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COMUNICATUL PLENAREI COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

.-V In ziua de 19 iunie a. c. a avut 
loc Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Roman. 
Au luat parte, ca invitați, șefi 

(ai secțiilor C.C. al P.C.R., mem
brii Colegiului Central de partid, 
primi-secretari ai comitetelor ju
dețene de partid, miniștri, con
ducători ai organizațiilor de 
masă și ai unor instituții cen
trale de stat, cadre din domeniul 
Justiției, procuraturii', Ministeru
lui Afacerilor Interne și Consi
liului Securității Statului, re
dactori șefi din presa centrală. 

Plenara a dezbătut proiectul 
Codului penal al Republicii So
cialiste RomÂnia. In legătură cu 
aceasta a fost ascultată infor
marea prezentată de tovarășul 
Vasile Patilineț referitoare la 
propunerile făcute în cursul dez
baterii publice a proiectului Co
dului penal.

Plenara a apreciat că proiec
tul Codului penal oglindește

realitățile sociale ale țării, ce
rințele apărării orînduirii socia
liste, a proprietății sociale, a 
drepturilor și libertăților cetă
țenești, necesitățile dezvoltării 
democrației, Întăririi legalității 
și ordinii de drept în întreaga 
viață socială, corespunzător ac
tualei etape de dezvoltare a 
societății socialiste.

Plenara C.C. al P.C.R. a hotă- 
rit ca proiectul noului Cod pe
nal, cu amendamentele rezultate 
din discuția publică, să fie su
pus dezbaterii șl legiferării 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România.

Plenara a ascultat informarea 
prezentată de tovarășul Ilie 
Verdeț privind programul supli
mentar de dezvoltare a produc
ției materiale în anul 1968. Ple
nara a aprobat măsurile propuse 
în vederea anihilării urmărilor 
secetei și a realizării nivelului 
general de dezvoltare a econo- 
xraaas^nansavassMBBM

miei naționale prevăzut in pla
nul de stat al acestui an. Comi
tetul Central a exprimat convin
gerea că oamenii muncii din in
dustrie și agricultură, din toate 
sectoarele vieții noastre socia
le, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, vor de
pune toate eforturile pentru în
făptuirea acestor măsuri, pentru 
asigurarea progresului și prospe
rității continue a României So
cialiste.

Plenara a dezbătut propune
rile Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. cu privire la: re
glementarea acordării unor in
demnizații și a remunerării sa- 
lariaților care îndeplinesc funcții 
de conducere, tehnico-adminis- 
trative și de specialitate: con
trolul provenienței unor bunuri 
dobîndite în mod ilicit de per
soanele fizice; regimul juridic 
al terenurilor fără construcții 
din perimetrul construibil al

municipiilor și orașelor; redu
cerea cheltuielilor valutare neco
merciale și a unor înlesniri 
acordate la plata impozitelor și 
taxelor. In legătură cu acestea, 
a fost ascultată o informare pre
zentată de tovarășul Manea Mă- 
nescu. Plenara a aprobat în 
unanimitate aceste propuneri și 
a hotărit să recomande regle
mentarea lor prin legi ale Marii 
Adunări Naționale sau hotărîri 
ale Consiliului de Miniștri.

Plenara a ascultat informarea 
prezentată de tovarășul Virgil 
Trofin cu privire la organizarea 
municipiilor, orașelor, comunelor 
și Ia constituirea organelor lo
cale de partid și de stat și a 
aprobat măsurile care au fost 
luate în acest sens.

In cursul dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 

C.C. al P.C.R.

REMIZĂ ÎNTRE 
N1C0LAU Șl STAOIER

SINAIA, 19 (prin telefon) 
Numai două partide s-au în
cheiat în cursul disputării 
rundei a 6-a a turneului in- 
ternațignal feminin de șah. 
Un „derbi" opunînd pe Te
reza Stadler (cu albele) Ale
xandrei Nicolau s-a Încheiat 
remiză. Același rezultat a 
fost consemnat In partida 
Waltraut Novarra — Rye 
Timmer. S-au jucat mai mul
ta partide Întrerupte din 
rundele precedente. Dintre 
rezultate menționăm remize
le survenite între Polihro- 
nlade — Malypetrova, Sinka 
— Zatulovskaia, Todorova — 
Jianu. In clasament: Stadler 
4Va, Polihroniade, Teodores- 
cu și Zatulovskaia îl/i (1), 
Nicolau 3, Malypetrova, Sun- 
nuncks și Sinka 2V> (1) etc.

I 
I

0 mină de ajutor pentru handbal!
ÎN DEZBATERE:

TIMPUL 
LIBER

Una dintre cele mai actuale 
probleme ale vieții contem
porane, cu ample ecouri me
dicale, biologice și sociale —• 
MODUL DE UTILIZARE A 
TIMPULUI LIBER — a fă
cut obiectul dezbaterii largi 
la cea de a 15-a sesiune a 
Centrului de cercetări științi
fice în domeniul educației fi
zice și sportului din Timi
șoara, desfășurată recent la 
Băile Herculane.

In cadrul expunerilor șl a 
celor 24 de comunicări au 
fost prezentate rezultatele și 
concluziile unor testări largi, 
făcute pe un mare număr de 
subiecte din rînduriie elevi
lor, studenților, muncitorilor, 
a tineretului sătesc, determi- 
nîndu-se procentual, cu largi 
perspective de sinteză, modul 
de utilizare a bugetului de 
timp liber în cadrul acestei 
categorii de cetățeni ai pa
triei.

Felicitîndu-i călduros pe 
organizatori și participant 
pentru succesul deplin al a- 
cestei acțiuni de înaltă ținută 
științifică, ziarul „SPORTUL- 
fși propune ca în numerele 
sale viitoare să prezinte cer
cetările efectuate și concluzi
ile reieșite la această sesiu
ne jubiliară, (v. ch.)

A VENIT VACANTL LA ORDINEA ZILEI - TABERE, 
EXCURSII Șl DRUMEȚII PENTRU TOII COPIII PATRIEI!Campionul european Baruzzi a plecat steagul în iața Interviu cu tovarășa ELENA POPARAD, vicepreședinte

al Consiliului Național al Organizației Pionierilorlui Vasile Mariuțan
Categoric, „bătrînul” Vasile 

Mariuțan este pus ne fapte mari.
Boxerul cu „părul alb”, care 

la sfîrșitul acestui sezon va 
pune mănușile in cui, spunlnd 
adio sportului în care s-a con
sacrat, este al doilea greu ro
mân în al cărui palmares fi
gurează o victorie înainte de 
limită obținută în fața unui 
campion european. Acum cîteva 
zile, pe ringul orașului italian 
Treviso, în cadrul competiției 
memoriale dotată cu trofeul 
„Primo Camera", Mariuțan l-a 
abandonat, în repriza a doua, 
pe italianul Baruzzi, acela care 
anul trecut, la „Palazzo dello 
Sport” l-a învins în finală pe 
englezul Bodell.

PAS ȘUT GOL’

Ieri, la redacție, am primit 
vizita antrenorului emerit Con
stantin Nour, care a fost „omul 
de colț" al iui Vasile Mariuțan 
la acest turneu. El ne-a făcut 
o serie de completări în legătu
ră cu succesul lui Mariuțan la 
Treviso. Iată ce ne-a spus Nour: 
.Mariuțan a demonstrat încă 
o dată că poate face față cu suc
ces întîlnirilor Internaționale. 
Maniera cu care el l-a învins pe 
campionul european Baruzzi a 
entuziasmai pur și simplu pe 
spectatori. Baruzzi a vrut să ciș- 
tige prin k.o-, însă atacurile lui 
au fost evitate de Mariuțan, 
care s-a deplasat foarte bine- 
La un atac al lui Baruzzi, Ma
riuțan l-a „primit" cu un croșeu 
de stingă, trimițindu-i la po
dea, insă arbitrul nu l-a nu
mărat. In repriza a doua, după 
un corp ia corp, Mariuțan a ie
șit cu un croșeu de stingă la fi
gură. Baruzzi, tumefiat, nu a 
niaj putut continua, fiind oprit 
de medic. Vreau să precizez că 
in cadrul acestui turneu Mariu
țan l-a scos din luptă pe ita
lianul Betti Ș> că, în ultimul 
meci, l-a făcut k.o- pe campio
nul elvețian Meyer- El nu a 
pierdut nici o întilnire și regre
tăm faptul că Învingătorul pri
mei grupe. Bambini, nu s-a în- 
tilnit cu Mariuțan, fiind declarat 
cîștigătorul turneului".

Paul OCHIALBI

Mult așteptata vacanță de vară a sosit. Pînă în septembrie, activitatea celor mal 
mici cetățeni al patriei tși va schimba conținutul. In cazul elevilor și pionierilor, la 
caro ne vom referi în aceste rlnduri, ea va coincide cu un program atotcuprinzător de 
drumeții, excursii șl tabere, cu acțiuni sportive de natură a realiza reconfortarea fizica 
șl intelectuală a copiilor. Va fi, totodată, un prețios prilej de completare a cunoștințelor 
dobîndite în școală, de consolidare a acestora, de luare de contact cu frumusețile pa
triei, cu monumentele de artă șl cultură, cu realizările mărețe înfăptuite de oamenii 
muncii, chiar sub ' " ~ **“
interviu, tovarășa 
zației Pionierilor.

___  __ ____ ._______ ...._________________________ _____ 5 oamenii 
ochii noștri. Despre toate acestea ne-a vorbit pe larg, cu ocazia unul 
ELENA POPARAD, vicepreședinte al Consiliului Național al Organl-

princl- 
activita-

— Care ar fl 
pala noutate în 
tea din această vacanță de 
vară ?

— In organizarea marii 
recreații a vacanței s-a ți
nut seama de experiența 
anilor precedenți, de ini
țiativele valoroase ale unor 
consilii județene, de ca
drul nou determinat de 
actuala organizare admi
nistrativă a țării. In acest 
sens s-a efectuat o descen-

tralizare a majorității ac
țiunilor de vacanță, ele 
trecînd acum sub juris
dicția comandamentelor 
județene (și, implicit, a 
Inspectoratelor școlare, 
consiliilor pionierești și a 
celorlalți factori care fac 
parte din comandament). 

Descentralizarea — lata 
principala noutate. Ea 
va determina valorifi
carea multiplelor Iniția
tive locale, folosirea largă 
a tuturor posibilităților

materiale și spirituale ce 
le oferă fiecare județ, îm
bunătățirea conținutului 
activităților din vacanță, 
atragerea celor mal capa
bile cadre didactice care 
să îndrume pe copil 
acum, cînd cărțile 
ghiozdanele au cedat 
cui mingilor de fotbal

Și
Și lo- 

sau

Tiberiu STAMA

(Continuare în 
pag. a 2-a)

Cej mai proaspăt troleu și, poate, unul din cele mai prețioase în vitrina 
multiplului nostru campion — Cupa cucerită la competiția din Italia

în finala campionatului european feroviar

Rapid - Lokomotiv Sofia 3-1 (2-0)
N-au trecut decit trei zile de 

la memorabila finală a Cupei 
României și Rapid a făcut să 
renască speranțele suporterilor 
săi că, totuși, 
vorită va intra 
trofeu. Ieri, în 
campionatului
viar, giuleștenii au luat un a- 
vans de două puncte, care poa
te fi hotărîtor în decernarea 
trofeului. Pentru aceasta, ei 

mai trebuie să treacă un exa

echipa lor fa
in posesia unui 
prima manșă a 
european fero-

!
i

CA OZON,
CA PELE,
CA EUSEBIO,
CA BOBBY CHARLTON!
Orice copil poate deveni 
un mare fotbalist
Cum?
SECRETUL VI L DESTĂINUIE 
MAESTRUL PETRE STEINBACH 
ÎNCEPÎND DE SĂPTÂMINA VIITOARE 

în sportul

men, miercurea viitoare, la 
Sofia, care se anunță destul de 
dificil.

Deși fără ci ți va titulari (Dan 
Coe, Greavu, Dumitriu II și 
Ion Ioneseu), Rapid a reeditat 
jocul bun realizat în fața echi
pei Dinamo București. Tinerii 
introduși in formație de antre-

(Continuare in pag. a 3-a)

P. VINTILĂ

Stadlonul Gluleștl ; timp noros ; teren alu
necos ; spectatori circa 7 000 ; au marcat : Se
celeanu (min. 11), Codreanu (min. 44), Lupescu 
(min. 77, din 11 m), respectiv Kotkov (min. 54).

RAPID : Răducanu — Ștefan, Motroc, Lu
pescu, Costea, Dumitru (min. 57 Panici), Ja- 
malschi (min. 70 Petreanu), NAsturescu, Sece- 
ieanu, Pop, Codreanu.

LOKOMOTIV : Iordanov (min. 46 Delanov) — 
Gherov, Hrlstakiev, Zafirov (min. 60 Popov), 
Vaslliev, Kolev, Georglev, Bonev, Kotkov, Va- 
slliev, Mihailov (min. 46 Debirskl).

A condus bine brigada de arbitri polonezi 
Jan Pawlik, la centru, Edward Budal și Marian 
Kuston la tușe.

M
omentul poate părea stîngaci 
ales. Abia s-a încheiat o nouă 
ediție a campionatelor națio
nale de handbal și, pe lingă 
felicitările de rigoare adresate 
învingătorilor, ar fi fost poate 

normal să se păstreze, încă un timp; to
nul poleitor al unor constatări generatoa
re de optimism. Și totuși...

