care per
mit descărcarea entuziastă 
sau indignată, în consens sau 
disputativă, a întregii asisten
țe, precum și sentimentul de 
forță al acesteia. Spectacolul 
sportiv constituie, deci, o 
construcție sîtuațională, des
tul de similară dar și destul 
de divergentă față de ocupa
țiile cotidiene instituționali- ■ 
zate, pentru a deveni eșapa
mentul unor contracții de 
personalitate inevitabile orga
nizării moderne a muncii.

Sentimentul de eliberare, se 
amplifică încă, datorită sim
plității și simetriei formule
lor și eventualităților de pe 
schema jocului, în comparație 
cu aplicațiile posibile ale teo
riei jocului în viața compli
cată din cadrul profesiunii și 
din atîtea domenii din
afară ei.

Mimarea fără constrîngeri, 
simularea fără obligații a ce
lorlalte activități prin sport 
oferă individului și grupului 
o deflagrație, o revanșă toc
mai fiindcă strategia și teh
nica sint mult mai simple și 
mai explicite decit în exis
tența de fiecare zi, iar victo
ria reprezintă o probabilitate 
fermă de cincizeci la sută.

Pe făgașul devenit familiar 
al competiției și performanței 
sportive, categoriile de recent 
urbanizați pot intra mai ușor 
în spațiul civilizației urbane, 
competitive și performan- 
țiale, după cum vechii cita
dini pot descoperi, o dată cu 
participarea lor admisă, ră
gazul unui joc inofensiv, in
tre două zile de uzură, trăite 
sub focul concentric al solici
tărilor și promisiunilor civili
zației contemporane.

COPII
Se pare că mai toți adulții 

au fost, la un moment dat, 
copii. Foarte puțini dintre oa
menii maturi s-au născut ma
turi din capul locului, aparți- 
nînd de la origine speței pi
ticilor cu mustăți sau ascun- 
zîndu-și bărbile stufoase sub 
barbețică.

Dar orice vîrstă ar fi avut 
în clipa nașterii, nici unii 
dintre ei nu-și . uită propria 
copilărie, ridieînd-o la ran
gul paradisului pierdut.

Din păcate, numai propria 
lor copilărie se bucură de a- 
ceastă aureolare. Celelalte — 
cele care se desfășoară în 
jurul lor — li se par anoste 
și triviale. Ei nu știu — bieții 
adulți — că înainte de a se 
manifesta prin dureri reuma
tice, îmbătrînirea se manifes
tă prin ostilitatea față de co
pii și adolescenți.

De aceea, rindurile de față 
se adresează celor care, of- 
tind după boschetul primului 
sărut, tușesc dezaprobator 
cînd văd pe alții sărutîndu-se 
în boschet, cît și celor care, 
lăcrimînd la amintirea pri-

mului lor vals, tremură de 
indignare ascultînd un bughi- 
ughi. Și, mai ales, ținînd sea
ma de specificul local al in
dignării noastre, le adresăm 
celor care au uitat de min
gea bătută pe maidan și de 
oină jucată în spatele casei.

cestui „nu putem fi de a- 
cord" ar putea fi greșit înțe
leasă, rugăm organele în drept 
să stabilească nominal numele 
acestui inamic al copiilor 
(sau, cel puțin numele copii
lor, inamici ai ordinei) stabi
lit în „orașul nou" — Buftea.

DAR, DE FAPT

Trebuie să spunem din ca
pul locului că socotim zgo
motul ca fiind unul din cei 
mai periculoși inamici ai o- 
mului modern. Știm că dura
ta vieții în marile metropole 
scade cu 7—8 ani datorită 
stridențelor. Știm cîți decibeli 
are claxonul unui automobil, 
motorul în funcție al unui 
reactor și răcnetul unui su
porter. Dar nu putem fi de 
acord 
într-o 
bal al 
într-o 
cu cazmaua.

Și pentru că bonomia a-

cu cel care a distrus 
noapte terenul de fot- 
copiilor din Buftea și 

zi, panoul de baschet,

De aceea, nu putem fi de 
acord cu lipsa de considera
ție față de efortul făcut de 
zeci de părinți locuitori ai 
cartierului Zorile din Baia 
Mare, pentru a construi copii
lor lor o mică bază sportivă. 
Părinții au reușit să obțină 
un teren, s-au plantat stîlpi 
de fier cu fundații de beton, 
s-a construit un cărucior pen
tru lucrările de întreținere și 
s-a depus la C.E.C. suma ne
cesară lemnului pentru îm
prejmuire.

Dar, nimeni nu semnează 
repartiția celor cincisprezece 
metri cubi de brad care, sub

formâ de șeînduri, vor încon
jura terenul, transformîndu-I 
dintr-un maidan într-o bază 
sportivă. De doi ani diligen- 
țele părinților se izbesc de — 
citățn — „birocratismul fero
ce" al celor care ar trebui, 
de fapt, să-l sprijine (evident, 
opacitatea are ca întotdea
una cele mai legale acope
riri). Tunînd și fulgerînd îm
potriva zcomotu'ui făcut de 
sportivii între 5 și 15 ani. 
strivind sub cile un ..NU" en
tuziasmul celor dintre 6 și 16 
ani — din înălțimea vîrstei 
lor lipsită de visuri — cîțiva 
bieți maturi au declarat răz
boi mingii de tolba1 și coșu
rilor de baschet adolescenti
ne. Ar fi prea mult să le flu
turăm legea pe dinaintea o- 
chilor. Poate ca cei din jurul 
lor care-și mai amintesc de 
marinarul Popeye, de Stan și 
Bran și de propria lor minte 
de cîrpă să-i aducă (chiar cu 
mici riscuri) la sentimente 
mai bune.

C. BACIU
(după o corespondență de la 

ing. F. Grâciun)
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EXAMENE
Primul dintre cele trei exa

mene la oare vor fl supuse 
gimnastele noashrș fruntașe în 
perioada Imediat următoare se 
eprople cu pași mari. Sîmbătă 
și duminică, la Sofia, echipa 
noastră va avea ca adversară 
selecționata bulgară. în vederea 
acestei întîlniri, ca și a celor din 
Olanda și R.F- a Germaniei, gim
nastele din Iotul nostru s-au 
antrenat zi de zi în ultimele 
două săptămini dorind mult ca 
la aceste importanțe examene 
internaționale să aibă o bună 
comportare, să argumenteze 
faptic intenția de a participa la 
Jocurile Olimpice din Mexic.

Antrenoraj Nicolae Covaci in
tenționează ca la Sofia să ali
nieze o echipă alcătuită din ur-

Goreacîn foto: Alina
mătoarele gimnaste: Rodlca 
Apăteanu campioana țării, Ele
na Ceampelea, Lucia Chiriță, 
Rozalia Filipescu, Alina Goreac 
și Olga Ștefan.

• La un examen se prezintă, 
în această săptămînă, și cei 
mai tineri glmnaștl ai țării, co
piii- Incepînd’ de joi și pînă du
minică, la Timișoara, esta pro-

OPINII PE MARGINEA PROIECTULUI

VIITORULUI REGULAMENT DE TRANSFERĂRI
ANTON AMAN (vicepreședin 

le al clubului Dinamo Bucu
rești și președintele secției de 

gramată finala campionatului fotbal) : „Viitorul regulament de 
republican de copii (cat. a A lransferfiri va trebui, după opi- 
IV-a și a III-a). Băieții se întrec I nia mea’ să contribuie la îm- 
jol și vineri, iar fetele - V bunătățlrea activității fotbalis- 
sîmbătă și duminică. ♦ seneral și să ajute, cu

Participă copii din Sibiu, A precădere, întărirea sectorului ei 
Iași, Buzău Lugoj Cluj Bucu- Y de performanță. Norme de fe
rești Tirgoviște, ’ Reșița Sf- Ț Idementare a transferării Jucă- 
Gheorghe, Hunedoara Giurgiu, A toril°r existat și plnă acum, 

' dar ele au fost interpretate me
reu In mod arbitrar, abuziv, de 
către federație, sau de cătra 
alte organe. Pe viitor, este ne
cesar un regulament fără breșe, 
cu putere de lege, pe care ni
meni să nu-1 mai poată Ignora. 
In lumina preocupărilor parti
dului pentru întărirea legalității 
In toate domeniile vieții noastro 
sociale, credem că acest suflu 
va pătrunde și în activitatea fot
balistică, In mentalitatea tutu
ror forurilor contingente cu ac
tivitatea sportivă- în acest sen», 
este necesar ca părerile persona
le, simpatiile sau antipatiile să 
nu mă; poată acționa în afara 
normelor de transferare ce vor 
fl adoptate, să nu mai poată 
Înlocui legea.

