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Finalele școlilor profesionale
Chimia Copșa Mică — 

campioană la volei (B)
Finalele pe țară, în care sînt angrenate școlile profesionale, își 

reduc treptat competițiile, crescînd în aceeași proporție interesul spec
tatorilor. E șl firesc : în ultimele faze au rămas cele mai bune echipe, 
care se prezintă — unele — chiar la nivel de divizie. Ieri s-a încheiat 
șl întrecerea voleibaliștilor. Campioni : elevii Școlii profesionale de 
chimie din Copșa Mică (antrenor : Nicolae Aleman). Aceștia au dovedit 
o pregătire net superioară, nepierzînd nici un set pe parcursul com
petiției. Pe locurile următoare s-au clasat echipele Centrocoop Rm. 
Vîlcea și „23 August" București.

Handbaliștli termină astăzi, iar fotbaliștii mtlne.
.... - •——----------------------- -------------------------------------------------------—------- --------------------------------------------------

Vineri și duminică,
ultimele finale la ciclism

’ Suita finalelor campionatelor naționale de ciclism continuă. 
\Cartierul general" al sportului nostru cu pedale s-a mutat 
de la poalele Tîmpei în Capitală. Vineri și duminică vor avea 
loc în București și în împrejurimi ultimele două întreceri 
pentru stabilirea campionilor republicani de ciclism șosea 

pe anul 1968.
Vineri, pe șoseaua Bucu

rești — Ploiești (varianta Buf
tea) se va da — în jurul orei 
16, de la km 20 —• startul în 
finala campionatului națio
nal de contratimp pe echipe. 
La seniori, campioana de 
anul trecut — Dinamo Bucu
rești 
șanse 
rla și să-i aducă căpitanu
lui ei. Emil — • • ■
treilea tricou de campion pe 
acest an.

Duminică dimineața, în ju
rul orei 9, pe str. Cîmpinei 
(situată în apropierea Arcu
lui de Triumf) se vor desfă
șura finalele de semifond la 
seniori, juniori mari și ju
niori mici. în această probă 
este greu de pronosticat cui 
va reveni victoria, întrucît 
pornesc cu șanse egale și 
pistarzii. Acestora din urmă 
le convine sistemul cu multe 
sprinturi, asemănător probei 
de adițiune de puncte de pe 
velodrom.

BARAJUL A ATINS TENSIUNEA MAXIMĂ

PROGRESUL SPERA...
Progresul București - Politehnica Galați 4-2 (1-0)

- are 
să-și

cele mai multe 
reediteze victo*

Steagul roșu —Crișul 1-1 (1-0)

Egalare cu 12 minute înainte de sfîrșit
Rusu, cel de-al

doua Învingătoare

TIMIȘOARA, 26 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Stadion 1 Mai; timp călduros; 
spectatori — aproximativ 9000. Au 
marcat: Necula (min. 37) pentru 
Steagul roșu și Kun I (min. 78) 
pentru Crisul.

STEAGUL ROȘU: Papuc—Ivăn- 
cescu, Jenei, Alecu, Selymesi, Pes
cara, Gane, Necula, Ardeleanu, Flo- 
rescu (min. 72 — Rusu), Gyorfi,

CRIȘUL 1 Catona—Balogh, Ser- 
fozo, Naghi, Popovici, Tomeș, Dă-

TIMIȘOARA, 26 (prin te
lefon).

Stadion C.F.R.; timp foar
te bun; spectatori 
Au înscris: Țarălungă (min 
40 și 88), Matei (min. 48 și 
56) pentru Progresul, Bretan 
(min. 49) și Velea (min. 90) 
pentru Politehnice Galați.

Arbitrul Stoian Ciumakov 
(Bulgaria), ajutat la tușă de 
Vasile Topan (Cluj) și Feder 
Mureșan (Turda), a condus 
cu autoritate, corect.

PROGRESUL: " ’ ’
Marinescu, Măndoiu, 
Ad. Constantinescu, 
(min. 78 Georgescu), Șoan- 
gher, Oaidă, Alecu, 
Țarălungă.

POLITEHNICA GALAȚI:

1000.

Matache— 
Grama, 
Neacșu

Matei,

Iorgulescu (min. 57 Enache) 
— Pac, Diaconu, Stancu, Ve- 
lea, Mureșan (min. 71 Lehă- 
duș), Adam, Bretan, Cojoca
rii, Neagu, Stătescu.

Cronica este mai bine s-o 
începem cu min. 40, cînd pe 
tabela de marcaj a apărut 
I—0, pentru Progresul, deoa
rece pînă atunci fotbalul a 
răspuns „absent" Ia apel. Am 
asistat la numeroase pase 
greșite, șuturi expediate la 
întîmplare, mingi ridicate în 
înaltul cerului și stopuri fă
cute pentru adversari. Parti
da, în consecință, nu a dat

P. ARCAN-coresp. principal

(Continuare în pag. a 3-a)

In acțiune, Vlorei Matelanu, blondul jucător al Pro
gresului de la care simpatizanții săi așteaptă 

duminică o comportare 1* Înălțime

răban, Suciu, Kun II, Cociș (min. 
72 — Kun I), Harșani.

A arbitrat foarte bine laroslav 
Kalaș (Cehoslovacia).

Hotărît lucru, acest baraj soli
cită nervii pînă la limită. Parti
dele, dominate de setea de puncte 
a echipelor combatante, sînt de un 
dramatism rar întîlnit. Toți jucă
torii sînt „conectați" la rețeaua de 
înaltă tensiune a întrecerilor.

Partida Steagul roșu—Crișul a 
întrunit toate elementele de nuan-

ță — pozitive și negative — ale a- 
cestei aprige competiții.

Jocul a început sub semnul cris
pării și al... fricii ambelor echipe. 
Faptul’ că un fotbalist cu experien
ța brașoveanului Jenei acordă cor
ner în min. 3 printr-un șut de la 
30 metri de propria-i poartă, ex
primă elocvent emotivitatea care 
i-a dominat de la început pe jucă
tori. Din păcate, tensiunea jocului 
se traduce — din primul minut — 
și prîntr-o regretabilă notă de du
ritate creată de fotbaliștii ambelor 
tabere. O dată cu scurgerea minu
telor, cei care încep primii să facă

Marius POPESCU
(Continuare în pag. a 3-a)

Succese

ale luptătorilor

români

în Cehoslovacia

Internațional
la 14 ani

Aruncă la 
al echipei 
susținut zilele trecute primul meci inter

național de baschet centru copii 
Foto i T. ROIBW

coș Radu Mihăescu, component 
Școlii sportive nr. 2, care a

SINAIA, 26 (prin telefon, fle 
la trimisul nostru). După cum 
anunța finișul strîns al tur
neului Internațional feminin 
de șah, ultima rundă n-a pu
tut să desemneze o singură în
vingătoare, ci două, la egali
tate de puncte. Ele sînt so
vietica Tatiana Zatulovskala, 
a treia șahlstă a lumii, și Te
reza Stadler, fosta campioană 
a Iugoslaviei. Aseară, Stadler 
cîștlga ultima sa partidă cu 
Sinka, egalînd în clasament 
pe Zatulovskaia, eare remi
zase cu Relcher. Locul 3 revi
ne reprezentantei țării noastre, 
maestra internațională Ellsa- 
beta Follhroniade. Ieri, ea a 
Încheiat cu o remiză la A- 
lexandra Nicolau. Alte rezul
tate : Teodorescu — Malype- 
trova 'Ir—’li, Novarra — Jianu 
'lr—'h, Helwig — Todorova 
0—1, Timmer — Sunnucks 1—0.

COPII! în numărul nostru de mîine

! în localitatea Pledvize 
i s-au desfășurat întrecerile 
finale ale campionatelor 
de lupte libere ale R. S. 
Cehoslovace. La 
competiție au fost 
și luptători din 
Bulgaria, Ungaria, 
Și România.

Doi dintre sportivii 
noștri au obținut succese. 
Astfel Lazăr Rădoi (cat. 
87 kg) a reușit să ocupe 
locul II, iar Ludovic Am- 
bruș (cat. 78 kg) locul III.

această 
invitați 
Suedia, 
Polonia

in noianul de cifre ce defi
nesc valoarea maximă atinsă 
de cei mai buni sportivi ai 
lumii, la un moment dat, parcă 
nici unele nu sînt mai conclu
dente pentru uriașul progres 

ol sportului, în ultimele decenii, 
decit cele privind proba de înot 
pe 400 m liber. în 1924, la Paris, cu 
ocazia Jocurilor Olimpice, fotogenicul 
înotător Johnny Weismuller, care avea 
să devină faimosul Tarzan din filmele 
copilăriei noastre, a realizat în aceas
tă probă timpul de 5:04,2, ceea ce a 
constituit un record mondial» Dacă «ți 
cerceta un tabel ai celor mai bune per
formanțe mondiale, realizate în aceas
tă probă, veți descoperi că recordul 
mondial de atunci este întrecut cu mult 
nu numai de înotători — ceea ce este 
cît se poate de firesc — dar și de îno
tătoare. O tînâră australiană, 
Moras, este creditată în această 
cu un timp mai bun cu peste o 
tate de minut decît cel al lui 
muller I

Nu de mult, la campionatele

Karen 
probă 
jumă- 
Weis-

Radu VOIA

Pe agenda
atletismului

• La tradiționalul concurs 
internațional „Memorialul Ja
nusz Kusocinski" de la Var
șovia, țara noastră va fi repre
zentată de patru tineri atleți: 
Bucur Iliescu (100 și 200 m), 
Nîcolae Macoveî (110 mg), 
Dinu Piștalu și Cristian Ivan 
(prăjină).

• Recordmanul țării la tri
plu salt, Șerban Ciochină, va 
evolua la sfîrșitul săptămînii 
într-un mare concurs la Miin- 
chen.

La a 35-a confruntare directa

Dinamo și Steaua 
se intilnesc în derbiul 

campionatului de polo
DINAMO și STEAUA se 

prezintă astăzi, la cea de a 
35-a confruntare directă, cu 
cîte 15 victorii fiecare (4 me
ciuri s-au încheiat la egali
tate), partida lor urmînd să 
decidă pe ocupanta locului I 
la finele primei părți a ac
tualului campionat național. 
Ca de obicei, cele două frun
tașe ale poloului românesc 
vor începe prima manșă a 
tradiționalului derbi cu un 
maxim de puncte (16), ele 
fiind departajate numai prin 
golaveraj; acesta este deo
camdată favorabil campioni
lor.

în meciul de astăzi după-

amiază (bazinul Dinamo, de 
la ora 18,30) cele două for
mații aliniază garniturile 
standard, pînă la ora actuală 
nefiind anunțată nici o in
disponibilitate. Conducerea 
întîlnirii a fost încredințată 
arbitrului Tibor Karoly (Un
garia). Iată și clasamentul 
campionatului înaintea aces
tei partide:
1. Dinamo Buc.
2. Steaua Buc.
3. Rapid Buc.
4. Voința Cluj
5. Politeh. Cluj
6. Crișul Oradea
7. I.C.F.
8. Progresul Buc<
9. Ind. lînel Tim.

10. Vagonul Arad

8 8 0 0 84—24 16
8 8 0 0 72—15 16
9 6 0 3 46—35 12
9 4 2 3 58—54 10
9 3 1 5 40—45 7
8 3 0 5 37—43 6
8 3 0 5 35—47 6
8 1 2 5 26—48 4
8 1 2 5 26—72 4
9 1 1 7 25—66 3

maestrul PETRE STEINBACH vă prezintă
primul capitol (acomodarea cu 

FOTBALISTdin ABECEDARUL MICULUI

SĂPTĂMiNA KIEL

mingea)

ULUI - O AMPLA REPETIȚIE

Deși cu o veche tradiție, concursul de vele de anul acesta de la 
Kiel are pentru gazde o importanță deosebită : el constituie o repetiție 
generală în vederea campionatelor mondiale pentru clasa 505, care vor 
avea loc în golful acestui port între 23 șl 31 august.

Astăzi sosesc membrii Comitetului Director al F.I.B.T.
Astă-seară sosesc in Ca

pitală oaspeți de seamă ai 
sportului românesc: mem
brii Comitetului Director al 
Federației Internaționale de 
Bob și Tobogganing (F.I.B.T.), 
care se vor întruni la Sinaia, 
în zilele de 28 și 29 iunie, 
într-o importantă ședință de 
lucru. Printre alții, sînt aș
teptați Amilcare Rotta (Ita
lia), președintele F.I.B T., 
Hans Killian (R. F. a Germa
niei) și Marcel Leclef (Bel
gia), vicepreședinți ai F.I.B.T. 
Va mai fi prezent, dintre

membrii Comitetului Director, 
Peter Carver (S.U.A.), mem
bru în Comisia de organi
zare a Campionatelor mon
diale din 1969, care vor avea 
loc la Lake Placid.