O suită de da*e obiective impune 
însă depășirea rapidă a perioadei de 
euforie pos'-c^mpetiJionalS. Cu atît 
mai mult cu ci: aceste date arată, 
în mod indubitabil, că în activitatea 
handbalului se profilează, amenință
toare, umbra unor zile de mare difi
cultate. O exprimare sugestivă a aces
tei situații ar putea fi realizată pc 
seama unei comparații des folosite, insă 
evident utilă în înțelegerea cit mai lar
gă a frămîntărilor actuale din handbal. 
In acest sport se petrece, în prezent, un 
schimb de ștafetă. O generație de mari 
jucători și jucătoare dispare treptat, iar 
schimbul următor — in loc să calce pe a* 
celași drum — bate pasul pe loc.

Afirmația poate părea, la o primă și 
fugară privire, șocantă. Anul trecut, doar, 
echipele 
Criteriul 
devărat, 
mondial 
rapid și 
ganizată, cu folosirea integrală a tuturor 
capacităților materiale și metodice, valo
rile de azi se depreciază subit, a doua 
zi. Și, în fapt, exact așa se petrec lu
crurile cu handbalul românesc.

Echioele reprezentative ale țării au 
coborit, de pildă, trepte (aceleași pe care 
altădată le-au urcat cu brio) în ierar
hia valorilor mondiale. Dar nu numai 
atit. Activitatea competițională Internațio
nală, deși s-a lărgit considerabil, nu 
constituie un element stimulativ în munca 
antrenorilor și jucătorilor. Din cauza ca
lității necorespunzătoare a procesului de 
instruire din cluburi, în campionatele na
ționale jocurile sînt mereu mai lipsite de 
atribute tehnice sau tactice. în schimb 
abundă faulturile și brutalitățile. Tot 
din acest motiv, elementele tinere parcurg 
anevoios, cu multe ocolișuri și poticneli, 
drumul spre măiestria sportivă. Jucători 
sau jucătoare ca Petruta Băicoianu, Ro
land Guneș, Al. Pap, Dan Marin, Maria 
Buzas, Magda Micloș, Marcela Oțetea. 
Gunther Speck și mulți, foarte mulți alții 
progresează greu și nu dau încă spe
ranța că-i vor putea înlocui cu succes 
pe valoroșii lor înaintași. De asemenea, 
sînt cluburi și antrenori care de ani 
și ani nu pot prezenta unui examinator 
serios (care trebuie să aibă în vedere 
și condițiile bune de care acestea au 
beneficiat), decît realizări palide, fără 
consistență. Se pot declara, oare, mul
țumiți de aportul pe care t-au dat în 
ultimii ani handbalului românesc antre
norii Ion Donca, Constantin Jude, Arcadie 
Kamenitzchi, Francîsc 
Rusu ? Alți tehnicieni 
bași, Dumitru Lupescu, 
abandonat cu ușurință 
tivitate. Aceste date 
nante în handbalul nostru, în care 
poate întimola ca un club cu tradiția 
si forța Rapidului, ce are 5 (cinci I) an
trenori salariați de handbal, să piardă 
titlul în întrecerea feminină, iar echi
pa sa masculină să retrogradeze din di
vizia B I Nu mult diferit se prezintă si
tuația și la alte cluburi sau asociații 
sportive cum sînt: Progresul București, 
Mureșul Tg. Mureș, C.S.M. Reșița, C.S.M. 
Sibiu, Dinamo (?), Tractorul sau Rulmen
tul Brașov, Tehnometal Timișoara, unde 
preocupările pentru o judicioasă selecție 
sau pentru continua îmbunătățire a pro
cesului de instruire sînt cu totul minore.

Așadar, este clar că handbalul are ne
voie imperioasă de ajutor. Dar de un 
ajutor direct, exprimat nu prin insipide 
ședințe de analiză, ci prin impulsionarea 
activității locale, prin stimularea cola
borării dintre antrenorii ce muncesc în 
aceleași orașe (și nu așa cum se în- 
tîmplâ la Tg. Mureș, Brașov, Sibiu, Ti
mișoara), printr-o evidentă creștere ca
litativă a muncii de instruire la echipele 
de club, prin sprijinirea activității fede
rației, ala cărei străduințe nu pot re
zolva mare lucru, atita vreme cît ră- 
mîn solitare.

Poate că nu este de loc plăcut să se 
constate că un sport care, pînă nu de 
mult, constituia o mîndrie, are, in pre
zent, nevoie de o mină de ajutor. Este 
însă mai bine să î se întindă acum a- 
ceastă .mină. Și primii care se cere s-o 
facă. antrenorii, tehnicienii, activiș
tii și toți iubitorii acestui frumos joc 
sportiv, dacă nu vor să trăiască, în 
curînd, doar din amintiri.

noastre (ambele I) au învins în 
mondial al tineretului. Foarte a- 

numai că progresul pe plan 
al handbalului este uimitor de 
fără o muncă titanică, bine or-

Monis, Tiberiu 
(D. Popescu-Coli- 
Eugen Fleșeriu) au 
o laborioasă ac- 

sînt astăzi preg- 
-*-• *—1 se

în primul tur al „Cupei orașelor lîrguri“:

Veixoes Porto-F.C. Argeș 
Rapid - 0. F. K. (Partizan Belgrad)
Ieri, la Copenhaga, s-a tras 

la sorți primul tur al viitoa
rei ediții a „Cupei orașelor 
tîrguri". F. C. Argeș va în- 
tîlni pe Leixoes Porto, iar 
Rapid va juca cu O.F.K. Bel

grad sau cu Partizan Bel
grad.

în ordinea tragerii la sorți: 
LEIXOES PORTO — F. C. 
ARGEȘ și RAPID—O.F.K. 
BELGRAD (sau Partizan Bel
grad). (Agerpres).

CITIȚI ÎN ZIARUL NOSTRU DE MÎINE
Amănunte asupra campionatelor internaționale de tenis ale Franței, pentru prima oară deschise atit amatorilor cit 

și profesioniștilor.
în cadrui unor RETROSPECTIVE ROLAND GARROS 1968 vă prezentăm :

ACTORI PE SCENA PRIMULUI „OPEN"
Cu .enismanii români in marele sanctuar al sportului alb

Ion Tiriac întoarce o filă din istoria tenisului .• Rod Laver în fafa „Ultimului mohican" • Dublul 
românesc confirma • Incredibilul Ken Rose’vall* ...Și veteranii se întrec.

I
I
I
I
I

Călin ANTONESCU

Atacantul rapidist Seceleanu în luptă cu portarul bulgar
Foto : A. NEAGU
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OLIMPICII^ tt/gTfâ. sportul

TOTALĂ DĂRUIRE ÎN PREGĂTIRE
Cu patru luni înaintea O- 

limpiadei, dilemă mare în ti
rul românesc. Cine va merge 
In Mexic la pistol viteză ? 
Virgil Atanasiu, campionul 
lumii, Ion Tripșa, cel mai 
constant pistolar de pe glob 
(în ultimii patru ani a tras 
de 35 de ori 590 p. și peste 
această cifră) sau Marcel 
Roșea — omul care vine ? E 
drept, pînă atunci mai este 
destul timp și mai pot in
terveni unele clarificări. Ori
cum, antrenorul emerit Petre 
Cișmigiu va fi în grea cum
pănă la ceasul hotărîrii: 
cine vor fi cei doi aleși (con
form regulamentelor J.O., o 
țară are dreptul să fie repre
zentată la tir numai de doi 
concurenți la o probă) ? în
trebarea are darul să trezeas
că sentimente contradictorii: 
unul de părere de rău, deoa
rece parcă toți trei ar merita 
să ia startul în țara azteci
lor, altul de satisfacție : în
seamnă că avem mai multi 
trăgători de valoare și ce 
bine ar fi ca și la celelalte 
probe să se nască asemenea 
probleme. Dar, toate aceste 
gînduri ne-au fost întrerupte 
de vizita la redacție a maes
trului emerit al sportului Ion 
Tripșa. Bineînțeles, discuția 
cu medaliatul nostru de la 
Tokio a și început. Tema ? 
O veți afla parcurgînd rîri
durile care urmează.

— Ce determină de fapt 
marea performanță ?

— O pondere deosebită are

dificare. Accentul s-a pus pe 
individualizare, pe automa
tizare, pe stilul caracteristic 
de tragere al fiecărui țintaș. 
Cit privește intîlnirife inter
naționale, s-a stabilit ca la 
primele concursuri: Veneția, 
Barcelona, adversari să ne 
fie o serie de trăgători buni 
dar nu de nivel mondial, ur- 
mînd ca la mijlocul anului
— competiția de la București
— și în lunile mai apropiate 
Olimpiadei, să ne măsurăm 
forțele cu elita tirului inter
național.

—• Trecînd de la general 
la particular, am vrea să 
știm în ce au constat an
trenamentele pe care le-ai

va permite să capăt — fără 
foc — o mai bună stabilita
te a brațului, o mai exactă 
mișcare intre siluete. Desigur, 
detaliile le-am discutat cu 
antrenorul meu Cișmigiu. 
Dar, pe lingă nea Petrică, și 
soția mea Cătălina este un 
adevărat înger păzitor. Nu o- 
mite nici un amănunt, este 
deosebit de grijulie și atentă, 
iar dacă cumva obțin și vreun 
rezultat bun, ea este in cul
mea fericirii. Sint convins că 
și acest suport moral, depli
na noastră înțelegere, se află 
la sursa multora dintre suc
cesele mele, la baza constan
ței performanțelor de pînă 
acum.

martie 1934. înălțime : 1,74 m, greu-• Ion Tripșa t-a născut la 30 martie 1934. înălțime : 1,74 m, greu
tate : 80 kg. Practică tirul din 1952 ; în echipa reprezentativă din I9y».

• Cele mal bune performanțe : medalie de argint la J.O. de la
Tokio (1964) — 591 p ; locul V la campionatele mondiale de 1» 
Wiesbaden (1966) — 590 p ; medalie de bronz la campionatele euro
pene de la Tunari (1965) — 590 p ; component al reprezentativei Ro
mâniei — campioană europeană — Tunari 1965 — șl clasată pe locul 
secund la campionatele mondiale de la Wiesbaden. De trei ori cam. 
pion al țării : 1964 — 591 p, 1965 — 592 p, 1967 — 592 p. Recordman 
al României cu 596 p — performanță egală " ' ------
oficial (deținut de Virgil Atanasiu).

O Evoluția rezultatelor sale :
«se r— —
1957 !
1958 I
1959 1
1960 I

mondialcu recordul

563 p 1961 587 p 1965 592 p
581 p 1962 587 p 1966 596 p
585 p 1963 589 p 1967 593 P
586 p 1964 593 p 1968 593 p
588 p

urmat pînă acum ?
— Din experiența acumu

lată in ultimii trei ani și mai 
înainte, am căutat să-mi de- 
săvirșesc mai întîi pregăti
rea morală. Nu am încercat 
să înregistrez rezultate măxi-

— Intr-adevăr, ai de ce 
să fii mulțumit. . Conti- 
nuînd firul convorbirii 
noastre, ți-aș mai pune o 
întrebare : ce întrevezi în 
Mexic ?

— „Internaționalele" de la 
București s-au situat la va
loarea J.O. Dacă la noi acasă 
patru români s-au calificat 
în primii 10, cred că la J.O., 
doi țintași din România vor 
intra în primii 6. Și pentru a 
mă număra printre aceștia 
nu-mi voi cruța nici o clipă, 
mă voi pregăti cu totală dă
ruire, cu fanatism aș putea 
spune.

C. COMARNISCHI

moralul sportivului, starea 
lui psihologică.

— Deci, nu instruirea 
propriu-zisă generează re
zultatele, ci pregătirea 
psihologică ?

— Da. La nivelul cerințe
lor de azi, se presupune că 
orice concurent la o compe
tiție de anvergură, de talia 
campionatelor europene, a 
mondialelor și a J.O. se pre
zintă la start pus la punct 
fizic, tehnic, tactic. Prin ur
mare, toată lumea abordează 
întrecerea oarecum de la e- 
gal. In asemenea condiții, 
factorul psihologic are multă 
greutate. Și pregătirea noas
tră a fost orientată astfel ca 
fiecare sportiv să se simtă 
cit mai bine, cît mai la în- 
demlnă. S-a căutat in primul 
rînd eliminarea disputelor 
personale, de club. In com
petițiile interne oficiale, ca și 
în cele de verificare, obiec
tivul 
zarea 
locul 
Apoi, 
aduse 
cu toate că modificarea ma
terialelor de tragere se efec
tuează cu neajunsuri, din lip
sa utilajului corespunzător.

— Dar în privința me
todicei antrenamentelor, 
au intervenit schimbări ?

— Nu. Rezultatele fiind în 
general bune și metodica a 
"fost considerată ca 
Deci nu s-a operat nici o

me la antrenamente, ci să lu
crez intr-un ritm cit mai 
bun, să utilizez cu folos pau
za dintre serii pentru a reuși 
o execuție corectă a mișcării. 
In sfirșit, să obțin o concen
trare maximă in timpul com
petițiilor. Am făcut patru an
trenamente săptămînale a 
cite trei ore fiecare De ase
menea, toată iarna am. efec
tuat o pregătire complimen
tară la pistol liber pentru 
ridicarea valorică a seriilor 
de 8 și 6 secunde. Am cam 
neglijat insă pregătirea fizică 
specifică. In perioada compe- 
tițională am intrat bine pus 

ola punct tehnic, dar cu 
forță insuficientă in braț.