Viitorul regulament de trans
ferări trebuie să apere dreptu
rile cluburilor (asociațiilor), dar 
»ă nu mai minimalizeze nici pe 
cele ale jucătorilor. Concep
țiile noastre despre om și despre 
viață nu sa pot armoniza cu 
Ideea de a obliga un jucător să 
activeze pe tot timpul carierei 
lui sportive la aceeași echipă- 
Fotbalistul este un cetățean ca 
oricare altul, cu drepturi rezul- 
tînd chiar din Constituția țării 
și acestea trebuie să-i fie res
pectate ca și voința de a-șl or
ganiza viața sportivă după cum 
crede de cuviință, dreptul do 
opțiune (de alegere a echipei

Arad, Pitești, Timișoara, Craio
va, Tg. Mureș, Bacău, Rădăuți, 
Constanța, Găești, Baia Mare, 
Ploiești.

• Meciul dintre reprezentati
vele masculine ale României și 
Bulgariei este programat la fi
nele săptămlnii viitoare (29—30), 
la Arad-

în care vrea să joace o anumită 
perioadă) etc. Nu sînt adeptul 
mentalității „păsărilor călătoare'1 
șl tocmai de aceea propun ca 
fotbaliștii să se poată legitima 
pe o perioadă cuprinsă între 
doi și patru ani. Dacă la expi
rarea termenului, Jucătorul nu 
'Tea să-și mal prelungească le
gitimarea, să poată opta pen
tru un 
legare, 
numai 
clubul
resați să chibzuiască asupra în
deplinirii întocmai • drepturi
lor și obligațiilor reciproce- Con
ducătorii și antrenorii vor fi 
preveniți și-și vor lua din vre
me măsuri pentru întregirea lo
tului. Se va înțelege necesitatea 
unei activități multilaterale, pli
nă de tact pedagogic și de pri
cepere profesională pentru cul
tivarea unui atașament real față 
de club. Un singur amenda
ment : în cazul Jucătorilor cres-

alt club, fără nici o dez- 
Acest principiu ar avea 
urmări favorabile. Și 

?i fotbaliștii vor fl inte-

cuți efectiv de către un anumit 
club (promovați din juniorii pro
prii), o perioadă de minimum 
patru ani, unitatea în cauză să 
albă, o singură dată, dreptul de 
retenție, pe o perioadă de 1—2 
«ud. Repet, doar în cazul aces
tora.

Jucătorii ce vor să se înscrie la 
facultate au datoria să anunțe 
clubul din vreme și să pretindă 
a fl legitimați) pînă la termenul 
hotărit pentru plecarea la studii- 
Cel ce nu vor da dovadă de a- 
cest elementar simț de preve
dere și se decid peste noapte, ar 
trebui să nu primească drept ds 
joc, pînă la expirarea obliga
țiilor anterioare. După absolvire 
fotbaliștii ar putea redobîndi 
deplina libertate de a juca aco
lo unde vor, sau dacă fac parte 
din categoria celor crescuți efec
tiv de către un dub, pot fi obli
gați să se întoarcă pentru un 
an, doi, la echipa unde s-au 
format

în cazul Jucătorilor chemați 
să-și îndeplinească serviciul mi
litar opinez să poată fi legi
timați strict pe această perioadă 
la echipele militare- La slîrșitul 
etapei la care ne referim, fot
balistul să aibă drept de legiti
mare oriunde, sau să se îna
poieze la vechea lui echipă, dacă 
a fost efectiv produsul acesteia.

O chestiune spinoasă este 
aceea a transferării jucătorilor 
de jos in sus. Ca principiu, ta
lentele trebuie promovate (în tot 
cursul anului cînd există înțe
legere între cele două echipe și 
numai în perioada de transferări 
dacă lipsește acordul echipei 
de categorie inferioară). Proble
ma are însă și un caracter acut. 
Fotbalul nostru trece printr-o 
perioadă grea. Au apărut și di- 
ficulțăți noi prin creșterea nu
mărului de echipe în divizia A 
și prin înființarea campionatului 
de tineret-rezerve. In sectorul 
de performanță, nevoia de ju
cători s-a dublat Fotbaliști ca
pabili să se apropie de exigen
țele primei divizii sînt puțini 
șl răspîndlți- Pentru interesele 
majore ale fotbalului nostru este

nevoie de Înțelegere, de sacri
ficiu, de o acțiune eroică—dacă 
vreți — acum, o singură dată 
și pentru ultima oară. Efectele 
favorabile ale viitorului regula
ment de transferări (dacă pro
iectul va fi ameliorat) vor apare 
mai tîrziu. Sarcinile prezentului 
nu vor putea fi, însă, îndeplinite 
decît prin aprobarea unei pe
rioade excepționale de transfe
rări, creîndu-se fiecărei echipe 
din Â posibilitatea de a transfera 
3—5 jucători de Jos în sus, fără 
clauza acordului. Acțiune In
tr-adevăr dureroasă pentru une
le echipe, dar corespunzătoare 
intereselor generale și imediate 
ale fotbalului nostru. Desigur) 
echipele ce vor pierde Jucători 
vor putea transfera, în virtutea 
aceluiași principiu, un număr 
egal dș fotbaliști din categoriile 
inferioare. Avem nevoie de cel 
puțin 4—5 cluburi puternice 
pentru Îmbunătățirea perfor
manțelor Internaționale ale fot
balului românesc și la această 
acțiune trebuie să contribuie 
toată mișcarea fotbalistică, înce- 
pînd cu federația și termlnînd 
cu cea mai mică unitate spor* 
tivi.’’

P.S. LA TURNEUL FINAL

(D
„II calcio“ a apărut la... a doua Sinaia

Spectaculoasă, dramatică chiar 
— această a treia ediție a turneu
lui final în competiția inițiată de 
francezul Henry Delaunay ; prin 
tot ceea ce s-a petrecut în inter
valul 5—10 iunie la Neapole, Flo
rența șl Roma, atît pe planul Jo
cului proprlu-zls cît mal ales în 
afara lui.

Reamintim faptele de esență, în 
ordinea lor cronologică : mal în- 
tîj a fost calificarea Italiei prin 
grația sorților, apoi înfrîngerea 
campionilor mondiali de către mi
norii lui Mitici, dubla finală des-

repede trece timpul! Parcă mai ieri apele Sna-

41 de victorii repurtate 
ale sezonului, pe pistele 
Enns, Bydgoszcz, Essen,Cu Aure/ VERNESCU,

i
i

drumurile performanței...pe

la sosire

Gata cu pronosticurile.

Cine știe...

Gazetarii îi
<ă Vernescu nu știe cu 
itori campioni ai lumii, 
roze pe o astfel de listă.

„Să

Caiacul amiral trece, din nou, primul balizele de

Ce . . ..
govului clocoteau, răscolite de morișca sutelor de pa
dele și pagaie și, acum, iată-ne în pragul campiona
telor mondiale de la Griinau, cunoscuta bază de spor
turi nautice de lingă Berlin. Ce-a fost, a fost. Nimeni 
nu mai vorbește de titlurile și medaliile cucerite eu 
o vară înainte, ai de cele pe care echipa României 
trebuie să le cîștige pe lacul Bertha.

Avionul zboară la mare înălțime. Sub aripile păsă
rii de oțel — nesfirșita întindere albă a norilor, pei
saj încîntător, dar destul de monoton. Poate, de aceea 
fiecare din pasageri își găsește ceva de făcut. Aurel 
Vernescu răsfoiește calm o revistă. Indiscrete, privi
rile reporterului ii urmăresc insistent. Vernescu nu mai 
e de mult puștiul teribil al Snagovului. Are 28 de ani

și după cum am aflat din însemnările trecute și-a în
temeiat o familie, are un copil...

★
Multiplul campion mondial și european a devenit 

un nume rostit cu respect șl prețuire în sportul mon
dial. Acum e „cap de afiș" printre vedetele pe care le 
așteaptă Grilnau-ul. La ce se gîndește oare vedeta 7 
Mărturisește .emoția dinaintea startului. De la Jajce 
au trecut trei ani. Nu e, oare, prea mult ? E bine să 
gîndești așa. Asta îndîrjește. Are însă încredere în 
brațele lui și ale colegilor, chiar ale celor tineri.

La urma-urmei, echipa României plecase spre Griinau 
cu optimismul generat de cele ".................
în marile regate internaționale 
de apă din Stockholm, Praga, 
Fraga și Copenhaga.

în sfîrșit, să mai vedem...
★

Ziarul „Deutsches Sport-Echo" scrie că înscrierea lui 
Vernescu în patru din cele 16 probe este prima sen
zație a campionatelor mondiale. De fapt, un act de 
curaj. Și o poliță în alb semnată pregătirii pentru 
această competiție la care își anunțaseră prezența spor
tivi din 25 de țări ale lumii.

