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Principala diferent» intre apor
tul de masă șl aportul de per
formanță este obiectivul diferit 
al primului față de cel de al doi
lea. Dacă pentru marea masă a 
practlcanțllor sportului țelul șl 
Implicit și rezultatul activității 
lor este dezvoltarea fizică armo
nioasă. Împletită cu relaxarea, 
cu odihna activă pe care o asi
gură o ocupație diferită șl com
pensatoare față de cea profe
sională. scopul principal al spor
tivului ajuns intr-o categorie 
fruntașă de clasificare este vic
toria in Întrecere. Intr-adevăr, 
stadiul de pregătire a unui 
sportiv fruntaș, rezultatul antre
namentelor numeroase șl Înde
lungate, al Însușirii elementelor 
de tehnică și tactică, se obiecti
vează, se concretizează doar In 
cadrul unor competiții. Valoarea 
unul sportiv se apreciază de pu
blic, de arbitri și de forurile 
sportive nu după intențiile lui șl 
nici după speranțele investite In 
el, ci, exclusiv, după rezultatele 
obținute in competiție. Cu cit un 
concurs este de mal mare Im
portanță, cu atît șl rezultatele 
obținute In cadrul lui (bune sau 
proaste) au un răsunet mal 
mare, atlrnă mal greu In pal
maresul sportivului. Din cele a- 
rătate derivă dorința normală șl 
sănătoasă a sportivului de per
formanță da a obține un rezultat 
cit mai bun, lupta Iul pentru în- 
tiietate. Desigur că o analiză 
motivational» a acestei dorințe 
de a Înv ige ar dezvălui o mare 
varietate de mobllurl, de la cele 
materiale la cele sociale, tre- 
cînd prin multiple forme de îm
pletire ale acestora, cu pondere 
mai mare intr-o direcție sau alta 
și avlnd grade diferite de Inten
sitate de la un sportiv la altul. 
Factori! determinant! în structu
rarea acestor mobiluri țin de do
meniul personalității, al caracte
rului sportivului, fiind, deci, sus
ceptibili influențelor mediului și 
educației.

Dorința, sau, mal corect spus, 
voința de a Învinge este Însoțită 
de o stare specială, cunoscută 
sub numele de stare de start, ca
racterizată printr-un lanț de mo
dificări blo-flzlo-psihologice care 
diferă de la un sportiv la altul

și riteodat* chiar la același 
sportiv, în diferite împrejurări. 
Starea de start poate fi ste
nică, mobilizatoare a tuturor 
resurselor fizice șl psihice ln ve
derea efortului de autodep&slre 
sau dimpotrivă, astenică, tnhibl- 
tivă, demobilizatoare, ln funcție 
de ‘ 'importanta concursului, pre-

ludith MOSCU
cercetător principal 

la Institutul da Psihologie 
al Academiei R.S.R.

(Continuare în pag. a 3-a)

LA VARȘOVIA, 
MELANIA DECUSEARĂ 

ÎNVINGĂTOARE
LA TRAMBULINĂ

Coneurînd alături de sări
toare din alte 6 țări, repre
zentanta României, MELANIA 
DECUSEARA, a obținut în 
întrecerea de la Varșovia lo
cul I la trambulină, totalizînd 
380,35 p. La platformă, Mela
nia Deeuseară a realizat, de 
asemenea, o performanță re
marcabilă, clasîndu-se pe lo
cul secund (235,60 p), după 
campioana europeană a pro
bei, cehoslovaca Milena Duch- 
kova (269,65 p).

La băieți, au fost înregis
trate următoarele rezultate: 
trambulină : 1. J. Kovalevskl 
(Polonia) 378,25 p : 2. R. Lo
ken (Norvegia) 346,40 p ; 3.
Gh. Baican (România) 344,80 
p ; 4. P. Deeuseară (România) 
336,75 p ; platformă : 1 w. 
Wejsak (Polonia) 427,35 p ;... 
6. Gh. Baican 344,70 p ;... 8. 
P. Deeuseară 334,45 p.

Au participat săritori din 
Polonia, Austria, Cehoslova
cia, Suedia, Olanda, Norvegia 
șl România.

ȘI ACUM, REPRIZA A II-A
A BARAJULUI!...
• Ultimele declarații înaintea meciurilor de la Timișoara• Progresul caută
o ambianță mai plăcută la... Lipova • Nici Gloria Birlad nu disperă

I MAI PRESUS
DE INSTINCT

Oaidă și Naghi într-un pasio
nant duel pentru minge. Fază 
din meciul Progresul-Crișul, 
disputat în prima etapă.

Foto : S. BAKSI
(Citiți în pag. a 3-a rela

tările trimișilor noștri la me
ciurile turneului de baraj).

Finiș în întrecerile 
școlilor profesionale

După ce atleții școlilor pro
fesionale și tehnice de 4 ani 
au pus capăt disputei lor, a- 
tenția. celor care urmăresc în
trecerile elevilor s-a concen
trat fie asupra handbalului, 
fie asupra fotbalului sau vo
leiului. Pe stadioanele „23 
August" și Tineretului și pe 
baza sportivă Olimpia aproape 
70 de echipe de fete și băieți 
și-au disputat sau își dispută 
șansele de a cuceri una din 
cele 5 cupe, precum și meda
liile de aur, argint sau bronz. 
După 4 zile de întreceri, echi
pele de fete au încheiat ostili
tățile. Dovedind o pregătire mai 
completă, echipa Școlii profe
sionale F.C.T. București a ocu
pat — neînvinsă — primul loc

și a cucerit, astfel, titlul de 
campioană. Locurile doi și trei 
au fost ocupate, în ordine, de 
echipele școlilor profesionale 
Agricola Sibiu și Comerciala 
Tg. Mureș. La handbal fete, 
titlul a revenit formației Șco
lii profesionale poligrafice Di- 
mitrie Marinescu Buc.

întrecerea băieților a ajuns 
în faza turneelor finale. Din 
cele 18 
cîștigat 
finală, 
seria 
sînt
petrol Moreni, de mine Petro- 
șeni, metalurgică C. Turzii, 
C.F. București, MTANA Giur
giu și UCECOM Timișoara. 
Joi se va cunoaște și aici cam-

echipe de fotbal 6 și-au 
dreptul de a juca în 

ocupînd primul loc în 
respectivă. Finalistele

echipele șc. prof, de

fi-
e-

pioana. La handbal, turneul 
nai a ales cele mai bune 4 
chipe din cele 18 participante : 
„Chimia" Oraș Gh. Gheorghiu- 
Dej, Gr. șc. energ. Craiova, 
M.I.U. Tg. Mureș șl „Cerami
ca" Jimbolia, care au și sus
ținut primele meciuri. Chimia a 
învins detașat (29—19) formația 
craioveană, în timp ce mureșe
nii au obținut victoria pe muche 
de cuțit (19—18) în fața elevilor 
din Jimbolia.

La volei, s-au calificat în tur
neul final Chimia Copșa Mică, 
23 August Buc., Agricola Sibiu 
și Centrocoop Rm. Vilcea.

Primele rezultate : Chimia-23 
August 3—0, Centrocoop-Agri- 
cola 3—1.

Apărarea la semicerc a fost străpunsă.. încă un gol pentru mureșeni. Fază din meciul M.I.V. 
Tg. Mureș — „Ceramica" Jimbolia

Trimisul nostru special, CALIN ANTONESCU transmite:

HMÂlISniE MASTRÎ ÎNVINGĂTOARE
NEGOTIN, 25 (prin tele

fon). — Astăzi, jumătate din 
populația acestui mic orășel, 
situat la cîțiva kilometri de 
Dunăre, a venit la stadionul 
din localitate. Jocurile din ca
drul grupei preliminare a 
„Trofeului Tajmaidan" rezer
vat echipelor feminine, a 
stîrnit după cît se vede, un 
interes neobișnuit, justificat 
însă prin faptul că echipele 
prezente la Negotin se nu
mără printre cele mai bune 
din Europa.

După deschiderea festivă, în 
primul meci s-au întîlnit se
lecționatele Uniunii Sovietice 
și Ungariei. Cele două echipe, 
foarte bine cotate (handba
listele maghiare sînt cam
pioane ale lumii), au oferit 
o întîlnire extrem de echili
brată, presărată însă cu mul
te durități. Conduse la pauză, 
jucătoarele sovietice și-au re
venit în repriza secundă, 
prin acțiuni bine dirijate de 
pe semicerc, au reușit să ega
leze si în cele din urmă să 
învingă: 17—14 (8—10).

In cea de a doua partidă, 
selecționata României a avut

în reprezentativa secundă a 
Iugoslaviei un adversar foarte 
rapid și agresiv în apărare. 
Fără să forțeze prea mult, e- 
chipa noastră a obținut vic
toria cu scorul de 11—7 
(7—4). Cu toate că n-au fost 
solicitate prea mult de ad
versare, reprezentantele noas
tre au comis o serie de gre
șeli, mai ales în apărare. Au 
înscris Franz (•'), Băicoianu 
(3) și Arghir pentru selecțio
nata noastră și Karabatici (3),

Zejak (2), Parezanovici (2) 
pentru reprezentativa secundă 
a Iugoslaviei. A arbitrat bine 
I. Gherman, Uniunea Sovie
tică. Mîine (n.r. azi) ora 18,30 
(ora Bucureștiului), echipa 
noastră va întîlni reprezenta
tiva Uniunii Sovietice într-un 
meci important în vederea 
obținerii calificării.

In celălalt joc al cuplaju
lui, reprezentativa secundă 
a Iugoslaviei întîlnește echi
pa Ungariei.

Triunghiularul atletic
Olanda — România — R. F. G.
în localitatea Osanbruck din 

R. F. a Germaniei se va des
fășura la sfirșitul săptămînii 
intilnirea internațională de at
letism dintre echipele repre
zentative feminine ale Olan
dei, României și R.F.G. Este a 
treia ediție a meciului dintre 
formațiile României și Olan
dei și prima dintre cele ale 
României și R. F. a Germa
niei.

La Varșovia va avea loc

'simbătă și duminică tradițio
nalul concurs internațional 
„Memorialul Janusz Kusocins- 
ki“ iar la Berlin, incepind de 
joi, sint programate întrecerile 
concursului speranțelor olim
pice. Au făcut deplasarea în 
R.D.G. între alții : P. Lupan. 
C. Staicu, G. Barbu, VI. Ho- 
doș, Alina Popescu, Viorica 
Recu, Elena Mirza, Viorica 
Brad.

Incepind de miine

fascinanta poveste 
a Jocurilor Olimpice 

fiecare joiIn
un
o

nou episod,
nouă ediție

Epopeea sportului mondial 
în foileton :

MINI-ROMANUL
JOCURILOR OLIMPICE
MODERNE

dupâ- amiaza in Capitală

DINAMO—STEAUA
Miine

Prima parte a cam
pionatului național de 
polo se apropie de sfîr- 
șit. Au mai rămas de 
jucat partidele Ind. 
linii Timișoara — I.C.F., 
Crișul Oradea — Pro
gresul București (re- 
programate în retur) și 
mult așteptatul derbi 
DINAMO — STEAUA.

Meciul, va avea loc 
mîine după-amiază, de 
la ora 18,30, în bazinul 
Dinamo, el . prezentînd 
un plus de atractivi ța
țe prin faptul că ma
joritatea jucătorilor 
susceptibili de a fi se
lecționați în echipa o- 
limpică evoluează în 
aceste două formații

LA POLO
fruntașe, neînvinse în 
actuala ediție.

în dorința de a asi
gura meciului condiții 
de desfășurare cît mai 
bune, federația de spe
cialitate a invitat pen
tru conducerea întîlni- 
rii un arbitru din Un
garia.

ÎN AȘTEPTAREA CELEI DE A 8-a ȘEDINȚE •••

De la durerosul eșec 
înregistrat de sporti
vii noștri la campiona
tele europene de tenis 
de masă desfășurate la 
Lyon au trecut două 
luni. Prin urmare, vre
me suficientă pentru 
comentarii, ca părerile 
să se sedimenteze iar 
concluziile să se cris
talizeze. In sfirșit, opt 
săplămini inseamnă o 
perioadă mai mult de
cit îndestulătoare pen
tru ca pe baza consta
tărilor, a învățăminte
lor trase, să se înceapă 
o activitate ' laborioasă 
în scopul reciștigării de

către tenisul de masă 
românesc a pozițiilor 
fruntașe în arena inter
națională. Or, in inter
valul amintit s-au ți
nut nu. mai puțin decit 
șapte ședințe de ana
liză la diferite niveluri 
(a opta va avea loc 
joi), însumind peste 20 
de ore de discuții.
luat parte — de la 
la caz — jucători, 
trenori, membri ai 
derației ca și tovarăși 
din conducerea secției 
jocuri și a Biroului 
C.N.E.F.S. Rezultatul ? 
I.a ora actuală, nu exis-

Au 
caz 
an- 
fe-

tă încă o apreciere a- 
supra activității de pînă 
acum (nu s-a dat nici 
un calificativ), iar mă
surile de viitor sînt in 
...studiu (dezvoltarea a- 
cestei discipline spor
tive, definitivarea pla
nurilor de pregătire și 
alcătuirea colectivelor 
de antrenori cu preci
zarea responsabilităților 
etc.). De ce această șe- 
dințomanie ? Ce se in- 
timplă ? Se > 
cumva trecerea 
două luni ?

așteaptă 
altor

C. COMARNISCHI

SĂ STĂM DE VORBĂ, 
COPII!