Se vor întîlni la aerogara 
Băneasa și vechi parteneri 
de întrecere pe pistele șer- 
puite de gheață și zăpadă, 
printre care piloții boburi
lor campioane mondiale pe 
anul 1934 : Hans Killian, 
care a cucerit, la Garmisch- 
Partenkirchen, titlul la „4“ 
(alături de frînarul Huber și

de Walter și Schwartz) și 
Alexandru Frim, pilotul nr. 1 
al boburilor de 2 (frînar: 
V. Dumitrescu) în același an, 
dar la Engelberg, în Elve
ția ! Va mai fi prezent la 
acest „rendez-vous" după de
cenii și ing. Tita Kădulescu, 
de asemenea partener de în
trecere al renumitului pilot 
Hans Killian în edițiile ante
belice ale marilor întreceri 
de bob. Și pentru a completa 
datele privind personalitatea 
de performer a lui Killian,

vă mai arătăm că în palma
resul său figurează și titluri
le mondiale pe anul 1931, în 
bobul de 2, alături de Huber, 
la Oberhau, și 1935, în com
pania aceluiași echipaj sus- 
pomenit, în bobul de 4...

Alegerea țării noastre ca 
loc de desfășurare a acestei 
reuniuni dovedește prețui
rea de care se bucură din nou 
bobul românesc. Bucuroși 
de oaspeți, boberii noștri le 
urează oaspeților BUN VE
NIT I
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Nu de mult, la campionatele inter
naționale de gimnastică ale României, 
spectatorii au putut vedea o fetiță de 
15 ani — Christine Schmidt — execu
ted cu o uimitoare dezinvoltură exer
ciții de mare dificuilafe, care altădată 
constituiau apanajul strict al maesfre- 
lor consacrate. Talent ? Fără îndoială 
că da. Insă și o cultivare intensivă a 
acestuia Mari talente au fost, la vre
mea lor, și Nurmi și Lovelock, de 
exemplu. Dar în 1936, Lovelock făcea 
doar 6—7 lecții de antrenament pe 
săptămînâ, pe cînd marele lui succe
sor, din zilele noastre, Jim Ryun, are 
programate 2—3 antrenamente pe zi,

Un volum de muncă de asemenea 
proporții depun, acum, toți sportivii 
care năzuiesc să urce culmile cele mai 
înalte ale performanței. Gimnaștii de ' 
frunte din U.R.S.S., Voronin, Lisifki ș.a., 
totalizează săptămînal 30—35 ore de 
antrenament. Ausfriecele care se dedică 
patinajului artistic de performantă fac 
zilnic 3 pînă la 5 ore de antrenament, 
în funcție de perioada anului și de 
vîrstă (uneori extrem de fragedă, sub 
4 ani).

Caiaciștii români care, de ani de 
zile, ne aduc satisfacțiile unor victorii 
de mare prestigiu, își fundamentează 
succesele pe un volum de muncă imens, 
în care pregătirea fizică multilaterală 
ocupă un loc însemnat, după cum re
marca în ziarul nostru și antrenorul 
emerit Radu Huțan.

Firește, la cantitatea de pregătire 
se adaugă și factorul calitativ determi
nat, printre altele, de intensitate, de 
conștiinciozitate, ca și de o dozare op
timă a diferitelor forme de antrena
ment.

Dar, fundamentul necesar, indispen
sabil astăzi în făurirea marilor per
formanțe, rămîne dorința de ciutode- 
pășire a sportivului, concretizată într-un 
însemnat volum de pregătire. Această 
pregătire, sistematică, judicios combi
nată și făcută cu tenacitate îi dă spor
tivului aripile care îl poartă mai ușor, 
mai sigur, spre marile victorii.

Este un adevăr pe care geniul lui 
Brâncuși l-a formulat într-un mod uni
versal valabil : „Lucrurile nu sînt greu 
de făcut. Ceea ce e cu adevărat greu, 
este de a ne pune în starea de a Ie 
face".
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Sebastian BONIFACIU

RAPID A ClȘTIGAT FINALA
CAMPIONATULUI EUROPEAN FEROVIAR

SOFIA, 26 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru TO
MA HRISTOV). — Deși a 
pierdut cu 1—0 (Kotkov a în
scris cu două minute înainte 
de sfîrșit, preluînd cu capul 
mingea centrată de aripa 
stingă), Rapid a cîștigat fi
nala campionatului feroviar 
european ca urmare a victo
riei obținute la două goluri 
diferență (scor 3—1) în pri
ma manșă, disputată cu o 
săptămînă în urmă.

Lipsiți de atu-ul major (cu

plul Dumitri u—Ionescu), fot
baliștii de la Rapid au evo
luat totuși la un bun nivel. 
Calmi, feroviarii bucureșteni 
au respins atacurile dezlăn
țuite ale sofioților, contraata- 
cînd la rîndul lor uneori 
foarte periculos. Un aport 
deosebit l-a adus Năsturessu, 
care a alergat neobosit din 
propriul careu pînă în acela 
al adversarilor. în min. 72 și 
77 aripa dreaptă a feroviari
lor i-a pus în excelentă po
ziție de șut pe Pop și, respec

tiv, pe Seceleanu, dar aceștia 
au ratat mari ocazii de goi.

Arbitrai Musfata Gercekev 
(Turcia) a condus bine urmă
toarele formații:

LOKOMOTIV SOFIA: lor- 
danov—Gherov, Hristakiev, 
Zafirov. Vladov, Th. Kolev, 
Georgiev, Nikolov (Țekov), 
Kotkov, Mihailov, Debîrski.

RAPID: Răducanu—Lupes- 
cu, Motroc, Dan Coe, Greavu. 
Dumitru, Jamaischi, Pop, Nă- 
sturescu. Seceleanu, Neagu 
(min. 28 Panici).
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Fișier Olimpic
7877 Rein Aun (U.R.S.S.)
7861 Joachim Kirst (R.D.G.)
7831 Hans-Joachim Walde (R.F.G.)
7800 Bill Toomey (S;U.A.)
7705 Serghei Scelkov (U.R.S.S.)
7704 Siegfried Pradel (R.D.G.)
7614 CURT SOCOL (ROMANIA)
7592 Steen Smidt-Jensen (Danemarca)
7573 Tomas Berendsen (U.R S.S.)
7517 Axel Richter (R.D.G.)

PENTATLON FEMEI

4918 Heide Rosendahl (R.F.G.)
4876 Snejana Jurukova (Bulgaria)
4840 Maria Vittoria Trio (Italia)
4780 Gerda Mittenzwei-Uhlemann (R.D.G.)
4775 Valentina Tihomirova (U.RS.S.)
4733 Maria Sisiakova (U.R.S.S.)
4659 ELENA VINTILĂ (ROMANIA)
4643 Pamela Kilborn (Australia) 

Liesl Prokop (Austria)
4639 Marjana Lubej (Iugoslavia)

100 M BRAS BĂRBAȚI

66,2 Nikolai Pankin (U.R.S.S.)
66.4 Jose Silvio Fiolo (Brazilia)
67.5 Gheorghi Prokopenko (U.R.S.S.)
67,7 Vladimir Kosinski (U.R.S.S.)
68,1 Igor Morciukov (U.R.S.S.)
68.5 Egon Henninger (RJJ.G.) 

VASILE COSTA (ROMANIA)
69.5 Evgheni Mihailov (U.R.S.S.) 

Lev Zavlianov (U.R.S.S.)
69,9 Roger Roberts (Anglia)

Aleksandr Tutakaev (U.R.S.S.)

DECATLON

M1NI-R0MANUL
JOCURILOR

o alungă nici 
ventilatoare.
cunoscut pînă 
numele multi- 
campioane a

«PiSUB SEMNUL
CERCURILOR

lăi OLIMPICE
HiiiiiniiiiiiiiiitiiiiririiifiimiiiimnilffliiiiiiiiiiiiiniiitînnTiftiiiiiiniiHHHiiiiutiiiriiiniiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiciniriiiiliiiraiinînmiir

OLIMPICII^ sportul
Melania Decuseară vizează

Aerul tineresc și optimis
mul talentatei noastre sări
toare Melania Decuseară au 
adus un suflu primăvăratec 
în redacția noastră, copleșită, 
la ora vizitei, de problemele 
de fiecare zi și de căldura 
pe care nu 
numeroasele

Mai puțin 
în acest an, 
piei noastre 
devenit repede apreciat da
torită frumoaselor perfor
manțe înregistrate încă de 
la începutul sezonului. în
tr-adevăr, clasarea pe locuri 
fruntașe m marile concursuri 
internaționale de la Moscova, 
Minsk și Varșovia, unde a 
avut ca adversare pe cele 
mai valoroase săritoare din 
Europa, au impus-o drept 
una dintre candidatele indrep-

lățite să urce spre vîrful pi
ramidei la marea întrecere 
a Jocurilor Olimpice.

Desigur, pînă la Mexic mai 
are un drum lung, pe par
cursul căruia va trebui să 
confirme performanțele de 
pînă acum și chiar să și le 
îmbunătățească. Cum va reuși 
acest lucru ? în primul rînd 
prin eliminarea fisurilor exis
tente încă în execuția sări
turilor. De pildă, dublu salt 
Și jumătate răsturnat grupat, 
notat cu coeficient de difi
cultate excelent: 2,8. Este o 
săritură pretențioasă, cu care 
se poate cîștiga, dar se și 
poate pierde un concurs. Or, 
Melania 
nesigură, 
trebat-o 
execuția 
nind seama de unele eșecuri, 
va renunța.

— Nici nu poate fi vorba 
să renunț. Reușita săriturii 
depinde în primul rînd de 
pregătirea mea și vă asigur

Decuseară este încă 
De aceea, am în- 

dacă va insista în 
acestui salt, sau, ți-

întrecerile atletice des
fășurate simbâtă șl dumi
nică la Cluj au avut o 
dublă importanță : atit in
ternă (campionatul repu
blican) cît și internațio
nală (meciul România— 
Franța—Italia — Iugoslavia), 
în acest context, se cu
vin a fl făcute cîteva no
tații pe marginea con
cursului.
• în ceea ce privește 

performanțele individuale, 
s-au înregistrat cîteva de 
o bună vâloâre internațio
nală. Astfel, rezultatul lui 
CURT SOCOL de 7614 p 
Ia decatlon 
statistica 
șaptelea 
mâtatea 
(primul 
vieticul 
7877 p). :

1896. Pe planșa de scrimă, 
la sala expoziției Zapbeion

o medalie!
con- 

alege 
care 
avea 
una

că îi voi acorda întreaga aten
ție. Importantă este insă și 
elasticitatea trambulinei. Și, 
cum la Mexico fiecare 
curent își va putea 
trambulina, în cazul în 
voi fi selecționată, voi 
posibilitatea să găsesc 
cît mai elastică.

Pe lingă săritura amintită, 
Melania Decuseară a avut 
însă scăderi și Ia săriturile 
impuse. La Moscova și la 
Minsk ea a fost notată cu un 
punctaj mai slab la impuse, 
clasîndu-se printre fruntașe 
datorită, în mod special, exe
cuțiilor libere. Din nou am 
întrebat-o cum vede posibilă 
eliminarea acestui handicap.

— Observația este .justă. 
Am fost notată mai., discret 
pentru că nu eram cunoscută 
Pe plan internațional și pen
tru că, într-adevăr, nu am 
avut suficientă eleganță. Fapt 
care mi-a dat de gîndit și 
care m-a obligat Să insist 
asupra acestui capitol, extrem 
de important pentru forma-

Ediția I 
1896—Atena 
(6~ț15 aprilie} 
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■ 9 discipline ?

43 DE PRO8F

MODERNE

rea opiniei arbitrilor și, deci, 
pentru obținerea unui punc
taj superior. Profit, însă, de 
ocazie pentru a face o pre
cizare. Pînă acum, am vor
bit despre trambulină, pentru 
care am avut posibilitate să 
mă pregătesc și în țară. Dar, 
convingerea mea este că ma
rea performantă o pot reali
za la platformă unde, la li
bere, pregătesc exercițiile 
cele mai grele (n. r. : subli
niem că și la trambulină Me
lania Decuseară prezintă la 
libere o medie de coeficient 
cel puțin egală cu cea a ma
rilor săritoare din lume). Fără 
a influența pregătirea ia 
trambulină, antrenamentele 
Ia platformă consiițuie pen
tru mine un obiectiv de sea
mă și am certitudinea că pînă 
la Olimpiadă voi executa cu

siguranță și eleganță cele 7 
Sărituri cuprinse în concurs.

în încheiere, am întrebat-o 
dacă vede posibilă calificarea 
ei in finala olimpică. Ne-a 
răspuns cu un optimism jus
tificat de talentul și hărni
cia ei.