— Și pentru viitor ?

principal a fost reali- 
unei cifre ridicate pi nu 
ocupat în clasament, 
pistoalelor le-au fost 
și unele îmbunătățiri,

atare, 
mo-

— In primul rînd mi-am 
propus 
să-mi 
pregătirii fizice specifice. In 
general, vreau să ajung la o 
simplificare a antrenamente
lor, eliminînd orice agitație 
suplimentară. Apoi, odihna 
va fi pe primul plan : 10 ore 
de somn zilnic. Voi continua 
pregătirea complimentară la 
pistol calibru mare și pistol 
liber, mărind totodată și cota 
de cartușe necesare unei șe
dințe de pregătire. Și încă 
ceva: lucru intens la „sec" 
acasă, cu materiale adecvate 
— niște siluete pe care le-am 
confecționat personal. Aceas
tă activitate o voi desfășura 
zilnic, două ore înainte 
culcare, după-amiaza. Ea

ca în iunie și iulie 
completez capitolul

de 
imi

Atmosfera voleibalistică internațională este la 
ora actuală frămîntată de pregătirile pentru 
cel mai important eveniment sportiv al anu

lui — Jocurile Olimpice de la Ciudad de Mexico. 
Pretutindeni, grija pentru alcătuirea și omogeni
zarea echipelor se face din plin simțită... Marile 
concurente la medalii : U.R.S.S., Cehoslovacia. 
Polonia și-au definitivat loturile, le-au supus an
trenamentelor, verificărilor și confruntărilor in
ternaționale. Dar voleibaliștii români în ce sta
diu de pregătire au ajuns? Care sînt concluziile 
pînă în momentul de față ? Avem certitudinea că 
voleiul nostru nu va înregistra un nou eșec ? Pe 
această temă am adresat cîteva întrebări antre
norului olimpicilor, T. Tănase.

—- Ce program de pregătire a fost stabilit se- 
lecționabllilor si de cînd s-a început antrena
mentul comun ?

— La 3 iunie am început pregătirea 
zată, care va dura pînă ia 24 iunie, cînd 
deplasa la Sofia pentru a participa (între 
ia un turneu împreună cu selecționatele 
ale U.R.S.S., _ *' ‘ ‘

centrali- 
ne vom 
25 și

__ _____ _ f _ olimpice 
ale U.R.S.S., Cehoslovaciei, Buigariei, R.D.G. Si 
Iugoslaviei. După o pauză de cîteva zile, în sta
țiunea bulgară Belmeken (2 000 m altitudine), vom 
susține două meciuri de verificare cu formația 
Bulgariei. Apoi, între 27 iulie și 4 august — cite 
două partide, tot în deplasare, cu echipele R.D.G. 
și Poloniei. Programul verificărilor se încheie 
cu un turneu la Brașov (15—22 august), cu par

ticiparea selecționatelor Japoniei și Poloniei. Vor 
urma cîteva antrenamente de omogenizare a e- 
chipe; în zone situate ia altitudine.

Cît privește lotul, lărgit, el cuprinde 20 de ju
cători, care — după valoare — pot fi împârțiți In 
4 grupe. Din prima fac parte : Drăgan, Udișteanii, 
Tîrlici, Bartha și Schreiber. Aceștia și-au con
firmat valoarea ridicată, manifestată pe parcursul 
campionatului In grupa a doua pot fi situați 
Ganciu, Christiani, Corbeanu, Rauch, Poroșnicu,

prima pistă artificială din lume pentru cursele de caiac-canoe și canotajXochimilco

De la Sagamî, la Xochimilco
RADU HUȚAN, coordona

tor al colectivului de spe
cialiști care răspund de 
pregătirea lotului olimpic de 
caiac-canoe, a acceptat ca 
punct de plecare în discuția 
noastră evoluția echipei Ro
mâniei la ultima ediție _ a 
J.O., pe apele 
gami.

lacului Sa-

am prezentat 
experimentat, 
sportivi care,

— La Tokio, 
un lot matur, 
dar alcătuit din 
neavînd prea mulți contra- 
canditlați, nu au fost îm
pinși spre limita superioară 
a posibilităților lor. în plus, 
s-a mers pe o selecție a echi
pajelor și nu a valorilor indi
viduale.

— Rezultatele ulterioare au 
renăscut, însă, speranțele în
tr-o afirmare olimpică la Ciu
dad de Mexico. Ce a deter
minat această creștere valo
rică ?

— In primul 
considerabilă a 
sportivi incluși 
tire care să le 
gerea unor performanțe ridi
cate. Aceasta a eliminat ra
pid și „senatorismul de drept" 
din echipa națională. In al 
doilea rînd, s-a trecut la o 
efectivă întinerire a echipei.

rînd, mărirea 
numărului de 
într-o pregă- 
permită atin-

SE CAUTĂ UN ȘUTEUR
Reprezentativa de polo a 

țării 
neul 
mult 
zînd 
în fața selecționatei secunde 
a U.R.S.S., și l-a încheiat de 
o manieră care ar putea pune 
pe oricine pe gînduri. Drept 
să vă spun, n-aș fi vrut să 
fiu în pielea lui Zahan — 
care aici la Budapesta a fost 
sărbătorit pentru jubileul ce
lui de-al 200-lea meci inter
național — și al coechipieri
lor săi, trezindu-se învinși 
(3—4) de echipa realmente de 
perspectivă a Ungariei, ale 
cărei calități momentane nu 
sînt decît de viteză, rezisten
ță (la înot) și o mare răb
dare în păstrarea mingii și 
construirea acțiunilor ofen
sive. Acum însă, concluziile 
ce se pot trage după evoluția 
jucătorilor români în piscina 
din insula Margareta au de
venit contradictorii. Să ve
dem ce semne de întrebare a 
ridicat turneul.

Am fi nedrepți dacă nu 
am recunoaște, de la bun în
ceput, că față de jocul prac
ticat anul trecut de aceiași 
echipieri ai naționalei, exis
tă la ora actuală un plus, 
conturat prin maniera 
curgătoare și oarecum 
incisivă în care se desfășoa
ră acțiunile ofensive. Cel mai 
elocvent exemplu ni l-a o- 
ferit 
niei 
ne ti 
turi 
tatea obținute ca urmare a 
totalizării celor trei puncte 
de penalitate. Mai precis, 
spre deosebire de sezonul tre
cut cînd se mai folosea încă 
centrul fix și aproape fiecare 
jucător își invita parcă co
echipierul să pătrundă spre 
poarta adversă, de data a- 
ceasta i-am văzut chiar și

noastre a început tur- 
de la Budapesta mal 
decît promițător, reali- 

scorul competiției (9—2)

mei 
mai

faptul că „7“-le Româ- 
a beneficiat în acest tur- 
de cele mai multe lovi- 
de la 4 m (18), majori-

costinescu — jucători de valoare, darCrețu și _ .
care trebuie sa confirme, în meciurile internațio- 
nale — destul de grele — din lunile iunie și iulie, 
capacitatea de a intra în formă maximă la J.O. 
Urmeazâ grupa probabililor : Smerecinschi, Bîn- 
da, Iorga și Tănăsescu. Știut fiind faptul că aceș
tia au fost valoroși în competițiile interne, ei ar 
putea fi promovați în lotul pentru Mexic, în func
ție de rezultatele pregătirii lor viitoare și.., de 
forma celor d:n primele două grupe, in sfirșit, 
ultima grupă, Rotarii, Stoian, Stamate și Vraniță, 
alcătuiesc grupa acelor care trebuie să depună 
cele mai mari eforturi pentru a convinge că li se 
poate acorda încrederea deplină la actualele J.O.

In perioada care a urmat 
după J.O. de la Tokio, o se
rie de mari sportivi, care au 
adus glorie caiacului și ca- 
noei românești, dar care nu 
mai puteau face față valului 
tinăr, au trebuit să-și pără
sească locurile ocupate de atî- 
ția ani in echipa națională.

bune rezultate echipa de 
caiac-canoe pentru Mexic să 
cîștige cei mai valoroși titu
lari.

— Cît de grea este afirma
rea la Jocurile Olimpice, în 
comparație cu campionatele» 
mondiale sau europene ?

sportul
* OLIMPICI

îmbinării în echipaje a ele
mentelor consacrate tehnic cu 
elementele tinere care să adu
că acel necesar plus de vi
talitate. Urmează ca sezonul 
internațional (iunie—iulie, în 
special) să ofere prilejul 
unor importante verificări 
și al rodării întregului 
Iot pentru ca mai tîrziu (au
gust—septembrie) să se trea
că la finisarea, omogenizarea 
și perfecționarea echipajelor.

Ștafeta performanțelor a fost 
preluată — după cum se știe, 
cu mult succes — de tinerii 
D. Ivanov, A. Calenic, C. Co- 
valiov, S. Covaliov, V. Cala- 
biciov, P. Maxim, A. Simio- 
nov, I. Irimia, C. Coșniță, Du
mitru Viorica. Valentina Ser- 
ghei. Avem acum, în plus, și 
ceea ce n-am avut înainte de 
J.O. de la Tokio : o altă gar
nitură mai tînără, care am'e- 
nință să-i ajungă și să-i în
treacă chiar pe unii sportivi 
consacrați (Patzaichin, Butel- 
chin, Botez, Rujan, Schmul, 
Stoica, Roșea, Iacob etc.). 
Sperăm ca din această cursă 
pentru obținerea celor mai

DE LA 4 M!

— Să amintesc cîteva carac
teristici : numărul redus de 
probe — 7 (este posibil ca la 
J.O. de la Miinchen să se dis
pute și întrecerile de fond Ia 
K 1, 2 și C 1, 2 — 10 000 m, 
dar pînă atunci mai avem...) ; 
posibilitatea de a participa 
cu numai 13 sportivi, față de 
34 la campionatele mondiale 
și 68 Ia cele europene ; obli
gativitatea la J.O. de a con
cura cu un singur echipaj de 
probă ; în cazul Mexicului — 
complicatele probleme de aco
modare. De reținut, de ase
menea, faptul că — în a- 
ceste condiții — se pot afir
ma nu numai echipele foarte 
puternice, ci și cele în care 
există 2—3 valori individuale 
ridicate (Suedia, Danemarca, 
Austria),

— Și, cînd lotul va fi 
gata, cînd „flotila" se va avîn- 
ta pe apele canalului Xochi
milco, ce speranțe putem să 
avem, la modul 
list 1 .

cel mai rea-
I

participăm la 
să intrăm în

SPECIALIZAȚI PEN- 
LOVITURILE ' DE LA 
Cine ar avea curiozi- 

să știe cui revine înde- 
misiunea de a transfor- 

ro-

pe apărători venind destul de 
des în atac, pătrunzînd decis 
și forțînd în felul acesta ad
versarul direct să comită gre
șeli grave, sancționate cu punc
te de penalitate. Dar numai 
intențiile bune nu sînt sufi
ciente, dacă ele nu pot fi 
realizate pînă la sfirșit Și 
iată-ne punînd degetul pe o 
primă rană, extrem de dure
roasă : LIPSA UNOR JUCĂ
TORI 
TRU 
4 M ! 
tatea 
obște
ma penaltiurile echipei 
mâne, nu ar putea primi un 
răspuns precis. Și iată de ce : 
de obicei începe să tragă 
Szabo, apoi — dacă vrea — 
încearcă și Zahan ; cînd se 
află în apă, execută și Bla- 
jec, iar cînd nici unuia „nu-i 
merge", șutează Firoiu. Si
tuația ni se pare total anor
mală, in comparație cu cea 
a marilor echipe, unde există 
unul — cel mult doi specia
liști pentru asemenea lovi
turi (Marovici în selecționa
ta iugoslavă, Konrad III și 
Felkay în cea ungară). Cu a- 
tît mai mult, cu cît este bine 
știut că după noul regula
ment aceste penaltiuri hotă
răsc soarta a peste 90 la sută 
din partidele desfășurate în
tre adversari de forțe apro
piate.

Surprinzător, acest element 
decisiv al jocului se pare că 
a fost destul de puțin pregă
tit de sportivii noștri, căci 
numai astfel ne putem expli
ca de ce în 4 meciuri s-au 
ratat 6 lovituri (Iugoslavia nu 
a greșit nici una, iar Unga
ria una singură în tot tur
neul), 5 dintre ele în situații 
hotărîtoare pentru partidele 
respective (cu Iugoslavia și 
Ungaria B.).

Al doilea mare semn de

întrebare îl constituie proble
ma portarului. La Budapesta, 
creditul cel mare i s-a acor
dat lui Scurei, 
a arătat, pînă 
deosebit peste 
crității la care 
torii buturilor 
din țara noastră. Cu 4 luni 
înaintea J.O. nu poate fi în
trevăzut nici măcar un titu
lar pentru acest post. Va fi 
reîncercat Ciszer, se va apela 
din nou la Frățilă sau la Mu- 
reșan, sau se va reveni la 
fostul senator al naționalei, 
Mircea Ștefănescu, care și-a 
reluat antrenamentele ?