Griinau. E o vreme splendidă. Meteorologii au greșit 
cu mai mult de zece grade prognoza ultimei zile dina
intea mondialelor, dar nimeni nu s-a supărat. Scăldat 
de soare, lacul — cu sutele de balize colorate — pare 
coperta unei cărți de basme. Totul invită la o repe
tiție. Și deodată imaginea liniștită a lacului se tulbură 
se agită într-un ritm care crește necontenit, transmi- 
țind o anticipație a fermecătoarelor întreceri ale caia
celor și canoelor.

Pe mal, după antrenament, sute de colecționari

fășurată pe „Centomllla", șl, In 
sfîrșit, „fabuloasa noapte romană", 
începută seara la stadion șl în
cheiată în zori sub zidurile cetă
ții eterne.

„A fost — scria, a doua zl după 
meci, „Corrlere dello sport" — o 
Sărbătoare populară care de 30 de 
ani lipsea fotbalului nostru șl fol
clorului nostru".

A fost — adăugăm noi — explo
zia bucuriei imense a celebrilor 
tifos!, după foarte mulțl ani de 
Insatisfacții care răniseră șl umi
liseră chiar (vezi înfrîngerea da 
la Middlesbrough, în fața miracu
loasei formații coreene) orgoliul 
Iul „11 calcio"...

A doua zl însă, focul de arti
ficii s-a stins, de asemenea șl 
ecoul petardelor. Exuberanții ti
fosi se retrăseseră la casele lor.

Ce rămăsese 7 Doar adevărul... 
adevărat, reflectat șl în presa de 
specialitate, care, trecînd la ana
liza lucidă a lucrurilor, aprecia 
just că Squadra Azzurra a cucerit 
foarte greu șl după multe peripe
ții trofeul cu care este dotată în
trecerea.

wTotul ne-a fost favorabil — 
ne spunea un confrate Italian în 
seara victoriei. Incepînd cu mo
neda franceză, aruncată între 
Facchetti și Sesternev, șl conti- 
nuînd cu tradiționala amabilitate 
față de gazde a domnului 
Dlenst". A arbitrului elvețian 
Gottfried Dlenst, a cărui apari
ție subită (în locul maghiarului 
zsolt) la conducerea ostilităților 
în prima partidă Italia — Iugo
slavia a fost privită pe bună 
dreptate cu suspiciune. Mal ales 

-că în cercuri r< -trînse se șl 
a.etbune’e Plății de aml- 

clție, existente între arbitrul el- 
(aeeIaȘi care condusese 

mult comentata finală - Anglia - 
,Ger,ra«b‘el, în ’66 pe 

?1 domnul Artenio Franchi, președintele federației 
de fotbal italiene și proaspăt ales 
vicepreședinte al U.E.F.A.

Prima ocazie oare 1 s-a 
oferit - faultul clar în careu 
conns de Ferrini, în min. 25, asu- 
roî Pavlovic — GottfriedFusmrt,S'n grâblt sâ alimenteze 
penaltiuL ’ refuztnd să “^rde 
t1>îef^„>!nsemnat Pentr« rezulta- 
Dlens? L aceasta „scăpare” a Iui 
GMrelH h, EPYne .clar Antonio 
H-re «CtoîU1. zlarulul Cor-
rt'u Sport’ în comentariul
sau asupra partidei : .... Referin- 
sat'X SlaI'il ne‘au surc’a- 
w M« început pînă la sfîrșit, 
D fără complicitatea arbitrului

înconjurat de tifosi și de... polițiști, Facchetti, căpitanul Squa- 
drei Azzurra, arată trofeul mulțimii electrizate. Sus, pe fundal, 
pe tabela electrică a apărut scris numele echipei câștigătoare l 

ITALIA

' -gl

oamenii aceia pesionați, de vîrste atît de diferite și 
totuși atît de apropiați — îl asaltează, printre alții, pe 
Aurel Vernescu. Se oprește de fiecare dată. Cu un zîm- 
bet copilăresc care amintește prietenilor anii începu
tului. Și fiecare pleacă mulțumit. Un singur lucru nu 
se poate obține de la campionul român : pronosticuri 

apreciază modestia, dar nu par convinși 
siguranță măcar doi-trei... vi- 
Oricum, el ar putea să figu-

★
Gata cu pronosticurile. Au inceput mondialele — edi

ția a VII-a și acum se vor lămuri toate lucrurile.
Ca întotdeauna, Aurel Vernescu e chemat printre 

primii pe scena de la Griinau. Debutul are loc fără
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autoritar — prima medalie de aur pentru echipa Româ
niei

Dar, acum se apropie finala viteziștilor. Va mai rea 
liza timpul din serie ?

S-a dat startul. încearcă să se desprindă de adver
sari încă de la începutul cursei. Dar, nu merge. Mat- 
-veev și Csizsmadia au rămas, ce e drept, puțin în urmă, 
dar Hansen, Hoekstra și Petersson se tin scai de el 
și la 250 m cele patru caiace sînt pe aceeași linie. Con
trar . tuturor așteptărilor, olandezul Hoekstra părea cel 
mai decis să atace. Nici el, nici campionii olimpici de la 
Roma și Tokio nu prevăzuseră însă finișul lui Ver
nescu. Toată rezerva de forță a explodat și într-o sin
gură secundă caiacul lui Vernescu pornise singur, în 
față, spre balizele de la sosire. Timpul din serie „că
zuse". Cronometrele arătau 1:48,93.

Peste cîteva minute, Aurel Vernescu urca podiumul 
campionilor lumii. Ai văzut că n-a trecut prea mult 
timp de la triumful de pe Blisko Jezero și că forța 
brațelor a rămas aceeași ?

La masa presei se lecturează tabelul finaliștilor la 
caiac dublu 500 m. Printre cei calificați — Aurel Ver
nescu și Atanasie Sciotnic. Sînt in centrul comenta
riilor. Unul din confrați remarcă, și promite să seri» 
un amplu reportaj, valoarea acestui cuplu format din 
studentul bucureștean și pescarul din Deltă. Altul » 
de părere că, păstrîndu-și titlul la simplu, Vernescu 
si-a făcut datoria și are toate motivele să fie mulțumit 
Cîți sportivi n-ar da mult să poată spune că sînt pri
mii în lume 1 Cei mai numeroși sînt de părere că la 
dublu alții vei- fi cîștigătorii. Pentru că Vernescu nu 
? o mașină Ce naiba, n-au trecut decît 40 de minut» 
de cînd a cîștigat o finală care l-a solicitat la maxi
mum.

Foto: P. ROMOȘAN 
nici o emoție pentru suporteri. Cîștigă seria probei de 
caiac simplu 500 m, depășindu-i, fără să forțeze prea 
mult, pe excelenții Matveev, Giinter, Jonke și Csiszma- 
dia. Cind se încheie toate preliminariile acestei probe, 
suedezul Rolf Petersson se interesează de timpul reali
zat de Vernescu. I se răspunde: 1:49,5 — cel mai bun 
□intre toți concurenții. Formidabil ! Deci, nici acum 
nu e rpst de luat revanșa.

*
Vernescu trăiește o mare bucurie. Doi dintre tinerii 

lui colegi, Petre Maxim și Aurel Simionov, debutanți 
la campionatele mondiale, sportivi pe care aproape ni
meni nu-i cunoștea, porniseră în cursa canoelor de fond 
fără să le pese de faima adversarilor și cîștigaseră —
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*
Ge bine e să nu faci pronosticuri. Da. E adevărat că 

nu trecuse decît ceva mai mult de o jumătate de oră 
de cînd Hansen se trezise că a rămas cu o secundă în 
urma inegalabilului sprinter al Snagovului. Și ce dacă I 
Marii campioni au ceva care-i deosebește de ceilalți 
performeri.

Cele două padele și-au sincronizat, din start, miș
cările, imprimînd cursei un ritm fantastic. Spectatorii 
au înțeles repede că Vernescu și Sciotnic porniseră în 
cursă nu pentru un loc oarecare ci pentru cucerirea 
titlului suprem. Cupluri redutabile : Zander—Bucker 
(R. F. a Germania); Obrațov—Kariukin (U.R.S S.) 
Szente—Meszaros (Ungaria) ; Geurts—Hoekstra (Olan
da) ; Seibt—Riedrich (R.D. Germană) fac eforturi dis
perate pentru a-i ajunge pe sportivii români. Zadarnic, 
în 40 de minute, Aurel Vernescu cîștigase două titluri 
mondiale.

A doua zi, pe o ploaie deasă, Vernescu ia startul în 
alte două finale. Cîștigă încă o medalie de argint la 
caiac dublu 1000 m — și una de bronz la ștafetă. Bilan
țul general al echipei: cinci titluri, un loc II și un 
loc III.