Am fost întotdeauna un 
mare iubitor de copii, — și 
cei care sînt mai apropiați 
de generația mea știu că în 
sportul atît de drag mie și 
vouă, fotbalul, m-am ocu
pat cu preferință de pregă
tirea jucătorilor de vîrsta 
voastră.

Vreau să fiu iarăși între 
cei mici, dar acum altfel de- 
cît în trecut, folosind admi
rabilul prilej și sprijin pe 
care mi-1 acordă, mie și vouă, 
„Sportul", ca să pot conduce 
din coloanele acestui ziar 
antrenamentele unui număr 
imens de copii, răspîndiți pe 
toată suprafața țării...

Pe vremea cînd eram ca 
voi și nu știam ce înseamnă 
antrenor, ghete de fotbal, te
ren gazonat, cei care visam 
să ajungem fotbaliști de re
nume am pornit-o cam de la 
7—8 ani, cu mingi de cîrpă, 
ghemotoace de pîslă și bășici 
de porc, luptîndu-ne cu ele 
pînă seara tîrziu, dornici să 
ne asemănăm cu idolii noștri 
din marile echipe de atunci.

în acele timpuri nu existau 
sfaturi scrise. Noi copiam pe 
jucătorii vestiți și le imitam 
execuțiile tehnice, însă, desi
gur, empiric. în orice caz, 
nu uitam să ne însușim și 
numele modelului preferat I

Și voi purtați astăzi nume 
celebre, știu că lui Vasilică 
îi mai ziceți și Corso, că 
Iliuță e Albert și că tu, 
neastîmpărate Nicusor, care 
nici n-ai împlinit 9 ani, îți 
spui în secret că ești Dumi- 
triu II. Nu mai voirbesc de 
impetuosul Aurel, drjbleru' 
cartierului, de 10 ani și ju

Petre STEINBACH
(Continuare tn pag. a 3-a)

Vacanța a început. Mi 
de elevi din toate școlile 
patriei își petrec zilele de 
odihnă in tabere, la mare, 
la munte, în cele mai fru 
moașe stațiuni. Fotografia 
alăturată a surprins un as 
pect din tabăra de la Sna- 
gov.

Foto: ȘT. CIOTLOȘ

Petre Steinbach
Văzut de Neagu RADULESCU
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D
icționarele și manualele de 
specialitate precizează câ in
stinctele sînt lanțuri complexe 
de reflexe ereditare, care de
țin un mare rol în relațiile 
viețuitoarelor cu mediul, rol 

invers proporțional cu superioritatea 
gradului de evoluție.
" „Homo sapiens", ființa superevoluatâ, 
râmîne totuși tributar, prin ontogenia 
și filogenia sa, instinctelor. Daca omul 
ar înceta sâ se hrănească, să doarmă, 
să se ferească să procreeze, dacă s-ar 
împotrivi acestor porniri ale căror ră
dăcini se pierd departe în încrengă; 
turile primare, el ar înceta să mai 
existe ca individ și, implicit, ca specie. 
Instinctele sînt, așadar, pentru om o 
garanție a continuității sale în univers, 
sînt ceea ce era contactul cu pămîntui 
pentru Anteu în încleștarea sa cu 
Herakles.

Omul a dobîndit însă cu timpul însu
șiri care-l deosebesc profund de restul 
viețuitoarelor: rațiunea, capacitatea de 
a discerne, de a deosebi binele de 
rău, necesarul de inutil, posibilitatea 
de a anticipa. în lupta permanentă de 
dobîndire a bunurilor, nu numai a 
celor vitale, dar și a celor superflue, 
omul s-a ridicat deseori deasupra instinc
telor, dominîndu-le, supunîndu-le, dimi- 
nuîndu-le rolul. în ultima vreme se 
doaime mai puțin, odihna activă o 
înlocuiește tot mai mult pe cea totală, 
alimentația se drămuiește tot mai mult 
în funcție de necesitățile calorice.

Dacă ar fi ținut seamă de forța 
nativă a instinctului, de teama de 
necunoscut și de primejdii, omenirea 
n-ar fi pătruns în micro și în macro- 
cosmos. Dacă Pasteur, Koch sau Fle
ming nu și-ar fi dăruit timpul și riscat 
viața, milioane de oameni ar mai fi 
răpuși astăzi de micro-organisme no
cive. Dacă Amundsen, Perry, Hillary, 
Cousteau sau Tazieff nu aveau curajul 
să-ndrăznească, polii pămîntului, Eve- 
restul, oceanele și vulcanii erau și 
astăzi necuceriți. Toți aceștia s-au 
dăruit unei cauze, unei idei, unui 
ideal. S-au dăruit total, așa sum Van 
Gogh, Luchian, Carusso s-au dăruit 
artei lor, creînd pînă în ultima clipă 
a vieții lor.

Sportul are mari afinități cu arta — 
prin aceea că cel care luptă pe stadion 
poate fi privit ca un artist, atît prin 
vocație, cît și prin dorința sa de dă
ruire. Dominarea instinctelor are, mai 
cu seamă în sportul de performanță, 
un rol decisiv. Coborîrile boberilor sau 
schiorilor, escaladele de necrezut ale 
„sportivilor fără spectatori", salturile 
în abis ale parașutiștilor, vitezele de 
bolid ale automobiliștilor de curse, 
cer, fără îndoială, o stăpînire de sine 
mai presus de instinct.

Sînt mulți acei care, copleșiți de 
pasiunea pentru sport, deși învinși, 
revin, atacă și cîștigă. Unele fapte 
în acest sens sînt de-a dreptul incre
dibile. Aviatorul român Gheorghe Băn- 
ciulescu zboară cu ambele picioare 
amputate, fiind primul om din lume 
care, acum patru decenii, realizează 
acest lucru. înotătorul și poloistul ma
ghiar Halassy a jucat în naționala tării 
sale cu laba unui picior tăiată, parti- 
cipînd la trei olimpiade consecutiv. 
Un caz excepțional s-a petrecut la 
Olimpiada din 1952 — cînd Kăroiy 
Takăcs a cîștigat proba de pistol viteză, 
ca și la Olimpiada de la Londra din 
1948. Faptul e remarcabil doar prin 
aceea că același Takăcs și-a pierdut, 
înainte de 1948, brațul drept într-un 
accident, dar prin voință, considerată... 
supraomenească, și-a antrenat celălalt 
braț, obținînd rezultate la fel de înalte. 
Mulți alpiniști își văd colegii de tură 
înghițifi de fisuri sau crevase și totuși 
continuă, ani și ani, acest joc pe viață 
și pe moarte.

Presa informează că Moduit concu
rează pentru culorile Franței cu 
glezna entorsată, că Bercelino joacă 
un meci lovit grav, că portarul Coman 
apără mai mult de o repriză cu o frac
tură, iar în caseta cu amintiri dragi 
se află clișeul Linca, cel care în 1956 
la Melbourne, boxînd cu un deget frac
turat, a adus României prima medalie 
olimpică de aur la box. Pe marele 
alergător Alain Mimoun, rana căpă
tată în cursul ultimului război mondial 
nu l-a împiedicat să cîs'ige proba de 
maraton, la Melbourne în 1956.

Respect pentru acești oameni, care 
au continuat pînă la izbîndă o luptă 
pe care alții ar fi părăsit-o fără re- 
mușcări.

„Sportul de performanță are nevoie 
de fanatici", spunea campionul olimpic, 
scriitorul și inginerul luri Vlasov. Cine 
simte chemarea înaitelor piscuri ale 
gloriei, cine se crede născut i pentru 
a face să se cînte imnul ‘ării see pe 
toate lungimile de una-ă, acela trebuie 
să renunțe la multe din obișnuințele 
călduțe ale traiulu1 domestic și să pă
șească cu hotărîre neclintită spre împli
nirea visului său sportiv.

Dorin ALMAȘAN
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.După constituirea consili
ilor județene pentru educație 
fiziaă ți sport, cițiva activiști 
ai Federației de turism-i și 
alpinism au efectuat un lung 
periplu' prin țară ca săicon- 
state, cum s-au organioat fi 
cum tși duc activitatea comi
siile de turistm și alpănism 
de pe teritoriul unui iimpor- 
tant număr del județ».

Si au pornit pe terete, acti
viștii federației, cu o-însem
nată doză de optimism ! Un 
optimism justificat pentru că 
legătura directlă — acum — 
intre comisiile de turism și 
alpinism, județene, municipa
le și orășeneștii și secțiile de 
specialitate din cadrul aso
ciațiilor și cluburilor ar fi 
trebuit să se traducă intr-o 
îndrumare maii eficace, in- 
tr-o dinamizare și o ampli
ficare a activității de turism 
și alpinism. Dar — din pă
cate — realitatea de pe teren 
a contrazis, adeseori foarte 
categoric, tot ceea ce din 
punct de vedere teoretic pă
rea foarte logic.

Iată ce ne-a redatat, fn a- 
ceastă problemă, tov. 
CERCHEZEANU, activist 
F.R.T.A. :

„în București ca și în
dețele Sibiu, Brașov și Mara
mureș am găsit o situație, în 
general, satisfăcătoare. Exis
tă o preocupare mai susți
nută pentru extinderea acti
vității de turism și alpinism 
și, bineînțeles, s-au realizat 
lucruri lăudabile.

în schimb, în județele Ar
geș, Buzău, Botoșani, Brăila, 
Galați și Mehedinți s-ar fi 
zis că oamenii n-au auzit 
în viața lor de turism și 
alpinism pentru că la crea
rea consiliilor județene pen
tru educație fizică și sport 
secțiile de turism și alpinism 
au fost pur și simplu omise. 
Alte consilii județene, cum 
ar fi cele din Covasna. Gorj, 
Olt și Timiș, și-au format co
misii de specialitate dar n-au 
prevăzut în bugetele lor nici 
măcar fondurile necesare or
ganizării concursurilor prevă
zute în calendarul republican.

în această ambianță de ne
păsare nici nu ne mai miră 
faptul că etapa pe asociație 
a concursurilor de orientare 
turistică din cadrul campio
natului republican nu s-a des
fășurat în majoritatea secți
ilor. Chiar și acolo unde au 
fost luate unele măsuri orga
nizatorice, aceste concursuri 
nu au putut avea loc din 
lipsă de fonduri. Repartizarea 
fondurile necesare secțiilor 
de turism 
făcut cu _ „ __
uneori la extrema limită. în 
județul Prahova, de exem
plu, există 23 secții de turism 
și 7 de alpinism. Știți cîte 
din ele au primit fonduri ? 
Doar două sau trei ! O situa
ție sumbră am găsit în jude
țele Dîmbovița, Vrancea, Ba
cău și altele".

— alpinism s-au 
o zgîrcenie dusă

Cum ar putea fi reme
diată această stare de lu
cruri care a adus orienta
rea turistică și alpinismul 
într-o ingrată postură de 
cenușărese. Iată ce 
spus, in continuare, 
locutorul nostru :

ne-a 
inter-

este„Avînd în vedere că 
vorba de sporturi eu carac
ter aplicativ foarte important, 
ar trebui ca birourile con
siliilor județene pentru edu
cație fizică și sport, cu spri
jinul U.T.C.-ului și al con
siliilor sindicale să acorde un 
sprijin mai larg și mai con
cret dezvoltării activității în 
domeniul orientării turistice 
și alpinismului. Consiliile a- 
sociațiilor sportive au datoria 
să analizeze modul în care 
își desfășoară activitatea sec
țiile de această specialitate, 
să ia măsuri pentru alocarea 
fondurilor necesare organiză
rii concursurilor și procură
rii materialelor necesare".

In atenția A.C.R

Colții „MINA DRACULUI"

wMINA DRACULUI"
0 captivantă (și de loc infernală) atracție turistică a Ciucașului

Faima frunții de piatră a 
Ciucașului (1959 m alt. max.), 
care contemplă de la înălțime 
toată acea imensă îngrămădi
re de munți scunzi din „cotul 
Carpaților", sau a creneluri
lor și jghiaburilor pline cu 
săritori, străjuite de „doro
banții" Tigăilor Mari, au 
făcut de mult înconjurul ță
rii. Dar, aici, mai sînt și alte 
frumuseți pline de originali
tate, pe care turiștii le vizi
tează cu multă curiozitate: 
„Colții Natrii" puțin 
noscuți, izvoarele seci 
Delghiului, formidabila gru
pare de stind „Mina Dra- 
cului", sfineși și ciuperci, ba
be „stind la sfat", plaiuri cu 
bujori de munte, pajiști al
pine în care unduiesc tufe 
de afine.

Pentru a înlesni pătrunde
rea turiștilor spre zona înaltă

CHIAR ATlT
Fiind unul dintre partici

panții la cea de a treia ediție 
a Raliului României, consider 
necesar să discutăm public u- 
nele aspecte negative ale 
competiției.