Misiunea antrenorului Ale
xandru Popescu nu este de 
loc ușoară în actuala conjunc
tură. Nici în problema selec
ționării portarilor, (foarte gra
vă, după părerea noastră), și 
nici în desemnarea celorlalți 
9 jucători. Pentru că, la Bu
dapesta, nici unul dintre po- 
loiștii folosiți nu a strălu
cit. Zahan, Szabo și Firoiu au 
muncit mult, uneori cu folos, 
dar au și comis erori inad
misibile. Culineac și Mărcu- 
lescu, activi în atac, au a- 
vut un randament mai scă
zut în sistemul defensiv. Kro
ner și Blajec s-au mulțumit 
doar să... greșească cît mai 
puțin. în ceea ce-i privește 
pe Grințescu și Zamfirescu, 
aceștia au fost 
puțin pentru a 
vinge.

In asemenea 
greu să întrezărim acestei e- 
chipe șanse pentru vreo me
dalie olimpică. Ci doar un 
loc în primele 6, așa cum s-a 
întîmplat la Roma (J.O. 1960), 
Leipzig (C.E. 1962), Tokio
(J.O. 1964) și Utrecht (C.E. 
1966).

— Ce s-a făcut pentru ca 
echipa noastră să participe 
cu succes la această 
întrecere ?

dificilă

dar nici el nu 
la urmă, ceva 
limita medio- 
se află apără- 

altor echipe

folosiți foarte 
fi putut con-

condiții este

Adrian VASILIU

mană și Polonia, stabilite de federație ca decisive 
pentru participare la Olimpiadă, le consider, de
sigur, foarte necesare, totuși nu concludente pen
tru determinarea verdictului privind ECHIPA, 
căci nu-i exclus ca adversarii, drept urmare a 
unor planuri de pregătire diferite de al nostru, 
să nu ne poată da o replică total edificatoare. In 
orice caz, la data respectivă, apreciind cum au 
muncit în pregătire componenții lotului, noi, an
trenorii, sincer și independent de rezultatele bune 
sau rele înregistrate pînă atunci, ne vom pronunța 
pentru sau împotriva participării la J.O. Turneul 
de la Brașov îl socotesc în acest sens foarte im
portant, constituind ultima verificare înaintea

INCERTITUDINI, SCEPTICISM
— Credeți că programul calendaristic al 

pregătirii corespunde obiectivelor pe care 
vi le-ați propus ?

— Intr-o oarecare măsură. Turneul de la Soția, 
la care vom participa probabil fără cîțiva jucă
tori (Schreiber, Ttrlicl, Christian!, Rauch, Rotaru), 
reținuți de examene, e deosebit de tare, ne prin
de de-abia la începutul pregătirilor și va fi edi
ficator pentru noi. Doa, în legătură cu posibili
tățile unora dintre jucători : Poroșnicu, Costi
nescu, Binda, Iorga și chiar Crețu. Meciurile de 
verificare de la sfirșitul lunii iulie din R. D. Ger-

J.O. ...Dar, e picat că nu ni s-a asigurat un nu
măr mai ntare de adversari, pînă in prezent ne- 
confirmîndu-și participarea decît echipele Japoniei 
și Poloniei.

— Ați avut și aveți la dispoziție întregul lot 
de jucători ?

— Nu, ceea ce reprezintă o greutate suplimen
tară pentru îndeplinirea sarcinii de omogenizare 
a echipei. Cinci dintre jucători îșl pregătesc exa
menul de maturitate și se antrenează o dată la 
două zile cu antrenorul federal N. Tărchilă. Apoi, 
Corbeanu, țel mai eficace atacant dlnamovlst șl

o aten- 
pregăti- 

care să

— A fost acordată 
ție deosebită măririi 
rii fizice generale 
asigure un randament sporit 
în munca specifică; se mer
ge pc linia selecționării ace
lor sportivi cu mare putere 
de luptă, capabili să valori
fice în CONCURS întregul 
lor potențial fizic, tehnic și 
tactic ; am adoptat concepția

— Sperăm să 
toate probele și 
cele 7 finale. Toate echipa
jele au șanse — în mod nor
mal —să se califice în pri
mele 6 locuri, care aduc 
puncte în clasamentul pe na
țiuni. Vom ataca și medaliile 
de aur care la ultimele două 
ediții ale J.O. n-au figurat în 
palmaresul caiaciștilor și ca- 
noiștilor. Cred că avem mai 
multe posibilități de afirmare 
la echipajele compuse, dar 
eforturile pe care le depunem 
în pregătire țintesc prezența 
caiaciștilor și canoiștilor ro
mâni în lupta pentru meda
lii la toate probele. Să nu se 
uite, însă, că Uniunea So
vietică, Ungaria (cu echipe 
redutabile, capabile să atace 
locul I în toate finalele), Sue
dia, R. F. a Germaniei, Dane
marca, Austria, Italia, Olan
da, S.U.A. (cu valori indivi
duale avînd îndreptățite aspi
rații la medaliile olimpice) 
vor fi reprezentate la Ciudad 
de Mexico de mulți sportivi 
consacrați, de certă valoare 
mondială.

Dan GARLEȘTEANU

A VENIT VACANTA...
(Urmare din pag. 1)

de volsl, handbal sau baschet, 
bazinelor de înot, întregului ar
senal de mijloace subordonate 
noțiunii de vacanță.

Noi trebuie să înțelegem des
centralizarea și ca un prilej 
demn de luat în seamă 
gura o bază materială 
fiecărui județ.

— Lucrările recentei 
a Consiliului Național 
nizației Pionierilor subliniau 
trăsătura fundamentală a activi
tăților școlare și pionierești din 
vacanța de vară o va constitui 
taberele amplasate în mijlocul 
naturii...

într-adevăr, aceasta 
rientarea noastră : cît mai multe 
tabere. în corturi, cît mai multe 
acțiuni desfășurate în mijlocul 
naturii, menite să contribuie la 
călirea fizică a copiilor, la for
marea unor deprinderi practice, 
gospodărești. Pentru copiii orașe
lor, mai ales, care stau ore în* 
tregl între zidurile blocurilor, 
asemenea acțiuni credem că vor 
avea un succes ușor de antici
pat.

— Dacă vreți să ne amintiți 
cîteva tabere turistice în corturi 
care șe vor organiza 
județelor...

— Nu va exista 
să nu aibă în agenda 
de vacanță asemenea 
bere. Aș scoate în evidență preo
cuparea pentru organizarea unor

prilej 
de a asl- 

proprle

plenare 
al Orga- 

c&

este o-

la nivelul

județ cane 
activităților 
gen de la

care contam să ne poată da una din soluțiile pos
turilor de trăgător principal, a refuzat să vină 
la pregătire, motivînd că este obosit și că-și pre
gătește examenul de stat. Pe urmă, Stolan s-a 
îmbolnăvit, Udișteanu și Smerecinschl au făcut 
entorsă, iar Stamate, Tănăsescu și Vraniță au in
trat mal tîrziu în pregătire. Așa am ajuns ca, din 
20 de jucători, să dispun, la un moment dat, nu
mai de 8 l în aceste condiții, consider, bineinteles, 
că pregătirea pentru Olimpiadă e în întîrziere. 
Astfel, pînă acum nu am reușit nici măcar să ne 
pronunțăm asupra unei formule de echipă, în 
privința aceasta fiind încă în faza de... tatonări, 
chiar pentru turneul de la Sofia. Intirzierea Ș* 
condițiile în care am început pregătirea cred că 
pot fi, cu toate acestea, recuperate prin intensi
ficarea antrenamentului, prlntr-un efort sporit 
în timpul pe care îl mai avem la dispoziție, prin- 
tr-o schimbare radicală a mentalității Jucătorilor 
față de antrenament, fără de care după verifică
rile din turneele amintite nu vom putea da un 
răspuns afirmativ la întrebarea: participăm sau 
nu la J.O. din Mexic ?

Avînd în vedere defecțiunile și incertitudinile 
care stăpînesc pregătirea voleibaliștilor noștri 
candidați la pașaportul olimpic, există, după pă
rerea noastră, serioase motive de îndoială în ceea 
ce privește posibilitatea de alcătuire a unei echi
pe care să ne reprezinte cu cinste țara. Aceleași 
îndoieli sint împărtășite și de antrenorul federal 
N. Tărchilă. care ne spunea zilele trecute : „Nu 
mai avem individualitățile de altădată șl urmărim 
omogenizarea unei echipe de luptă"...

Așadar ? Precum se vede, în genere scepticism. 
Rămîne de văzut în ce măsură îl va putea dimi
nua turneul de la Sofia, după desfășurarea căruia 
urmînd a ne preciza șl punctul nostru de vedere.

r- f». f. —

astfel de tabere în Județele Cluj 
(tabăra de la Pades, care a căpă
tat tradiție), Sibiu (Săliște) și 
Argeș (pe rîul Doamnei).

în afara acestora vor mal 
ființa tabere pe genuri de activi
tăți. Pentru sportivi — la Sinaia 
(cabana Schiori), Cheia, Novaci, 
Bucșoaiași Ștefoști.

Cît privește sistemul de tabere 
centrale, trebuie să spun că a- 
cestea vor fi amplasate numai 
pe litoral : Năvodari, Costinești, 
Djg, Schitul și 2 Mai.

— Noțiunea de expediție pio
nierească a căpătat dimensiuni 
noi în rîndul «cravatelor roșii» 
și, desigur, o largă circulație. Ce 
vor însemna ele în actuala va
canță ?

— Expedițiile pionierești și-au 
lărgit realmente sfera de acțiune, 
depășind granițele orașelor. Spre 
edificare să vă dau cîteva exem
ple. Pionierii din județul Vîlcea 
vor efectua o expediție pionie
rească la viitorul baraj de pe Lo
tru și la Hidrocentrala de pe 
Argeș; pionierii din județul Olt 
vor realiza, o expediție destinată 
să facă cunoscut inepuizabilul 
folclor de pe aceste meleaguri. 
Iar cei din județul Ialomița vor 
călători în Deltă, în masivul Bu- 
cegi, pe firul Văii Prahovei...

— Exemplul de la Micfalău, al 
învățătorului Acațiu Feier, un 
excelent organizator de excursii 
pe biciclete, a ajuns să fie cunos
cut pretutindeni. Credeți că 
exemplul său va fi urmat și de 
alte cadre didactice ?

— Fără discuție că da. Exem
plul de la Micfalău nu mai este 
astăzi izolat. Pionierii din Ialo
mița, de pildă, vor organiza ex
cursii pe biciclete pentru cunoaș
terea vechilor așezări culturale 
din nordul Moldovei și, concomi
tent, vor face cunoștință cu ma
rile construcții socialiste din a- 
ceastă parte a țării. Excursii ase
mănătoare vor întreprinde și 
pionierii din județele Prahova, 
Timiș, Brașov, Constanța etc.

Aș vrea să spun cîteva cuvinte 
și despre drumeții. Am în vedere 
unele acțiuni care ar putea fi 
generalizate. De pildă, cea a Con
siliului municipal Odorhei, care 
organizează drumeții în circuit, 
cu popasuri peste noapte într'o 
serie de puncte pitorești, ,a har
ghita,^ Peștera Merești,' Vlahița.

In încheierea interviului acor
dat, tovarășa Elena Poparad a 
ținut să ne spună :

îmi exprim convingerea că față 
de anii precedenți vom primi un 
sprijin mai substanțial din par
tea organelor și organizațiilor 
sportive, în sensul ca acestea să 
ofere acces pe bazele sportive 
copiilor noștri. De asemenea am 
dori ca sportivi fruntași, antre
nori și instructori sportivi să ne 
ajute în organizarea taberelor, 
să-și aducă aportul la reușita 
unor concursuri și competiții 
sportive, spartachiade etc. Tre
buie să facem totul ca activită
țile de vacanță să fie cît mal 
atractive, dar și utile, eu un 
bogat conținut educativ. Acest 
deziderat se va realiza dacă la 
îndeplinirea lui îșl vor aduce 
contribuția toți factorii chemați 
să-1 sprijine.