Ce ți-e și cu sportivii! Abia se încheiaseră campio
natele mondiale de la Griinau și, in avionul care ne 
purta spre București, Aurel Vernescu spuneai 
vedem ce-o mai fi la anul, la europene*.

între timp, un intermezzo preolimpic. Aurel 
nescu concurează pe lacul mexican Xochimilco, în 
probe și le cîștigă pe toate I Să fie într-un ceas

Mai sint clteva zile pînă la 
barajul care va desemna tande
mul echipelor Ce vor primi gi
rul de a activa în elita fotbalu
lui nostru în campionatul viitor. 
Una dintre formațiile ce vor lua 
drumul Timișoarei, pentru a-și 
apăra locul sub soarele fotbalu
lui nostru, este Steagul roșu 
Brașov. Zbuciumate trebuie să 
fie, la poalele Tîmpei, zilele 
dinaintea acestui test hotăritor... 
Si sîntem convinși că brașovenii 
•si pregătesc cu seriozitate evo
luțiile de pe malurile Begăi. 
Dar nu despre pregătiri este 
vorba în prezentele rinduri, ci 
despre altceva... Despre lipsa 
de fair-play a Steagului roșu, ■ 
sau. dacă vreți, despre încălca
rea legii, de altfel acceptată de 
întreaga lume civilizată, a cu- 
vîntului dat. Dar să lăsăm fap
tele să vorbească. Ceahlăul P. 
Neamț, la sfîrșit de sezon com- 
petițional, hotărăște pentru sîm
bătă 15 iunie organizarea unei 
reuniuni sportive, incluzînd în- 
tr-un program atrăgător — meci 
între actorii Teatrului tinere
tului șl foști jucători ai Ceah
lăului, gală de box etc. — un 
„cap de afiș": partida amicală 
de fotbal Ceahlăul — Steagul 
roșu Brașov. In consecință, se 
adresează clubului brașovean și 
Steagul roșu confirmă partici
parea la meci, printr-o tele
gramă expediată miercuri 12 iu-

Ver- 
cinci 
bun I

Dan GARLEȘTEANU
(Va urma)

Dlenst — care a sărit peste un 
fault In careu comis de Ferrinl
— între noi șl al lor ar fi fost o 
diferență de ncrcfăcut".

Dar, lucru știut, cu 9 mlnuta 
înainte de final, Domenghinl a 
restabilit echilibrul pe tabela de 
marcaj (mingea expediată puter
nic, de la aproximativ 25 m, a 
găsit o mică spărtură în zid) sl 
finala a trebuit să fie repetată. 
Decisese aceasta un simplu șut, 
Ia o simplă lovitură liberă, exe
cutată din afara careului. Un șut
— norocos poate, dar care, o 
dată transformat, ne-a permis 
după două zile să-l vedem pe „11 
calcio" mult mai aproape de va
loarea lui. N-a fost vorba numai 
de acel plus de prospețime 
adusă în joc de cei clricl intro
duși în formație, cl și de o mal 
bună alegere a individualităților, 
de o mai rațională repartizare a 
forțelor în teren.

tntr-adevăr. în cadrul siste
mului defensiv Salvadore ni s-a 
părut mult mai sigur pe el decît 
fusese Castano ; la mijlocul te
renului, Rosato și De slstl au 
dirijat mai clar decît o făcuseră 
Lodetti și Juliano ; în față, Maz
zola (care pornea totdeauna din

llnla a doua), Anastasl șl Rlva 
au manevrat cu o bună orientare 
șl ÎN MARE VITEZA, descum
pănind, la fiecare contraatac, 
apărarea adversă.

Iugoslavii (cu un singur jucă
tor nou în teren, Hosic în locul 
Iul Petkovlc) au resimțit din plin 
duritatea partidelor cu Anglia 
șl Italia (prima finală) ? Golul 
Iul Rlva, înscris în condiții nere
gulamentare (ofsaid, 2 metri), a 
tăiat și mal mult din elanul ti
nerilor băieți al lui Mitici ? 
Posibil. Cert este că, atît înainte 
de gol (mln. 12), cît șl după 
aceea Italia a prestat un Joc de 
înalt nivel tehnico-tactlc, Inter
preting ÎN STIL. PROPRIU parti
tura fotbalului MODERN: atacuri 
șl contraatacuri rapide, avînd la 
bază EXECUȚII TEHNICE EFEC
TUATE ÎN MARE VITEZA.

Abia în această a doua finală 
ne-a fost dat să vedem în jocul 
Squadrei Azzurra „maniera ita
liană" atît de deosebită de stilul 
și concepția celorlalte echipe 
participante la turneul final, pe 
care le vom analiza însă în nu
merele noastre viitoare.

G. NICOLAESCU

SPORTIVITĂȚII
nie. Bucuroși nevoie mare, orga
nizatorii trec la vînzarea bilete
lor, a căror cifră se ridică la 
vreo 10 000. Afișele impinzeau 
orașul, biletele se vînduseră. 
Numai meciul trebuia să încea
pă. Dar — lovitură de teatru l — 
vineri, spre seară, un telefon 
din Brașov îi anunță pe condu
cătorii clubului Ceahlăul că ste
garii nu vor participa la jocul 
contractat și confirmat din cau
za... pregătirilor pentru baraj ! 
Și, de data aceasta, brașovenii 
s-au ținut de cuvînt. In cele 
din urmă, gazdele au solicitat, in 
dimineața meciului, pe vecinii 
de la Politehnica Iași, care au 
găsit timpul necesar pentru a 
juca la Piatra Neamț. Acum ne

întrebăm: nu știau brașovenii 
încă de miercuri, cind au întărit 
înțelegerea inițială printr-o te
legramă, că urmează să joaca 
la baraj ? Nu conta în nici un 
fel pentru ei respectul datorat 
organizatorilor și, în ultimă 
instanță, miilor de spectatori 
din Piatra Neamț ? Ne gîndim 
că Politehnica Iași, acum echipă 
divizionară, a răspuns cu ama
bilitate unei rugăminți. Steagul 
roșu, pentru a redeveni echipă 
de A, trebuie să susțină un exa
men dificil, cel al punctelor 
de pe stadioanele Timișoarei

Din păcate, la examenul poli
teții și al sportivității brașovenii 
s-au dovedit încă nepregă
tiți... (Ov. I.).

JOI-SEMIFINALELE CAMPIONATULUI
REPUBLICAN DE JUNIORI

Duminică, în patru orașe, s-au 
disputat sferturile de finală ale 
campionatului republican de ju
niori. Iată rezultatele înregis
trate : F. C. Argeș — Steaua 
Ghencea 4—2 — în urma exe
cutării loviturilor de la II m 
(la Cîmpina), Minerul Bala Mare 
— Lemnarul Odorhel 4—2 (la 
Cluj), Dlnamo București — Stea
ua „23 August" 2—0 (la București) 
și U.T.A. — C.S.M. Reșița 1—0 
Xla Timișoara).

Luni dimineață, la sediul Fe-

derațiel române de fotbal, a «• 
vut loc tragerea la sorți a semi
finalelor, stabllindu-se următoa
rele meciuri : F. c. Argeș — 
U.T.A. șl Dinam-o București — 
Minerul Bala Mare. Ambele par
tide se vor disputa joi, 20 Iunie, 
la Sibiu, In cuplaj. Primul Joc: 
Dinamo-Minerul, va Începe la 

ora 16.
Totodată s-a stabilit ca finala 

campionatului republican de Ju
niori să albă loc la Timișoara, 
în ziua de 23 iunie a.c.

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT
CIȘTIGATORII

EXCURSII PE 
DALMAȚIEI" 
LA TRAGEREA
NALA LOTO DIN 4 IUNIE

1968

CELOR 55
„COASTA 

ATRIBUITE 
EXCEPȚIO-

1. Popescu Gheorghe ; 2. Stoi
ca Alexandru ; 3. Dumitrescu 
Ion ; 4. Soroiu Gheorghe ; 5. 
Niculescu Mihaela; 6. Pur- 
del Nicoiaie ; 7. Marin Petre ; 
8. Stoenescu Maria ; 9. Micu 
C. Vasile; 10. Ioniță Gh.
Gheorghe ; 11. Malrescu Pau
lina ; 12, Perlman Jean (toți 
din București); 13. Leșanu 
Constantin — I.A.S. 30 Dec., 
județul Ilfov; 14. Tudorancea 
Paraschiv — Focșani; 15.
Toth Ștefan — Timișoara ; 16. 
Petrișor Gheorghe — Get’-- 
mata, județul Timiș ; 17. Al
bani Constantin — T. Măgu
rele ; 18. Mateoaea Toader —

Suceava ; 19. Birthelmer Ca
rol — Cisnădie, județul Si
biu ; 20. Burtică Nicoiaie — 
Avrig, județul Sibiu ; 21. Bla- 
ga, Mihai — Satu Mare ; 22. 
Pilier Anton — Satu Mare ;
23. Kovacs Gabor — Reșița ;
24. Pițigoi Ion — Cîmpina;
25. Panait Antonia — Ceptu- 
ra, județul Prahova ; 26. Md- 
racu Ion — Ploiești; 27. Va- 
silescu Mihai — Ploiești ; 28. 
Biță Ion — Devesel, județul 
Olt; 29. Gergely Mikloș — 
Sovata, județul Mureș; 30. 
Pop Dumitru — Baia Mare.