Pornim de la alegerea tra
seului. Articolul 2 din regu
lamentul raliului precizează 
că scopul principal al acestei 
competiții este cunoașterea 
frumuseților patriei. Surprin
zător insă, spre deosebire de 
anul trecut 
dificil, ne-a 
rite colțuri 
tuala ediție 
cern bunăoară prin 
Sibiu, Mediaș, Brașov de cite 
trei 
409 
cîte 
cru

cînd traseul, deși 
purtat prin dife- 
ale țării, în ac- 
ne-a silit să tre- 

orașele

DE ROZ...

a Ciucașului au fost construi
te cabanele Muntele 
Ciucaș, Babarunca.

Despre prima din 
cabane (1260 m alt.) 
spune cuvinte de laudă mo
tivate de modernizarea in
terioarelor și îmbunătățirea 
aprovizionării la nivelul eelor 
mai înalte exigențe. Este o 
cabană foarte solicitată și de 
cele mai multe ori tixită cu 
vizitatori automotorizați (șo
sea pînă la cabană). De a- 
ceea turiștii de munte se

Roșu,

aceste 
se pot

cu-
ale îndreaptă deseori mai sus, 

cale de cca l*/2 oră, spre go
lul alpin unde se află cabana 
Ciucaș (1550 m alt.), singura 
din zona 
Ciucaș.

Această 
în ultimul 
glijată de 
care aparține administrativ),

alpină a munților

cabană veche și 
timp destul de ne- 
I.S.B.C.-Sinaia (de

a fost preluată de un caba- • vecinată, în bazine 
nier-mandatar. în felul a- 
cesta, cabana care a stat o 
bucată de vreme închisă și 
neîngrijită a reintrat în cir
cuitul sezonului turistic din 
acest an. Inițiativa este lău
dabilă, dar trebuie să spunem 
că la această bază turistică 
mai sînt multe de făcut. Tu
riștii iubitori de munte, mai 
ales în zilele de sărbătoare, 
nu găsesc loc de găzduire în 
condiții minimale din cauza 
capacității reduse a cabanei.

Aducerea cîtorva corturi la 
cabană, care să fie închiriate 
în caz de necesitate, se im
pune de urgență. în afară de 
reparațiile de care cabana 
are absolută nevoie, mai tre
buie rezolvată problema apei 
de băut prin captarea izvoa
relor temporare din zona în-

colec-
toare.

Cabana Babarunca 
alt.) este situată lîngă 
Mîneciu-Satulung 
aflîndu-se destul 
de zona înaltă 
Ciucaș (3—4 ore) 
general, mai puțin solicitată 
de drumeți...

Fie că urcăm de la ca
bana Muntele Roșu, fie că 
începem traseul de la cabana 
Ciucaș, fie că ostenim pe un 
drum foarte frumos de la 
Babarunca pe sub muntele 
Tesla și Tigăile Miel vom fi 
cu prisosință răsplătiți de 
frumusețea acestor munți, 
peste care domină vîrful Ciu
cașului.

(900 m 
șoseaua 

Brașov ; 
de departe 
a munților 
ea este, în

Text și foto :
Ing. N. POPESCU

WEEK-END PE PATRU ROTI
In timp ce pe trei itinerare 

ale țării se întreceau auto- 
mobiliștii care luaseră star
tul în Raliul României, din 
șoseaua Kiselef, porneau în
tr-o „cursă de agrement" zece 
automobile ale salariaților 
uzinei „Electronica*. Traseul 
grupului de la „Electronica" 
a urmat întrucîtva pe cel al 
concurenților din raliu care 
luaseră plecarea din Bucu
rești, în așa fel îneît etiche
tele de la parbrizuri — 
„A.C.R. Electronica" — stîr- 
neau adeseori nedumerire pe 
șosea.

Dar, pentru că am în
soțit pe tot parcursul micul 
grup de automobiliști, să vă 
relatăm cum au petrecut a- 
cest sfîrșit de săptămînă.

Spre deosebire de cei în
scriși în raliu, cei 10 auto
mobiliști însoțiți de familii 
au parcurs 5—600 de kilo
metri (dus și întors) într-o 
ordine remarcabilă. Nu s-au 
admis viteze mai mari decîț

cele normale, nu s-au anga
jat dispute între acceleratoa
rele 
850, 
viei 
torii 
tru

diferitelor mărci : Fiat 
Gordini, Trabant, Mosk- 
etc. Mai mult, organiza- 
acestui week-end pe pa- 

roți (conducătorii cer

cului A.C.R. Electronica, prin 
inimoșii I. Popescu și V. De- 
leanu, ajutați de Filiala A.C.R. 
București) au avut grijă ca, 
pe cel mai greu traseu, coloa
na să fie însoțită de o mașină 
de asistență rutieră a A.C.R.

reșteni cu ospitalitatea celui 
care așteaptă musafiri anun
țați din timp. Ca atare, cu 
sprijinul O.N.T. s-au rezer
vat 12 camere confortabile 
în motel și două căsuțe pe 
terenul de camping, astfel că 
întregul grup a petrecut șîm- 
bătă seara într-un mod ett 
se poate de agreabil. Nelipsiții 
pui în mujdei de usturoi, 
stropiți cu specialități de 
Drăgășanl și-au făcut apari
ția fn restaurantul motelului, 
spre a completa buna dispo
ziție a excursioniștilor.

Duminică dimineața s-au 
vizitat stațiunile Călimănețti 
și Olănești, apoi mănăstirea 
Bistrița, după care s-a făcut 
un popas mai lung la mote
lul „Topologu" pentru replie
rea echipajului, în vederea 
drumului ce mai era de par
curs pînă la București.

Pentru duminică vă recomandăm:

O VIZITA IN SATUL ȘIRNEA
0 așezare pitorească și o interesantă manifestare folclorică

Turistul amator de inedit 
sau, în orice caz, de lucruri 
mai puțin cunoscute, poate 
face la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni o excursie în care 
frumusețea peisajului se îm
pletește strins cu farmecul 
inefabil al tradițiilor popu
lare, cu căldura unei ospita
lități care te îndeamnă să 
revii cu plăcere pe acele 
meleaguri.

în satul Șirnea, situat pe 
drumul care traversează Car- 
pații peste pasul Branului, 
are loc duminică „sărbătoa
rea laptelui", un ritual ce 
amintea de „sîmbra oilor" 
din Maramureș, fiind legat de 
plecarea turmelor de oi spre 
pășunile din munți. El
da prilej turistului să cu
noască unul din obiceiurile 
ancestrale ale poporului nos
tru și totodată un pitoresc 
sat de munte.

Colaboratorul nostru, ing 
EMILI AN ILIESCU, cunoscut 
autor de ghiduri turistice, vă 
prezintă în cele ce urmează 
acest sat cu porțile larg 
chise turiștilor.

va

des-

,,Experiment Șirnea'*
„Satul Șirnea nu este 

cu|, pe harta turistică și
Ire

ne

mirăm de ce !“ Citatul este 
extras din articolul ce poartă 
titlul „EXPERIMENT ȘIR
NEA" publicat de un grup de 
turiști belgieni în ziarul de 
limbă flamandă „GAZET 
VAN ANTWERPEN". După 
ce evocă emoțiile călătoriei 
de-a lungul șerpuitoarei șo
sele Brașov-Bran-Giuvala. 
autorii articolului se arată 
entuziasmați de pitorescul 
peisajului și de valoarea ar
tistică a folclorului local 
(costume, obiecte de uz cas
nic, cîntece, dansuri etc.),

Satul Șirnea, așezare tipică 
de munte, este adăpostit la 
poalele masivului Piatra Cra
iului. Gospodăriile localnici
lor sînt risipite pe ambii ver- 
sanți ai unei văi înguste, 
unele dintre ele ureînd pînă 
sus, pe greabănul picioarelor 
de munte ramificate din spi
narea ca de uriaș monstru 
diluvian a Pietrii Craiului, 
masiv ce închide zarea din
spre miază-noapts cu pereți 
înalți de calcar. De pe prid
vorul caselor aninate sus pe 
culmi, privirea zboară de
parte, dind roată unei pano
rame de uimitoare frumusețe. 
Unul mai mîndru decit al
tul, se înșiră de jur împrejur

coloșii de stîncă ai masivi
lor Piatra Craiului, Postăva
rul, Piatra Mare, Bucegii, 
Leaota și, iarăși, Piatra Cra
iului. Cea mai cuprinzătoare 
priveliște o avem, însă, pe 
cea de lingă monumentul 
eroilor, situat pe vf. Micului 
la care se ajunge ureînd, din 
centrul satului, timp de un 
sfert de oră.

Accesul la Șirnea se face 
pe un drum local (patru kilo
metri) ramificat din șoseaua 
Bran-Cîmpulung, cu puțin 
timp înainte de a se ajunge 
la Giuvala. Din localitate por
nesc trasee turistice (din pă
cate, încă nemarcate) care 
conduc către: Piatra Craiu
lui 4>/3 ore; cabana Curmătu
ra. 4'/a ore ; cabana Brustu- 
ret, 45 minute ; peștera Dîm- 
bovicioara, o oră ; peștera Ur
șilor, 2 ore ; peștera Lilieci
lor, o oră ; piscul Păltiniș 
(1340 m alt.), 30 minute.

în Șirnea există un birou 
turistic condus de inimosul 
profesor Nicolae Fruntaș. 
De aici se pot obține infor
mații pentru alcătuirea pro
gramului de excursie sau spri
jin pentru organizarea unui 
sejur mai îndelungat (cazare, 
masă, plimbări, vizita mu
zeului etnografic local etc.).

(privilegiu de care se bucură 
toți membrii clubului). Aceas
tă măsură de prevedere și-a 
dovedit rostul mai ales între 
Pitești și Rm. Vîlcea, 
unuia dintre 
s-a blocat frîna din față. Ru- 
tieristul Ene Tudor a acordat 
asistența tehnică necesară și 
scurtul popas ,,forțat" din sa
tul Racovița s-a 
bine.

Motelul „Cozia" 
Oltului a primit 
grupul automobiliștilor bueu-

Olimpia COLCERIU

ori ! Am făcut deci circa 
km pe același traseu, de 
trei ori. Psihic, acest lu- 
ne-a obosit pe toți, mai 

mult chiar 
impusă, și 
avea nimic 
sus-arătat.
pentru organizatori era mult 
mai simplu să ne treacă prin 
același punct de control de 
3 ori ! De asemenea, 
că cei circa 1 700 km 
desfășurat numai pe 
neexistind o singură 
care să pună la încercare în- 
demînarea și rezistența con
ducătorilor cit și a mașinilor, 
a lipsit această competiție de 
una dintre caracteristicile e- 
ser.țiale ale unui raliu : dru
muri variate și dificile, prin 
locuri diferite. Este cunoscut 
faptul că includerea drumuri
lor dificile și variate se face, 
în afară de motivele de mai 
sus, și pentru compensarea 
valorii mașinilor care partici
pă. Acest lucru a fost cerut 
de concurenți și de presă îna
inte de stabilirea traseului 
celei de a treia ediții, însă, 
din păcate, A.C.R. nu a vrut 
să țină seama — consider cu 
totul neîntemeiat!

Cu privire la media orară 
impusă, părerea unanimă a 
participanților este aceea că 
nu e normal să se ceară a- 
ceeași medie unei mașini de 
1500 cmc, ca și celei de 850 
cmc. Această fixare uniformă 
a mediei orare a dus la un 
efort disperat al mașinilor de 
mic litraj (personal am văzut 
unele mașini de 850 și 1000 
cmc, mergînd cu viteza de 
120—130 km oră, pe porțiuni 
periculoase) pentru a putea 
ține pasul cu turismele de 
1 500 sau chiar peste 1600 
cmc. In aceste condiții, este 
clar pentru oricine că un cla
sament general astfel întoc
mit nu poate ilustra sub nici 
un motiv realitatea.

După prima fază a raliului, 
așa-numită de concentrare — 
am avut un răgaz de 2 ore, 
în jurul orei 23, la Brașov. 
Nu a reușit nimeni să înțe
leagă de ce organizatorii nu 
ne-au îngăduit să stăm în 
mașini, fiind siliți să stăm 2 
ore în picioare pe străzi, unii 
și fără îmbrăcăminte cores
punzătoare, întrucît nu ne 
așteptam la o asemenea mă
sură. (Explicația organizato
rilor, în sensul că se evită 
umblatul la mașini, este lip
sită de orice temei întrucît 
parcul era păzit de organiza
tori). De reținut și faptul că 
acestea se petreceau înainte 
de începerea fazei a doua, a- 
dică înainte de parcurgerea 
a 1 258 km și a nouă probe 
speciale 1

Unii dintre noi ne-am bu
curat să fim duși, cu un mi
crobuz, la locul de cazare fi
xat de organizatori, la o școa
lă, sperind intr-un mir re
paus. Am fost cazați însă în
tr-o sală de sport în care se 
găseau 7—-8 saltele, pe jos (și 
noi eram de fapt circa 80 de 
participanți !). Este incalifica
bilă această lipsă de grijă a

decit viteza orară 
in orice caz nu 
comun cu scopul 

Evident, însă, că

faptul 
s-au 

asfalt, 
etapă

organizatorilor față de aler
gători.