■»
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RAPID - LOKOMOTIV SOFIA 3-1 (2-0)
(Urmare din pag. I)

norii Valentin Stănescu șl Vic
tor Stănculescu au corespuns 
așteptărilor și, în general, ei 
eu impus jocului un ritm vioi, 
realizînd multe faze spectacu
loase. Bucureștenij au avut pe
rioade îndelungate de domina
re, creînd multe emoții apărării 
adverse. Pe 
fost unele
Inițiativa a

Jucătorii 
s-au arătat 
tori ai jocului 
tund- A ieșit in 
că el pregătesc 
sive prlntr-o

parcurs însă, au 
perioade în oare 
preluat-o oaspeții, 
de la Lokomotiv 

a fi buni cunoscă- 
cu balonul ro- 
evidență faptul 
acțiunile ofen- 
»uitâ de pase,

P. S. LA TURNEUL
FINAL AL C. E. (II)

„Drumul fotbalului
nu se închide la

iugoslav 
Roma“

o sfip-După mai bina de 
tămină, dnd lumea' fotbalului 
de pa continentul nostru s-a 
obișnuit cu gîndul că Italia este 
campioană, ecourile dublei fi
nale continuă. Necontestind 
succesul gazdelor în ultimul 
med, antrenorul Mitici a decla
rat „Echipa mea a resimțit efor
turile depuse În primele două 
jocuri. N-am făcut decit o 
schimbare In formație (Italienii 
5 n.n.) ți, firesc, oboseala ți-a 
spus cuvîntul. Golul Iui Riva — 
Înscris din ofsaid — a făcut ca 
echipa să cadă psihic...” Mitici 
nu a căutat nici o scuză pentru 
Infringerea din cel de-al doilea 
med. Nu mai avea putere sau 
se plictisise de dat dedarațil. 
Ce sens mal avea 7 Marea dra
mă a „minorilor" lui se petrecu
se cu 48 de ore mai devreme. 
Ei au avut „Cupa" In brațe și 
numai cîteva minute le-ar mai 
fi trebuit ca s-o îmbarce spre 
Belgrad. Atunci, în primul joc 
cu Italia, Înaintea prelungirilor 
de rigoare, fotbaliștii Iugoslavi 
și-au arătat adevărata lor dasă. 
Atunci, echipa Iugoslaviei ar fi 
meritat victoria, fiind net supe
rioară formației, aliniată de 
Valcareggl. „ll“-le lui Mitici 
ne-a tneîntat prin jocul său bine 
organizat, prin ingeniozitate și 
combativitate, prin individuali
tățile de valoare de care dis
pune și ale căror nume le re
petăm astăzi, convinși că Gealei, 
Holtzer, Musemid, Pantellci ș a. 
vor străluci in continuare pe 
firmamentul european, vor adu
ce in viitor fotbalului iugoslav 
multe satisfacții- Om cu o tărie 
de caracter rar întâlnită, Mitici 
ne spunea : „Drumul fotbalului 
Iugoslav nu se Închide la Roma. 
Această finală a fost pentru noi 
o platformă de plecare, nu un 
punct de sosire-..” Se vedea 
însă pe fața lui și a celorlalți 
tehnicieni și conducători, ca să 
nu mai vorbesc de jucători, 
nemulțumirea provocată de une
le Împrejurări neferidte. Căci, 
orice s-ar spune, marea putere 
de luptă, voința de vidtorie a 
iugoslavilor a fost estompată in 
primul meci de arbitrajul bizar 
al elvețianului Dienst. Ne amin
tim și acum cum, în minutul 25 
de joc, el a refuzat iugoslavilor 
un penalti. Faultul în .careu co
mis de Ferrinl asupra lui Pav- 
lovici a „amuțit" tribunele, care 
așteptau fluierul de sancționare. 
Arbitrul însă și-a păstrat sîngele 
rece și a lăsat, cum spunem noi, 
jocul să... curgă.

Faptul că iugoslavii nu au ob
ținut victoria in acest joc in oare 
au fost net superiori nu este 
legat numai de acest 11 metri 
neacordat de arbitrul Dienst. 
De-a lungul partidei, iugoslavii 
au avut numeroase ocazii de a 
tranșa medul pe care însă le-au 
ratat.

Pentru cei peste 400 de zia
riști străini aflați în ovalul de 
marmură albă de la „Stadio 
Olimpico" echipa Iugoslaviei a 
constituit o revelație, o neaștep
tată surpriză prin jocul modern 
prestat, a demonstrat tuturor 
specialiștilor că jucătorii pre
zentați de Mitici sînt de certă 
valoare, că fiecare In parte re
prezintă o personalitate prin tot 
ce întreprind în teren- Cuvintele 
elogioase transmise prin sute 
de fire telefonice sau ca- 

tere- 
oas- 
unil 
dur.

ceea ca a determinat ca uneori 
să stăpînească mijlociii 
nulul. In finalul medului, 
peții au comis obstrucții, 
au practicat chiar un joc
La un fault comis asupra lui 
Codreanu, rapidistul nu ș.i-a 
stăpinlt nervii, l-a lovit pe fun
dașul Gherov, ceea ce a deter
minat pa arbitru să-l elimine.

Iată fazele din oare s-au În
scris golurile:

Minutul 11: la executarea 
unul corner, Pop pasează lui 
Năsturescu, 
lui Dumitru. Ttnărul mijlocaș 
feroviar centrează înalt in ca- 

care prelungește

zlariștl străini, apre-blurl, de
cierile pozitive apărute în ooti- 
dianele din Italia referitoare la 
jocul prestat In ansamblu și in
dividual de fotbaliștii iugoslavi, 
nu pot șterge amărăciunea din 
tabăra lut Mitici- Cel aproape 
40 de ziariști iugoslavi, și nu nu
mai ei, au dedicat coloane În
tregi arbitrului Dienst „Sport- 
Belgrad” sub semnătura lui B. 
Boșkovlcj scrie printre altele: 
„Am aflat că dl. Dienst a fost 
desemnat să conducă meciurile 
de fotbal la turneul final al 
C.M. din 1966 din Anglia, pen
tru a se despărți de fotbal- Am 
aflat că a fost desemnat să con
ducă și îniîlnirea finală dintre 
Italia și Iugoslavia, tot pentru 
a se despărți de fotbal- •. Dom
nule Dienst, acum îți dorim 
din toată inima să te desparți 
însfîrșit de fotbal. Și dacă 
cumva te răzgîndești, în orice 
caz noi nu te vom mai vedea 
vreodată arbltrind meciurile 
noastre. -. “

In legătură cu acest caz, fe
derația de specialitate iugoslavă 
a înaintat recent un protest ofi
cial comisiei de arbitraj U-E.F-A.

Dar, după mai bine de o săp
tămînă, deși comentariile în ju
rul acestei duble finale continuă, 
lumea fotbalului de pe continen
tul nostru s-a obișnuit cu ghi
dul că Italia este campioană 
prin prisma celui de-al doilea 
meci. Dar acesta putea să nu 
aibă loc, dacă... Subsemnatul, 
observator neutru la această 
luptă sportivă, nu pot să închei 
aceste rinduri decît parafrazîn- 
du-i pe Mitici- Această finală 
a fost, pentru fotbalul iugo
slav, un punct de plecare, ju
cătorii demonstrînd, la Roma, 
inepuizabilele resurse ale socce- 
rului lor, politica justă de dez
voltare a acestui sport din țara 
vecină nouă, și care astăzi ocu
pă (în condițiile descrise) locul 
doi din Europa. Este, totuși, un 
mare succes.

Cristian MANTU

TURIȘTI
In trecere cu autovehicu

lele dv. prin județul Galati, 
solicitați serviciile modernei 
stații

AUTO- SERVICE 

din Galați, telefon 11547, 
situată la intrarea în oraș 
pe șoseaua Brăila — Galați, 
lingă stația PECO.

Unitate dotată cu aparafaj 
de înaltă tehnicitate și perso
nal calificat, funcționează tot 
timpul anului și asigură lucrări 
de reparații și spălat, gresat 
în condiții ireproșabile, pen
tru autoturisme și motociclete.

O unitate pentru reparații 
auto-moto vă stă la dispo
ziție și în orașul Tecuci, str. 
Unirii nr. 27, telefon 67. 

reu. Iardanov și Seceleanu sar 
la balon, iar ultimul Introduce 
mingea în plasă: 1—0 pentru 
Rapid.

Minutul 44 : Pop — cursă pe 
extrema dreaptă, centrare, Co- 
dreanu — plonjon și balonul se 
odihnește în plasă : 2—0.

Minutul 54: Lovitură liberă 
de 
lui 
de
2—1 pentru Rapid.

Minutul 77 : Petreanu pă
trunde în careu și este faultat- 
11 m. Execută Lupescu și... 3—1-

la 20 m lateral. „Bomba" 
Kotkov se oprește în bara 
metal ce susține plasa :

P. ARCAN, 
coresp. principal

STATUTUL PROVIZORIU AL F.R. FOTBAL (i)
de 
fe- 
ne

întîrzierea in
ia apariția sa

ce dimensiuni

Joi, 13 iunie, a fost dat pu
blicității statutul provizoriu 
al F. R. Fotbal, cu intenția 
de a face și el obiectul unei 
dezbateri publice. Aflăm din- 
tr-un preambul că acest act 
normativ a fost aprobat 
către Comitetul federal, în 
bruarie 1968, și de aceea, 
exprimăm o legitimă nedu
merire pentru 
tervenită pînă 
în presă.

Se cunoaște 
și ce multiple planuri are ac
tivitatea fotbalistică, conside
rente care impun ca federația 
de specialitate să-și funda
menteze existența, activitatea 
și autoritatea pe un statut, 
act normativ de o importanță 
inutil 
seste 
1947.

Am 
la

de subliniat și care lip- 
fotbalului nostru din

așteptat să înregistrăm 
redacție primele ecouri 

iscate de publicarea statutu
lui provizoriu, dar, deși a 
trecut o săptămînă, n-am pri
mit pînă acum nici o scri
soare, nici un telefon și 
nici un vizitator dornic să se 
refere la conținutul acestuia. 
Să interpretăm tăcerea spe
cialiștilor sau a iubitorilor 
fotbalului drept o expresie a 
dezinteresului, a scepticismu
lui sau a unei apatii esti-

sportul1 &

FEBRA BARAJULUI A CUPRINS ORAȘELE:
OARA

După încheierea celei de a 
31-a ediții a „Cupei Româ
niei", în centrul atenției lu
mii fotbalistice a rămas tur
neul de baraj pentru divizia 
A, turneu care va începe la 
23 iunie la Timișoara.

Nici un iubitor de fotbal 
din orașul parcurilor nu bă
nuia, la începutul ultimei e- 
diții a campionatului republi
can de fotbal că din două e- 
chipe în divizia B, Timișoara 
nu va avea la baraj nici o 
echipă măcar. Și, așa cum se 
exprima un suporter, „pre
feram să nu avem turneu de 
baraj la Timișoara, dar să 
avem o echipă timișoreană în 
baraj".

Așa stând totuși lucrurile, 
timișorenii se simt onorați 
cu calitatea de gazde, stră- 
duindu-se să fie la înălțime.

Intr-o discuție avută cu 
tov. I. Talianu, metodist la 
C.J.E.F.S. Timiș, am aflat u- 
nele amănunte legate de des
fășurarea turneului de baraj 
din orașul nostru. Stegarii 
brașoveni au sosit deja și 
își au reședința la hotelul 
„Timișoara". Politehnica Ga
lați sosește azi și va fi găz
duită la complexul studențesc 
timișorean Politehnica, iar 
Progresul își va stabili „car
tierul general", de la 21 iu
nie, Ia hotelul „Banatul". 
Crișul Oradea este singura e- 
chipă care pînă acum nu a 

vale ? E dificil să ne fixăm 
în dreptul unei explicații. 
Dar, dacă e să asociem actua
lei constatări faptul că și pro
iectul viitorului regulament 
de transferări a declanșat un 
interes redus (mulți dintre 
cei cărora ne-am adresat afir- 
mînd că au aflat de existen
ța lui, dar fiindcă „cineva" 
le-a spus că noul e absent din 
paragrafele sale, nu l-au mai 

PE AGENDA DEZBATERILOR PUBLICE

citit), atunci simptomul amin
tit ne sugerează, mai de
grabă, permanentizarea scep
ticismului față de acțiunile 
federației de fotbal. Dorind 
să resuscite interesul, indis
cutabil existent, dar aflat în 
stare de latență, pentru refa
cerea și evoluția sănătoasă a 
fotbalului nostru, inaugurăm 
dezbaterile pe marginea pro
iectului provizoriu al F. R. 
Fotbăl, cu materialul de față, 
realizat în redacție.

Analiza trebuie începută 
prin confruntarea proiectului 
în oglinzile „Legii cu privire 
la dezvoltarea activității de 

dat nici un semn de viață. E 
posibil să fie găzduită la A- 
rad, de unde să vină la Ti
mișoara, în fiecare zi de 
meci, cu autobuzul.

Cîteva amănunte de ulti
mă oră. Jocurile vor începe 
la ora 17,30 și se vor desfă
șura pe stadionul „1 Mai“ șl 
pe stadionul C.F.R. Ele vor 
fi conduse la centru de ar
bitri străini, iar la linie de 
arbitri localnici.

Afișe cu programul turneu
lui împînzesc orașul. Iată 
programul complet al bara
jului de la Timișoara i 23 IU
NIE — STADIONUL „1 
MAI": Progresul — Crișul 
Oradea; STADIONUL 
C.F.R. : • Steagul roșu — Poli
tehnica Galați; 26 IUNIE — 
STADIONUL C.F.R.: Pro
gresul — Politehnica Galati; 
STADIONUL „1 MAT* t Stea
gul roșu — Crișul; 30 IU
NIE — STADIONUL „1 
MAI" î Progresul — Steagul 
roșu; STADIONUL C.F.R. : 
Crișul — Politehnica Galați.

Un ultim amănunt. In des
chiderea jocului Progresul — 
Crișul, 153 de echipe de co
pii vor defila pe stadionul „1 
Mai", iar un meci de copii 

inaugura „Cupa vacanței 
vară".

educație fizică și sport", adop
tată de Marea Adunare Na
țională în decembrie 1967, 
statutului model pentru toate 
federațiile adoptat de confe
rința pe țară a mișcării spor
tive, precum și recunoscutei 
necesități de a spori răspun
derea și, mai ales, atribuțiile 
organelor federale.

în articolul 12 — secțiunea 
a II-a — din „Legea cu pri

vire la dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport" se 
afirmă : „Federațiile sportive 
sînt persoane juridice în con
dițiile legii. Federațiile se or
ganizează și funcționează pe 
bază de statut propriu, în
tocmit în conformitate cu nor
mele generale stabilite de 
Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport".

Federațiile sportive își 
fășoară activitatea pe 
planurilor și bugetelor 
prii".