(continuare
în numărul următor)

PRONOEXPRES

premiile concursului nr. 24 
din 12 iunie 1968

EXTRAGEREA I: categoria 
a II-a : 8,5 x 6.683 lei; cat. a 
IH-a! 58,5 x 1.045 lei; cat. 
a IV-a î 374 x 210 lei ; cat. 
a V-a î 971 x 81 lei; cat. a 
Vl-a i 4.792 x 22 lei.

• Tragerea Pronoexpres de 
astăzi va avea loc la Bucu
rești în strada Doamnei nr. 2, 
’a ora 19,30. Tragerea va fi 
radiodifuzată.

EXTRAGEREA a II-a i cat. 
a II-a î 3,5x12.318 lei; cat. a
III- a i 21,5 x 2.159 lei; cat. a
IV- a : 183x326 Iei ; cat. a V-ai 
566 x 105 
3,045 x 27

Premiile 
valoare de
lei, se vor trage la sorți.

lei; cat. a Vl-a t 
lei.

excepționale în 
52.440 lei și 39.797



problemele

dr. KURT HASLERConvorbire cu

tirului
international

J

de conducere 
fruntea sa pe 
HASLER (El- 

sportivă

Forul suprem 
a tirului are in 
doctorul KURT 
veția). Personalitate 
distinsă, dl. K. Hasler se bucu
ră de multă considerație și au
toritate, fiind un competent 
cunoscător al sportului la cir- 
ma căruia se află. Domnia sa 
a vizitat in mai multe rinduri 
țara noastră, ultima oară cu o- 
cazia recentelor campionate in
ternaționale de tir ale Româ
niei. Cu acest prilej, oaspetele 
elvețian ne-a fost un foarte 
agreabil interlocutor, intr-un 
dialog privitor la unele pro
bleme ale tirului internațional.

președintele U.I.T.
iniția organizarea — în afară 
de comitetul tehnic al U-I.T. — 
și a unor comisii: medicală, 
de arbitri, antidoping etc.

— Pentru că ați amintit de 
alcătuirea unei comisii anti
doping la tir, care 
U.I.T. in această 
atît de „en vogue" 
modern ?

— Intrucit la tir

este pozița 
problemă 

în sportul

— De cîtva timp, se vorbește 
tot mai insistent despre unifi
carea tuturor regulamentelor 
internaționale de tir. Este a- 
devărat ?

— Da! Actualele reguli da
tează, în majoritatea lor, da 
foarte multă vreme. Acestor 
reguli li s-au adăugat doar 
cîteva dispoziții disparate. Pen
tru a nu cădea în desuetudine, 
conducerea U.I.T. a convenit 
ca vechile prevederi regula
mentare să fie aduse la zi, a- 
dică să Se efectueze o nouă re
dactare a regulamentelor de 
tir. Proiectul de unificare — 
pentru întocmirea cărui dl. Otto 
Horber, vicepreședintele comi
tetului tehnic al U.I.T., a des
fășurat o muncă enormă — 
va fi supus discuției acestui 
comitet, care se va întruni la 
Namur, în timpul campionatelor 
europene de talere și skeet. Un 
capitol al noului proiect, „Re
guli și norme pentru construc
ția poligoanelor de tir" 
prezentat de 
dl. Cișmigiu.

va fi
compatriotul dv.,

cu aceste schim- 
prevăzut și unele 
de structură a 

eventual înființarea 
unor noi organisme auxiliare 1

— O dată 
bări, sînt de 
modificări 
UfI.T.,

— Trebuie să distingem două 
aspecte: unul privind îmbună
tățirea activității pe plan con
tinental, în Asia, America, Eu
ropa, în scopul impulsionării 
campionatelor regionale 
comitetele respective — a 
ror libertate de acțiune 
rește și, in al doilea rînd, vom

prin 
că- 

spo-

mijloacele 
de. dopare și de depistare di
feră 
U-I.T. 
ciale 
a și 
cuprinzînd pe d-nii Baranî (Ro
mânia), Larsson (Suedia) și 
Zimmerman (R. F. a Germa
niei), care studiază toate as
pectele legate de doping. In 
această privință, U.I.T. va co
opera de aproape cu C.I-O.

— Cum decurge colaborarea 
U.I.T. cu F.I.T.A.S.C. (N. R. 
Federația internațională de tir 
cu arme sportive de vînătoare)?

— în prezent căutăm cele 
mal rezonabile soluții pentru o 
cooperare cît mai bună cu 
F.I.T.A.S.C. Vom discuta des
pre aceasta și la Namur. Do
rim — de pildă — să atragem 
F-I.T.A.S.C-U1 la organizarea 
campionatelor europene, lăsînd 
comitetului nostru continental 
— al cărui președinte este dl. 
Barani — toată inițiativa și in
dependența de acțiune, el fiind 
responsabil de felul cum se 
desfășoară competiția continen
tală-

— In sfîrșit, o ultimă ches
tiune : ce noutăți mai aveți în 
privința disputării întrecerilor 
de tir de la J.O. ?

— După vizita pe care a fă
cut-o în primăvară în Mexic, 
dl. Cișmigiu m-a informat de
taliat asupra stadiului în care 
se aflau pregătirile organizato
rice. De atunci, am mai primit 
unele comunicări și știu că in
stalațiile de la poligon sînt pe 
cale de a fi terminate. Poate 
că pînă la J-O. se va mai or
ganiza vreun concurs în Mexic. 
In orice caz, am toată încre
derea în organizarea care va fi 
asigurată și probelor de tir din 
Mexic.

de celelalte sporturi; 
va elabora reguli spe- 

în acest sens- De altfel, 
fost formată o comisie

C. COMARNISCHI

H îinc, încep campionatele
europene de talere

ȘTII NT A A CREAT SPORTULUI 
0 ARMĂTURĂ SOLIDĂ

VI

(Urmare din pag. 1)

evoluția performanțelor s-a 
dovedit paralelă, în primul 
rînd, cu dezvoltarea științelor 
biologice. Ca și alte domenii 
de activitate, fenomenul spor
tiv a devenit, în ultimul de
ceniu, teatrul unor cercetări 
conjugate, efectuate de nu
meroase ramuri ale științei, 
unite pentru investigații in- 
ter-disciplinare, cu caracter a- 
plicativ. Metodele de antre
nament au fost dintotdeauna 
(la cele actuale raportul este 
și mai vizibil), bazate pe le
gități fiziologice, biochimice, 
anatomice, psihologice etc. 
Cercetarea științifică cu o- 
biectiv sportiv a descoperit 
valențe necunoscute ale or
ganismului uman, adaptînd 
principii biologice și adăugîn- 
du-le semnificații noi. Se 
caută în prezent și se vor 
căuta în continuare posibili
tăți de influențare a facto
rilor metabolici, endocrini și 
nervoși, deoarece se conside
ră că ei limitează, încă, ob
ținerea unor performanțe su
perioare. Știința creează spor
tului o armătură solidă, pri
mind concomitent, de la el, 
date utilizabile In alte zone 
ale perimetrului acesteia.

bio-2 Pe harta intimă a
logiei sportive, avanpos
turile cunoașterii știin

țifice se găsesc situate pe plan 
cardiovascular, respirator și 
al metabolismului energetic. 
Rămîn, deocamdată, mai pu
țin aprofundate aspectele de 
ordin neuromuscular (expri
mate parțial în problema ca
lităților fizice), endocrin, cele 
în legătură cu procesul refa
cerii, accelerării ei, cele psi
hologice etc.

fizică și relaxare, cum să uti
lizăm mișcarea drept agent 
terapeutic al diferitelor afec
țiuni. Din efervescența ulti
milor ani s-a născut o noțiu
ne nouă, aflată în plină o- 
fensivă : ANTRENAMENTUL 
PENTRU SĂNĂTATE.