— Vă rog să nu conside
rați lipsă de modestie încre
derea ce o am că mă voi 
afla printre finaliste. La 
Mexico mă voi prezenta în 
cea mai bună fermă, prin 
performanțele pe care cred 
că le >i realiza pînă atunci 
nu voi mai fi o necunoscută, 
iar arbitrii vor fi, desigur, 
mai puțin subiectivi. Și, în 
aceste condiții, pot spera 
chiar Ia o medalie.

Din 
deplin !

toată inima, succes

La început., lucrurile n-au 
decurs de loc ușor. Atenei i s-a 
făcut onoarea debutului, in a- 
mintirea Olimpiei. Dar Grecia 
liu era pregătită. Din motive 
financiare, guvernul se opunea. 
A fost nevoie de toată energia 
și prestanța lui Coubertin pen
tru â ajunge la fel... chiar cu 
prețul demisiei guvernului Tri- 
eupi! Restul l-a făcut cheta 
publică și generozitatea indivi
duală. Bancherul grec George 
Averoff, din Alexandria, a luat 
asupră-și reconstruirea în mar
mură albă a bătrinulul stadion 
din Atena, distrus de vreme și 
oameni.

Stadionul a fost refăcut „Ca 
pe vremea lui Pericle": de 
formă eliptică (in U), avînd 269 
m lungime și 140 m lărgime, cu 
o pistă de... nisip fin, avînd in 
linie dreaptă 232 m și turnante 
ătît de accentuate incit atleții 
trebuiau să încetinească ritmul 
alergării in curbă pentru a nil 
fi proiectați în afară ! Tendin
ța de a copia antichitatea n-a 
fost de data aceasta in favoarea 
sportului modern.

Atena a fost o linie de ple
care simbolică. Pentru prima 
oară reunite, de aici au pornit 
sporturile, pe același flanc, lă 
cucerirea lumii.

Cea de-a 294-a ediție a Jocu
rilor Olimpice din istoria ome
nirii, prima ediție a erei mo
derne, putea începe !

La 6 aprilie, sub un soare 
strălucitor, are loc ceremonia 
inaugurală. Stadionul Panate- 
naic e plin de lume (sursele nu 
concordăi 
spectatori), 
intonează 
compozitorului Spiridon Sama
ras, pe versurile poetului Costin 
Pallamas.

Nostalgia surdă după vremu
rile de glorie de altădată stîr- 
nește acum entuziasmul spec
tatorilor. Regele Greciei pro
clamă deschiderea Jocurilor. 
Istoria olimpică modernă în
cepe...

Nu e vorba încă, bineînțeles, 
de echipe naționale reprezenta
tive, nici de sportivi pregătiți 
in mod special sau selecționați 
in vreun fel. Așa se face că o 
seamă de campioni binecunos-

cuți ai timpului absentează la 
Atena. Englezii, de pildă, stnt 
mai CUrind studenți în vacanță, 
pasionați de studii elenistice, 
decit sportivi de prima mină 
Dintre toți campionii americani 
ai timpului, doar sprinterul 
Tommy Burke a făcut depla
sarea. Ceea ce nu i-a împiedi
cat pe cel 10 americani să ciști- 
ge toate probele atletice, cu ex
cepția maratonului și a curSelo” 
de semifond (800 și 1 500 mi 
care au revenit unui australian. 
Edwin Flack — aflat de ase
menea intîmplător aici, căci 
era in Vacanță la Londra. Re
zultatele — nici un record — 
nu puteau fi mai bune, în con
dițiile unei piste moi, nisipoa
se și ă unui soare toropitor

In afară de cursă maratonu
lui — pe care 6 eîștigi un grec 
Spiridon Louis, spre fericirea 
șl entuziasmul connaționâlilor 
săi — proba atletică cea mai 
interesantă a fost cea de arun
care a discului, în eaZe gazdele 
își puseseră, de asemenea, mari 
nădejdi, căci era o Specialitate 
națională. Pregătiți timp de luni 
de zile înainte, după ce au stu
diat textele lui FiloStrat, de
scriind metoda antică de arun
care — Sotir Versis și Pandit 
Paraskevopol se comportă ex
celent, dar la ultima aruncare 
îi întrece, doar cu 19 cm, ame
ricanul Garrett I Garrett ciștigS 
proba de aruncare a discului cu

performanța de 29,15 m, adică 
exact atlt cit a aruncat și gre
cul Failos, dar... cu peste 2 300 
de ani înaintea lui, anume In 
anul 498 i.e.n.

Se citează gestul ciclistului 
francez Lion Flameng care, 
conducind detașat in cursă de 
100 km și aflind că principalul 
său adversar, grecul Colettis, 
trebuie să se oprească din pri
cina unei pene, se oprește și el, 
își' așteaptă adversarul și por
nesc din nou, împreună, in 
cursă !

Germanii au fost reprezentau 
de excelenți gimnaști, din cele
brele „T urne rein"-uri. Ciștigă- 
torul probei de săritură la cal, 
un gimnast mic șl Suplu, Karl 
Schumann, s-a prezentat și 'a 
întrecerea de lupte... cîștigînd ! 
In semifinală, sprintenul gim
nast l-a învins pe... halterofi
lul englez Launceston Elliot, 
cu un cap mai înalt și cu 20 kg 
mai greu decit el! (După cum 
se vede, specializarea pe spor
turi nu era încă un lucru rea
lizat).

Lă probele de canotaj s-a re
nunțat, pentru că o puternică 
furtună a distrus bărcile aflate 
pe plaja de la Phalera.

Francezii s-aU distins ta ci
clism și Scrimă, englezii lă te
nis, green la tir, ungurii ia no
tație. Spre mulțumirea genera
lă, toată lumea ă ciștigat cile 
ceva. Dar mai ales Coubertin I 
El a ciștigat prima mare bătă
lie a idealului său, care va de
veni, peste ani, unul din idealu
rile tineretului lumii. Dar n-a 
lipsit mult Ca s-o piardă, la e- 
difia următoare...

figurează fn 
noastră că al 

din lume ta ju- 
anUltti olimpic 

loc 11 deține so- 
Rein Aun cu 

La pentatlon, Încă 
mai bine. Din primele 10 
performanțe mondiale ale 
sezonului, trei au fost ob
ținute 
4840 p 
(locul 
Etenă 
4639 p .
într-un clasament în care 
conduce vest-germana
Heide Rosendahl (4918 p). 
Parțial, pe probe, la pen
tatlon au fost de aseme
nea realizate cîteva cifre 
bine cotate : 23,8 s la 200 m 
șl 6.46 la lungime (Marla 
Vittoria Trio), 6.24 la lun
gime (Elena Vintilă), 10.9 s 
la 80 mg (Marjana Lubej).

0 Pe echipe, față de 
pr.mele două ediții ale pa
trulaterului (Merano 1966 
șl NoVisad 1967) , Clujul a 

formațiilor române. La

duminică la Cluj : 
Maria Vittoria Trio 

III în lume). 4659 p 
Vintilă (VII) și

Marjana Lubej (X),

consemnat Uri salt valoric 
al

pentatlon, Intr-un clasa
ment extrem de strlns, 
România a ocupat locul 
3—4, la egalitate (19 p) cu 
câștigătoarea de anul tre
cut — echipa Franței, și 
la numai un singur punct 
în urma locurilor 1—2 îm
părțite de Italia și Iugo
slavia. Lă decatlon, victo
ria echipei României re
prezintă un succes ce tre
buie apreciat ca âtare. 
Chiar dacă Iugoslavia, 
descompletată, nu a mai 
contat în clasament, chiar 
dacă 2 atleți italieni s-au 
accidentat ușor, iar unii 
dintre francezi au parcurs 
cete 10 probe pentru a 
doua oară lă distanță de 
numai o săptămîns, aceas
ta nu scade cu nimic me
ritele celor patru sportivi 
care ău adus victoria Ro
mâniei pe echipe : Curt 
Socol, Silviu TfMoș, Andrei 
Șepci și Valentin Jurcâ.
• In paralel cu întil- 

nirea internațională S-a 
desfășurat și campionatul 
republican pe anul in 
curs la decatlon și pen
tatlon. In paralel, este un 
fel de a spune. De fapt, 
la fața locului s-a văzut 
că cel 4 decatloniștl și 
cele 7 pentâtloniste care 
au concurat doar pentru 
campionatul republican, 
s-au simțit de-a dreptul 
izolați, stingheri, fi-*-" 
doar Simplă figurație 
spectacolul actorilor prin
cipali. pârticipanți la me
ciul internațional. Progra
mul de concurs, diferit 
de cel al patrulaterului, 
le-â impus și condiții di
ferite (vint, temperatură

făcind
1«

etc.), care uneori i-au dez
avantajat net. Credem 
că. dacă din considerente 
de ordin financiar for
mula de disputare a în
trecerilor a răspuns anu
mitor necesități, din punct 
de vedâre pur sportiv nu 
a fost o inițiativă prea 
fericită. Uri campionat al 
țării nu trebuie ' 
piardă strălucirea semni
ficației sale la umbra 
nici unei competiții inter
naționale. Or, patrulate
rul a captat atenția intr- 
atît, incit nici noi, în cro
nica de luni, 
ționat decît 
campionatului 
scuzele de 
plicăm acum 
Complete ale
Campionate republicane de 
seniori pe anul J968. DE
CATLON— 1. Curt Socol 
(Universitatea Cluj) 7614 p 
—. campion republican. 2. 
Silviu Hodoș (C.A.U. Bucu
rești) 7060 p. 3. Andrei 
Șepci (Universitatea Cluj) 
6892 p, 4. Valentin Jurcă 
(Universitatea Cluj) 6521 
5. Mihal " ‘ 
lași) 6243 
mionescu 
București) ___ ____
Nicolau (C.S.O. Iași) 597» p, 
8. Constantin Grigoraș 
(C.S.O. Suceava) 5315 p ; 
PENTATLON — 1. Elena 
Vintilă (Dinamo București) 
4659 p — campioană repu
blicană, 2. Maria Pândele 
(Metalul București) 4416 p.
3. Cornelia Popescu (Li
ceul 35 București) 4289 p
4. Anemarle 
(C.A.U București)
5. Sanda Tănase

Să-Si

umbra

nu am meP- 
cîștigătorii 

național. Cil 
rigoare, pu- 
clasamentele 
celor două

Muha" (C.S.o’ 
p, 6. Eugen Si- 

(Constru eforul 
5995 p, 7. Mihai

Vitalloș 
4136 p. 
(C.S.M.

Victor BANCIULESCU
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50 000 — «0 000 de 
Coruri și fanfare 

cantata olimpică a

Martor
în ianuarie trecut s-â 

viețuitor al primei ediții 
sir George ROBERTSON 
pasaje din amintirile sale 
din Anglia:

„Oricum, tot voiam să mă 
duc în Grecia, așa că m-am 
hotărît să particip Ia Jocu
rile din 1896. Sosit la Atena, 
am mai descoperit vreo 6 
englezi care voiau și ei să 
ia parte, individual. Toți 
ne-am plătit singuri călăto
ria. Eu am închiriat o cămă
ruță în centrul orașului, îm
preună cu maratonistul austra
lian Flack. Numai ameri
canii erau oarecum mai or
ganizați. Majoritatea prove
neau de la Universitatea 
Princeton. La concursul de 
tir cu pistolul, americanii au 
Jucat un renghi grecilor, care 
se credeau lipsiți de concu- 
renți. Aflind că doi compa- 
trioți, excelenți trăgători, se 
găsesc in vacanță in Italia, 
americanii le-au telegrafiat, 
rugîndu-i să vină urgent ta 
Atena. Cei doi Vilegialmiști 
— nu numai buni pistolari, 
ci și milionari — au sosit la 
timp pentru a concura și a 
cîștiga !

Specialitatea mea atletică

ocular
stins din viață ultimul supra- 
a Jocurilor Olimpice moderne : 
(Marea Britanie). Reproducem 
culese la Colegiul Avery Hill

favorită era aruncarea „cio
canului". Pe atunci, era în
tr-adevăr un ciocan, cu mi
ner de lemn, în locul sferei 
cu sirmă care se aruncă azi. 
Dar la Atena proba lipsea. 
Pe Ioc, m-am înscris la disc 
și greutate. La Oxford, îmi 
fabricasem uri 
cu flancurile 
desenele din 
Spre marea 
însă, discurile 
veau flancurile plate. L-am 
lansat in stil clasic, cu pi
cioarele imobile, nu cum se 
face azi, stupid, cu piruetă. 
Mi-amintesc că îrttr-o după- 
amiază, dispunind de cîteva 
orb Hibei d, am participat și 
la o competiție de tenis. Lis
tele, la aceste probe, nu Se 
încheiau niciodată și era 
ficient să te prezinți.