Acest paragraf de 
enunță un principiu general. 
Rămîne de văzut, deci, cum

des- 
baza 
pro-

lege
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CÎȘTIGATORII CELOR 55 EXCURSII PE COASTA DALMAȚIEI 

ATRIBUITE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO
31. Filip Ion — Tamași, ju

dețul Ilfov ; 32. Lovinescu
Doralia Cătălina — Iași; 33. 
Păun T. loan — Iași ; 34. 
Motorga Gheorghe — Călan, 
județul Hunedoara; 35. Na- 
ghy Andor — Odorheiul Se
cuiesc, județul Harghita ; 36. 
Szanacs Laszlo — Miercurea 
Ciuc ; 37. Sandu A. loan — 
Galați ; 38. Speianu Andrei — 
Galați ; 39. Stan Costică — 
Galați ; 40. Ivanov Angela — 
Galați ; 41. Călărașu Gheor
ghe — Craiova; 42. Cosma- 
ru Teodor — Bucovăț, jude
țul Dolj ; 43. Hristescu Ma
rian — Lăculețe, județul 
Dîmbovița ; 44. Toader Vasi- 
le — Constanța ; 45. Balla 
Gheorghe — Cluj ; 46. Sza- 
ked Lajos — Cluj : 47. Fekete 
Carol — Oravița, județul Ca- 
raș Severin ; 48. Vincler E- 
manoil — Făgăraș ; 49. Ticu- 
șan Zaharie — Brașov ; 50. 
Grigoriu Chirilă — Boto
șani ; 51. Smid Iosif — Să- 
cueni, județul Bihor ; 52. Be-

Și Brașovul se pregătește 
pentru jocurile grupei I de 
baraj pentru divizia B. Tur
neul celor 4 echipe care vor 
disputa jocurile de baraj stâr
nește un interes deosebit în 
rîndul amatorilor de fotbal 
din localitate. Aceasta, cu a- 
tît mai mult cu cît cele 4 
echipe au fost văzute deja 
de brașoveni : Chimia Rm. 
Vîlcea și Victoria Roman au 
fost urmărite de localnici în 
divizia B în compania echi
pei Metrom, iar Gloria Bîr
lad și Progresul Brăila în 
partidele susținute în aceste 
zile pe meleagurile brașove
ne. Și, sincer vorbind, evo
luția lor n-a displăcut. Două 
din cele 4 echipe care vor 
evolua la Brașov — Gloria 
Bîrlad și Progresul Brăila — 
sînt în localitate de săptămî- 
na trecută. Amîndouă și-au 
continuat pregătirile aclima- 
tizîndu-se și cu... atmosfera.

Gloria Bîrlad posedă un 
lot de 20 de tineri cu reale 
perspective — printre ei, 
mulți de origine brașoveană. 
Am văzut-o jucînd în com
pania echipelor Steagul roșu 
seniori și tineret, și Metrom, 
și am remarcat că are o pre
gătire corespunzătoare. Bîrlă- 
denii au mai susținut și un 
joc de verificare la Sibiu, cu 
C.S.M., iar în aceste zile își 
continuă pregătirile după un 
plan judicios întocmit de an
trenorul Ion Ștefănescu. Con
semnăm entuziasmul și încre
derea care domnesc în rîn
dul echipei pe care o consi
derăm drept o pretendentă 
la unul dintre cele 3 locuri 
care înseamnă un loc în „B“ 
în viitorul campionat. Iată și 
lotul bîrlădenilor i Diaconii, 
Pascal, Szalad, Sișcă, Stâncii, 
Angheluță, Cucu, Răileanu, 
Bordeianu, Foca, Benioschi, 
Otic, Coconcea, Poalelungi, 
Furnică, Trăznea, Kiuș, 
Tocaci, Albu și Draga.

Am văzut la lucru și echi
pa din Brăila, cu prilejul a 
două jocuri-școală susținute 
în compania primei formații 
a stegarilor, aflată și ea în 
febra barajului. Și brăilenii 
nutresc speranța în promo
varea în dvizia B și, se pare, 
că au temeiuri reale.

De luni, a sosit în localita
te și Victoria Boman, care a 
solicitat clubului Steagul roșu 
terenul pentru continuarea 
antrenamentelor. In schimb, 
pînă la ora cînd transmit a- 
ceste rînduri, nu și-a făcut 
apariția cea de a 4-a echipă 
— Chimia Rm. Vîlcea.

Un ultim amănunt: parti
dele vor avea loc pe stadioa
nele Metrom și Tineretului, 
care oferă condiții foarte 
bune de joc.
C. GRUIA, coresp. principal

Consiliul
Educație

Național 
Fizică și 
și să în- 
federații-

înțelege 
pentru
Sport să conducă 
drume activitatea 
lor. Rămîne de cercetat con
ținutul directivelor date 
federațiilor, cum se armoni
zează ele cu personalitatea 
fiecărei ramuri sportive, cum 
se realizează palpabil tendin
ța necesară spre lichidarea 
centralizării excesive, spre 

sporirea capacității de iniția
tivă a fiecărei federații, spre 
stimularea puterii ei de con
cepție, în conformitate cu da
tele specifice fiecărui sport.

Cercetând statutul model al 
federațiilor sportive din Ro
mânia, conceput, credem, ca 
un trunchi pe care este ne
cesar să se insereze divergent 
statutele fiecărei ramuri spor
tive, am găsit niște enunțuri 
cu totul generale și referiri 
la organele de conducere ale 
unei federații, la 
dintre ele, precum și date 
referitoare la niște atribuții 
tipizate. Exceptând 

raportul

cîteva

reczky Geza — Bihor; 53. 
Papp Elisabeta — Oradea;
54. Braga Dumitru — Bacău ;
55. Murgociu Cornel — Chi- 
șineu Criș-Arad.

PRONOEXPRES
numerele extrase la concursul 

nr. 25 din 19 iunie 1968 
EXTRAGEREA I :
44 16 14 36 23 26 — 13 29
Fond de premii : 399.066 lei 
EXTRAGEREA a II-a :
1 26 34 19 29 24 — 16 47
Fond de premii : 300.284 lei.

Tragerea următoare, concurs ex
cepțional, duminică 23 iunie 1968, 
la București.

Premiile excepționale de Ia con
cursul anterior au revenit parti- 
cipanților : Muntean Ion din 
București — 52.440 lei și Ionescu 
Constantin din Călărași 39.797 lei.

LOTO
premiile tragerii din 14 iunie 1968 

Categoria I : 1 variantă întrea
gă x 61.529 lei și 2 variante sfert 
x 15.382 lei ; categoria a 11-a : 
5 x 22.150 lei șl 5 x 5.537 lei ; ca
tegoria a IlI-a : 87 x 1.531 lei și
134 x 382 lei ; categoria a IV-a ; 
322 x 509 lei șl 524 x 127 lei; cate
goria a V-a : 728 x 271 lei șl 1.169 
x 67 lei.

Premiul de categoria I întreg 
a fost cîștigat de Butan Constan
tin din slănic Moldova.

La Arad, jocurile de baraj 
pentru divizia B suscită un 
viu interes. In așteptarea în
trecerilor, iubitorii fotbalului 
din localitate studiază posibi
litățile echipelor, fac prono
sticuri. Cu toții sînt curioși 
să afle numele celor trei 
formații care vor evolua în 
ediția viitoare a campionatu
lui, alături de feroviarii ară
deni. Curiozitatea lor va fi 
satisfăcută abia la sfîrșitul 
barajului, care începe' în ziua 
de 23 iunie. Au început să 
sosească în orașul gazdă pri
mii participanți. Pînă la a- 
ceastă oră, și-au făcut pre
zența fotbaliștii de la Gaz 
metan Mediaș (cu un lot de 
17 jucători), care au fost ca
zați la hotelul „Ardealul" și 
cei de la Chimica Tîrnăveni, 
cazați la Insula Mureșului. 
Urmează ca în cursul zilelor 
de azi și mîine să sosească 
și celelalte două competitoa
re, A. S. Cugir și Metalul 
Tr. Severin. Pentru ca între
cerile să cunoască o bună 
desfășurare, Consiliul jude
țean pentru educație fizică și 
sport se preocupă intens de 
acest baraj, luînd măsuri or
ganizatorice eficiente. Astfel, 
au fost desemnate cele două 
terenuri, pe care se vor des
fășura la aceeași oră jocu
rile programate. Acestea sînt 
stadioanele U.T.A. și C.F.R. 
Asociațiile sportive respec
tive au fost chemate să asi
gure cele mai optime condi
ții organizatorice și materia
le pentru desfășurarea între
cerilor. Echipele vor avea la 
dispoziție terenurile respecti
ve și pentru antrenamente. 
După cum am fost informați, 
prima care se va folosi de 
această posibilitate este echi
pa Gaz metan Mediaș, care 
va susține azi o întâlnire a- 
micală în compania fotbaliș
tilor de la U.T.A.

Ștefan 
coresp.

IACOB, 
principal

BrașovMetrom
F. C. Tasmania 

(Berlinul 
occidental)
3-1 (3-0)

Meci dîrz disputat și spec
taculos, în care echipa locală 
jucînd peste așteptări a reu
șit o frumoasă victorie. Au 
marcat Sellimesy — min. 28 
Și 40, 
pentru 
Awe — min. 76. A arbitrat 
corect M. Roman-Brașov.

Penzeș — min. 41, 
Metrom. respectiv

mici neconcordanțe (unele 
sarcini ale Comitetului fede
ral, în concepția statutului 
model, sînt trecute în drep
tul Biroului federal, în sta
tutul provizoriu al F. R. Fot
bal), deosebiri care nu vi
zează fondul problemei (atri
buțiile vizate, n-ar trebui, 
după opinia noastră, să apar
țină nici unuia din aceste fo
ruri), în rest statutul model 
reprezintă un act neutral, 
care nu ajută și nu stânje
nește.

Formal, statutul provizoriu 
al F. R. Fotbal coincide cu 
prevederile stipulate în legea 
și în actul normativ la care 
ne-am referit. Numai în sub
stanța capitolelor și paragra
felor sale vom putea descifra 
cum se vor exercita preroga
tivele de îndrumare și control 
ale C.N.E.F.S. și, corelat, mă
sura în care statutul provi
zoriu se mulează pe caracte
risticile fotbalului, prin com
parație cu celelalte ramuri 
sportive, pe profilul proble
maticii și pe deficiențele sale, 
pe experiența în materie, a- 
cumulată la noi și în alte 
părți. Vom continua această 
analiză în numerele viitoare.

Remus BOGDAN

SPORTIVII DINAMOVIȘTI
AU DOMINAT CAMPIONATUL

DE COPII DIN BUCUREȘTI
LA TENIS

Ieri s-au încheiat ultimele în
treceri ale campionatului de 
copil al municipiului București 
la tenis. Competiția a reunit 
tineri sportivi de Ia Steaua, Di
namo, Progresul, Școala spor

tivă și Palatul Pionierilor. Men
ționăm comportarea bună a ti
nerilor tenlsmanl de la Dinamo 
(antrenor Aurel Segărceanu), care 
au fost prezenți în toate cele 8 
finale.

Iată rezultatele finalelor :
Cat. 8—10 ani băieți : M. Turcu 

(Șc. sp.) — I. Neagu (Dinamo) 
6—3, 6—4 ; fete : E. Pope cu (Di
namo) — D. Tobescu (Pal. tul Pio
nierilor) 6—0, 6—1 ; cat. 11—12 ani 
băieți : C. Ionescu (Dinamo) — 
C. Pelea (Șc. sp.) 6—0, 6—1 ; fete: 
M. Hagiu (Dinamo) — M. Simio- 
nescu (Dinamo) 6—5, 6—4 ; cat. 
13—14 ani băieți : FI. Manea (Di
namo) — M. Breazu (Dinamo) 
6—5, 6—5 ; fete : A. Floresteanu 
(Șc. sp.) — v. Ruzlci (Dlnamo) 
6—1, 6—4 ; dublu băieți: Manea, 
Breazu — Llviu, Curcă 6—4, 1—6, 
6—2 ; dublu fete : Ruzlci, Bădln 
— Floreșteanu, Cenușe 6—1, 6—5.

JC, PUFU—coresp.



CU DOPINGUL NU-I DE GLUMIT! • ••
DESCALIFICARE AZI, REZULTATUL CONTRA-ANALIZELOR

făcut în

urmează

am alergat degea- 
întreg".
dacă nu a luat 

produs care să nu

Corespondenta specială din Roma pentru ziarul „SPORTUL"

Șl ACUM, 
CE SPUN 
TUNISIENII

NOUĂ ALERGĂTORI DIN TURUL ITALIEI PROPUȘI PENTRU
De cîteva zile, atenția nu

meroșilor pasionați ai ciclis
mului din peninsulă se în
dreaptă spre Milano, orașul 
în care își are sediul Uniu
nea italiană de ciclism pro
fesionist și de unde a ema
nat comunicatul ce avea să 
schimbe înfățișarea clasamen
tului final al Turului Italiei, 
poate nu cu acea trăsătură 
de mare senzație așteptată de 
cei ce-ar fi dorit o schim
bare a liderului Merckx dar, 
în orice caz, cu o rigurozitate 
demonstrînd că, de acum în
colo, nu mai e de glumit în 
chestiunea dopingului.

Comunicatul dat publicită
ții de UtC.I.P. arată, în 
mari, că s-au efectuat, 
lungul Turului Italiei, opt 
controale antidoping (în eta
pele a 2-a, a 5-a, a 8-a, a 
11-a, a 13-a, a 16-a, a 19-a și

linii 
de-a

prezinte la controlul 
ultifna etapă.