3 Datele științei au risi
pit prejudecăți, sădind 
convingeri despre nece

sitatea sportului, recunoscut 
în prezent drept o compo
nentă obligatorie a regimului 
de viață a omului 
Sportul școlar tinde 
te caracteristicile 
mentului sportiv.

Incorporate în metode de 
antrenament și de suprave
ghere a sportivilor, grație că
rora ’ făurit străluciți cam
pioni și uimitoare performan
țe, datele cercetării științifi
ce au pavat, în aceeași mă
sură, drumul către sport al 
omului obișnuit. Ele ne-au în
vățat cum să facem mișcare 
în aer liber pentru întărirea 
sănătății, pentru fortificare

modern, 
să eape- 
antrena-

4 Performanța sportivă nu 
mai are caracter spon
tan, devenind o realizare 

îndelung elaborată. Necesitînd 
pe lingă talent și calități na
tive, antrenamente prelungi
te, metode cu fundamentare 
științifică, ambianță confor
tabilă în toate sensurile, per
formanța ar putea deveni a- 
panajul unei minorități nu
mai acolo unde sportul păs
trează un caracter privat, lip
sit de dimensiune socială, nu
mai acolo unde statul nu ofe
ră tuturor tinerilor dotați și

aspiranți la glorie sportivă 
condiții excelente și egale în 
școli, universități, cluburi etc.

Ideal este ca sportul de 
masă și cel de performanță 
să fie recunoscute ca avînd 
o egală importanță pentru 
prezentul și viitorul unei na
țiuni, să fie stimulate cu a- 
ceeași intensitate. Un popor 
robust și sănătos constituie o 
realizare mult mai 
decît 100 de mari

însemnată 
campioni.

5 Preocupările științifice 
curente ale participan- 
ților la colocviul nostru 

sînt multiple. Aflate în con-

tinuă desfășurare, alături de 
ale altor sute și mii de cer
cetători din întreaga lume, 
ele ne sugerează un marș spre 
adevăr, sirrfbolizînd expresia 
strădaniilor concentrate spre 
apărarea omului de bolile ci
vilizației,- spre optima între
ținere a resurselor sale fizice 
și spirituale, spre amplifica
rea acestora pînă la limite 
în permanentă mișcare, sub
strat pe care se înalță și 
zgirie-norii performanțelor 
sportive. Peste acest capitol 
cortina concluziilor nu, va fi 
coborîtă niciodată.

Trimisul nostru special, VASILE TOFAN, transmite de la C.M. de planorism:

DUEL AERIAN DE ANVERGURĂ

„GÎJU N-A PIERDUT" - 
afirmă antrenorul Ion Popa

Luni, aproape de miezul nopții 
s-au înapoiat în Capitală boxe
rii români care, acum cîteva zile, 
au susținut o partidă cu națio
nala Tunisiei. Rezultatul meciu
lui este cunoscut : 6—3 pentru e- 
levil lui Ion Popa. S-au dispu
tat doar a partide, întrucît tunl- 
slenll n-au avut reprezentant la 
categoria grea. Confruntarea a 
fost condusă de doi oficiali ai 
țării gazdă, precum și de... medi
cul lotului, Petre Radovici, sau 
(cu rîndul) de antrenorul Șerbu 
Neacșu ! S-a renunțat (șl nu este 
prima oară cînd se procedează 
astfel) la serviciile unor arbitri 
de meserie.

Surprinde, desigur, noua in
frîngere a campionului european, 
Nicolae Gîju. Se știe că, nu de 
mult, Gîju a participat la tur
neul din Olanda, unde a fost în
vins în finală de sovieticul So
kolov. Iată că zilele trecute, el 
a pierdut din nou, de data aceas
ta la tunisianul Mahmoud Radjll. 
Ce se petrece cu excelentul nos
tru boxer ?

Antrenorul Ion Popa care a în
soțit echipa în Tunisia, afirmă 
cu toată convingerea că... de

departe nu poa- 
înfrîngerea lui 
boxat spectacu-

data asta nici pe 
te fi vorba de 
Gîju. Nicolae a 
los, neprimind decît 4—5 lovituri 
în tot cursul meciului. Cei doi 
arbitri tunislenl au indicat prima 
dată pe buletinele lor „meci 
nul» (deși la ședința tehnică di
naintea galei, de comun acord 
cu gazdele, am hoțărit să nu 
existe decizie de egalitate), apoi, 
Ia observația noastră, ——
„nulul" șl au trecut 
la puncte pe Radjll. 
pierdut Gîju !“

Gheorghe Chivăr a
prin k.o. în repriza secundă, ex
clusiv din vina sa. După ce a a- 
vut avantaj net în prima repri
ză, la începutul celei de a doua . 
și-a permis un moment de rela
xare, a lăsat brațele în jos, timp 
suficient pentru ca adversarul 
său, Aounallah, să lanseze un 
croșeu de dreapta la bărbie și 
să-1 pună pe boxerul nostru k.o. 
Foarte bine au evoluat V. Anto- 
niu, I. Monea, I. Covaci, N. Gîju 
șl V. Sllberman, ultimul justl- 
ficînd titularizarea în reprezen
tativa de seniori. (R. C.).

doi

ei au șters 
învingător 
Astfel a...

fost învins

• La Cottbus (R.D. Germană), 
sportiva Margitta Gummel (R.D.G.) 
a stabilit un nou record al țării 
sale la aruncarea greutății cu 
17,72 m.

Un rezultat de valoare mondială 
a fost obținut la aruncarea dis- 
eului-feminln: Karin Illgen (R.D.G,, 
— 59,38 m. Pe 89 m garduri, Karin 
Balzer a realizat 10,5.

clpa ca Invitat și sprinterul fran
cez Roger Bambuck.

• în cadrul unul concurs de 
natație care a avut loc la Hel
sinki (în bazin de 50 m), sporti
vul finlandez Terasvuorl a stabilit 
un nou record al țării sale în 
proba de 1 500 m cu timpul de 
17:26,9.

Un nou record finlandez a rea
lizat și înotătoarea Eva Sigg, cro
nometrată cu timpul de 4:53,7 pe 
distanța de 400 m liber.

• Comitetul olimpic al Ghar.el 
a confirmat în mod oficial parti
ciparea sportivilor ghanezl la 
Jocurile Olimpice din Mexic. Un 
lot de atleți și boxeri va pleca 
In Kenya pentru un scurt stagiu 
de antrenament la o altitudine de 
2 300 m.

LESZNO, 18 (prin telefon). 
De cîteva zile, frumosul oră
șel polonez Leszno găzduiește- 
campionatele mondiale de 
planorism, competiție, la care, 
pentru prima oară, participă 
și sportivii români Mircea 
Finescu și Emil Iliescu. Or
ganizarea, în ciuda ploii, 
care a împiedicat buna des
fășurare a concursului în pri
mele zile, este în nota între
cerilor : la mare... înălțime. 
De la gară și pînă la aero
drom, Leszno este împodo
bit sărbătorește: fanioane, 
steaguri, ecusoane multicolo
re și elegante machete de 
planoare împînzesc orașul.

Aeroportul, pe care sînt pro
gramate zborurile, poate fi 
asemuit cu un uriaș stup de 
albine : intr-un zumzet neîn
trerupt, avioanele remorche
re înalță suplele aparate de 
concurs, care sugerează, în 
rotirea lor avîntată, un roi 
uriaș de libelule.

La această a Xl-a ediție a 
campionatelor mondiale de 
zbor fără motor participă 105 
planoare reprezentînd 32 de 
țări — cifră record. Pînă în 
prezent s-a dat startul în 5 
din cele 10 probe ale con
cursului, patru de „triunghi 
viteză** și una de „țel fix cu

reîntoarcere**, după desfășura
rea cărora 
provizoriu 
va stabili 
conduc A.
2316 p, R. 
Germaniei) 
Nietlispach
p. Reprezentanții noștri, con- 
curînd pe planoare de tipul 
Foka-4, ocupă în prezent 
locurile 19 — Mircea Fines- 
cu, cu 1820 p și respectiv 51 
— Emil Iliescu, cu 638. Dar, 
aflîndu-ne abia la jumătatea 
întrecerii, lupta rămîne des
chisă, și sperăm într-o clasa
re mai bună a sportivilor 
români.

în clasamentul 
(cel definitiv se 

duminică seara), 
Smith (S.U.A.) — 
Linder (R. F. a 
— 2160 p și H. 
(Elveția) — 2132

ANGLIA RECISTIGA
„CUPA WIGHTMAN
LONDRA, 17. — După opt 

ani de întrerupere, tenisma- 
nele engleze sînt din nou în 
posesia „Cupei Wightman**. In 

. meciul disputat pe terenurile 
de la Wimbledon, echipa fe-: 

a Angliei
1 cea 
luptă 

două 
era de 2—1 

americancelor,

minină 
pus de 
pă o 
primele 
scorul i 
voarea 
Virginia Wade a obținut 
surprinzătoare victorie t 
pra lui Nancy Richey (6—4, 
2—6, 6—3), aducînd egalarea. 
In meci decisiv, dublul en
glez Christine Truman Janes 
— Nell Truman a întrecut pe 
Kathy Harter — Stephanie de 
Fina (6—3, 2—6, G—3). Scor 
final: 3—2 pentru Anglia.