Conform regulamentului, 
probele speciale se fac con- 
tracronometru, din minut în 
minut, în ordinea numerelor 
de concurs. Ca urmare, ele 
se fac cu circulația oprită și 
asigurată, ca și in cursele de 
viteză in coastă. Consider re
gulamentul deficitar intruc.it 
nu se prevede textual ce se 
intimplă în situația in care 
un concurent plecat în cursă 
este ajuns de următorul, mai 
ales că acesta din urmă, din 
cauza configurației traseului 
(viraje scurte cu distanțe 
mici intre ele), nu poate efec
tua depășirea, sau în orice 
caz nu depășește în trombă. 
Dintr-o greșită înțelegere a 
situației, deși se putea asi
gura telefonic sosirea concu
rentului plecat, acest lucru 
nu s-a făcut. Personal, mi s-a 
dat drumul peste concurentul 
din față, pe care, ajungindu-1 
într-un viraj, nu l-am putut 
depăși (derapase) decit cu 
multă grijă și evitind de puțin 
un accident. Situații asemă
nătoare au avut și echipajele 
Sclia-Papană, Cristea Eugen-; 
Tafet ș.a. De altfel, organi
zatorii, dîndu-și tîrziu seama 
că greșesc, au început să dea 
plecarea din 2 in 2 minute, 
dar cei dezavantajați au ră
mas dezavantajați, pierzînd 
minute prețioase, care de fapt 
au viciat clasamentul.

Dacă anul trecut 
tehnică și medicală 
prezentă tot timpul, 
an 
ta. 
că 
ță

7? 
asistența 
a fost 
în acest 
totul al-situația a fost cu

Am aflat la sfîrșitul cursei 
cele trei mașini ile asisten- 
tehnică s-au plimbat în 

Brașov, sau cite puțin spre 
Mediaș și Rupea. Acest lu
cru l-a simțit nu numai cel 
de al doilea echipaj feminin 
care, avînd o pană de electri
citate, ușor reparabilă da un 
specialist, a fost nevoit să 
piardă în cimp peste o oră, 
făcînd apoi eforturi disperate 
pentru a recupera, ci și alte 
echipaje care au avut defec
țiuni tehnice. Lipsa acestor 
mașini de asistență tehnică a 
dus Ia abandonuri ce puteau 
fi evitate. Am spus lipsa, re- 
ferindu-mă la inexistența lor 
pe traseu, ele stind în Bra
șov, în loc să urmeze cursa, 
bineînțeles la viteza lor nor
mală de deplasare. Această 
lipsă de grijă nu poate fi 
motivată de organizatori, fiind 
o chestiune mai mult decît 
elementară. Este cunoscut 
faptul că la ciclism, de pil
dă, prezența mașinilor de a- 
sistență tehnică și operativita
tea cu care acționează înlătu
ră defecțiunile tehnice fără< 
a afecta din timpul concuren
tului. în ceea ce privește 
siștența medicală, arăt 
după răsturnarea suferită 
autoturismul în care mă 
flam, deși aveam contuzii 
tit eu cit și coechipierul 
este drept, nu grave — nu am 
întilnit în circa 800 km de tra
seu nici o ambulanță care să 
ne dea îngrijirile necesare !

Doresc ca aceste scurte re
latări din concurs să contri
buie la înlăturarea pe viitor 
a lipsurilor constatate, pentru 
ca ele să nu umbrească păr
țile pozitive, clipele de ade
vărată bucurie pe care le-ani 
trăit toți cei care am luat 
startul în această 
competiție. Eram la 
comună, cînd unul 
concurenți a întrebat 
mă: „dacă sintem 
la start, o luăm 
ceput ?“ Fiecare din cei pre- 
zenți și-a dat seama că ar fi 
făcut-o fără ezitare.

n
ea 
de 
a- 
a-

dificilă 
masa 

dintre 
în glu- 

chemați 
de la in-

Nițolae JACOB

cînd
autoturisme i

încheiat cu

de pe valea 
și găzduit

Campionii
de alpinism
la tineret

Duminică s-a desfășurat 
în masivul Bucegi finala 
campionatului republican de 
alpinism pentru tineret. In 
ciuda condițiilor atmosferice 
defavorabile și a greutăților 
de traseu participanții la fi
nală au obținut rezultate re
marcabile. Clasamente finale, 
la fete : 1. Institutul de Pe
trol, Gaze și Geologie-Bucu- 
rești (Nițescu Georgeta, San
da Paraschivescu, Maria Bră- 
nescu și Eva Sekeli) ; 2. Di
namo Brașov ; 3. Grivița Ro- 
șie-București : băieți:
Armata I-Brașov (L. Cociș, 
P. Dragoș, I. Irodon);
Armata II-Brașov: 3. Dina* 
mo-Brașov.

1. A.S.

2. A.S.

Locuri de popas

CABANA COSTEȘTI
re- 
po- 
ca- 
un 
pe

bana poate fi folosită pentru 
sejururi mai lungi dar, în 
general, ea este un loc de 
pornire către cetățile dacice 
de la Biidaru și Costeștj, sau

la vestigiile celei mai impor
tante cetăți, 
Muncelului.

la Grădiștea

O. S.

cabană se poate 
cursele regulate 
pînă la stația 
km de cabană)

tot
o

29

Situată la o altitudine 
lativ joasă (560 m), într-o 
iană plină de farmec, 
bana Costești constituie 
excelent loc de popas
drumul ce pornește din Orăș- 
tie ducînd de-a lungul Văii 
Grădiștei (21 km) spre im
presionantele vestigii ale ce
tăților dacice din munții O- 
răștiei.

Accesul la 
face folosind 
de autobuze 
Costești (2,5
sau cu trenul forestier.

Cabana funcționează 
timpul anului asigurînd 
cazare confortabilă pentru
persoane în încăperi ce dis
pun de instalații electrice și 
de apă curentă. De asemenea, 
pe fiecare palier, cabana are 
băi șl instalații sanitare. în 
timpul sezonului turistic, se 
prepară la cabană mîncăruri 
calde, Iar în extra sezon func
ționează un bufet bine apro
vizionat.

Datorită gonîortului său, ca»

intruc.it
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STATUTUL PROVIZORIU

AL F.R, FOTBAL (III)
Toată filiera activității 

fotbalistice, enunțată în pro
iectul de Statut • al F.R.F., 
este frustrată în bună mă
sură de posibilitatea de a 
lua inițiative proprii, de la
titudinea de a acționa cu si
guranță în perimetrul său. 
In general, treptele ei sînt 
reduse la postura de execu
tante. De pildă, prima atri
buție a biroului secției și 
clubului de fotbal, prevăzu
tă în statutul provizoriu, este 
aceea de a „realiza sarcini
le eu privire la dezvoltarea 
activității fotbalistice". Iată, 
deci, cum nici la nivelul uni
tăților propriu-zis productive 
nu primează, prin statut, 
dreptul de a concepe și de 
a acționa în conformitate cu 
viața acestor celule vii. Drept 
care n-ar contraveni eu ni
mic intereselor generale pri
vind dezvoltarea activității 
fotbalistice.

Pentru sublinierea acestei 
concepții, lectura statutului 
descoperă încă și alte argu
mente. Conferința Federației 
române de fotbal este a- 
preciată drept organul supe
rior al Federației (avînd în 

Subordine Comitetul federal 
și Biroul federal) și nu al 
întregii activități fotbalistice.

Ca un reflex al acestei de
ficiențe, printre atribuțiile 
Conferinței federației, Comite
tului și Biroului federal în- 
tîinim trecute sarcini și drep
turi fără semnificație sub
stanțială, minore, multe din
tre ele Inserate, avem im
presia, numai ca să ofere 
sentimentul unui amplu re
pertoriu de misiuni. Nume
rotarea atribuțiilor Biroului 
federal, de exemplu (organ 
voluntar, cu o compoziție e- 
terogenă) epuizează aproape 
literele alfabetului, dar prin
tre ele găsim aliniate ca : 
„elaborează calendarul anual 
al competițiilor republicane"... 
(de ce nu face acest lucru 
comisia de competiții, Biroul 
federal avînd doar datoria 
să-l ratifice ?); „selecționează 
și organizează pregătirea e- 
chipei naționale" (atunci care

(Urmare din pag. 1)

mătate, care nu vrea să se 
mai tundă de cînd .a văzut 
la televizor meciul Manches
ter United-Benfica Lisabona 
și pretinde coechipierilor de 
stradă să-1 strige .Best* și 
nu altcum 1

Eu nu rid de poreclele 
voastre, ba zic chiar că ori
care din voi poate deveni, ca 
și cei pomeniți mai sus, ve
dete de fotbal în țară și pe 
mapamond, căci nimic 

.rju-i cu neputință cînd îți 
pui ceva serios în minte și 
mergi eu strășnicie pe dru
mul hotărît. „Omul care tre
ce prin zid" nu-i numai 

titlul unui film care s-a ju
cat în anii trecuți pe ecra
nele Capitalei. într-un fel, 
fiecare dintre noi putem tre
ce prin zid, oricare copil poa
te ajunge un mare jucător 
de fotbal. Atîta numai că pen
tru asta e nevoie să dorești 
fierbinte un lucru și apoi 
să muncești fără răgaz ca 
să-1 poți dobîndi.

E bine să știți, de Ia în
ceput, că secretul, marele se
cret al reușitei, este cuprins 
într-un unie cuvînt: TEH
NICA.

Ca să ajungeți la ea va tre
bui să învățați de pe acum, 
fără nici o întîrziere, depli
na stăpinire a mingii. Acest 
lucru trebuie să-1 învățați 
singuri, trebuie să stăpîniți 
și să jonglați balonul, cu mult 
înainte de a face cunoștință 
eu viitorul vostru antrenor 
de la club. De-abia după a- 
ceea veți învăța o mulțime 
de alte lucruri, despre care 
însă nu vom vorbi acum.

Ați văzut atîtea meciuri de 
fotbal ale celor mari.

Cînd se ratează de la 3 
metri sau se trag la poartă 
șuturi înalte cît Foișorul de 
foc, să știți că nu este alt
ceva la mijloc decît lipsa de 
tehnică individuală în lovi

PE ECRANE

este rostul comisiei de selec
ție și al Colegiului central 
de antrenori ?); „se ocupă 
de formarea și perfecționa
rea antrenorilor, instructori
lor și arbitrilor"... (iată, deci, 
Biroul federal și în postură 
de for didactic !); „studiază și 
sintetizează experiența cadre
lor tehnice și stabilește ori
entarea metodică a instruirii 
jucătorilor din cluburile de 
fotbal și din secțiile asocia
țiilor și cluburilor sportive* 
(prevedere atacabilă din toa
te punctele de vedere); un 
organ voluntar prevăzut să 
se întrunească o dată pe 
lună, în genere, navigînd 
printre atîtea sarcini mărun
te. mai are timp să și stu
dieze experiența cadrelor 
tehnice și să stabilească ori
entarea metodică ? (Dacă ci
neva ne va demonstra că bi
roul vreunei alte federații 
de fotbal din lume se decla
ră competent și îndreptățit 
să gireze astfel de atribuții, 
atunci ne declarăm gata s-o 
recunoaștem public). Proba
bil, că membrii Biroului fe
deral n-au pretins ac^st lu
cru, dar cineva îndrăgostit 
de cantitate a umflat, artifi
cial și inutil, numărul atri
buțiilor acestui organism. 
Multe dintre ele reprezintă, 
de fapt, îndatoriri ale cole
giului central al antrenorilor, 
ale colegiului arbitrilor, ale 
comisiei centrale de competi
ții etc. Și încă una care nu 
mai necesită comentarii : Bi
roul federal „elaborează tex
tul românesc oficial al re
gulamentului internațional de 
joc“.

Din suita de elemente pre
zentate se poate descifra 
modalitatea prin care se în
țelege, în cazul fotbalului, să 
se conducă și să se îndrume ac
tivitatea acestuia. Aplicîn- 
du-se tuturor ramurilor spor
tive un numitor comun și re- 
clamîndu-se ca o directivă 
unică să devină axul tuturor 
acțiunilor principale din pe
rimetrul fotbalului, nu vedem 
cum pe viitor acesta ar pu
tea intra într-o conjunctură 
favorabilă.

Remus BOGDAN

rea balonului. Lipsa de teh
nică se răzbună și pe Jucă
torii cei mai cunoscuți, dacă 
n-au învățat-o la timp. Căci 
mingea, capricioasa, jucăușa, 
zburdalnica și înțelegătoarea 
minge nu te ascultă decît a- 
tunci cînd îți știe de frică, 
atunci cînd o stăpînești pe 
deplin. Altfel, îți dă cu tifla 
în nas. Degeaba vei face 
antrenamente eu echipa, vei 
alerga 10 km, neîntrerupt, 
vei fi conștiincios, îți vei 
asculta antrenorul și vei bea 
2 kg de lapte pe zi, reguli 

SĂ STĂM
DE VORBĂ, 

COPII!

foarte bune, de altfel, și care, 
alături de altele, trebuie ur
mate întocmai, dacă nu te-ai 
deprins de mic „să te joci 
eu mingea", nu vei ajunge 
niciodată un mare fotbalist.