Am părăsit Atena cu o 
mtfră de măslin $i una 
laur, premiul irttiî și doi. 
fost distins pentru o odă in 
limba gteacă pe care am 
Compus-o și ani declamat o“.

disc de metal 
convexe, după 
Grecia antică, 
mea surpriză 
folosite aci a-

su-

ra
de 

Am
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întrecerile de atletism 
ale copiilor

Pe stadionul „Faianța1" din 
Sighișoara s-au desfășurat^ fi
nalele campionatelor 1 . 
cane ale copiilor, 
au participat peste 
mici concurenți. Cu 
concursului au fost 
trate două noi recorduri re
publicane de copii la arun
carea mingii de oină: 84,32 m 
la băieți Și 65,02 m la fete 
(Atila Gyorgy și, respectiv, 
Evâ Zorgo — ambii de la 
Școala sportivă Cluj). Primii 
3 clasați : BĂIEȚI — 60 m : 
I. Ghiță (Termocentrala Craio
va) 7,5 (în semifinale 7,4), 
M. Caricataș (Constr. Buc.) 
7,5, L. Eftimie (Șc. sp. 2 Buc.) 
7,7. 300 m : I. Ghiță 38,9, M. 
Caricataș și Gh. Sfiehi (Con
str. Buc.) 40,2 ; lungime : M. 
Deheleanu (Șc. sp. Arad) 5,87, 
L. Eftimie 5,73, Al. Szentpe- 
teri (Șc. sp. 2 Buc.) 5,76 ; înăl
țime : M. Cufcă (Șc. sp. Bu
zău) 1,54, I. Dumitru (C.S.O.

republi- 
la care 

600 de 
prilejul 
înregis-

Buf anu —24,5 s!
Pe stadionul „23 August", intr-o 

atmosferă de cvasianonimat, s-au 
desfășurat luni șl marți campio
natele Capitalei lp atletism. De 
remarcat că, pârticipînd în proba 
de 200 m, Valeria Bufanu (re
cordmana țării la 80 mg) a rea
lizat 24,5 s — al doilea timp ro
mânesc al sezonului ! In rest, 
deși la Întreceri au evoluat și 
cițiva eomponenți ai lotului olim
pic șl republican, rezultatele nu 
au strălucit. BARBAȚI — 100 m :
B. Iliescu 10,6, Al. Munteanu
10,8 ; 200 m : Gh. Zamfirescu 21,8, 
AI. Munteanu 21,9 ; 400 m :
A. Deac 48,9. T. Puiu 49,4, I. Da- 
masehin 49,5, Gh. Ungureahu 
49,7 ; 800 m : I. Damaschin 1:51,4, 
D. Tit 1:53.3 ; 1500 m : C. Pascale 
3:56,5, I. Nicolae 3:56,8 ; 5000 m ; 
1. Cioca 14:35,0, C. Andreica 
14:51,8; 10 000 m: I. Rusnac 
30:28,8, N. Simlnolu 31:10,0 ; 
110 mg: N. Macovei 14,9, H. Ilieșu 
15,0 ; 400 mg : D. Cosma 54,7,
G. Buhnilă (Suceava) 55,0 ; 
3000 m obst. : V. Caramihai 9:21,6 ; 
20 km marș : V. Itie 1 h 37:05.0 ; 
înălțime : M. Mltliecis 2,01, C. se
men și A. Popescu 1,95 ; lun
gime : £>. Bădini 7,30 ; prăjină : 
D. Piștalu 4,70. S. Marian (n. 1949) 
4.40, N. Ligor 4,30 ; triplu : 
M. Zaharîa 15,33 • greutate : Ad. 
Gagea 16,12 ; suliță ; D. Silaghl 
69,62, St. Naghi 61,74 ; FEMEI — 
100 m : R. Marinescu 12,3 ; 400 m:
C. Berna 57.0, N. Onieă 58,4 ; 
800 m : N. Onică 2:18.2 ; 80 mg : 
G. Cîrstea 11,3; înălțime : D. Radu 
1,56 ; greutate : E. Elic 15,14. 
A. Gurău 14,84 ; disc : L. Mano- 
llu 54,92. A. Menis 50,40. Șt. Le- 
senciuc 48,03 ; suliță : M. Peneș 
50.06, I. Stancu 48,20. E. Prodan 
45,30. (NICOLAE D. NICOLAE — 
coresp.).

Pitești) 1.50, M. Comșa (Ne- 
goiu Făgăraș) 1,50; 500 m: 
Al. Szentpeteri 1:14,7, R. Roș
ea (Baia Mare) 1:15,3, M. Zi- 
sulescu (Șc. sp. 1 Buc.) 1:15,9 ; 
greutate: A. Gyorgy 12,94. 
G. Călin (Șc. sp. 1 Buc.) 12,66, 
P. Neagu (Știința Alexandria) 
12,60 ; minge de oină : A. 
Gyorgy 84,32, I. Dan (Știința 
Alexandria) 72,90, V. Coeora- 
da (Tg. Jiu) 69,52 ; 4 x 60 m : 
Șc. sp. Cluj 29,9, C.F.R. ti
mișoara 30,1, Șc. sp. 1 Buc. 
30,4 FETE — 60 m: Ad. 
Teodoru (C.S.Ș. Buc.) 7,9, M. 
Nedelcu (Șc. sp. Cluj) 8,2, 
FI. Tiglea (Șc. sp. Pioiești) 
8,2 ; 300 m : E. Monoranu (Șc. 
sp. Român) 43,8, M. Leu 
(Viitorul Brăila) 44,6, FI. Ti
glea 45,4 ; lungime : Ad Teo
dorii 5,26, E. Zorgb 5,23, S. 
Cubleșan (Lie. 8 Cluj) 5,08 ; 
înălțime: D. Vascu (C.S.Ș. 
BUc.) 1,43, A. Hoinărescu (Lie. 
N. Bălcescu Cluj) 1.39, G. 
Păcuraru (Lie. N. Bălcescu 
Cluj) 1,39 ; greutate •. M. Con
stantin (Șc. sp. 2 Buc.) 11,65, 
E. Kulczycki (Șc. sp. Ora
dea) 10,89, H. Hahnecker 
(Știința Codlea) 10,19 ; minge 
de oină: E. Zorgo 65,02, D. 
Dumitrașcu (Șc. sp. Ploiești) 
54,52, C. Fetruț (Lie. 2 Bra
șov) 54,40 ; 4 x 60 m : Șc. sp. 
Cluj 31,3, C.S.Ș. Buc. 32,1, 
Șc. sp. 2 Buc. 32,4.

Cluj) 4122 p. 6. Erica Stoe- 
nescu (Rapid București) 
3818 p, 7. Maria Dobre 
(C.A.U. București) 3810 p,
8. Valeria Biduleac (Con
structorul București) 3781 p,
9. Marta Anghel (C.A.U 
București) 3779 p, 10. Păuna 
PăulCțu (C.A.U. BucureștO 
3731 p, 11. Livia lonescu 
(C.A.U. București) 3416 p.

0 Pârticipînd în cam
pionatul republican, Cor
nelia Popescu a realizat 
cu cele 4289 p nu nunial 
un nou record republican 
de junioare (v.r. 4269 p
Elena Vintilă din 1965), ci 
și un punctaj mal mare 
decît două dintre atletele 
românce care au evoluat in 
cadrul meciului internațio
nal (Vitalioș și Tănase). In 
claiamentul •—-
locul înaintea 
Vitalioș (4136 p) 
ocupat CU 4379 
chiar dacă ar fi 
clusă în echipă, 
nu ar fl putut 
la îmbunătățirea 
formației României.

0 Probele combinate au 
găsit pe mâlurile Someșu
lui un fertil teren de 
Voltare. Unul dintre 
motorii 
jeân, dr. Ion Arnăutu 
trenorul Z.__

„Toții copiii care-mi 
la antrenament nu 
vor să facă altceva 
decatlon". Este nor- 
cînd s-a ajuns la

acestuia însă 
Anemariei 

a fost 
p. Deci, 
fost in- 
Cornella 

contribui 
poziției

atletismului

lui Socol)

dez- 
pro- 
clu- 
(an- 
spu-

nea : 
vin 
mal 
decît 
mal, 
situația că jumătate din 
componenții echipelor na
ționale (Socol, Șepci, 
Jurcă la decatlon. Sanda 
Tănase la pentatlon) să 
fie studenți clujeni. Țl-

D. STANCULESCU

VINTILĂELENA

nlnd cont 
Clujul mai 
juniori de perspectivă,' ca 
și de entuziasmul mani
fest pentru probele com
binate, s-ar putea ca in 
doi-trei ani reprezentati
vele naționale de deca
tlon șl pentatlon să se 
confunde cu echipele Clu
jului !

de raptul că 
ăre și ci ți va

Adrian IONE5CU

Liceul nr. 2 din Caransebeș
lansează S. 0. S. I

A avea inițiativă este total con
traindicat, dacă nu chiar peri
culos, la Caransebeș. Cel puțin 
așa dovedește experiența profe
sorului NICOLAE OLARI), a 
cărui pățanie o facem cunoscuta 
spre a fi și altora drept învăță
tură de minte,

...S-a Intimplat la Liceul nr. 2 
din oraș. Mare șl vechi locaș de 
tlivățămlnt : 41 de clase, peste
1500 de elevi, 57 de profesori șl 
învățători îh corpul didactic, 4 
catedre de educație fizică, cu 
patru titulari care predau săptă- 
mlnăl 84 de ore de educație fi
zică. Ca bază materială pentru 
sport liceul dispune de două săli 
de gimnastică, un teren de volei 
șl un sector de sărituri. Puțin. 
Curtea școlii se preta, Insă, la 
extindere. Puteau fi amenajate 
pe suprafața ei trei terenuri.

Cit ar fi costat toată lucrarea ? 
A fost consultat tehnicianul 
Șerban, de la fostul sfat popular 
orășenesc, și specialistul a sta
bilit din ochi devizul :

— Nimica toată. Vreo 10—12 000 
de lei. Tragem în jur o bordură, 
punem un strat de pietriș, dea
supra așternem covorul de bi
tum. Iarna se poate face aici un 
excelent patinoar.

Bani erau. Școala avea o șutită 
economisită, urmind doar sd se 
aprobe transferarea ei la acest 
capitol bugetar. Ceea ce n-a fost 
de loc greu. Și, înarmat cu toate 
actele și foarte mult entuziasm, 
profesorul Olaru a încheiat de
vizul cu sfatul popular orășenesc. 
Asta se tntlmpla tn toamna anu
lui trecut.

Dar, o dată cu lucrarea au în
ceput necazurile. Beneficiarul a 
fost anunțat că „sfatul- nu poate 
plăti muncitorii, neavlnd un stat 
de salarii In acest sens șl chel
tuielile trebuie suportate de

Campionatul ieminin de popice
După 5 săptămîni de dis

pute, semifinalele campionatu
lui republican feminin de po
pice pe echipe pot fi conside
rate ca și încheiate, deoarece 
cele două restanțe (Sănătatea 
Bîrnova, — Cetatea Giurgiu și 
Voința Brăila—Voința București 
programate duminică) nu mai 

influența clasamentele, 
cîteva rezultate înregis- 
în ultima etapă: Voința 

Mureș—C.S-M.
Gaz

frate 
tg.
2 379—2 332 p.d.,

Reșița 
metan 

Mediaș-Voința Oradea 2 329— 
2142 p.d., Cetatea Giurgiu-Pe- 
trolul Ploiești 2126—2 163 p d

Lă capătul celor 5 etape 
clasamentele au următoarea în
fățișare : SERIa 1 
Reșița 10 p, 2. 
10 p (punctaveraj 
Voința Tg. Mureș

_ 1. C.S-M. 
Voința Cluj 
mai slab), 3.
8 p, 4. Vo-

ința Ploiești 8 p, 5. Băimâ- 
reana Baia Mare 4 p; SERIA 
A II-A: 1. U. T. Arad 12 p, 
2. Gaz
Voința 
Oradea 
SERIA 
Ploiești
10 p, 3. Cetatea Giurgiu 5 p 
(un joc mai puțin), 4. Sănă
tatea Bîrnova 4 p (un joc mai 
puțin ; SERIA A IV-A : 1. Hi
dromecanica Brașov 12 p, 2. 
Voința Buc. 6 p (un joc mai 
puțin), 3. Unirea Roman 6 p, 
4. Voința Brăila 4 p (un joc 
mai puțin).

Primele două echipe din fie
care serie s-au calificat în fi
nala pe țară care va avea loc 
între 6—10 iulie pe arenele 
Petrolistul și Flacăra din Cim- 
pina.

1.
metan Mediaș 
Craiova 8 p,
6 p, 5. Voința
A III-A : 1.