ÎN FOTOGRAFIE : Nell 
Truman (prim plan) și sora 
sa, Christine Truman Janes. 
Telefoto : U.P.I.-AGERPRES

a dis- 
a S.U.A. du- 
strînsă. După 
zile de joc, 

în fa-

Pămînt al istoriei, turismu
lui și folclorului, astfel este 
denumită regiunea unde este 
situată Fosses-La-Ville, loca
litatea care găzduiește în a- 
ceste zile campionatele euro
pene de talere și skeet. A- 
flată la jumătatea drumului 
între Namur (55 km de Bru
xelles) și Charleroi, ascunsă 
într-o vale însorită și încon
jurată de o pădurice splendi
dă, Fosses-La-Ville (20 kfn de 
Namur) este un centru atrac
tiv de prim ordin. Istoria sa 
prestigioasă, monumentele 
sale antice, farmecul natural 
și, mai ales, folclorul său re
numit îi conferă o strălucire 
excepțională.

Mai întîi un sat celtic, a- 
poi un tîrgușor dotat 
strucții galo-romane, 
La-Ville s-a dezvoltat 
ajungînd 
tăzi.

Pentru 
îmbietor, 
tradiții 
sportive 
avut loc 
cu arbaleta), această mică lo
calitate pitorească din Belgia 
a fost desemnată să adăpos
tească întrecerile celor mai 
buni trăgători cu arma de 
vînătoare de pe continent.

Competiția de talere începe 
joi și durează patru zile. Pen
tru desemnarea cîștigătorului 
probei Individuale, fiecare 
concurent va trage 200 de ta
lere, în timp ce la echipe, 
campioana va fi decisă după 
primele 150 de talere. La fel 
și la skeet (concursul are loc 
între 27—30 iunie). La talere, 
echipele sînt alcătuite din 
cîte patru trăgători, reprezen
tativa noastră cuprinzînd pe

Florescu, Popovici, Dumitres
cu și Bodnărescu, iar la skeet, 
va concura un singur țintaș 
român : Gheorghe Sencovici.

• La sftrșitul acestei săptămtnl 
se vor desfășura la Sacramento 
campionatele de atletism ale 
S.U.A., criteriu de selecție al atle- 
ților americani în vederea Olim
piadei de la Ciudad de Mexico. 
La aceste campionate va partl-

• în localitatea Appelbo (Sue
dia) s-a desfășurat un concurs de 
atletism la care au participat și 
membri ai echipei olimpice mexi
cane. Proba de 20 km marș 
a fost cîștigată de mexicanul Jdse 
Pedraza, în lh 38:14. La 50 km 
pe primul loc s-a clasat Stig 
Llndgberg cu 4h 28:39.

EVOLUȚIE MERITORIE A CANOTORILOR 
ROMÂNI LA „REGATA

De la trimisul nostru special, ION OCHSENFELD

NOPȚI ALBE Șl EMOȚII
AZI, START ÎN CAMPIONATELE EUROPENE DE HALTERE

• ••

la așezarea

cu con- 
Fosses- 
treptat, 
de as-

naturalcadrul său 
pentru vechile sale 

cultural-artistice și 
(în Evul Mediu au 
întreceri cu arcul și

Pe apele lacului de la We- 
dau a avut loc tradiționala 
competiție , internațională de 
canotaj academic masculin 
„Regata Duisburg”, Și la a- 
ceastă ediție, concursul — la 
care a participat și o repre
zentativă a țării noastre — a 
strîns la startul celor două 
rinduri de finale (sîmbătă și 
duminică după-amiază) nume
roase echipaje puternice din 
R. F. a Germaniei, Elveția, 
Olanda, Iugoslavia, Italia, An
glia etc. Schifiștii români, com- 
ponenți ai lotului olimpic, au 
avut în generai o comportare 
meritorie, angajîndu-se aproa
pe la fiecare întrecere în lupta 
pentru victorie- Timpii exce- 
lenți și o evoluție constant 
bună au marcat componenții 
echipajului de 2 vîsle — Ale
xandru Aposteanu și Octavian

Pavelescu — de două ori pe 
locul II, la diferențe mici 
de Învingători, Glock-Hild 
(Mainz, Frankfurt) : 6:45,44 — 
6:45,76 și, respectiv 6:35,63—6: 
39,22. In prima zi de concurs, 
schitul nostru de 4+1 a ob
ținut și el un valoros loc II, 
după canotori din R.F.G. (7:01,04 
— 7:04,95) și înaintea celor 
din Elveția (7:10,57), Olanda 
(7:11,41), Italia (7:18,38) etc. In 
a doua finală — care a fost 
și mai rapidă — ei au tras 
mai slab, situîndu-se astfel pe 
poziția a treia : 1. R.F-G- 6:17,36, 
2. Iugoslavia 6:24,44, 3. România 
6:26,02, 4. Italia 6:28,50, 5. O- 
landa 6:30,30, 6- R.F-G. 6:30,70. 
în schimb, echipajul de schit 4 
fără cîrmaci a debutat cu un 
loc trei, pentru a sosi, a doua 
zi (cu un rezultat remarcabil),

DUISBURG"
in imediata apropiere a învin
gătorilor (1. R.F.G. 6:25,26, 2- Ro
mânia 6:27,08). în fine, un loc 
III, realizat la 2+1, completează 
frumoasa evoluție a schifiștilor 
noștri la acest concurs inter
național de anvergură.

LENINGRAD, 18 (prin tele
fon). — Uriașa metropolă de pa 
Neva cunoaște în aceste zile o 
afluență cu totul deosebită. Ghi
dul nostru ne spunea că, în 
luna iunie, orașul întemeiat de 
Petru cel Mare bate toate recor
durile în privința vizitatorilor, 
veniți din cele mai Îndepărtate 
colțuri ale lumii. îi atrag nu nu
mai comorile de cultură și artă 
adunate aici, avînd în Ermitaj

un al doilea Luvru, dar și acel 
splendid fenomen natural — 
nopțile albe.

Intr-adevăr, spectacolul ofe
rit de amurgul întîrziat este 
tulburător. La ora 11 noaptea, 
soarele își pierde ultimele săgeți 
în golful Finic. Dar lumina nu 
se stinge pînă dimineața. Desi
gur, pentru cei neobișnuiți, o- 
dihna este dificilă în aceste 
condiții.

LONDRA 18 (Agerpres).
La Roehampton (Anglia) se des
fășoară în prezent un concurs 
de calificare pentru turneul de 
la Wimbledon, care urmează 
să înceapă luni 24 iunie la Lon
dra- Se vor califica 10 jucători 
și 8 jucătoare. In primul tur al 
concursului masculin, tenisma- 
nul român Sever Dron a f°st 
învins cu 11—9, 6—4, 6—2 da

italianul Crotta. Alte rezultate : 
Fletcher (Australia) — De Gron- 
ckel (Belgia) 6—3, 6—0, 6—2 ; 
Drossart (Belgia) — Giltinan 
(Australia) 2—6, 6—3, 6—3, 6—2 ; 
Palmieri (Italia) — Acuna (Peru) 
6—2, 6—4, 3—6, 6—3; Castillo 
(Columbia) — Toth (Ungaria) 
6—1, 6—3, 6—1 ; Hombergen
(Belgia) — Dewitts (S.U.A.) 4—8. 
2—6, 6—1, 6—2, 6—2.

■

METALUL BUCUREȘTI
TRAKTOR SCHWERIN

^telexradiotBlefon^, Cehoslovacul Karel Vavra
învingător in turul Iugoslaviei

Rutierul cehoslovac Karel Vavra, pe care-l vedem aci condu
ced plutonul intr-una din etapele ultimei ediții a „Cursei 
Păcii" și-a înscris in palmares un prețios trofeu, prin ciști- 
garea Turului ciclist al Iugoslaviei Foto : C.T.K.

Halterofilii români, care se 
află aici de mai multe zile, s-au 
acomodat cu greutate,

„In puterea nopții — îmi spu
nea Zoro Fiat — nu puteam 
adormi, fiindcă aveam tot tim
pul senzația că este după-amia- 
ză“. Marți, în preziua campio
natelor europene, el și-a făcut 
somnul de noapte între orele 
11 și 14 !