Dacă vreți să începeți fot
balul o dată cu primirea car
netului de legitimare într-un 
club, vă spun de pe acum că 
va fi prea tîrziu, că nu veți 
reuși. Poate că în urmă cu 
20 de ani lucrul acesta mai 
era posibil. Astăzi însă, față 
de evoluția și pretențiile fot
balului modern, un jucător 
trebuie să stăpînească, încă 
de la cea mai fragedă etate, 
tehnica jocului cu mingea, cu 
mult înainte de a căpăta pri
mele noțiuni despre concepția 
și tactica de Joc. Baza pe care

„PRONO-BEGA"
TIMIȘOARA ÎS (prin telefon). 

înaintea începerii barajului nu 
puțini erau timișorenii care an
ticipau o soartă neschimbată 
celor patru concurente. Nu o 
dată am auzit „decretlndu-se“ : 
„Mult zgomot pentru o... fur
tună Pe Bega! Distanța de la 
„8“ la „A" nu se poate străbate 
numai intr-o săptămînă. Există 
o diferențiere a valorilor".

Prima zl a barajului a redus 
la tăcere corul scepticilor. După 
cum bine s-a văzut, distanța 
„valorică" de la „B“ la „A" se 
poate străbate nu într-o săptă
mină, ci într-o oră și jumătate ! 
Simplă aparență ? Oare victoria 
Crișului, din prima zi, are doar 
semnificația unui cap de pod 
(spre A) care, ptnă la urmă, va 
cădea ? Dar Politehnica ? Nu 
va avea, oare, echipa gălățeană 
nici un cuvînt de spus in aceas
tă Întrecere cvadripartită ? La 
aceste Întrebări, chiar și foștii 
sceptici dau acum răspunsuri 
foarte variate. Distanța valorică 
a fost uitată și înlocuită eu un 
feeund calcul al probabilităților, 
prin care sînt analizate tot fe-. 
Iul de soluții. Chiar și cele ba
nale, cum ar fi aceea care ad
mite posibilitatea ca la sfirșitul 
barajului toate cele 4 partici
pante să aibă cîte... 3 puncte. 
Soluție teoretic-realizabilă, dar 
practic — de domeniul fanteziei. 
Treclnd peste diferitele variante 
teoretice, vom reține concluzia 
ce apare ca un factor comun 
în multe calcule. Barajul are 
toate șansele să rămină „des
chis" pînă duminică. Chiar 
dacă, să zicem. Steagul roșu în
vinge pe Crișul, brașovenii pot 
pierde locul în divizia A, iar 
orădenii îl pot cîștiga duminică. 
Cum ? In ipoteza că Progresul 
ar obține două victorii Ia rînd 
și un golaveraj avantajos în 
aceste jocuri, echipa bucureș- 
teană s-ar putea califica în vir
tutea lui'; ca și Crișul care — 
prin ultimul său meci — ar 
putea, de asemenea, să-și asi
gure un golaveraj bun. Dar 
toate aceste calcule ale proba- 
lilităților ignoră posibilitățile 
Politehnicii. Deși au luat cel 
mai slab start, gălățenii mai au 
o șansă. O victorie în fața Pro
gresului i-ar relansa în cursă, 
eliminîndu-i definitiv pe bucu- 
reșteni; după cum o victorie a 
„bancarilor" ar amina, pînă la 
jocul Steagul roșu — Progresul 
PRONUNȚAREA ÎN ACEST 
BARAJ.

După cum vedeți, barajul i-a 
transformat pe iubitorii fotba
lului din orașul de pe malurile 
Begăi în matematicieni de cir
cumstanță. Peste tot — în gră
dini, la restaurante, în holurile 
cinematografelor și chiar la 
spectacolul revuistic bucureș- 

trebuie să se clădească toată 
pregătirea voastră de viitor 
va fi deci tehnica individuală 
— și tocmai în această tehnică 
individuală vreau să vă ini- 
țiez, să faceți așadar primii 
pași, cu ajutorul convorbiri
lor și lecțiilor noastre comu
ne, din paginile acestui ziar.

Unii dintre voi au foarte 
mult talent, nu mă îndoiesc, 
căci românul se naște 
nu numai poet ei și fotbalist, 
dar să știți că talentul nu e 
totul, e chiar foarte puțin dacă 
rămîi doar cu el și nu-1 cul

tivi printr-o muncă asiduă și 
organizată.

Va trebui să începeți mun
ca voastră singuri, pe tere
nuri mici, pe spațiile din 
curte, pe un colț de maidan 
sau în fața unui perete înalt, 
nu cu o minge adevă
rată, ci cu o minge mai e- 
lastică și mai ușoară, care, 
este drept, e mai greu de 
stăpînit, dar tocmai de a- 
ceea e cea mai indicată în 
pregătirea voastră.

Veți porni deci de la stă- 
pînirea balonului, veți exer
sa bine și temeinic în a- 
ceastă direcție, dar începînd 
de îndată, de la prima lec
ție, repetînd și revenind me
reu, astfel îneît atunci cînd 
veți păși pentru prima oară 
pe un teren de sport cu di
mensiuni regulamentare și 
porți adevărate, iar antren o- 

tean ^Scandal la Boema", cal
culul șanselor celor patru echi
pe constitui» un ledt-motlv care 
revin» cu insistență.

Opinii, 
pronosticuri, 
speranțe,..

ANTON FERENCZI (Crișul) : 
„Rezultatul ne bucură în du
blă măsură: ne-a prilejuit o 
victorie asupra unei echipe de 
„A" și ne deschide o perspec
tivă spre prima divizie a țării. 
Să știți insă că trăim cu pi
cioarele pe pămînt și apreciem 
că lupta de-abia acum incepe. 
Etapa de miercuri va fi oa
recum decisivă în soarta bara
jului. Referitor la formație, 
ea nu va suferi modificări de
cît in cazul cînd medicul va da

JOCURILE
DE ASTĂZI
TIMIȘOARA (pentru 

„A”) : Steagul roșu Brașov- 
Crișul Oradea, Progresul 
București-Folitehnlca Ga
lați.

ARAD f.<B”) : Chimica 
Tîrnăveni-Gaz metan Me
diaș, Metalul Tr. Severin— 
A, S. Cugir-

BRAȘOV („B") : Victoria 
Roman-Gloria Birlad, Chi
mia Rm. Viloea-Progresul 
Brăila.

Toate meciurile încep la 
ora 17,30.

aviz de joc lui Alexandru 
Naghl".

PETRE RADULESCU (Polit. 
Galați); „Echipa a jucat de la 
egal cu adversarul și „dacă" 
potențialul echipei (3 acciden
tați din perioada pregătitoare- 
Dima, Neagu, Velea) era cel 
pe care-l scontam și se înscria 
un singur gol din ocaziile a- 
vute rezultatul era altul. Apre
ciez ca un fapt pozitiv puterea 
de luptă a elevilor mei. Noi 
nu ne-am spus ultimul cu
vînt. Băieții nu sînt descura
jați și vom încerca totul în 
meciul cu Progresul.

Probabil vom avea și două 
schimbări: în locul lui Dima 
și Lehăduș vor juca Stancu și 
Mure șan."

SILVIU PLOIEȘTEANU 
(Steagul roșu): „După un joc 
specific de baraj, în care lupta 
a fost arma principală a ambe
lor echipe, am ciștigat dato
rită unui plus de luciditate. 
Pentru mine, Politehnica Ga
lați a constituit o plăcută con
firmare și, astfel stind lucru- 

rul vă va arunca prima min
ge, voi s-o primiți ușor, în
tr-un vîrf de bocanc și să 
vă jucați cu dînsa zîmbjnd.

Vreau să mă pricepeți bine, 
tehnica nu trebuie să fie un 
scop în sine, căci atunci în
seamnă că devenim jongleri 
sau artiști de circ ; noi tre
buie să folosim deplina stă- 
pînire a balonului, în con
strucția fazelor de joc, pen
tru interesul jocului colectiv 
al echipei.

★
Vom face împreună un 

număr de lecții, din care 
prima va fi „acomodarea cu 
mingea". Vor urma, în ordi
ne : lovirea mingii (cu pi
ciorul și capul), oprirea și 
preluarea mingii; conducerea 
mingii ; aruncarea de Ia mar
gine ; jocul portarului; mar
carea și demarcarea, depo
sedarea.

Va trebui să exersați 30— 
60 minute zilnic, planificîn- 
du-vă în așa fel timpul, în
eît să nu neglijați pregăti
rea școlară. Lucrați cu min
gi de cauciuc, care fiind mai 
mici, mai ușoare și mai e- 
lastice, vă vor da posibilita
tea să ajungeți mai repe
de la stăpînirea perfectă a 
mingilor „adevărate", de mai 
tîrziu.

Dacă unii dintre voi sînteți 
înscriși în cluburi, vă veți 
organiza timpul în așa fel 
îndît să puteți efectua nea
părat și exercițiile pe care 
le voi indica în lecțiile noas
tre. Mai ales acum — cînd 
aveți vacanța de vară și o 
puteți folosi din plin.

Cu ce vîrstă începem ?
Pornind de la 7 ani, ele

vii mei pot avea oricare din 
vîrștele copilăriei.

Bineînțeles, exercițiile sînt 
bune pentru orice tînăr in
diferent de etape, și chiar 
pentru adulți, însă cursul 
meu este destinat în primul 
rînd vouă, micii mei fotba
liști de mare viitor!

rile, de ce nu pot fi II echipă 
In loc de 16 T

Echipă pentru meciul cu Cri
șul o voi stabili miercuri di
mineață după consultarea cu 
medicul și cu... mint însumi 
în noaptea premergătoare me
ciului."

Atmosfera din tabăra Pro
gresului nu am sondat-o, de
oarece bucureștenii și-au mu
tat sediul în frumoasa stațiune 
Lipova.

M. POPESCU fi P. ARCAN 
coresp. principal

Tur de orizont
la poalele Tîmpei

BRAȘOV 25 (prin telefon) 
Fără nici o rezervă, putem 
anticipa că a doua etapă pen
tru barajul diviziei B de la 
Brașov va fi aprig dispu
tată.

Interesant de remarcat că 
astăzi pe stadioanele „Tinere
tului" și „Metrom" se vor în- 
tîlni între ele formațiile în
vingătoare duminică, adică 
Chimia Rm. Vîlcea și Pro
gresul Brăila și, respectiv, 
cele învinse, Victoria Roman 
și Gloria Bîrlad.

Luni, pe una din aleile 
Tîmpei, i-ani întîlnit pe 
bîrlădeni; Erau tare abătuți. 
Nu-și puteau explica evolu
ția lor așa de slabă. Funda
șul Răileanu, căruia i se im
pută contribuția la deschi
derea scorului, Otic, Trăznea 
și portarul Szalad, eu care 
am stat de vorbă, nu. găseau 
încă justificare pentru slaba 
lor comportare și ne-au asi
gurat că, în jocul de azi, se 
vor strădui să șteargă impre
sia penibilă lăsată duminică. 
Progresul Brăila s-a antrenat 
luni după amiază timp de 
două ore pe stadionul Tine
retului, iar marți antrenorul 
Angelo Economu a ținut o 
ședință tehnică pentru pre
gătirea jocului cu Chimia 
Rm. Vîlcea. Marți diminea
ță, cîțiva dintre jucători, por
tarul Rădoi, luhasz, Buturez 
și Turcu au fost consultați la 
policlinica din localitate de
oarece au încă contuzii din 
jocul de duminică. Din a- 
ceastă . cauză, antrenorul brăi- 
lean nu și-a definitivat echi
pa. în cazul în care medicul 
va reuși să-i recupereze pe 
cei' amintiți, antrenorul in
tenționează să alinieze ace
lași „11“ ca în meciul cu 
Gloria. Și Chimia Rm. Vîl
cea s-a antrenat luni după 
amiază, însă pe : stadionul 
din Poiana Brașov. Marți di
mineață, toți jucătorii echi
pei au vizionat un film..Con
ducerea tehnică a echipei va 
opera unele schimbări în for
mație.

P. VINTILA și C. GRUIA 
coresp. principal

TINEREȚEA
FATĂ IN FATĂ CU RUTINĂ

ARAD, 25 (prin telefon). — Cea 
de-a doua etapă a turneului de 
baraj, care programează parti
dele Chimica Timăveni — -Gaz 
metan Mediaș (pe stadionul 
U.T.A.) și Metalul Tr. Severin — 
A.S. Cugir (pe stadionul C.F.R.), 
etapă în • care fostele divizionare 
B vor suporta asaltul tinerelor 
calificate din divizia C, se con
sideră aici a fi hotărîtoare. Se 
semnalează îngrijorare în tabe
rele echipelor din Tr. Severin și 
Tîrnăveni, cărora le vor lipsi Bu- 
dănescu și. respectiv, Solomon, 
eliminați din joc în -prima etapă 
și suspendați pe două etape de 
comisia de organizare a baraju
lui. După ultimul antrenament al 
Chimicei Tîrnăveni, antrenorul 
Șt. Brassai și-a manifestat teme
rile : „Am pășit cu stingul în 
acest baraj și sarcina noastră 
este cu atît mai dificilă mîine 
(n.r. azi). E greu să înfrunți o 
echipă ca Gaz metan Mediaș fără 
etțiva titulari. Vegh (cu întindere 
de ligamente) și Solomon (sus
pendat) vor lipsi sigur din echi
pă. încercăm să-1 recuperăm pe 
Pop lovit la glezna stingă, dar 
dacă el nu va primi avizul me
dicului, atunci va juca juniorul 
Trlfu. sper,' Insă, că băieții vor 
face totul pentru victorie".