12 p, 2. Laromet Buc-

io p, 3
4. I. C.
Blaj 1 p; 
Petrolul

școală, cu bani peșin. Ce era 
de făcut ? Inițiativa a operat 
creator și tn această împrejurare. 
De comun acord cu copiii si 
părinții s-a hotărît ca elevii, 
care doresc, să aducă de acasă 
sticle sau borcane goale, de pri
sos tn gospodărie. Prin valori
ficarea lor la I.R.V.A, se putea 
strînge suma necesară. Acțiunea 
a fost de mari proporții, tn 
scurt timp toți cel 1500 de elevi 
au adus mai bine de 2000 de 
sticle, spre bucuria întreprinde
rii de recuperare și valorificare 
a ambalajelor din oraș. Pe car
netul C.E.C. .............
părinți au 
5 ooo lei i

Perseverența șl operativitatea 
celor de la Liceul Nr. 2 l-au pus 
tn grea încurcătură pe meșterii 
sfatului popular. Lucrarea tre
buia făcută ! Totuși au urmat 
tarăgănelile. Intr-o zi nu erau 
camioane, in alta nu funcționa 
excavatorul de la balast, clnd 
era și una și alta nu erau mun
citori. tn două luni, au fost aduse 
cu chtu cu vai, citeva mașini de 
pietriș. Fină cind, la 25 noiem
brie 1967, a venit iarna de-a 
btnelea.

— Fraților, sîntem salvați, 
ninge ! au exclamat cei de la 
sfat. Dacă e zăpadă nu se poate 
lucra, o amînăm Ia primăvară I

Bucuria n-a fost împărtășită de 
cei patru profesori ai școlii, și 
mai ales de Nlcolae Olaru, prin
cipalul inițiator al acțiunii. Dacă 
nu se amenajează terenul banii 
rămin necheltuiți și cine știe 
dacă anul viitor se vor aproba 
alții. In disperare de cauză, se 
’ycurge la o soluție: sfatului 
popular orășenesc 1 se plătește 

- <16 0M prln virament, 
2 800 lei in numerar) CA ȘI CUM 
AR FI FOST EFECTUATA, pri- 

asigurări ferme 
de îndata ce timpul va permite totul se v# fpce ^nep"-^ 

urgent. (Eroare țjfavă, știut fiind 
er„un^Cl!ldatâ nu trebuie plătit 
sinttOirUl pmă cind hainele nu 
siht în garderob !)
^ml°Bul U bănuiți. șt ia această 

dată curtea Liceului nr. 2 din 
Caransebeș se prezintă în situa
ția de asta-toamnă, cp grămezi 

ca- Colat: Peste pupăză, conșiliui popular orășenesc 
tOta !!psi* de simțul umoru- 

.a1tr?a că pentru ce s-a 
‘'■eaba a fost făcută, (ur- 
aT „SăJle nivelat pietri- 

șui) șl că, dacă școala vrea teren 
tr<îbule să scoată alți 

T^'r^ewMhiatete intervenții si 
rugăminți făcute de prof. Emil 
Rădescu, directorul liceului, de 
Rezultat: °larU “U TămaS iări

Poate că aceste rtndurl ll var 
determina pe tovarășul N. TiGU 
președintele Comitetului execu
tiv al Consiliului popular orășe
nesc provizoriu Caransebeș, 
dispună rezolvarea urgentă 
acestei situații intolerabile, 
de alta, dar oricit de mare 
fi vacanța de vară, ea ni 
pare prea scurtă pentru înce
tineala de care dau dovadă or
ganele civice ale orașului !

Valeriu CHIOSE

al comitetului de 
fost depuși peste

sa 
a 

NU 
ar 
se
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Egalare cu 12 minute înainte de sfîrșit

nici o satisfacție celor 
au urmărit-o, ci numai 
greșului și suporterilor 
care își pun acum toate 
ranțele în 
roșu.

Progresul 
rit. fiindcă 
mijloc mai 
perit un spațiu mare, aju- 
tînd în permanență apărarea, 
în plus, atît Neacșu, at și 
Șoangher, au participat de 
multe ori Ia acțiunile ofen
sive, alături de Oaidă — un 
adevărat motor care a tras 
toată echipa după el — și 
Țarălungă.

Bucureștenii au jucat pru
dent în apărare, iar înainta
șii au speculat greșelile ad
versarului și au forțat în
scrierea golurilor. Politehnica 
Galați a jucat mai slab de- 
cît duminică; apărătorii au 
fost ușor depășiți, fiindcă li
nia de mijloc a fost ca și 
inexistentă. înaintașii s-au 
complăcut în driblinguri cînd 
aveau situații clare de șut.

Iată cum au fost înscrise 
cele 6 goluri :

Min. 40: portarul lorgules- 
cu, înainte de a degaja min-

care
Pro- 
săi, 

spe- 
jocul cu Steagul

a cîștigat pe me- 
a avut o linie de 
bună, care a aco-

gea, face mai mult de patru 
pași, arbitrul sancționează cu 
lovitură indirectă în careu, 
care este executată de Matei 
către Țarălungă, ultimul în
scriind pe lîngă zidul defec
tuos al gălățenilor; min. 48: 
Matei profită de o ezitare a 
apărătorilor gălățeni și ridică 
scorul la 2—0. Studenții re
clamă ofsaid, dar golul a fost, 
valabil; min. 49: Bretan, 
printr-un șut foarte frumos, 
reduce din scor: 2—1; min. 
56: Oaidă face o cursă vije
lioasă pe extremă, centrea
ză, portarul Iorgulescu scapă 
mingea și Matei, prezent pe 
fază, o împinge în plasă: 
3—1; min. 88: Oaidă pasează 
lui Țarălungă și acesta șu
tează sec: 4—1; min. 90: Ve- 
lea primește o pasă de la 
Stătescu și șutează de la a- 
proximativ 16 m, stabilind 
scorul final: 4—2.

Regretabil jocul dur al ce
lor două formații, cu îmbrân
celi, dueluri nesportive, dar 
mai ales atitudinea huligani
că a unor spectatori. în min. 
50 un spectator l-a lovit cu 
piatra pe arbitrul de linie 
Vasile Topan, motiv pentru 
care jocul a fost întrerupt 
pentru cîteva minute.

fotbal sînt brașovenii, mai 
lucizi și mai legați în acțiuni. 
Florescu (min. 14 și 17) și 
Ardeleanu (min. 16) au oca
zii de a înscrie, dar Catona 
salvează cu prețul unor ro
binsonade spectaculoase. Cea 
mai clară ocazie de gol o au 
însă orădenii în min. 35. Su- 
ciu trece de Selymesi, ajunge 
în colțul careului de 6 m și 
șutează. Papuc iese în calea 
șutului, dar mingea se loveș
te de Selymesi și ricoșează 
spre poarta goală... Gol? Nu! 
Bara transversală îi salvează 
pe brașoveni. După numai 
două minute, Balogh trimite 
greșit acasă, Gyorfi intercep
tează și centrează la Necula, 
care reia fulgerător în plasă: 
1—0. După pauză, inițiativa 
trece treptat de partea oră- 
denilor, care presează din ce 
în ce mai insistent. Stegarii 
temporizează, trag de timp, 
se apără în 10 oameni. Crișul 
are două mari ocazii de gol, 
dar Kun II (min. 60) și Har- 
șani (min. 71) ratează. Cu 12 
minute înainte de sfîrșitul 
jocului, brașovenii plătesc 
tributul orientării lor exclu
siv defensive. Un corner la 
poarta lui Papuc, brașovea-

nul prinde balonul, dar îl 
scapă copilărește din mîini, 
iar Kun I îl împinge în pla
să: 1—1.

Față de aspectul general al 
jocului, considerăm că brașo
venii au trecut pe lîngă vic
torie în prima repriză, iar 
orădenii în cea de a doua. 
Departe de a soluționa pro
blema calificării în divizia 
A, rezultatul meciului a com
plicat și mai mult acest ba
raj, care, repetăm, se joacă 
cu inimile și cu nervii oame
nilor...

Clasamente
timișoara :

1. Steagul roșu Bv.
2. Crișul Oradea
3. Progresul Buc.
4. Politehnica Galați

ARAD :

1. Gaz Metan Mediaș
2. A. S. Cugir
3—4. Met. Tr. Severin
3—1. Chimica Ttrn.

BRAȘOV t
1. Progresul Brăila
2. Chimia Rm. Vilcea
3. Gloria Bîrlad
4. Victoria Roman

1 2—2 2 
1 
1

2-3 1
1—2 1

Pag. a 3-a

2 1 1 
2 11

0 4-0 3 
0 1—0 3

2 10 13-32
2 0 0 2 1—4 0

Barajul pentru divizia B
Bîrlădenii

în revenire

ximativ 900. A arbitrat 
foarte bine Stanislav Bek- 
sztain (Polonia), ajutat la 
linie de Leonard Elinski 
(Polonia) și C. Mihăilescu 
(Brașov).

CHIMIA RM. VÎLCEA : 
Sanda — Mihăilescu, Mo- 
trescu, GUmo, Petrică, 
Neagoe, Gheorghe, Pluga
ru, Dașcu, Stănescu (min. 
64, Găinaru), Drăgușin.

PROGRESUL BRĂILA: 
Rădoi — Buterez, Cazan, 
Gheorghiță, Teodoreseu, 
Urmeș, Ionescu, 
Iancu, Ciupitu. 
(min. 59, Bunea).

O greșeală decisivă
a portarului Mîniosu

Matei (min.

Turcu, 
Stoian

(Polonia), ajutat 
de Eugen Bucșe- 
Gavrilă Pop-Bra-

jucătorii

Gloria B riad - Victoria 
Roman 3-1 (0-0)
BRAȘOV. 26 (prin tele

fon).
Stadion „Metrom"; teren 

bun; timp închis, cu nori 
amenințători; spectatori — 
circa 500. Au înscris Foca 
(min. 71) — care a deviat 
cu talpa o minge respin 
să de fundașul Halasz). 
Trăznea (min. 85 șl 90) 
pentru Gloria și Nicoară 
(min. 55) pentru Victoria. 
A arbitrat bine Waclaw 
Majdan 
la tușe 
Sibiu si 
șov.

GLORIA BÎRLAD: Dla- 
conu—Sișcă, Cucu, Anghe- 
luță, ’ ’
lungi, Draga (min. 62 Fur
nică), Otic, Foca, Trăznea. 
Albu.

VICTORIA. ROMAN: Ig 
na—Nicoară, Arnăut (min. 
23 Halasz), Lungan, Șer- 
ban, Tiusz, Panciu, Tifirel. 
Bărgăoan, Nestorovici, 
Crețu.

Partida dintre Gloria Blr- 
lad și Victoria Roman a a- 
vut o miză deosebit de im
portantă. învingătoarea avea 
să candideze cu mai mult 
succes pentru unul din cel» 
trei locuri care asigură pro
movarea, în timp ce 
urma să fie aproape 
semnare. în ciuda 
mize importante, am 
la un joc destul de 
culos. disputat într-o notă de 
sportivitate, cu acțiuni nu
meroase de la o poartă ’a 
cealaltă, încheiate prin șuturi 
puternice, dar, ca să fim sin
ceri, și cu o serie de greșeli 
elementare, comise de jucă
torii ambelor formații.

Victoria Roman a fost mal 
mult timp ap: ape de „victo 
rie", pînă la înscrierea golu
lui de către fundașul Nicoa
ră. Ea a avut două bare (min, 
35 Crețu și min. 46 Bărgă 
oan — din lovitură liberă) și 
alte cîteva ocazii, ratate însă 
de atacanți. în schimb, Glo
ria Bîrlad, jucînd mai calm, 
a reușit să treacă peste ace
ste momente și să revină pu
ternic, înscriind trei goluri 
ți avînd și alte ocazii.
CAROL GRUIA-cOresp. princ.

Beniovschi, Poale

învinsa 
de ro- 
acestei 
asistai 

specta-

Ambele echipe
mulțumite

Chimia Rm. Vikea-
Progresul Brăila 0-0
BRAȘOV, 26 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). 
Stadionul Tineretului; 

teren alunecos; timp no- 
ros (a plouat în prima re
priză) ; spectatori — apro-

La fluierul final, 
ambelor formații erau feri
ciți. Rezultatul de egalitate, 
cu care s-a încheiat partida, 
a asigurat Chimiei și Pro
gresului calificarea în viitoa
rea ediție a campionatului 
diviziei B. Ambele echipe 
au jucat însă modest, punînd 
accentul pe apărare. Flori 
rare au fost situațiile în 
care atacanții Progresului și 
ai Chimiei au pătruns în ca
reu și au șutat la poartă. 
Dar, și în aceste cazuri, șu
turile n-au nimerit ținta... 
Vîlcenii au avut Inițiativa 
cîteva perioade, au obținut 
mai multe comere, iar Dașcu, 
Stănescu, Drăgușin și Plu- 
garu au șutat de la 18—20 
m, însă rareori pe spațiul 
porții. Fotbaliștii brăileni ni 
s-au părut obosiți și, din a- 
ceastă cauză, au alergat pu
țin, iar acțiunile lor ofensi
ve au fost construite cu... 
încetinitorul.