Acești alergători 
să sufere toate consecințele 
ce decurg din folosirea sti
mulentelor nepermise : eli
minarea din clasamentele pe 
etape și cel general, suspen
darea pe timp de o lună (în 
cazul cînd sînt la prima aba
tere) de la orice activitate 
competițională și, implicit, 
pentru cei mai buni dintre ei 
neparticiparea la Turul Fran
ței care va începe peste o 
săptămînă. Toate aceste mă
suri punitive n-au intrat încă 
în vigoare pentru că se aș
teaptă ca, în cursul zilei de 
joi (N.R. azi) să se comunice 
rezultatul contra-analizelbr 
care se fac numai pentru a- 
lergătorii găsiți în culpă. Din 
această cauză nici comisia 
tehnică a U.C.I.P. nu a putut

niea în Giro și că nu am luat 
nici un fel de stimulent pro
hibit".

Motta, în schimb, a primit 
vestea cu mai mult calm. „Am 
aflat, mai întîi la radio co
municatul și am rămas foar
te surprins. Ceea ce mă su
pără mai mult pe mine este 
faptul că 
ba un tur

întrebat 
cumva un 
fie prohibit dar care să con
țină totuși amfetamina, Motta 
a replicat: „Știam cu toții că, 
la St. Vincent vor fi supuși 
controlului antidoping primii 
trei sosiți. Dacă aș fi luat 
ceva nepermis, credeți că aș 
mai fi căutat să trec primul 
linia sosirii ? Nici vorbă. Aș 
fi venit, frumos, pe locul IV. 
Nu ?“

Bineînțeles, comunlca-

Vincent și unde a fost găsitSt.Gianni Motta ieșind de la controlul antidoping efectuat la 
in culpă

bilitatea de a se comunica 
rezultatele în cîteva zile. Și 
nu numai atît, dar și lista 
produselor prohibite trebuie 
completată și precizată în 
așa fel incit să nu mai dea 
loț nici unui dubiu".

De ce reclamă sus-amintitul 
ziar aceste completări și de
limitări precise ? Pentru că 
marea majoritate a pasiona- 
ților ca și a gazetarilor de 
specialitate nu cred că Motta 
și Gimondi s-ar fi dopat în 
mod deliberat ci înclină să 
accepte ideea că ar fi con
sumat în timpul competiției 
anumite energetice considera
te de eî inofensive și permi
se dar care n-ar fi exclus să 
aibă în compoziția lor și o 
oarecare cantitate de amfeta
mina. Desigur, sînt simple 
presupuneri dar, în orice caz, 
experiența făcută cu prilejui 
Turului Italiei va duce la 
clarificări absolut necesare în 
mult discutata problemă a 
dopingului.

Ziarul nostru și-a obiș
nuit cititorii cu relatările 
trimișilor săi speciali ia 
importantele manifestații 
sportive din străinătate. 
Din păcate redacția nu are 
întotdeauna posibilitatea 
să fie reprezentată la ma
rile competiții, cum s-a 
intîmplat, de pildă, la cel 
de-al treilea meci al fi
nalei C.C.E. de volei mas
culin, la turneele clasice 
de tenis sau la intilnirea 
de box Tunisia — Româ
nia. In astfel de situații 
„vedem" prin ochiul an
trenorilor sau conducăto
rilor de delegații, pierzînd 
— uneori — limpezimea 
obiectivitătii.

Iată de ce, considerăm 
util să dăm cuvîntul 
confraților 
ducînd din 
„Le Sport" 
tului meci

Și 
străini, repro- 
ziarul tunisian 
cronica recen- 
pugilistic.

ne-a relevat o 
echipă tunisiană,

Gianni BENANTI

O MEMORABILA ÎNTILNIRE

Moment- emoționant la ultimele campionate de haltere ale 
Uniunii Sovietice, desfășurate în mai, la Lugansk. Campionul 
unional Viktor Kurențov (în fotografia de sus, la stingă/ oferă 
medalia sa scriitorului V. A. Titov. Acesta este și el un fost 
halterofil, practicant al atleticii grele pe vremea cînd era 
miner. Dar un grav accident de muncă l-a transformat in 
infirm, lui trebuind să-i fie amputate ambele brațe. Titov a 
devenit cunoscut pretutindeni prin publicarea unei cărți de 

— • - ■ * ■ - •—* — *mare succes : faci morții în necaz!..." Iată pe fostul
actualul atlet, in memorabila lor întilnire de la Lugansk.

CALEIDOSCOP
O ECHIPA CU ADEVARAT 

POPULARA

Nu se face o afirmație gra
tuită cînd se spune că Manches
ter United este cea mai popu
lară echipă de fotbal din Anglia. 
In sezonul recent încheiat, for
mația antrenată de Mațt Busby 
a atras un număr de spectatori 
încă neatins de nici o altă echi
pă europeană : cele 54 de parti
de susținute de această echipă in 
campionatul și în „Cupa An
gliei" ca și în „Cupa campio
nilor europeni" au fost urmărite 
de 2 977 721 de spectatori (aproa
pe 1 600 000 în jocurile pe teren 
propriu și 1 400 000 în partidele 
susținute în deplasare). Conclu
dent, nu ?

în programul de pregătire fizi
că generală și acest exercițiu 
care le dezvoltă forța brațelor. 
Să nu uităm că o asemenea roa
tă cîntărește aproape 50 kg !.. •

TURUL LACULUI VATTERN

CU ROATA CARULUI!

UN CAL Șl UN CÎINE...

ultima). în aceste controale 
au dat rezultate „pozitive" a- 
nalizele următorilor alergă
tori : Felice Gimondi (pe lo
cul 3 în clasamentul general), 
Gianni Motta (locul 6), Fran
co Balmamion (locul 8), Fran
co Bodrero (locul 12), Ma
riano Diaz (locul 13). Joaquin 
Galera (locul 15), Victor van 
Schil (locul 18), Raymond De
lisle (locul 39), Pierre Abt 
(locul 71). De asemenea, a 
fost descalificat Mario di 
Toro care a refuzat să se

PESTE HOTARE
• La Roma urmează să încea

pă Congresul Federației interna
ționale de gimnastică, pe a cărui 
ordine de zi figurează Importan
te probleme legate de dezvoltarea 
gimnasticii. Din partea federației 
noastre de specialitate, participă 
la aceste lucrări Nicolae Vieru, 
secretar general, și Maria Iones- 
cu, antrenor federal. pentru 
cursurile de arbitri internaționali 
organizat cu acest prilej au făcut 
deplasarea Emilia Liță, Elena Firea 
șl lostf llldl.

să definitiveze cele două 
chipe care urmează să 
startul în apropiatul Tur 
Franței.

Comunicatul U.C.I.P. a pro
vocat o mare fierbere printre 
cicliști și îndeosebi printre 
cei cu rezultate „pozitive". 
Gimondi și Motta, de exem
plu, se află la Roma (contra- 
analizele se fac în laboratoa
rele Institutului de medicină 
sportivă de l'a Acqua Ace- 
tosa, în apropierea capitalei). 
Ei se străduiesc să obțină 
permisiunea de a asista per
sonal la contra-analize, înso
țiți de medici și avocați.

Intr-o declarație făcută pre
sei, Gimondi a susținut cu 
toată tăria că nu este vino
vat. „Pot să jur — a spus el 
— pe ce am mai scump, că 
nu mi se poate aduce nici o 
imputare pentru comportarea

e- 
ia 
al

tul cu rezultatele controale
lor antidoping a avut un larg 
ecou' și în presă. Titlurile 
sînt șocante ca însăși conți
nutul comunicatului: „Ciclis
mul e în criză", „A izbucnit 
scandalul dopingului în 
Giro", „Turul Italiei, revolu
ționat" etc.

Punctul de vedere general 
exprimat de presă nu neagă 
necesitatea acestui control a- 
vînd menirea să reîntroneze 
o atmosferă sănătoasă în 
sportul în care, de obicei, 
planează atîtea bănuieli pri
vind corectitudinea concuren- 
ților. Ceea ce critică ziarele 
este sistemul de control. Iată 
ce scrie ziarul „Stampa" în 
acest sens : „Sistemul de con
trol adoptat în Turul Italiei 
este greșit. Trebuie să se facă 
în fiecare etapă control și 
trebuie să se găsească posi-

Acești tineri, care înalță cu 
mult zel deasupra capului o 
respectabilă roată de car sînt 
canotorii englezi care se pregă-

tesc pentru întrecerile olimpice 
din Mexico. Antrenorul lor, 
Leslie Williams, le-a introdus

Trimisul nostru special, CONSTANTIN ALEXE, transmite:

VARȘOVIA GĂZDUIEȘTE AZI MECIUL
• Ieri a părăsit Capitala, In- 

dreptîndu-se spre Prszemzyl, un 
lot de floretiști români care vor 
participa la campionatele inter
naționale de scrimă ale Polo
niei. Au făcut deplasarea Tănase 
Mureșanu, ionel Drîmbâ, Mihat 
Țiu, luliu Falb, ștefan Ardelea- 
nu, Ștefan Haukler, Adriana Mo- 
roșan, Rodica Văduva și Eva 
Lenghel.

• Sîmbătă și duminică, Ia 
Moscova, se va desfășura 
concursul internațional de 
atletism organizat de ziarul 
„Pr a v d a“. La întreceri 
vor participa și alergătorii 
români Andrei Barabaș, Ni
colae Mustață, Ilie Cioca, 
Ion Căpraru, Ortwin Schei
ble, Nicolae Ion și Mircea 
Neamțu.

• Săritorii Melania Decuseară, 
Pantellmon Decuseară și Gheor- 
ghe Baican au plecat ieri la 
Varșovia, pentru a participa, 
sîmbătă și duminică, la un con
curs internațional (trambulină 
și platformă).

• Sîmbătă și duminică se va 
desfășura o nouă competiție in
ternațională de caiac-canoe, Re
gata Viena, la care participă șl 
un lot de sportivi români. As
tăzi, urmează să plece la Viena 
caiaciștii A. Vernescu. A. Sclot- 
nic, H. Ivanov, M. Turcaș, D. 
Ivanov, A. Calenîc și C. Covaliov.

Termometrul de pe balconul ca
merei " - ’ -. - • . - - •
lului 
arată 
Peste 
o căldură neobișnuită.

De ce am ținut să remarc 
acestea ? După meciul R.

de la etajul 9 al hote- 
Metropol, unde locuiesc,

— la umbră ! ! —
capitala Poloniei s-a

33°. 
lăsat

toate 
F. a 

Germaniei—Brazilia (se știe : 2—1 
pentru gazde), antrenorul Aimore 
Moreira declara la Stuttgart că 
oboseala drumului lung peste 
Ocean, imprudența de a pro
grama primul meci în Europa 
cu formația vest-germană, adver
sar greu de întrecut, care a 
arătat și o condiție fizică ex
cepțională, lipsa de omogenitate 
a tinerei sale echipe, și mai 
ales, ACLIMATIZAREA în Eu
ropa (element asupra căruia a 
insistat șl dr. Silvio Pachlo, vice
președinte al Federației. bfazi-

liene de fotbal) i-au împiedicat 
pe brazilieni să joace la valoa
rea lor. Dar, a trecut aproape o 
săptămînă de la venirea pe bă- 
trînul continent. Oboseala, cred 
că a dispărut. Cit privește acli
matizarea, brazilienii au toate 
motivele să se simtă ca la ei 
acasă. La soare, termometrul 
srăta azi dimineață 45° și asfal
tul frige ca nisipul de pe plaja 
Copacabanei.

Conducătorii organelor sportive 
din Varșovia și antrenorul națio
nalei — J?. Koncewicz și-au ex
pus, în cadrul unei conferințe de 
presă, părerile despre acest meci, 
iar antrenorul a anunțat forma
ția : Kostka—Vinkler,
Oslizlo, Latocha—Dejna, 
Tmijewski, Lubanski, 
Jarosik.

Jucătorii brazilieni ;

Gmoch, 
, Blaut— 

Sadele, 

au sosit

marțl șl după o ușoară plimbare 
au trecut la odihnă. Puțină lume 
i-a văzut la față pe Jairzinho, 
Tostao șl Edu, deși multe mii de 
perechi de ochi l-au căutat cu 
insistență. Miercuri dimineața ei 
au apărut în fața hotelului. Edu 
nu mai prididea să-șl pună au
tograful pe cărțile poștale, pe 
cutiile de chibrituri, pe simplele 
petice de hîrtie. ' 
te impresionează, 
ani. E un fel de 
tură. La ora 7,43 
reștiulul) toată 
autobuz .și-l aștepta pe antreno
rul Martira. La ora 8, echipa a 
plecat la masaj. Despre formația 
care va juca (n.r. astă seară) nu 
putem spune prea multe, deoa
rece sînt posibile remanieri, lată 
cum va arăta ea probabil : Clau
dio— C. Alberto, Jurandir, Joel, 
Rildo, Danilson, Gerson, Borges, 
Jairzinho, Tostao și Edu.

Intilnirea va fi condusă de 
Arhipov (la centru), ajutat de 
Kazakov șl Hodin, toți din 
U.R.S.S.

Fizicul său nu 
E și tînăr : 18 
Rele, în mlnla- 
(8,45 oră Bucu- 
lumea era în

SEMIFINALELE
CAMPIONATULUI

MONDIAL DE ȘAH
care va opune 
sovietici Tal și

Prima întilnire, 
pe marii maeștri...............
Korcinoi, se va desfășura la Mos
cova, cu începere de la 25 iunie. 
Cea de-a doua semifinală, SpassKl 
— Larsen, este programată la 
începutul lunii iulie în orașul 
suedez Malmo.