Ov. IOANITOAIA

Mari avantaje pentru participanții

la LOTO și PRONOSPORT
La cererea partielpanților, în

cepînd cu concursul Pronoexpres 
din 3 iulie 1968 și tragerea Loto 
5 iulie 1968, se reintroduc repor
turile pe categorii pentru con
cursurile sau tragerile următoare.

în urma acestei măsuri va 
crește substanțial valoarea pre? 
miilor la tragerea sau concursul 
următor la care nu se înregis
trează variante cîștlgătoara. De 
exemplu : la o tragere Loto nu 
se înregistrează nici o variantă 
cîștigătoare la categoria I, iar 
fondul de premii al categoriei 
respective este de 80 000 lei. A- 
ceastă sumă se reportează la a- 
ceeași categorie la tragerea ur
mătoare. Presupunînd că fondul 
categoriei I de la acea tragere 
este de 120 000 lei și se Înregis
trează o singură variantă cîștigă
toare, valoarea premiului este de 
200 000 lei (80 000 lei reportul + 
120 000 lei cota categoriei).

......................................ii Pag. a 3-a 
După prima etapă

a campionatului republican

ADNOTĂR I...
Elevul dintr-a 

șaptea
La startul probei de dre

saj de categorie mijlocie, din 
cadrul primei etape a cam
pionatului republican de că
lărie, a fost prezent și un 
foarte tînăr concurent, repre
zentant al clubului Petrolul 
Ploiești : Sorin Bădulescu, e- 
lev în clasa a VII-a. Evolu- 
înd pe Necaz, micul călăreț 
a încîntat privirile spectato
rilor și chiar ale specialiști
lor, cum e cazul antrenorului 
de dresaj, Gh. Andrei.

„Elevul antrenorului P. 
Roșea, ne-a spus acesta, a e- 
fectuat progresia încrezător în 
sine, prezentînd un program 
pentru pregătirea căruia este 
nevoie de multă perseverență 
în antrenament Schimbările 
de picior, la galop Ia patru 
timpi, ău plăcut tuturor, călă
rețul dind dovadă de un 
„limbaj ecvestru" bine armo
nizat, realizind mișcările cu 
ușurință și într-un perfect a- 
eord. Bravo, Sorine!“,

Publicul greșește, 
concurentul 

plătește
Este un adevăr de mult re

cunoscut că sportul călare, 
cu diversele, lui probe de ma
re spectacol, atrage un nume
ros public. Fapt îmbucurător, 
pozitiv. Cu condiția însă, ca 
acești pasionați ai echitației 
să fiu tulbure buna desfășu
rare a probelor, fair-play-ul 
arenei. Pentru lămurirea ne- 
avizaților și în dorința de a 
nu se mai repeta greșelile să- 
virșite de public, vrem să co
mentăm — pe scurt — cele 
două . cazuri de descalificare 
din prima etapă a campiona
tului, datorită „ajutorului" da 
complezență.

Sancțiunea menționată este 
perfect regulamentară și ea se

MOBILIZARE
SAU SUPRAMOBILIZARE(I)

(Urmare din pag. 1)
gătirea tehnică și tactică a spor
tivului. dar mai ales de factorii 
temperamentali
La
se,

„ ai individului,
rezultate Intr-adevăr valoroa- 
la „performanță" nu vor a-

BRUTAIITATE SAU
La prima vedere din voința le

gitima de a învinge precum și din 
caracteristicile temperamentale 
proprii sportivului de performanță 
ar decurge în mod logic și impla
cabil și alte manifestări, care pa
razitează cîteodată activitatea 
sportivă. Ne referim, în primul 
rînd, la durități sau chiar bruta
lități comise față de ceea ce se 
cheamă impropriu „adversari" în 
loc să se cheme „parteneri de în
trecere". la gesturi și expresii ne
potrivite cu cununa de lauri că
tre care aspiră orice sportiv de 
performanță dar și la unele ati- 

.tudini sau practici denumite ge
neric „nesportive" dar cărora 
le-am1 spune mai exact și,mai sim
plu amorale. Aceste manifestări 
nu pot fi justificate în nici un 
caz prin argumente de ordin tem
peramental. Ele denotă, dimpotri
vă. o defectuoasă canalizare a 
energiei nervoase spre descărcări 
nu numai inutile dar și dăunătoa
re performanței, cînd mobiliza
rea tuturor rezervelor energetice 
este o - condiție sine qua non a 
reușitei maximâle. Chiar dacă ori
ce comparație are defectele el, 
să încercăm' totuși să ne imagi
năm soarta pasagerilor unui 
avion cu reacție sau ai unei ma
șini de curse în plină viteză în 
care pilotul. în loc să se con
centreze la maximum asupra ■ ce
lor ce are de făcut, începe, la 
un moment" dat. să se războiască 
cu pilotul secund.

Scoaterea din întrecere a unui

Will ANTRINOIIIIBB,
De multe ori, actul reprobabil 

este penalizat, pe loc sau după 
o perioadă de latență, mal mult

Rețineți ! Premiile mari- vă aș
teaptă. La sistemele Loto și Pro
noexpres puteți cîștiga șl 200 Ooo 
lei.

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va avea loc la București în sala 
din strada Doamnei nr. 2 cu în
cepere de la ora 19.00. Tragerea 
va fl radiodifuzată.

PRONOEXPRES
PREMIILE CONCURSULUI 
NR. 25 DIN 19 IUNIE 1968

EXTRAGEREA i — Categoria I: 
0,5 variante x 47 888 lei; cat. a 
Il-a: 4,5x11 528 lei; cat. a HI-a; 
42,5x1314 lei; cat. a IV-a: 224,5x 
319 lei; cat. a V-a: 854,5x84 lei; 
cat, a Vl-a: 3.495,5x28 lei.

EXTRAGEREA A II-A — Cat. I: 
1x36 034 lei; cat. a It-a: 2,5x15 614 
iei; cat. a III-ă: 31x1 356 lei; cat. 
a IV-a: 234,5x230 lei; cat. a V-a; 
603x89 lei; cat. a Vl-a: 2 947,5x25 
lei.

aplică concurenților cărora li 
se atrage atenția, din interio
rul sau exteriorul hipodromu
lui, să rezolve unele proble
me care li se ivesc pe par
curs (omiterea unui obstacol, 
devierea itinerarului etc). A- 
ceste „ajutoare" vin, de regu
lă, din tribune, în mod spon
tan, în dorința ca sportivul 
să evite eroarea pe care este 
pe punctul de a o comite. Se 
întîmplă însă ca să existe și 
spectatori de rea credință, ca
re încearcă totul pentru ca 
— de exemplu — sâ fie pe
nalizat sportivul care atacă 
poziția în clasament a favo
ritului lor. De pildă, am a- 
vut impresia că atît Cornel 
Ilin (Steaua), cit mai ales Eu
gen Ionescu (Dinamo) n-au a- 
vut nevoie de asemenea in
tervenții, care le-au atras eli
minarea din concurs, deoa
rece și-au adus singuri recti
ficările necesare. Descalifica
rea lui Eugen Ionescu a fost 
fatală echipei Dinamo, care 
din această cauză, n-a mai 
putut participa la barajul pen
tru desemnarea cîștigătoarei 
probei de obstacole.

Așadar, publicul este invi
tat să nu mai dea sfaturi con
curenților aflați în cursă. Ne 
gîndim că juriul de arbitri ar 
trebui să atragă atenția spec
tatorilor — prin crainicul 
competiției — asupra efecte
lor „ajutorului" de comple
zență, pentru care concuren
tul plătește scump.

Tr. IOANIȚESCU

.lunge decît cei cu energia, echi
librul și 
nervoase
tației și
dirijeze,
optim activitatea musculară.

JOC MHUflSC?

mobilitatea proceselor 
fundamentale (a excl- 
inhibiției) capabile să 

să coordoneze tn mod

coleg, considerat drept periculos, 
prin acțiuni nepermise atît de 
principiile elementare de etică cît 
și de regulile Jocului, nu numai 
că nu face cinste jucătorului res
pectiv fiind, de cele mai multe 
ori, condamnată de publicul spec
tator, dar denotă și o slabă pre
gătire tehnică din partea echipei 
care recurge la astfel de nereguli, 
pentru a-și apropia victoria. O 
echipă bine pregătită tehnic, tac
tic, fizic și psihologic nu va avea 
nevoie niciodată de astfel de ac
țiuni. Oare Pele, Eusebio sau Con
stantin, Ghergheli și atîția alți ju
cători valoroși au recurs vreo
dată la lovituri ca armă de joc ? 
în schimb, au fost destui care, 
din frică față de eficacitatea aces
tor jucători, i-au lovit intenționat.

Tn ultimul timp 6e apelează 
foarte mult, și pe drept cuvînt, la 
jocul bărbătesc. Din păcate însă; 
mulți înțeleg greșit acest termen. 
Oare atributele jocului bărbătesc 
sînt brutalitățile, faulturile, ne
regulile sau dimpotrivă vigoarea 
șuturilor viteză în urmărirea ba- 

, Ionului, orientare rapidă la si
tuațiile noi care apar, tenaoitate și 
rezistență la toate dificultățile 
partidei ? Jocul cu adevărat băr
bătesc nu numai că nu presupune 
ci exclude brutalitățile, înlocuiri* 
du-le cu curajul de a privi ade- 

■ vărul în față, cu cinstea de a re
cunoaște atît defectele proprii cît 
si calitățile adversarului, cu dîr- 
zenia în lupta cu adevărat spor
tivă.

Al CUIBURILOR...
sau mal puțin proporțional cu fap
ta comisă. Desigur că o anumită 
subiectivitate în acordarea aces
tor penalizări este aproape ine
vitabilă din moment ce tot oa
menii (cu sentimentele, pasiunile 
și interesele lor) sînt cel care le 
hotărăsc. Dar, Indiferent de natu
ra sau mărimea penalizării și de 
consecvența cu care este urmărită, 
mai mult decît atît, indiferent 
dacă fapta este penalizată sau mu- 
samalizată, ea nu numai că nu 
face cinste sportivului, dar aruncă 
o lumină proastă șl asupra clu
bului din care acesta face parte. 
Nu numai pentru vina de a nu fi 
acordat atenția cuvenită șl laturii 
educative a procesului de antre
nament dar în primul rînd pentru 
orientarea (explicită sau implici
tă) dată sportivilor de către unii 
a'ntrenorl sau conducători de clu
buri sau echipe de a cîștiga „cu 
orice preț". Indiferent că este 
vorba de lupta pentru un titlu 
sau de frica de retrogradare, de 
motive materiale sau de prestigiu 
prost înțeles, o asemenea sarcină 
sau Indicație dată sportivilor va 
avea aproape totdeauna consecin
țe nedorite chiar de la cel de la 
care a pornit. (Sfirșitul In numă
rul viitor).

os,MIHAIL KOZAKOV,OLEG 
TĂ5AK0V, IU» IAKOVLEV 
AB1ADHA $ENGWELÂIA

O PRODUCȚIE A 
STUDIOULUI .MOSFILM

scenariul
NIKOLAI KOVARS Kl 

dup» povestirea cu aceiași 
titlu de A S. PUSKfH

regia 
NAUM 

TRAHTENBERG



In turneul de volei masculin de la Sofia

2-0 cu Iugoslavia

Erin

(prin tele-
INA, spec- 

arbitru Zsolt

Reprezentație braziliană

In concursul hipic internațional de la Aachen (r.f. a Germaniei) polonezul Jan Kowalczyk a obți
nut o frumoasă victorie în proba cu obstacole pe calul Drobnica. El a parcurs traseul în 44,0 sec. fără 
nici o penalizare. Telefoto u.P.I.-AGERPRES

De Vlaemink Hotărîri ale I.I.B.A.
« învingător

la Dortmund
La Dortmund, în concursul 

internațional de ciclism, vic
toria a revenit campionului 
mondial de ciclocros, belgia
nul Eric de Vlaemink, care 
a parcurs traseul circuitului 
(21,500 km) de opt 
4h 35:46. Pe locurile 
toare: Lagrange și 
ambii în 4h 36:06.

ori în 
urmă- 
Kindt,

La Ischia, cu prilejul Con
gresului Federației Interna
ționale de Baschet Amator 
(F.I.B.A.), s-a stabilit ca tur
neul final al campionatelor 
masculine europene din anul 
1969 să se desfășoare între 
25 septembrie și 5 octom
brie la Neapole. Preliminari
ile vor avea loc pe grupe: 
grupa I în Grecia-, la Salo
nic ; grupa a II-a în Ungaria, 
la Budapesta ; grupa a IlI-a 
în Spania, la Mataro ; grupa 
a IV-a (din care face parte 
și România) în Olanda, la

Haarlem ; grupa a V-a în 
Suedia, la Stockholm. S-a 
mai stabilit ca în anul 1970 
campionatul mondial să se 
desfășoare în Iugoslavia, la 
Ljubljana, între 3 și 15 mai, 
iar campionatul european 
pentru juniori în 1970 în 
Grecia, la Atena.