In prima repriză, s-a ju
cat în majoritatea timpului 
Ia mijlocul terenului, static, 
cu multe execuții tehnice gre
șite. Chimiștii au încercat 
ceva mai des vigilența porta
rului advers Rădoi, dar Dașcu 
(min. 5, 18 și 38), Stănescu 
(min. 14), Gheorghe (min. 25) 
și Plugaru (min. 35) au trimis 
balonul pe lîngă poartă. în 
această parte a meciului, 
brăilenii au șutat doar de 
trei ori spre poartă: Urmeș 
(min. 30 și 40) și Ionescu 
(min. 44).

După pauză, Progresul 
ieșit mai des la atac Și 
avut chiar două ocazii de 
deschide scorul. In min. ! 
Ciupitu a pătruns în careu, a 
șutat, însă balonul a trecut 
puțin pe lîngă bară. După 
7 minute, Turcu, din poziție 
favorabilă, a trimis balonul 
afară. în minutul următor, 
vîlcenii au obținut o lovitură 
de colț. A executat Dașcu, 
balonul a ajuns la Plugaru 
care — cu capul — l-a pre
lungit spre poartă, dar Ră
doi, atent, l-a reținut. Pînă 
la sfîrșit, s-a 
cui terenului, 
mulțumite de

a
a 

> a 
72,

jucat la mijlo- 
echipele fiind 

rezultat.

P. VINTILA

Etapa viitoare (duminică 30 iunie}
TIMIȘOARA: Crișul Ora

dea — Politehnica Galați
Progresul București—Stea

gul roșu Brasov,
BRAȘOV: - - -

Chimia Rm.

greșul Brăila 
man.

Victoria Ro-

Gloria Bîrlad—
Vilcea ; Pro-

4RAD : Gaz metan Mediaș 
—Metalul Tr. Severin ; 
Cugir—Chimica

A.S.
Tîrnăveni.

De pe agenda
și 15 iulie; CONSFĂTUIREA• Intre 13 

ANTRENORILOR din diviziile A și B laSna- 
gov. Sînt invitați și doi specialiști de peste 
hotare : Kîrhardt din R. F. a Germaniei și 
Palfai din Ungaria.

• Intre 3—8 iulie : CONSFĂTUIREA AR
BITRILOR la Sinaia. Participă și o serie 
de elemente de perspectivă care vor fi in
cluse pe lista arbitrilor republicani.

® între 3—16 iulie : curs de specializare 
a profesorilor de educație fizică, participanți 
la tabăra organizată la Bucșoaia de către 
Consiliul Național al Pionierilor. Cu acest 
prilej se va desfășura turneul final al re
prezentativelor de copii — minifotbal din 
toate județele țării. F. R. Fotbal va pune 
la dispoziție celor 600 de mici fotbaliști un 
număr de 250 de mingi, echipanțșnt și ... la 
sfîrșit, numeroase premii.

A. S. Cugir - Metalul 
Tr. Severin 2-1 (1-1)
ARAD, 26 (prin telefon).

Stadion C.F.R.: teren 
bun ; timp frumos ; spec
tatori puțini (300). Au 
marcat: Gherghel (min. 
37) și Mîniosu (min. 87), 
— autogol pentru A. S. 
Cugir și Pelea (min. 74) 
pentru Metalul Tr. Se
verin. Arbitru: Slama 
Iaroslav (Cehoslovacia), a- 
jutat la tușă de Ion Oprita 
(Arad) și Iuliu Boroș (Ti
mișoara)

Ă. S. CUGIR: Salomîr 
—Ciubotariu, Neamtu. (mi
nutul 80 Boroș), Dinea, I. 
Gheorghe, Pîrvulescu, 
Gherghel, R. Lazăr, Safar, 
Ivan, Tam aș.

METALUL TR. SEVE
RIN : Mîniosu — Chițu- 
lescu. Constantin, Vîrtog, 
Jimboreanu, Cînțar, Că- 
prioru (min. 72 — Pelea), 
Diaconu, Chîrițescu, Za- 
haria, Gali.

în min. 87, cînd nimeni nu 
se mai aștepta, a intervenit 
lovitura de teatru, care avea 
să hotărască soarta partidei 
de baraj pentru divizia B. 
grupa B, dintre formațiile 
A. S. Cugir și Metalul Tr. 
Severin. în acel minut, fot
baliștii de la Cugir benefi
ciază de o lovitură liberă in
directă în interiorul careului. 
Execută Remus Lazăr, scurt, 
pînă la Ion Gheorghe. care 
trimite balonul ușor în fața 
porții; Mîniosu, portarul Me
talului, respinge mingea în 
sus și aceasta îi revine tot 
lui; de astă dată, însă, gre
șește și o introduce în pro
pria poartă. Cu acest autogol, 
scorul a devenit 2—1 pentru 
A S. Cugir, asigurîndu-i vic
toria.

Cș se întîmplase pînă a- 
tunci ’ Tabela de marcaj in
dica 1—1 în urma unui joc 
echilibrat, pe alocuri vioi și 
de un nivel satisfăcător. Am
bele formații au luptat cu 
ardoare, au depus eforturi 
susținute pentru a-și spori 
șansele de calificare în divi
zia B. învingătorii au dove
dit o mai bună pregătire teh
nică individuală, au jucat 
mai legat, mai matur. în 
concluzie, putem spune că au 
meritat victoria.

Metalul Tr. Severin are 
meritul de a fi opus o dîrză 
rezistență, dominînd chiar o 
bună parte din timp. In mod 
deosebit ne-a reținut atenția 
jocul practicat de Constantin, 
Jimboreanu și Gali, compo- 
nenți de bază ai echipei.

IACOB ȘTEFAN 
coresp. principal

„REZULTATUL 
FAVORIZEAZĂ NET

PE MEDIEȘENI
Gaz metan Mediaș-Chimica

Tîrnăveni 1-0 (1-0)
Stadion U.T.A.; timp 

frumos; teren excelent; 
spectatori: circa 600.

Fotbal
programarea jocurilor 

C. Pînă la această dată
in
va

• 4—5 iulie : 
diviziile A, B și 
fi publicată ședința arbitrilor republicani.

<* Ședință organizată de F.R.F. cu preșe
dinții colegiilor județene de arbitri.

• între 18 iunie — IC august: organiza
rea taberelor zonale de juniori la Piatra 
Neamț, Tg. Jiu, Rm. Vilcea și Bistrița.

Tabăra centrală de juniori va fi organi
zată la P. Neamț în perioada 3—28 iulie.
• între 6—14 iulie: turneu organizat la 

Constanța cu prilejul aniversării a 10 ani 
de la constituirea clubului Farul. Participă 
echipele F. C. Duisburg, Dukla Praga, Fa
rul Constanța și, după toate probabilitățile, 
o reprezentativă de tineret.
• Intre 8—9 august, echipa reprezenta

tivă de juniori a țării noastre participă la 
turneul internațional de la Budapesta.

A marcat
22).

Arbitrul bulgar A. Ma- 
teev, ajutat la tușă de 
compatriotul său L. Radu- 
cev și Șt. Birăescu (Timi
șoara), a condus inegal 
următoarele formații:

GAZ METAN: Andrei— 
Hezmuve” Lepâdatu, Kezdl, 
Scheau, Panaitescu, Feor- 
dan, Gattner, Berna, Pe
trică, Matei.

CHIMICA: Guneș—Zie
gler, Deac, Dandoș, Pan- 
tea, Pop (min. 64 Trifu), 
Naghi, Csenterl, Fazekaș, 
Vegh. Szekely.

ARAD, 26 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — „Re
zultatul favorizează net pe 
tnedieșeni. Chimica a asigu
rat o mai bună circulație a 
balonului, atacînd mai 
sistent și ratînd ocazii... 
roata carului. Gaz metan, 
schimb, a marcat un gol 
care a obținut o victorie necon
cludentă, dar definitivă, pen
tru rămînerea în divizia se
cundă". Aceasta a fost suc
cinta declarație pe care ne-a 
făcut-o la terminarea partidei 
antrenorul federal Coloman 
Braun. Și competentul nostru 
antrenor a sesizat într-adevăr 
esențialul. Chimica a atacat 
mai mult, meritînd cel puțin 
un meci egal, după numărul 
ocaziilor de gol, dar Gaz me
tan și-a apărat cu strășnicie 
mica zestre, care i-a asigu
rat calificarea.

Iată acum, pe scurt, filmul 
partidei: în plină dominare 
a chimiștilor, lovitură de tea
tru — Gaz metan, trecînd 
pentru a patra oară linia de 
centru, înscrie prin Matei 
(min. 22), care reia o minge 
revenită în teren din bara 
transversală. Urmează cîteva 
minute de iureș medieșean, 
după care jocul revine la as
pectul lui inițial: chimiștii 
atacă mai decis, însă Vegh 
(min. 34), Fazekaș, cu o fru
moasă „întoarcere" din mar
ginea careului mare (min. 
37), și Szekely (min. 41) gre
șesc de puțin.

După pauză, partida devi
ne mai echilibrată, dar 
care atacă mai hotărit 
chimiștii din Tîrnăveni. 
ceștia au egalarea 
cancul lui Csenteri (r 
care numai de la 3 
poartă trage peste 
tînd cea mai mare 
întîlnirii. In final, 
chimiști accentuează presiu
nea la poarta echipei medie- 
șene, dar apărarea acesteia, 
în frunte cu portarul Andrei, 
respinge totul. Notăm ulti
mele ocazii: Szekely (min. 
75), Csenteri (min. 84) și Fa- 
zekăș (min. 90). Cu aceasta, 
partida ia sfîrșit cu victoria 
medieșenilor, care indiferent 
de rezultatul ultimei manșe 
a barajului se alătură, în con
tinuare, echipelor de divi
zia B.

Să încercăm o foarte suma
ră analiză a consecințelor su- 
pramobilizăril. Sportivul, care 
oricum este mobilizat și dor
nic de a câștiga pentru că a- 
cesta este obiectivul lui princi
pat și de el depinde aprecierea 
și cîteodată chiar viitorul acti
vității sale sportive, este, in 
preajma unui concurs impor
tant. într-o stare emoțională 
specială, cu o serie de transfor
mări fiziologice și psihologice 
pe care le antrenează. Dintre 
acestea vom aminti doar acce
lerarea pulsului și respirației, 
modificarea presiunii arteriale 
și a rezistenței electrice a 
pielii, creșterea tonusului mus
cular eitc-, ca urmare a profun
delor modificări neuro-endocrine 
care însoțesc emoțiile. Toate 
aceste modificări au, pînă la 
un anumit nivel, un caracter a- 
daptativ. ducînd la o creștere a 
capacității de lucru a individu
lui. Ce se intimplâ insă peste 
acest nivel ? Cercetări psiholo
gice riguroase au scos !n evi
dență faptul că pentru un ran
dament optim, in orice activi
tate. este necesară o participare 
afectivă de intensitate medie. 
Sub sau peste această intensi
tate a proceselor emoționale, 
randamentul scade într-o mă
sură cu atit mai importantă cu 
cit devierea este mai mare. E- 
moțiile de intensitate mare pro
duc, de cele mai multe ori, o 
dezorganizare a activității, (care 
se reflectă de minune în expre
sia populară „și-a pieidut ca
pul") sau chiar oprirea ei („a 
înlemnit de frică"), și o epui
zare rapidă a energiei nervoase 
și fizice.

Supramobilizările, îndemnu
rile sau, cu atît mai mult, ame
nințările (mai sînt din păcate 
și astfel de cazuri) din preaj
ma competiției accentuează sta
rea de emotivitate în așa mă
sură incit aceasta își pierde ca
racterul adaptativ și capătă u- 
nul dezadaptativ, dezorganiza
tor al activității.

împrejurări (de exemplu, un 
excelent portar în poarta ad 
vărsărilor) nu a dus la victo
rie, de cele mai multe ori este 
nepremiat, iar sportivii trebuie 
să se mulțumească cu cîteva 
laude ale antrenorului sau ale 
unui cronicar sportiv curajos- 
Același lucru este valabil și în 
sporturile individuale. De ce nu 
este premiată depășirea re
cordului personal — dacă acest 
lucru se produce la un nivel 
suficient de ridicat în scara de 
valori internaționale — (stabi
lirea criteriilor în această pri
vință n-ar fi un lucru prea 
greu) — și se cere neapărat ur
carea pe podiumul învingători
lor? Oare sportivul care se auto- 
depășește la un campionat im
portant, dar din cauza valorii 
foarte ridicate a concurenților 
nu reușește să se claseze printre 
primii trei, nu merită mai mult 
decît o strîngere de mină față 
de colegul său, care la un alt. 
concurs cu o participare slabă, 
evoluează sub posibilitățile lui, 
dar ca „chiorul în țara orbilor", 
reușește să ocupe locul întîi ? 
Desigur, titlul de campion na
țional sau internațional este 
frumos și merită să fie recom
pensat întotdeauna- Dar oare 
valoarea absolută a unei perfor
manțe, care reflectă strădaniile 
sportivului și munca antrenoru
lui său este un lucru secundar, 
iar recompensarea lor poate să 
fie expusă jocului întîmplării ?

vine pe teren nu atît cu gîn- 
dul de a presta un joc frumos 
și eficient ci preocupat cum 
să-1 facă inofensiv pe x sau y 
(de obicei cel pe care are sar
cina să-1 marcheze) prin orice 
mijloace, chiar cele interzise 
de regulament ? Asemenea 
„nesportivități" se întîlnesc nu 
numai în unele jocuri sportive 
(dintre care desigur fotbalul 
duce steagul) ci și in unele spor
turi individuale, cu deosebirea 
că îmbracă forme mai variate 
și mai puțin vizibile de outsi- 
deri, dar cu efecte tot atît de 
dăunătoare atît pentru perfor
manța victimei cît și pentru ca
racterul vinovatului.