Pentatlonistii români au evoluat
J

satisfăcător in Bulgaria

Corespondentă din Sofia

INTERES JUSTIFICAT PENTRU MECIUL
DE GIMNASTICA BULGARIA-ROMANIA

In capitala Bulgariei s-a 
desfășurat săptămîna trecută 
un concurs internațional de 
pentatlon modern, la care au 
participat: echipa olimpică 
a Uniunii Sovietice, reprezen
tativa României, precum și 
două selecționate bulgare. 
Tinerii sportivi români au a- 
vut o comportare merituoa
să, stfbliniată ca atare de 
specialiștii care au urmărit 
întrecerea. După succesul în
registrat în proba de călărie, 
cîștigată de formația țării 
noastre, D. Spîrlea, M. Cos
mescu, C. Călina și Gh. 
Zamfir s-au străduit ca și în 
celelalte probe să se ridice

la nivelul valoroșilor lor ad
versari. La individual sînt de 
remarcat cîteva locuri frun
tașe ocupate de sportivii noș
tri : călărie: M. Cosmescu 
(3) 1080 p ; scrimă : C. Călina
(3) 961 p; înot: D. Spîrlea
(4) 1033 p. Cu rezultate mai 
bune la înot și cros, echipa 
noastră 
poziție 
mentul 
sat pe
după echipele U.R.S.S. (14 900 
p) și Bulgaria I (14 231 p).

ar fi putut obține o 
mai bună în clasa- 
final, în care s-a cla- 

locul III (13 236 p),

Gh. TOMIUC 
antrenor coordonator

Apropiatele întîlniri dintre 
gimnaștii bulgari și români 
(cea dintre echipele feminine 
este programată ia Sofia la 
sfîrșitul acestei săptămîni) au 
o semnificație deosebită, ele 
desfășurîndu-se cu numai cî
teva luni înaintea J.O, de la 
Ciudad de Mexico. Echipa fe
minină a Bulgariei speră în- 
tr-o bună comportare în me
ciul de sîmbătă și duminică, 
astfel ca să-și asigure se
lecția pentru marea confrun
tare din toamnă. în ce pri
vește formația care va fi a- 
liniată în întîlnirea cu re
prezentativa României, este 
de reținut tinerețea gimnas
telor, vîrsta medie a echipei 
fiind de 20 de ani. Nici una 
din actualele componente ale 
formației țării gazdă nu a 
participat la J.O. de la To
kio, iar cu excepția Măriei 
Karașka și Anastasiei Mițeva, 
nici la ultimele ediții ale

campionatelor mondiale sau 
europene. Antrenoarea Sto- 
ianka Anghelova ne-a decla
rat că este mulțumită de for
ma elevelor sale și că speră 
că ele vor avea o bună com
portare în meciul cu Româ
nia. Deja patru dintre gim
nastele care vor alcătui echi»- 
pa bulgară sînt cunoscute: 
Maria Karașka (24 ani), A- 
nastasia Mițeva (17), Velica 
Stoianova (21), Vanea Mari- 
nova (17). Pentru celelalte 
două locuri candidează 
șanse
(20), Raina Kirkova (20) și 
Ianka Velikova (16). Gimnas
tele bulgare se află de cîteva 
zile în pregătire pe muntele 
Vitoșa, de unde se vor în
toarce în preajma meciului.

Iubitorii de gimnastică din 
Sofia așteaptă cu mult in
teres confruntarea dintre 
gimnastele bulgare și ro
mânce.

CU 
egale Vesela Pasova

Toma HRISTOV

Sub această denumire, sue
dezii au creat o replică demnă 
la marea întrecere pe schiuri 
de la Vasa care reunește, anual, 
la start mii de concurenți de 
toate vîrstele.

Turul lacului Vattern este o 
competiție populară de ciclism 
la care și-au anunțat participa
rea peste 2 000 de iubitori ai 
sportului ,cu pedale. Printre 
aceștia se află funcționari, 
muncitori, medici, ziariști, ra- 
dioreporteri.

De reținut că nu este vorba 
de o întrecere cu dimensiuni de 
promenadă. Ea se desfășoară 
pe o distanță de 300 km într-o 
singură etapă. Ca și „Vasalop" 
este o probă de rezistență pen
tru toți cei ce se cred în stare 
de performanțe sportive.

Nu sînt rare cazurile cînd 
proprietarii de cai de curse din 
occident se ascund sub nume 
fictive pentru a eluda rigorile 
fiscului.

Cu prilejul unor mari vînzări 
de cai de curse care au avut 
loc la Newport (S.U.A.) a făcut 
senzație faptul că noul proprie
tar al mînzului Vaguely Noble, 
adjudecat pentru suma record 
de 384 000 de dolari, nu exista 
în nici un anuar hipic- Noul 
proprietar al valorosului mînz 
poartă numele de J. Brandy 
Berry Bush. Cercetările făcute 
au dus ia un rezultat surprinză
tor : dl. J. Brandy Berry Bush 
este, de fapt... un cîine de 
vinătoare al cărui stăpîn i-a do
nat, — cu acte în regulă, acest 
mînz și j-a făcut și un cont la 
bancă.

Este , adevărat că, potrivit le
gilor americane, un animal poa
te deveni moștenitor de bunuri 
dar de aci și pînă la a fi pro
prietar de cai de curse!...

telexradiotelefon.
S-AU ÎNCHEIAT campionatele 
feminine de gimnastică ale Ceho
slovaciei. întrecerile au fost net 
dominate de campioana olimpică 
și mondială Vera Ceaslavska, care 
șl-a adjudecat titlul cu un total 
de 78,30 puncte.

LA MELBOURNE (în bazin de 
25 m). tînărul înotător australian 
Graham White, în vîrstă de 17 ani, 
a cîștigat proba de 1 500 m liber 
cu performanța de 16:59,4.

SPRINTERA SOVIETICĂ Galina 
Buharina a fost cronometrată pe 
distanța de 100 n? cu timpul de 
11.4. Proba de 200 m a revenit 
Vere! Popkova, cronometrată in 
23,8.■
A ȘASEA ETAPA a Turului ciclist 
al Elveției (Sierre — Bellinzone, 
191 km) a fost cîștigată de sporti
vul elvețian Rolf Maurer în 
5h 37:32. Conduce elvețianul Pfen- 
r.lnger.

A CONTINUAT turneul de tenis 
de la Roehampton (Anglia) — 
calificare pentru Wimbledon. S-au 
disputat partidele din turul n. 
Iată cîteva rezultate : masculin : 
Zuleta (Ecuador) — Soeters (O- 
landa) 6—0, 6—3, 4—6, 5—7. 6—3 ; 
Crotta (Italia) — Drossart (Belgia) 
3—6, 6—3. 5—7. 6—4, 7—5 ; Hom- 
bergen (Belgia) — Dixon (Anglia) 
6—0. 6—3, 6—1.

PE CIRCUITUL de la Hocken
heim (R.F.G.) s-a desfășurat 
cursa internațională automobilis
tică de viteză (formula II), în care 
victoria a revenit sportivului au
striac Jochen Rindt pe o mașină 
„Brabham". El a parcurs 203 km 
în lh 01:41 (medie orară 197,5 km). 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Jacky Oliver (Anglia), pe „Lotus", 
Kurt Ahrens (R.F.G.), pe „Brab
ham" și Pedro Rodrlguez (Mexic), 
pe „Tecno". Unul dintre princi
palii favorițl al cursei, neozeelan
dezul Chris Amon, a abandonat.

„Reuniunea 
excelentă 
deși mixtă și lipsită de nu
meroși campioni, ceea ce ne 
liniștește în privința viito
rului intrucît majoritatea 
boxerilor noștri sînt foarte 
tineri.

Să ții piept românilor, vice- 
campioni ai Europei, este o 
performanță cu atit mai me
ritorie cu cit tunisienii n-au 
prezentat decit dubluri.

Intr-adevăr, în timpul dis
putelor, superioritatea oaspe
ților a părut netă și eviden
tă, dar nici o clipă boxerii 
noștri nu au coborît brațele. 
Ei n-au fost surclasați nici o 
clipă.

Trebuie să evidențiem mai 
ales victoria lui Mahmoud 
Ladjili — deși oarecum con
testată — asupra campionu
lui european Gîju Nicolae. Un 
meci nul ar fi fost mai echi
librat, dar, după discuții, 
victoria a revenit lui Ladjili, 
mai activ și mai îndemînatic, 
mai ofensiv.

Pe de altă parte, Khema- 
ies Aounallah a produs și el 
o surpriză, in sec. 20 a re
prizei secunde, cînd și-a făcut 
K.O. adversarul, Chivăr Gheor- 
ghe, la ieșirea dintr-un un-doi.

Cea de a treia victorie tu
nisiană a revenit ușorului 
Abdallah Dahman, pe care 
l-am sfătui să fie mai calm, 
și să nu-și mai avînte capul 
înainte.

Trebuie felicitat și Hamadi 
Mojeri pentru excelenta sa 
comportare in meciul cu An
tonia Vasile. Acesta, 
însîngerată, a fost 
învingător. Decizia 
foarte contestată de 
zenți și ni se pare 
joasă pentru român.

In ceea ce-i privește pe 
boxerii români, ei posedă 
aproape toți același box cla
sic.

Semnalăm, în sfirșit, că 
ultima întilnire s-a terminat 
înainte de limită, o dată cu 
buretele aruncat de antreno
rul echipei tunisiene, pentru 
a-l salva de K.O. pe Kilani 
Jaoudi. Intr-adevăr, la o 
contră de dreapta a românu
lui Monea Ion, semigreul tu
nisian a fost trimis la po
dea".

cu fața 
declarat 
a fost 

cei pre- 
avanta-

TURUL CICLIST al Luxemburgu
lui s-a încheiat cu victoria rutie
rului Eddy Schutz (Luxemburg), 
învingătorul a parcurs cel 741 km 
ai traseului în i9h 37:06. Pe locu
rile următoare în clasamentul fi
nal s-au clasat : Haast (Olanda) la 
1:32, Brodero (Italia) la 7:10 și 
Samyn (Franța) la 7:46.

TURNEUL INTERNAȚIONAL de 
fotbal pentru juniori, disputat la 
Milnchen. a fost cîștigat de for
mația Kickers Offenbach. Pe locu
rile următoare s-au clasat echipe
le V.F.B. Stuttgart. Austria Viena, 
O.F.K. Belgrad, Bayern Milnchen 
și A.C. Milan. In ultima zi a com
petiției s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Austria Viena — 
O.F.K. Belgrad 1—0 : Kickers Of
fenbach — V.F.B. Stuttgart 2—0 : 
Bayern Milnchen — A. C. Milan 
1-0.

PINGEON Șl POULIDOR 
IN FRUNTEA ECHIPEI

DE CICLISM A FRANȚEI
PARIS, 19. — Marcel

Bidot, directorul tehnic al 
echipei de ciclism a Fran
ței, a alcătuit formația în 
vederea ..Turului Fran
ței". Echipa cuprinde pe 
Roger Pingeon, Raymond 
Poulidor, Jean Pierre Ge
net, Bernard Guyot, Jean 
Jourden, Anatole Novak, 
Christian Raymond, Ray
mond Riotte, Jose Samyn 
și Jean Stablinski. Nu au 
fost încă stabiliți cicliștii 
de rezervă.

Patru candidate la 
dictul arbitrilor: de
Hana Vorlikova A cîștigat, conform așteptărilor, mtiltipla 
Vera Ceaslavska
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campioană de gimnasticătitlul de
la stingă, Jindrn Kostalova, Bohumila

R. S. Cehoslovace
Vera

a
Rimnakova, 
campioană mondială și

așteptînd ver- 
Ceaslavska și 

olim pică 
Foto i C.T.K.

la ÎNCHIDEREA ediției
NOU RECORD ITALIAN LA SĂRITURA CU PRĂJINA: 5,10 m

ROMA. — în cadrul competiției de atletism pe echipe „Cupa Italia*4, Renato 
Dionisi a îmbunătățit, din nou, recordul național la săritura cu prăjina, rea li zi nd perfor
manța de 5,10 m. Vechiul record era de 5,03 m și fusese stabilit de Dionisi cu cîteva zile 
în urmă.

BOXERUL ELZE SE AFLĂ TOT ÎN COMĂ
KOLN. — S-a împlinit o săptămînă de cînd boxerul vest-german de categorie mijlo

cie. Jupp Elze.se află în comă, de pe urma loviturilor primite în cursul meciului susținut 
cu italo-argentinianul Carlo Durro, pentru titlul european al categoriei. Medicii clinicii univer
sitare din Koln, unde Elze este supus unei atente îngrijiri, au declarat că speră să-l 
salveze pe boxer.

JIUL ÎNVINGĂTOARE ÎN CONGO-BRAZZAVILLE
BRAZZAVILLE. — In cadrul turneului pe care îl întreprinde actualmente în Congo- 

Brazzaville, echipa de fotbal Jiul Fetroșeni a întîlnit formația locală „L’Etoile de Congo". 
După un joc echilibrat, fotbaliștii români și-au adjudecat victoria, cu scorul de 2—1 (1—0).

SEMIFINALELE CUPEI SPANIEI LA FOTBAL
MADRID. — Tragerea la sorți a întîlnirilor din semifinalele Cupei Spaniei la fotbal a sta

bilit următoarea ordine a jocurilor: Atletico Madrid — Barcelona și Real Madrid cu învingătoarea 
din meciul Elche — Celta.

Elze.se