Sportivii noștri s-au pregătit 
zilnic la sala „Trud“, admirabil 
utilată, unde antrenorii români 
șl sovietici au colaborat intens. 
Fără îndoială că echipa noastră 
— care participă pentru prima 
dată cu garnitura completă la o 
competiție de o asemenea an
vergură — are o misiune grea; 
fiindcă de la start nu lipsește 
nici unul dintre așii barei de pe 
continent.

De două zile, cozile de la 
casele de bilete sînt intermina
bile. Mîine (n.r. azi) se așteaptă 
primul mare duel al campiona
telor, între „cocoșii’’ Alexei Va
honin și Imre FSldi. în această 
selectă companie, Zoro Fiat spe
ră un rezultat de 335 kg (de 
mult promis), care ar constitui 
un nou record național și i-ar 
îngădui un loc între primii șase.

Campionatele europene de 
haltere se vor desfășura la 
„Zimni stadion" (2 500 de locuri). 
Participă 18 țări — dintre care 
opt cu echipe complete — în to
tal, peste 100 de sportivi. Sînt 
prezenți la întreceri aproape 
100 de ziariști (35 de peste hota
re) și cîțiva observatori din par
tea Comitetului Olimpic Me
xican.

Echipa de box Metalul Bucu
rești a susținut recent două me
ciuri în R-D. Germană, în com
pania echipei Traktor Schwerin. 
Ambele partide s-au încheiat 
la egalitate : 5—5. Gh. Stan, V. 
Prodan și H. Stumpf au fost cei 

• mai aplaudați boxeri metalur- 
giști.

LA PREROV (Cehoslovacia) s-a 
disputat o nouă etapă contînd 
pentru campionatul mondial de 
motocros. Proba de 500 cmc a 
fost cîștigată de campionul lumii 
Paul Friedrichs (R. D. Germană) 
cu timpul de 44:48,1. Pe locul doi 
s-a clasat John Banks (Anglia), 
urmat de suedezul Ake Johnsson.

nls Ralston, iar Newcombe l-a 
întrecut cu 6—2, 6—3, 8—10, 11—13, 
6—4 pe compatriotul său Ten;- 
Roche.

Tony

din 
mon-

FINALA campionatelor profesio
niste de tenis ale S.U.A. se 
disputa Intre australienii 
Laver și John Newcombe, 
semifinale, Laver l-a învins 
6—2, 8—6, 6—1 pe americanul De-

va
Rod 

în 
cu

„TROFEUL TAJMAIDAN**
repetiție generală a C.M. feminin de handbal

Cel mal important turneu feminin de handbal al anului are loc 
luna aceasta în Iugoslavia : ^Trofeul Tajmaidan». adevărată repetiție 
generală a C.M. din decembrie (în U.R.S.S.). Forul de specialitate 
iugoslav a comunicat sistemul de disputare. Echipele participante vor 
lupta în două serii (25—27 iunie). In prima (la Negotin), echipele 
U.i .S.S., Ungariei, României și selecționata secundă a Iugoslaviei. In 
cealaltă (la Skoplje) — Cehoslovacia, R. D. Germană, Iugoslavia șl 
Danemarca. Primele două clasate vor lua parte, de la 29 iunie, la 
turneul final da iți Belgrad, restul — la .consolare".

LOS ANGELES. Intr-una 
semifinalele campionatului 
dial de box la categ. cocoș, s-au 
întîlnit mexicanii Casillio șl Pi
mentel. După 10 reprize, victo
ria a revenit la puncte lui Ca
sillio, care are șanse să devină 
șalangerul oficial al campionului 
mondial, australianul Lyonel 
Rose.

Tradiționala competiție interna
țională de maraton, disputată în 
Anglia între localitățile Windsor 
și Chiswick, a fost cîștigată Ia a- 
ceastă ediție de japonezul Kenji 
Kimihara. El a acoperit distanța 
de 42,195 km în 2hl5:15.

SAARBRUCKEN, 18 (Agerpres). 
— In primul joc susținut în R. F. 
a Germaniei, echipa braziliană 
F. C. Santos a dispus de o selec
ționată a regiunii Saarbriicken cu 
scorul de 3—0 (1—0). Golurile au 
fost înscrise de Pele (2) și Pepe. 
Fotbaliștii brazilieni au făcut o 
adevărată demonstrație de măies
trie, în care „prima vloarăs a 
fost incomparabilul Pele,

BELGRAD, 18. — A luat sfîr- 
șit Turul ciclist al Iugoslaviei. 
Pe primul loc în clasamentul 
general s-a clasat cehoslovacul 
Karel Vavra, care a parcurs cei 
690 km ai traseului în 16h 45:25. 
Ultima etapă a competiției, dis
putată între Kragujevac și Bel
grad (154 km), 
nului Mafel 
3h 47:00.

Karel Vavra
velațiile sezonului rutier. El 
făcut remarcat în mod deosebit 
in ultima ediție a „Cursei Pă
cii**, în care - ocupat locul doi 
în clasamentul general, la nu
mai 18 sec. de învingătorul în
trecerii, Axel Peschel (R.D. Ger
mană). Vavra este membru al 
clubului Dukla Bmo.
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S.A ÎNCHIDEREA
Campionatul de fotbal

al R.P. Bulgaria
SOFIA, 18. — Așteptat ca un 

deosebit interes, derbiul etapei 
Levski — Ț.S.K.A. Cerveno Zna- 
me, disputat în fața a 65 000 de 
spectatori, s-a încheiat cu scor 
alb : 0—0. Astfel, lupta pentru 
titlu se va decide în următoarele 
3 etape care au mai rămas. Lo
komotiv Sofia a suferit o nouă 
infrîngere, de data aceasta la 
Burgas, în fața echipei locale 
Botev, cu 4—1, ieșind practic din 
cursa pentru titlu. In celelalte 
meciuri s-au obținut următoarele 
rezultate : Slavia — Trakla 2—1, 
Spartak Sofia — Sliven 3—0, Lo
komotiv Plovdiv — Botev Vrața 
0—0, Spartak Pleven — Marița 
3—1, Cerno More — Dobrudja 
2—2, Minior — Beroe 1—0. Clasa
ment : Levski 40, Ț.S.K.A. 39. Lo
komotiv Sofia 36, Spartak Sofia 
35, Slavia 30, Minior 27 etc.

Toma HRISTOV

NUMAI 3 AMATORI ÎN LISTA 
CAPILOR DE SERII 
LA WIMBLEDON !

LONDRA, 18 (prin radio). — 
Comitetul de organizare a tur
neului internațional de tenis de 
la Wimbledon a dat publicității 
lista capilor de serii ai probei de 
simplu masculin. Iată ordinea 
acestora : 1. Laver, z. Rosewall, 
3. Gimeno, 4. Newcombe, 5. E- 
merson, 6. Santana, 7. Hoad. 3 
Gonzales, 9. Ralston, 10. Bueholz, 
11. Stolle, 12. Okker, 13. Ashe, 14. 
Drysdale, 15. Roche, 16. Pillci.

EDIȚIEI
Specialiștii consideră surprinză
tor de sus plasați „veteranii" 
Hoad și Gonzales, iar prezența 
lui Stolle, Roche și Pilici în par
tea de jos a tabloului este, de 
asemenea, neașteptată. Numai 3 
amatori sînt prezenți printre fa- 
voriți : Santana, Okker și Ashe. 
Iată și lista primelor 8, la sim
plu feminin : 1. Billie King 2 
Margaret Smith Court, 3. Nancy 
Richey, 4. Ann Jones, 5. Virginia 
Wade, 6. Maria Bueno. 7. ludy 
Teggart, 8. Leslie Turner Bowrey. 
Lipsesc de pe listă Francolse 
Durr și Rosemary Casals !

BASCHET FEMININ: ROMÂNIA - R.S.S. LITUANIANA 59-54
In partida desfășurată aseară pe terenul Floreasca, reprezentativa 

feminină de baschet a României a învins echipa R.S.S. Lituaniene cu 
<26—25), revanșîndu-se, astfel, după înfrîngerea suferită dumi

nica, m ultima zi a ,,Cupei Mării Negre1*. întrecerea a fost deosebit de 
echilibrată, scorul alternînd aproape în permanență, în special în re
priza secundă. Au înscris : Spiridon 2, Suliman 2, Bițu 8, Taflan 4 Du
mitrescu 6, VOGEL 19, CIOCAN 18 (au mai jucat Racoviță, Szabados și 
Pruncu) pentru România, respectiv Gedminiene 1. DUGNAITE 16, 
Kaluskeviciute 8, Grigaliuniene 2, Spiriuviciute 11, MOSKALIAVIAITE 
11, Vaiciulenaite 5. Au arbitrat Al. Dănilă și Gh. Chiraleu.