Iată de ce, trebuie să discer
nem cu mare finețe psiholo
gică pînă unde este necesară 
intervenția mobilizatoare a an
trenorului și de unde începe 
supramobilizarea, atît de dău
nătoare 
pentru 
pentru 
tive.

pentru performanță, 
caracterul sportivului și 
natura întrecerii spor-

ludith MOSCU 
cercetător principal la Insti
tutul de Psihologie al Aca

demiei R.SR.

SISTEMUL DE PREMIERE

Un efect asemănător are. în 
unele cazuri, și sistemul actual 
de premiere prin care se re
compensează victoria șl numai 
ea. Indiferent prin ce mijloace 
a fost obținută sau dacă se da- 
toreste tntimplării sau slăbi
ciunii adversarilor. Jocul co
rect, fair-play-ul, dar chiar cel 
spectaculos șl conform cu In
dicațiile antrenorilor dar care 
datorită unui anumit concurs de

INTENȚII BUNE, DAR
EFECTE...

Urmările supramobilizârii, 
oricit de bune ar fi intențiile 
de la care pornesc, nu sînt de 
obicei cele scontate. Creșterea 
excesivă a tensiunii de con
curs. starea cunoscută sub nu
mele de „febră de start", pro
duce acute modificări organice 
printre care amintim transpira
ția. uscăciunea gurii, tremură- 
turi ale membrelor sau ale în
tregului corp, diureză crescută 
și psihologice ca nervozitate sau 
dimpotrivă stare depresivă, ra
pide schimbări ale 
grabă nejustificată, 
împrăștiere mentală, 
memoriei etc. Toate
nifestâri duc de cele mai multe 
ori la rezultate valorice infe
rioare posibilităților 
Iui.

Pe lîngă urmările 
sportiv, nu trebuie
nici pe cele de ordin etic. Spre 
ce direcție se va dezvolta pro
filul moral al tînărului care

Noi recorduri
la Reșița
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Campionatele feminine
La Timișoara s-au disputat zi

lele trecute, campionatele repu
blicane feminine de gimnastică 
pe echipe și Individual, la cate
goria a IV-a și a III-a. lată 
cîteva rezultate : Cat. a IV-a. 
SĂRITURI : Laura Ștefan (Șc. sp. 
Constanța) 9,35 p; Carmen An- 
dreescu (C.S. Buc.) 9,30 p; Car
men Ionescu (C.S. Ploiești) 9,30 
p; PARALELE : Adriana Rădu- 
lescu (C.S. Ploiești) 9,75 p; Mi
oara Botescu (C.S. Ploiești) 9,60 
p; Vanda Ispravnicu (Șc. sp. Lu
goj) 9,50 p: BIRNA : Gabriela 
Trușcă (Dlnamo Bacău) 9,20 p; 
Mariana Loghin (Șc. sp. I Buc.)

p; Alma Jurcă <șc. sp.
9,10 p; SOL : Victoria 
(5c. ep. I Buc.) 9,30 p: Anti-

Lu- 
Ra-

GRECO-ROMANE

gona izbășoiu (Șc. sp. I Buc.) 
9,30 p; Maria Hentz (Vagonul 
Arad) 9,20 p.

Clasament Individual compus, 
categoria a III-a : 1. Iullana Clo- 
botaru (C.S. Baia Mare) 36.70 p; 
2. Rodica Babău (Vagonul Arad) 
36.65 p; 3. Marcela Păunescu 
(C.S. Electroputere Craiova) 
36.35 p: 4. Daniela Brezan (C.S. 
Ploiești) 36,15 p: 5. Ana Trauer 
(Șc. sp. Lugoj) 36,00 p; 6. Iudlta 
Vîntu (C.S. Baia Mare) 34,95 p; 
7. Vasilica Bălan (Unirea Buc.) 
34.90 p; 8. Rita Răzvan (C.S. Bala 
Mare) 34,90 p; 9. Erica Nyari 
(Vagonul Arad) 34,95 p; 10. Paula 
Kelemen (Șc. sp. Sibiu) 34.00 p; 
Clasament pe echipe: 1. -------
Baia Mare 175,00 p; 2. 
Arad 173J5 p; 3. C.S..............
171,95 p; 4. C.S.Ș. Buc. 168,05 p; 
5. Șc. sp. Sibiu 160,70 p.

C.S.o. 
Vagonul 
Ploiești

1.
2.
3.
4.
5.

Steaua
Rapid Buc. 1 
Met. Buc. 
Din. BUC. 
Electroputere 
Craiova 
C.FR. Tim. 
C.S.M. Gl.

6.
7.
8. A.S.M.T.

Lugoj 410!
*. Steagul roșu

Brașov 4 10
10. Prog. Buc. HO
11. Metalul

Marghita 3 o o : 
A.S.A. Cluj ZOO

LIBERE
4 

roșu
4
4
4
4
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3
3
2
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9 87
1 67
1 75
2 72
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P. ARCAN-coresp. principal

ÎN FAJA

—33 
—49 
—S3
—S3

—59

2 57,5—53,5
2 50,5—77.5

Steaua 
Steagul 
Brașov 
Unio S. M. 
C.S.M. Gl. 
Prog. Buc. 
A.S.M.T. 
Lugoj 
Mureșul 
Tg. Mureș

8. C.S.M. Cluj
9. Din. Buc. --------------- ...

16. Petrolul Pl. 4 1 0 3 56 —72
11. Rapid Buc. 4 1 0 3 44 —80
12. A.S.A. Bv. 4 0 0 « 35 -39

In atenția participanților 
la Pronoexpres și Loto

începînd cu concursul Pro
noexpres din 3 iulie și tra
gerea Loto din 5 iulie vor fi 
reintroduse reporturile 
sistemele respective.

în vederea aplicării acestei 
măsuri, se fac și următoa
rele modificări ale regula
mentelor :

REGULAMENTUL 
PRONOEXPRES 

Punctul 41, litera „d“ 
modifică după cum urmează : 
„d") în cazul cînd, datorită 
absenței variantelor Cîștigă- 
toare sau a depășirii plafonu
lui maxim, la una dintre ca
tegorii, indiferent extragerea, 
rămîne o sumă nedistribuită, 
aceasta va fi reportată la a- 
ceeași categorie de la aceeași 
extragere a concursului ur
mător".

REGULAMENTUL LOTO 
Punctul 41, litera „c" se 

modifică după cum urmează i 
,,C“) în cazul cînd, datorită 

absenței variantelor cîștigă- 
toare său a depășirii plafonu
lui maxim, la una dintre ca
tegorii, rămîne o sumă nedis-

13

se

11
10
3
3

8

3
0
3
3
3 
«

tribuită, aceasta va fi repor
tată la aceeași categorie de 
la tragerea următoare".

PRONOEXPRES — Nume
rele extrase la concursul nr. 
26 din 26 iunie 1968: Extra
gerea I — 31 29 45 20 21 41 —
40 17. Fond de premii: 377.205
lei. Extragerea a II-a: 36
41 31 37 8 45 — 19 15. Fond 
de premii: 284.367 lei. Trage
rea următoare va avea loc 
miercuri 3 iulie 1968, la Bucu
rești.

LOTO — Premiile trage
rii din 21 iunie 1968 : Cate
goria I < 1 variantă întreagă 
a 54.406 lei și 2 variante sfert 
a 13.(501 lei; cat. a II-a: 
3 a 30.603 lei și 4 a 7.650 lei; 
cat. a III-a ! 90 a 1.447 lei 
și 91 a 361 lei ; cat. a IV-a• 
318 a 470 lei și 463 a 117 lei ; 
cat. a V-ai 634 a 271 ' 
1.066 a 67 lei.

Premiul de categoria 
treg a f6St cîștigat de 
cipanta CIORNEI CLAUDIA 
din București.

Iei și

I în-
parti-

Au luat sfîrșit zonele 
campionatului național 

de juniori...
RM. VÎLCEA. Dacă la băieți 

echipa Liceului cu program 
de educație fizică din lo
calitate a fost de departe su
perioară celorlalte 
mâții din Găești și 
rin (Slatina nu s-a 
la fete lupta a fost 
librată. Au cîștigat 
timișorence cu 3—2 în fața lo
calnicelor. Iată clasamentul : 
băieți : 1. LIC. CU PROGRAM 
DE EDUCAȚIE FIZICA RM. 
VÎLCEA (antrenor L. Siilea), 
2. Știința Găești. 3. Șc. sp. Tr. 
Severin; fete: 1. ȘC. SP. TI
MISOARA (antrenor 
IER). 2. Liceul cu 
de educație fizică Rm. 
Știința Găești, 4. Lie. 
teșii. (N. POP—coresp.)

SIBIU. După trei zile de în
treceri, au fost stabilite cla
samentele : băieți : 1. C.F.R.
TIMIȘOARA (antrenor M. 
Koin). 2. Șc. sp. Oradea, 3. Șc. 
sp. Sibiu, 4 Lie. Horia, Cloșca 
și Crișan—Alba Iulia ; fele : 1. 
ȘC. SP. SIBIU (antrenor Gh. 
Bodcscu), 2. U. T- Arad, 3. C.I.L. 
Tg. Jiu, 4. Lie. teoretic Simeria. 
(I. IONESCU, coresp. principal).

P. NEAMȚ. Evident superiori, 
juniorii ploieșteni au cîștigat 
fără emoții. Clasament: băieți : 
1. ȘC. SP. PLOIEȘTI, 2. Șc. sp. 
Bacău 3. Șc. sp. P. Neamț, 4. 
Lie. teoretic Huși ; fete : 1. U- 
NIREA BUC., 2. Șc. sp. P. 
Neamț, 3. Șc. sp. Bacău, 4. Lie. 
pedagogic Bîrlad.

CLUJ. Foarte echilibrată în
trecerea junioarelor. La Înche
ierea jocurilor a fost nevoie de 
a se recurge la punctaveraj 
pentru a putea fi departajate 
primele trei echipe aflate la e- 
galitate de victorii și setaveraj. 
Clasament: fete: 1. LIC. N. 
BALCESCU CLUJ, 2. Șc. sp.

două for- 
Tr. Seve- 
prezentat), 
mai echi- 
junioarele

B. BLE- 
program 
Vilcea. 3. 
nr. 2 Pi-

și București
>•' La Reșița a fost stabilit 

primul record național în 
noua piscină de 50 m. Auto
rul performanței este tînărul 
Eugen Aimer, care a înotat 
distanța de 400 m liber în 
4:43,5 — nou record de ju
niori II. Alte rezultate : Ro- 
dica Pătruică 1:29,9 la 100 m 
si 3:09,8 la 200 m bras ; Al. 
Băin 65,5 și E. Aimer 66,2 
la 100 m delfin ; Siegrid Sle- 
cian (13 ani) 6:01,1 la 400 m 
liber; D. Gropșan 37,8 la 
50 m delfin și 40,8 la 50 m 
spate. (A. RUDEANU — co
resp.).

• în ultimul concurs de 
înot, dotat cu „Cupa de vară", 
desfășurat în Capitală, s-au 
înregistrat 3 noi recorduri 
naționale de copii: T. Nico- 
lae 2:55,5 la 200 m mixt (ca
teg. B), Anca Groza 2:57,2 la 
200 ni mixt (categ. B) și T. 
Nicolae 33,7 Ia 50 . m delfin ,s . 
(categ. B).

Alte rezultate: P. Gkinda- 
ru 67,8 la 100 m și 5:23.3 Ia 
400 m liber; D. Domnariu 
1:13,3 la 100 m liber (B); 
I. Șveț 1:18,6 la 100 m liber 
(C) ; L. Tăndăreanu 1:24.5 la 
ÎOO m bras (B); A. Ursu 46.5 
la 50 m bras (C); A. Horvat 
40,3 la 50 m spate (C); Car
men Cehanzuc 1:13,1 la 100 m 
liber; Anca Groza 1:30,5 la 
100 m bras (B); Violeta Da
mian 1:24,2 la 100 m delfin; 
T. Nuțeanu 2:36,0 la 200 m 
spate *• “ 
la 200 
3:14,2 
Anca 
200 m 
tescu 39,9 la 50 m delfin (C) 
și 36,7 la 50 m liber (C) : 
L. Radu 2:55,3 și A. Mihăescu 
2:53,7 la 200 m mixt; L Cop- 
cealău 2:38,2 la 200 m mixt; 
E. Tschiltsche 35,2 la 50 m 
liber (C). (C. PUFU — co
resp.).