Finiș strins în turneul
de șah de la Sinaia

S in fruntea clasamentului, 
StadlerPolihroniade și

Penultima rundă și jucarea 
partidelor întrerupte au produs 
o nouă regrupare în fruntea 
clasamentului turneului inter
național feminin de șah de la 
Sinaia. Iată rezultatele : runda 
a XlI-a: Sunnuck — Reicher 
0—1, Polihroniade — Timmer 
1—0, Todorova — Nicolau 0—1, 
Jianu — Stadler V2—V2, Maly
petrova — Novarra 1—0, Zatu
lovskaia — Teodorescu și Sinka 
— Helvi într. Partide întrerup
te : Sunnuck — Zatulovskaia

*/2—*/2, Reicher — Polihroniade 
V2—‘/j, Sinka — Timmer 1—0, 
Timmer — Todorova 0—1.

CLASAMENTUL : Polihro
niade ?i Stadler 8, Zatulovskaia 
7‘/2 (1), Malypetrova 7'/2, Teodo- 
rescu 7 (1).

Astăzi, în ultima rundă, par
tidele decisive slnt următoarele : 
Reicher — Zatulovskaia, Nico- 
lau — Polihroniade, Teodores- 
cu — Malypetrova și Stadler — 
Sinka.

Jupp Elze a fost dopat!

DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI

ECHIPA ROMÂNIEI A DEBUTAT

SOFIA, 25 (prin telefon). — 
Așadar, temerile din avancro
nica turneului pe care îl trans
mit de aici erau, din păcate, 
justificate. In compunerea ei 
actuală, cu care a făcut depla
sarea la acest turneu de pre
gătire și verificare, de la echi
pa noastră nu puteam pretinde 
mai mult decît o comportare 
demnă, o apărare în spiritul 
de combativitate cerut de pu
ținele șanse din actuala între
cere. Cu tot regretul, scepticis
mul ne-a confirmat mai mult 
decît ne așteptam și anume prin 
această severă înfrîngere de 
azi în fața echipei Bulgariei. Nu 
li se poate reproșa jucătorilor 
noștri că nu ar fi luptat. Ei au 
făcut-o, însă, cu redusele po
sibilități actuale ale acestei for-

Echipa Rapidului 
pentru meciul retur 

cu Lokomotiv Sofia
SOFIA, 25 (prin telefon). Tn ve

derea meciului retur cu Lokomo
tiv Sofia (din cadrul finalei cam
pionatului european feroviar) e- 
chipa Rapid a sosit azi dimineață 
(n.r. ieri) în capitala Bulgariei. 
Iată formația anunțată de antre
nori : Răducanu — Lupescu, Mo- 
troc (Dan), Ștefan, Greavu, Du
mitru, Jamaischl, Năsturescu, Se- 
celeanu, Neagu, Panici.

Meciul, care se va desfășura pe 
stadionul Vasil Lewski, de la ora 
19, va fi condus de o brigadă de 
arbitri turci. Partida va fi trans
misă în întregime de studioul 
nostru de televiziune.

în primul meci, victoria a reve
nit Rapidului cu scorul de 3—1.

mații, păgubită, așa cum spu
neam In avancronică, de apor
tul multor titulari care ar fi 
intrat în prima formație. In a- 
ceste condiții, jocul echipei nu 
s-a legat aproape de loc in fața 
unei echipe, de asemenea mult 
schimbată față de vechea for
mație a Bulgariei (fără Srîndev, 
Poptodorov, Kalev, Saraliev și, 
mai cu seamă, fără Simov), dar 
mult întinerită și infinit mai o- 
mogenă decît reprezentativa 
noastră.

în primul set, pe care băieții 
noștri l-au cîștigat la 6, Bulga
ria a început cu o formație 
foarte tînără, condusă de Ka
rov, căreia i-a încercat poten
țialul, dar aceasta n-a reușit să 
țină pasul cu garnitura noastră. 
Din setul II, au Introdus for
mația cu experimentați! Karov, 
Boiagiev, Alexandrov, Krcima- 
rov, Stoiev și Atanasov și de 
aici jocul lor s-a pus pe picioa
re, iar ai noștri nici n-au mai 
contat. Formația noastră a în
ceput jocul cu Crețu, Udiștea- 
nu, Drăgan, Bartha, Costines- 
cu, Ganciu. Pe parcurs au mai 
fost folosiți Stamate, Iorga și 
Binda, N-au jucat Poroșnicu 
(bolnav), Tănăsescu și Vraniță, 
dar nici unul dintre jucătorii 
noștri n-a corespuns. Echipa 
bulgară ne-a învins din toate 
punctele de vedere. Scor final: 
3—1 (—6, 9, 2, 9) pentru Bulga
ria. în deschidere, U-R.S.S, — 
R.D.G. 3-1 (11, 10, —14, 4).

BELGRAD, 25 
fon). — Stadion 
tatori 50 000, 
(Ungaria).

IUGOSLAVIA : Vukcevlc — 
Alexie, Damianovic — Pavlo- 
vic (min. 68 Boskovic), Pau- 
novic, Hojcer — Prodanovic, 
Trivic (min. 46 Vardic), Mu
semic, Akimovic, Giaici.

BRAZILIA 1 Felix — Al
berto, Brito, Joel, Rildo — 
Gerson, Tostao, Rivelino — 
Natal, Jairzinho, Eduardo 
(min. 46 Edu).

Partida a început cu atacuri 
alternate, cei doi portari fiind 
puși la grea încercare din 
primele minute datorită u- 
nor acțiuni de atac bine con
duse de ambele echipe. în 
min. 15, Jairzinho s-a lansat 
într-o suită de fente, a pă
truns în careu și Alexie l-a 
faultat evident; arbitrul Zsolt 
a dictat hotărît lovitură de la 
11 m, transformată cu preci
zie de Alberto. De aci înain
te, întreaga primă repriză va 
fi dominată de brazilieni care 
au realizat combinații exce
lente, în care rafinamentul 
tehnic se împletea cu o ști
ință tactică de cea mai bună 
calitate. Aceste excelente 
realizări au fost onorate de 
public cu numeroase aplauze.

Replica iugoslavilor s-a do
vedit mai puțin coerentă ca 
de obicei, explicabilă și prin 
verva deosebită a adversaru
lui, dar și prin absența a 
trei titulari (Pantelic, Fazla- 
ghic și Petkovic), care a dere
glat precizia mecanismului 
echipei lui Mitici. Totuși, în 
această repriză Musemic 
(min. 20) și Akimovic (min. 
29) ratează două ocazii ieșite 
din comun. Cu 5 minute 
înainte de pauză, Tostao, ve
nit din linia a doua, a in
terceptat o pasă de la adver
sar, a dezechilibrat întreaga 
apărare cu o fentă și a șutat 
exact, jos la colț s 2—0.

După reluare, raportul de 
forțe s-a menținut în echili
bru un timp după care gaz
dele au dominat pînă în min. 
70. în această perioadă (min. 
.66) Vardic a trimis mingea 
în bară. Ultimele 20 de mi
nute — reprezentație de gală 
braziliană. Am notat două 
bare (Natal — min. 70 și 
Jairzinho — min. 79).

în tribune, amărăciunea 
înfrîngerii este total mascată 
de încîntarea produsă de jo
cul oaspeților. Vom reveni cu 
amănunte în ziarul de mîine.

Romulus BALABAN

Constantin FAUR

Ian Talts 512,5 kg
nou record mondial

KOLN 25 (Agerpres). —
Organele judiciare din Koln 
au deschis o anchetă în ca
zul decesului boxerului 
vest-german Jupp Elze. După 

. cum se știe, acesta a suferit

Lupte greco-romane

o comoție decedînd în urma 
meciului susținut împotriva lui - - -
lit 
fi 
la 
cu 
meciului. în prezent se fac 
cercetări pentru 
rea aceluia care 
nizat

Carlos Duran. S-a stabi- 
că EJze s-a dopat. El ar 
primit medicamentele de 
un necunoscut, în cabină, 
o oră înaintea începerii

descoperi-
i le-a fur-

C. S. M. Reșița- 
Miniorgrad

Radnevo: 4-4

★

Duminică se

00
ÎN TURNEUL 

nai masculin de 
la Minsk, echipa 
învins cu 96—61 (50—34) se
lecționata de tineret a 
U.R.S.S., iar echipa olimpică 
a S.U.A. a învins reprezen
tativa Iugoslaviei cu 82—7â 
(38—33).

internațio- 
baschet de
U.R.S.S. a

ÎN CONCURSUL interna
țional de atletism de Ia Hel
sinki, fondistul australian 
Ron Clarke a cîștigat proba 
de 5 000 m în 13:56,0. Pe lo-

cui secund, japonezul K. Sa- 
waki cu 14:00,0. Alte rezul
tate : săritura în înălțime : 
Lundmark (Suedia) 2,10 m ; 
lungime: Yamada (Japonia) 
— 7.72 m ; 400 mg : Tuomi- 
nen (Finlanda) — 51,4 ; cio
can :
64,82

Proba de 100 m a fost cîș- 
tigată de Balachowski (Polo
nia) în 10,4. Belgianul Polleu- 
nis a ocupat primul loc în 
cursa de 5 000 m cu 14:16,4, 
iar atleta engleză Burton a 
cîștigat proba de săritură în 
lungime cu 6,12 m. Alte re
zultate : masculin : 1 500 m : 
Srordikowski (Polonia) — 
3:50,2 ; înălțime: Drovandi 
(Italia) — 2,06 m ; feminin : 
800 m : Keizer Laman (Po
lonia) — 2:03,8 ; 100 m : Peat 
(Anglia) — 11,8.

(prin te- 
cu 13 ani,

51,4 ;
Sugawara (Japonia) — 
m.

BERGAMO s-a desfă- 
un concurs la care au

LA
șurat
participat atleți din Anglia, 
Belgia, Elveția, Iugoslavia, 
Olanda, Polonia și Italia.

TRADIȚIONALA competi
ție internațională de ciclism 
pe circuit de la Leksand (165 
km) a fost ciștigată de Erik 
Pettersson cu timpul de 
3h 41:06. El l-a învins Ia 
sprintul final pe fratele său 
Thomas.

Este, 
dife-

avut 
față

Echipa de lupte greco-ro
mane C.S.M. Reșița a întîl- 
nit într-un meci amical pu
ternica formație bulgară Mi- 
niorgrad Radnevo. Partida s-a 
încheiat la egalitate î 4—4. 
Iată rezultatele : cat. 52 kg : 
Gh. Stoica p.p. Gh. Koicev, 
cat. 57 kg : V. Stioponi egal 
R. Gospodinov, cat. 63 kg : C. 
Bunda p. tuș I. Petkov, cat. 
70 kg: C. Lucacela egal D. 
Hristov, cat. 78 kg : D. Gro- 
zavu egai Gh. Lambo, cat, 
87 kg : Fi. Ciorcilă b. tuș P. 
Cernăev, cat. 97 kg : C. Bor- 
deianu b. tuș N. Stankov, 
+97 kg: FI. Chițu egal D. 
Stratiev.

BELGRAD 
va disputa la Belgrad întîl- 
nirea de box dintre echipele 
de tineret ale Iugoslaviei și 
U.R.S.S. Meciul are loc în 
cadrul „Cupei Europei" 
A.I.B.A. a desemnat ca ar
bitru neutru pentru această 
partidă pe Petre Epureanu 
(România).

★
NEW YORK 25 (Agerpres) 

La „Madison Square Garden11 
s-a disputat meciul pentru 
titlul mondial de box la ca
tegoria grea 
W.B.A.) dintre 
centurii, americanul joe Fra
zier și șalangerul său, mexi
canul Manuel Ramos. Joe 
Frazier a obținut victoria 
prin k.o. tehnic în repriza a 
II-a.

(versiunea 
deținătorul

Pentru nordici, în general 
și pentru finlandezi în spe
cial, proba de aruncarea su
liței are o semnificație cu to
tul deosebită, ceva de legen
dă... Căci legendare sînt con
siderate astăzi figurile unor 
sulițași de acum cîteva de
cenii și mai ales performan
țele lor. Este vorba de sue
dezul Erik Lundquist, primul 
din lume care a trecut de 
70 de metri (71,01 m în 1928), 
de finlandezul Matti Jărvi- 
nen, cel care a îmbunătățit 
de 10 ori recordul lumii du-’ 
cîndu-1 la 77,23 m în 1936 și 
de marele său rival Yrjo 
Nikkanen (77,87 m și 78,70 m 
în 1938).

Ei bine, în fața acestor fini 
cunoscători ai probei de a- 
runcarea suliței din “ 
celor 1000 de lacuri", 
sovietic JANIS LUSIS 
șit, săptămîna trecută, 
incredibil tur de forță. Joi 
20 iunie, în cadrul unui con
curs la Tampere el a ieșit 
învingător cu 90,92 m. A doua 
zi, deci vineri, a evoluat din 
nou, de data aceasta la 
Keurduu și a obținut 87,58 m 
pentru ca duminică, la 
jaervi, Lusis să realizeze 
record al lumii cu 91,98

Janis Lusis este 
vechi cunoscut 
noștri, care-și 
desigur că în 
debutul său în 
zentativă a Uniunii Sovieti
ce, blondul aruncător de su
liță a devenit campion al 
continentului, la Belgrad, cu 
un rezultat de 82,04 m. Du-

„Țara 
atletul 
a reu- 

un

un

Sar- 
noul 
m !
mai

al cititorilor 
vor 
anul 1962, la 
echipa repre-

reaminti

■:<

JANIS LUSIS

■ ■

• Jabotinski, învingător în ultima 
probă a campionatului

LENINGRAD, 25 
lefon). — In urmă
greul american Paul Anderson 
stabilea recordul mondial ab
solut de haltere cu 512,5 kg — 
performanță apreciată la tim
pul său drept fenomenală. Pe 
atunci, colosul de peste ocean 
cîntârea 160 de kg, era trans
portat cu căruciorul la locul 
de concurs, fiindcă antrenorul 
nu-i permitea să facă mai mult 
de 500 de pași pe zi. Ca să 
nu slăbească !

Autorul performanței iden
tice, Ian Talts, este semigreu, 
cîntărește mai puțin de 90 kg, 
joacă baschet și schiază, 
fără îndoială, o mare 
rență...

Lupta semigreilor a 
cîteva aspecte deosebite
de celelalte categorii dispu

tate pînă acum :
— record de participant (19

— au abandonat 5).
— ieșirea din concurs a fos

tului campion și recordman 
mondial Toth Geza (al 4-lea 
sportiv maghiar eliminat !)

— virsta neobișnuit de mică 
a primilor doi clasați : 23 și, 
respectiv, 22 de ani !

întrecerea i-a revenit detașat 
băiatului blond din Tallin, 
care, încă de anul trecut, arun
case mănușa limitei de 500 kg, 
și a cîștigat 
Spartachiada 
U.R.S.S., cînd 
fon socotit 
pentru limita 
Deși depășit cu un număr con
siderabil de kilograme, suede
zul Bo Johansson a opus o 
rezistență dîrză și numai cele 
patru rateuri (unul la împins: 
unul la smuls și două la arun
cat) nu i-au permis să treacă

și el de 500 kg. Studentul din 
Gâtteborg (despre care Talts 
afirmă că-i va fi în scurt timp 
cel mai de temut adversar) era 
cu doi api în urmă gimnast 
și culturist. Primele lecții de 
haltere le-a luat de la Arkadi 
Vorobiov, care a activat ca 
antrenor în Suedia.

Sub orice critică rezultatul 
lui Gheorghe Teleman, clasat 
penultimul.

REZULTATE TEHNICE1. 
Ian Talts (U.R.S.S-) 512,5 kg 
(170+150+192,5), Johansson 
(Suedia) 495 kg (167,5+147,5+ 
180), 3. K. Kangasniemi (Fin
landa) 490 kg (160 + 115+185), 
4. A. Nemesany (Ungaria) 
475 kg., 5. J* Kailajarvi (Fin
landa) 472,5 kg, 6. P. Gourrier 
(Franța) 460 kg... 13. Gh. Tc- 
leman (România) 425 kg (140 + 
125-|-160).

în clasamentul pe echipe se
lecționata U.R.S.S. (35 p) a tiț^- 
cut înaintea celei a Poloniei 
(33 p), în timp ce pentru locul 
III luptă formațiile 
și Bulgariei, aflate la 
(13 p).

Ungariei 
egalitate

NOI BOXERI PROMOVAȚI
IN SELECȚIONATA DE TINERET

Vineri seara speranțele bo
xului nostru vor susține un 
nou și dificil examen inter
național. Meciul dintre națio
nalele de tineret ale Unga
riei și României, de la Bu
dapesta, este așteptat cu deo
sebit interes de antrenorii și 
sportivii din cele două țări, 
întrucît la începutul lunii 
august cele două formații vor 
participa la tradiționalul tur
neu al „speranțelor olimpice".

Am relatat de curînd des
pre ultimele pregătiri ale se
lecționatei noastre, efectuate 
sub conducerea antrenorilor 
Dumitrescu și Niculescu. A- 
cum, sîntem în măsură să a- 
nunțăm echipa care va în
frunta reprezentativa Unga
riei l V. Ivan — 19 ani (se- 
mimuscă), P. Iuga — 20

(co-(muscă), V. Kiss — 20 
coș), P. Dobrescu — 19 (pană), 
C. Cuțov — 20 (semiușoară), 
G. Ene — 20 (ușoară), C. Co- 
cîrlea — 20 (semimijlocie), 
I. Gyorfi — 19 (mijlocie u- 
șoară), A. Năstac — 20 (mij
locie), P. Cojocaru — 20 (se
migrea), V. Lehăduș — 18 
(grea). Pugiliștii noștri vor 
fi însoțiți de arbitrul interna
țional Ștefan Ion.

Se observă — desigur — 
unele absențe din actuala 
garnitură. Marin Lumezeanu, 
titularul de pînă acum la ca
tegoria semimuscă, a fost în
locuit cu Vasile Ivan, Cocîr- 
lea apare in echipă în locul 
lui Silberman, Kiss în locul 
lui Nedelcea, Gyorfi a fost 
chemat în lot în locul lui 
Călin, care se pregătește, la

Iași, pentru a da admiterea 
în facultate, Lehăduș îl schim
bă pe Sănătescu.

Iată cîte modificări surve
nite la puțin timp după me
ciurile cu Italia. Explicația ? 
Vechii titulari au depășit 
vîrsta de 21 de ani și nu mai 
pot fi selecționați în 
pa de tineret. Ba mai 
la turneul „speranțelor 
pice11 de la Leningrad 
august) a fost coborîtă 
ta de participare la 20 ani, 
așa că trebuie căutați pugi- 
liști care întrunesc perfect 
condițiile cerute. Ei au fost 
găsiți, și rămîne să vedem 
dacă la Budapesta, în com
pania unor adversari reduta
bili, vor da satisfacție.

R. CALARAȘANU

echi- 
muit, 
olim-
(3—9» 
vîrs-

pă patru ani, la Budapesta, 
Lusis și-a reeditat victoria 
cu 84,84 m, la Jocurile Olim
pice de la Tokio fiind ne
voit însă să se mulțumească 
cu medalia de bronz 
m). Interesant e faptul 
J.O. cu acest rezultat 
a trăit cîteva minute 
succesului, pentru că 
în final a fost întrecut de 
ungurul Kulcsar și de fin
landezul Nevala.

De-a lungul anilor Janis 
Lusis s-a dovedit un aruncă
tor puternic, constant la per
formanțe superioare și dacă 
polonezul Sidlo deține „re
cordul" aruncărilor peste 80 
de metri, în orice caz el îl 
are pe cel al rezultatelor de 
peste... 90 de metri (91,98 
m 23.6.1968 ; 90,98 m 7.9.1967; 
90,92 m 20.6.1968).

Lusis are 29 de ani (s-a 
născut la 19 mai 1939 la El- 
gava în R.S.S. Estonă), este 
înalt de 182 cm și cîntărește 
84 kg. Este profesor de edu
cație fizică la Riga. Din 1959 
rezultatele sale au evoluat 
astfel : 1959 — 72,63 m (al
77-lea din lume), 
74,89 m (55), 1961 ■ 
(9), 1962
— 83,65 
(8). 1965
— 85,70

(80,57 
că la 
Lusis 
iluzia 

numai

1960 —
— 81,01 m 
m (1), 1963
— 82,59 m 
m (2), 1966

— 86,04
(4), 1964
— 86,56
m (2), 1967 — 90,98 

m (1), 1968 — 91,98 m (1).

primul duel la 
popoarelor din 
a spart Un pla- 
drept imposibil
sa de greutate-

Aseară, o dată cu 
rarea categoriei grea, 
sfîrșit campionatele 
de haltere. Disputa coloșilor a 
revenit, după cum era de aș
teptat, lui LEONID JABO
TINSKI (U.R.S.S.) cu 570 kg 
(190+167,5+212,5). El a reușit 
un nou record mondial la smuls 
cu 176 kg din a 4-a încercare.

Formația gazdă ocupă pri
mul loc și In întrecerea pe 
echipe.-/Amănunte în ziarul 

nostru de mîine.

desfășu- 
au luat 

europene

Ion OCHSENFELD

itelexradiotelefon.ț
& * * 'Y

LA SIMFEROPOL s-a dispu
tat intilnirea Internațională de 
judo dintre selecționata R.S.S. 
Ucrainene 
Japoniei, 
o victorie 
de 8—1.

și reprezentativa 
Oaspeții au repurtat 
categorică cu scorul

Cu acest ultim rezultat el a 
întrecut cu 26 cm recordul 
mondial din 1964 al capricio
sului norvegian Terje Peder
sen, impunîndu-se ca favori
tul nr. 1 pentru apropiatele 
J.O. din Mexic.

Romeo VILARA

CAMPIONUL mondial de mo- 
tocros la clasa 250 cmc, sue
dezul Torsten Hallmann, a cîș
tigat concursul internațional de 
la Lvov. Au urmat în clasa
ment Konecny (Cehoslovacia): 
Bickers (Anglia) ți Brunis 
(U.RS.S).

■
IN CADRUL reuniunii cicliste 

internaționale care a avut loc 
pe pista velodromului din Pa-

ris, proba de viteză a revenit 
francezului Morelon cu timpul 
de 11,9. Proba de 1000 m a fost 
ciștigată de Pierre Trentin (Fran
ța) cu 1:10,8. In finala probei 
de urmărire pe echipe. Fran|a 
a Învins Belgia, realizind tim
pul de 4:48,0.

■
LA ZURICH se desfășoară un 

turneu de baraj pentru desem
narea campioanei de fotbal a 
Elveției, la care participă for
mațiile F* C. Zurich, Grasshop
pers ți Lugano. In primul meci, 
F. C. Zflrich a învins cu 2—0 
pe Grasshoppers, iar in cei de 
al doilea Grasshoppers a între
cut cu 2—1 pe Lugano. Ulti
mul joc, Lugano—F. C. Zurich, 
va avea loo Ia 26 iunie*

IA ÎNCHIDEREA7 EDIȚIEI
Cursa automobilistică 

de la Monza
(for-Competiția automobilistică . 

mula II) disputată pe circuitul de 
la Monza s-a încheiat cu victo
ria alergătorului englez Jonathan 
Williams. Concurînd pe o mașină 
„Brabhaiu* ' .
km în lh 14:09 realizind 
medie orară de 209,335 
In urma lui Williams 
clasat Alan Rees (Anglia) 
,,Brabham» și Robin Widows (An
glia) pe „Mc Laren».

el a parcurs 258,750 
o 

km. 
s-au 

pe

Turneul de la Wimbledon
Turneul de tenis de la Wimble

don a continuat cu disputarea 
probei de simplu masculin. Iată 
citeva dintre cele mai importante 
rezultate din primul tur: Gimeno 
(Spania) — Gulyas (Ungaria) 6—3,

7—5, 6—4 ; Drysdale (Republica 
Sud-Afrlcană) — Wilson (Anglia) 
9—7, 6—3, 6—2 ; Arilla (Spania) — 
Carpenter (Canada) 6—3, 6—4, Il
ls, 6—3; Contet (Franța) — Rahlm 
(Pakistan) 3—6, 7—5, 7—5, 
6—2 ; Koch (Brazilia) — Di 
(Italia) 6—3, 6—2, 11—13, 
Fairly (Noua Zeelandă) —
(S.U.A.) 3—6, 6—3, 6—4, 6—4 ; 
lexander (Australia) — McMillan 
(Republica Sud-Africană) 5—7, 
9—7, 6—3, 9—7 ; Bowrey (Austra
lia) — Gaslorek (Polonia) 6—3, 
6—1, 7—5 ; Rosewall (Australia) 
— Segal (Republica Sud-Africană) 
6—3, 6—4, 6-4.

nia americanului Johny Jordan, 
obțlnînd victoria prin k.o. în 
rundul 10.

7-9, 
Maso 
6—0 ;
Dell

A-

Nou record

mondial la 400 m

„Greul" argentinian Lovell 
se afirmă

Boxerul argentinian de categoria 
grea Alberto Lovell a susținut la 
Buenos Aires un meci in compa-

liber
NEW YORK, 25. In cadrul 

unui concurs de natație des
fășurat Ia Hayward (Califor
nia), sportivul american 
Mark Spitz a stabilit un nou 
record mondial în proba de 
400 m liber cu timpul de 
4:07,7. Vechiul record mon
dial era de 4:08,2 și aparți
nea din anul 1967 lui Greg 
Charieton (S.U.A.),