L. Tăndăreanu 3:01,7 
m bras ; V. Molico 

la 200 m bras (B) ; 
Georgescu 3:10,8 la 
bras ; Eugenia Cris-

FILEULUI

Brașov, 3. Șc. sp. Tg. Mureș, 
4. Lie. Satu Mare; băieți: 1. 
LIC. N. BALCESCU CLUJ, 2- 
Minerul B. Mare, 3. Șc. sp. Tg. 
Mureș, 4. Șc. sp. Brașov.

CONSTANȚA. Meciuri echi
librate, atit la băieți cît și la 
fete. Clasament: băieți: 1. ȘC. 
SP. NR. 2. BUC-, 2. Șc. sp. Bu
zău, 3. Șc. sp. Constanța, 4. 
Politehnica Galați ; fete : 1. ȘC. 
SP. CONSTANTA, 2.
pionierilor Buc., 3. Lie. N. Băl- 
c-escu Brăila, 4. Lie. agricol 
Odobești.

Echipele campioane ale mu
nicipiului București, RAPID (bă
ieți) Și ȘC. SP. NR. 2 (fete) vor 
participa direct, alături de cîști- 
gătoarele zonelor de mai sus. 
în turneul final (numai tur) care 
va avea loc între 7 și 11 august.

...și de calificare 
în divizia B

Palatul

4.

în urma disputării „zonelor’’ 
s-au calificat pentru turneul fi
nal următoarele echipe : Voin
ța B. Mare, Lie. cu program 
de educație fizică Rm. Vilcea, 
Șc. sp. Bacău, Vagonul Ploiești 
și I.G.O. Hunedoara (masculin), 
Voința Bistrița, Constructorul 
Buc., Lie. cu program de edu
cație fizică Rm. Vilcea, U.T.A. 
și Șc. sp. Ploiești (feminin). 
Turneele finale vor avea Ioc în
tre 3—7 iulie (mase, la Ploiești) 
și 10—14 iulie (fem. — ia Bistri
ța). Primele trei clasate vor pro
mova în div. B.

C.FR


REZULTATE SCONTATE ACTUALITATEA
IN ZIUA A ll-a A TURNEULUI DE VOLEI Trimisul nostru special, CĂLIN ANTONESCU, transmite: Trimisul nostru special, ROMULUS BALABAN, transmite!

Transmite C. FAUR, trimisul nostru special la Sofia
Handbalistele românce au fost învinse

în ziua a doua a turneului 
internațional de la Sofia, par
tidele disputate au luat sfîr- 
șit cu victoria favoriților. în 
primul meci, voleibaliștii ce
hoslovaci, folosind prima for
mație (mai puțin Goliari), au 
dispus de echipa R. D. Ger
mane cu 3—2 (6, 10. —12,
—13, 8) după 105 minute de 
joc entuziasmant. Echipa ce
hoslovacă joacă cu un singur 
ridicător, Mușii, iar restul 
sînt atît trăgători, cît și a- 
părători perfecți. R.D.G., pre
zentă cu echipa întâia pe te
ren, în frunte cu Toussaint, 
căpitanul coordonator, a opus 
o rezistență acerbă.

în meciul al doilea, Româ
nia a cedat in fața campioa
nei europene, U.R.S.S., cu 
1—3 (4—15, 15—7, 10—15, 
5—15). Meciul a fost bine ar
bitrat de cuplul bulgar Tas- 
kov-Panteleev. Echipa U.R.S.S. 
a început jocul fără patru 
titulari : Kravcenko, Sibiria- 
kov, Ivanov și Mihalcîuk, iar 
rjoi în formația Bartha. Cre- 
țu, Iorga. Udișteanu, Costi- 
nescu, Drăgari. Primul set este 
câștigat de sovietici fără greu
tate. La pauză, jucătorii noș
tri mai tineri, mustrați sever 
de Drăgan, se mobilizează și 
printr-o foarte mare concen
trare de atenție ameliorează

ceea ce privește va- 
atacului. Iau condu-

jocul în 
rietatea 
cerea, după 1—1, și nu o mai 
cedează pînă la sfîrșitul se
tului. Setul trei evoluează 
astfel: conducem cu 2—0, a- 
poi 2—2, 2—3, 5—3, sovieticii 
încep să introducă titularii 
(Mihalcîuk înlocuiește pe Po- 
iarkov, iar Ivanov pe ~ 
gaenkov) și 
9—5, 9—6 ; 
biriakov în 
pov și: 10—10, 10—15. In ul
timul set, sovieticii domină 
și cîștigă cu destulă ușurință. 
Pe parcursul jocului au mai 
fost întrebuințați Bînda, Sta- 
mate, Ganciu și Tănăsescu.

Bu- 
egalează : 5—5,
este introdus Si- 
locul Iui Antro-

De la trimisul nostru special ION OCHSENFELD

Parada coloșilor...
Șapte concurenți peste 500 kg

la categoria grea!
LENINGRAD, 26 (Prin te

lefon).
t. Campionatele europene de 
haltere s-au încheiat marți 
seara, la „Zimni stadion'1, cu 
un .festival al greilor. 13 spor
tivi, cîntărind între 107 și 163 
kg, au urcat rînd pe rînd pe 
podiumul de concurs. Cel mai 
puternic dintre ei, LEONID 
JABOTINSKI, a fost.— tot
odată — decanul de greutate 
și de vîrstă al întrecerii 
(Î63 kg; 30 ani). în timp ce 
halterofilul român, Gheorghe 
Mincu, al doilea ca „volum", 
a. i fost mezinul categoriei 
(133 kg ; -24 ani). El a trebuit 
să -se mulțumească cu ultimul 
loc,; adunînd la triatlon o 
sumă, ridicolă în comparație 
cu" marile performanțe înre
gistrate de greii halterelor. ,

Spectatorii veniți în număr

Echipa școlii sportive 
Brașov a ciștigat 
turneul internațional 

de juniori la baschet
Turneul internațional de bas

chet pentru juniori, desfășurat 
—, sub buna organizare a Școlii 
sportive nr. 2 București — pe 
terenul Floreasca, s-a încheiat 
cu 'victoria 
Școlii sportive

.„.meciul decisiv, 
chipa Școlii 
București cu

' după lin joc bun în cursul că
ruia s-au evidențiat Catinescu 
și Melenciuc de la brașoveni, 
Dumitru de la bucureșteni. în 
celelalte întîlniri care au decis 
clasamentul final au fost înre
gistrate următoarele rezultate : 
pentru locurile 3—4: Șc. sp. 
Sibiu — Șc. sp. Ploiești 40—36 
(16—17); pentru locurile 5—6 : 
Șc. sp. Tirnovo — C.K.D. Pra- 
ga 46—43 (29—13).

record pentru a-1 
idolul lor, au fost 
satisfăcut!. Uriașul din Zapo- 
roje a oferit un recital de 
forță și măiestrie tehnică, 
cnștigînd de o manieră inega
labilă. Jabotinskî a început 
împinsul la 185 kg, apoi a 
marcat, regulamentar, o bară 
de . 190, ratînd de puțin la 
200 ; la smuls, liderul are pri
ma încercare reușită la 155 
kg, ratează la 165 și. înciudat, 
poruncește 167,5, greutate pe 
care o fixează. Excepționalul 
atlet face apoi o tentativă care 
stirnește senzație: 176 kg — 
record mondial. „Smulsul" lui 
•Tabotinski este impecabil și 
vechiul record mondial, care-i 
aparținea (175,5 kg), trece în 
domeniul amintirilor. La a- 
runcat, campionul olimpic nu 
a avut probleme, cîștigînd 
detașat • 205 kg, apoi 212,5 și 
rateu la 222,5, ceea ce ar fi 
însemnat un nou record mon
dial.

De remarcat nivelul excep
țional de pregătire al majori, 
tații concurenților j următorii 
patru clasați au stabilit noi 
recorduri naționale la triatlon.

urmări pe 
pe deplin

de cele sovietice

reprezentanților 
din Brașov. în 
ei au învins e- 
sportive nr. 2 

66—46 (36—26),

REZULTATE TEHNICE î 1. 
L. Jabotinski (U.R.S.S.) 570 kg 
(190+167,5+212,5) 2. S. Re- 
ding (Belgia) 527,5 kg (182,5+ 
140+205), 3. M. Rieger (R.D.G.) 
525 kg (170+155+200), 4. K. 
Lahdenranta (Finlanda) 515 
kg, 5. J. P. Fouletier (Franța) 
512,5 kg, 6. R. Wojcik (Polo
nia) 505 kg, 7. Uwe Johansson 
(Suedia) 505 kg... 11. Gh. Min- 
cu (România) 457,5 kg (160+ 
127,5+170). Doi concurenți au 
abandonat.

CLASAMENTUL PE SCHI- 
PE :t. U. R. S. S. 42 p, 2. Po
lonia 34 p, 3—4. Ungaria și 
Bulgaria 13 p, 5. R. D. Ger-

Tinărul dinamovist 
susține o întîlnire 

internațională 
de tenis

In parcul sportiv Dinamo 
va începe azi, la orele 16, 
întîlnirea internațională de 
tenis dintre echipele de ju
niori și copii ale Tînărului 
Dinamovist și cele ale Șco
lii sportive din Russe. Par
tidele din cadrul acestei în- 
tîlniri . se vor desfășura vi
neri și sîmbătă (orele 9—12, 
16—19) și duminică (9—12).

NEGOTIN, 26 (prin telefon). 
Deși poate părea paradoxal, 
totuși, astăzi după-amiază 
selecționata noastră feminină 
de handbal a făcut una din 
cele mai bune partide ale 
sale din ultima vreme, în ciu
da faptului că a. părăsit te
renul învinsă. Intîlnind selec
ționata Uniunii Sovietice, su
perioară ca gabarit și forță 
fizică, jucătoarele noastre au 
reușit să anihileze excepțio
nala capacitate de finalizare 
a adversarelor, obligîndu-le 
să facă mari eforturi pentru 
a cîștiga la limită: 9—7

LEONID JABOTINSKI

(4—4). Și dacă excelentului 
joc din apărare prestat de 
handbalistele românce i s-ar 
fi adăugat o mai mare efi
ciență a acțiunilor ofensive, 
atunci rezultatul ar fi fost, 
evident, altul. Partida a plă-, 
cut mult celor, peste 5 00.0 de 
spectatori, atît pentru ritmul 
său cît și pentru evoluția pa
sionantă a scorului, care s-a 
menținut în permanență 
strîns. Echipele au fost de 
cinci ori la egalitate (2—2, 
4__4, 5—5, 6—6, 7—7). Arbi
trul V. Sthali (Ungaria) a 
condus corect.. Au marcat O- 

. melciuk (3), Jivih (3), Sabano
va, Turcina și Sevcenko pen
tru echipa sovietică și Hede- 
șiu (2), Arghir (2), Băicoianu 
(2) și Franz pentru selecțio
nata noastră.

In cel de-al doilea meci, 
selecționata Ungariei a în
vins greu reprezentativa se
cundă a Iugoslaviei: 13—11 
(6—5). A arbitrat excelent P» 
Tîrcu (România). înaintea ul
timei etape, echipa Uniunii 
Sovietice, totalizînd 4 puncte, 
are asigurată calificarea în 
turneul final, iar pentru cel 
de-al doilea loc își vor dis
puta șansele mîine (n.n. as
tăzi), selecționatele României 
și Ungariei, aflate la egali
tate de puncte.

La Belgrad, brazilienii au făcut 
o adevărată demonstrație
de fotbal

La două zile după Bratis
lava, unde drumul spre vic
torie le-a fost barat de arbi
tru și de propriul portar, Fe
lix, brazilienii au 
Dină la entuziasm 
50 000 de spectatori 
urmărit evoluția lor 
grad. Era al treilea lor meci 
într-un interval de șase zile, 
ipostază cînd noi credeam, 
după preceptele catehismului 
mediocrității, că trebuie să 
apară în mod fatal oboseala. 
Dar brazilienii au oferit o a- 
devărată demonstrație de fot
bal în fața lui Giaici și Hol
der, în fața echipei lui Mi
tici, ajunsă în Iugoslavia un 
început de mit.

Jocul brazilienilor se com
pune mai întâi dintr-o tehnică 
uimitoare, ca prestidigitația. 
Mingea pare oprită cu un pi
cior de vată și lovită cu o 
riglă de calcul. El mai cu
prinde și o imensă doză de 
muncă. Brazilienii au devenit 
mult mai rezistenți (nu însă 
suficient de puternici), fiindcă 
se apără cu 10 oameni (cu ex
cepția lui Jairzinho) ți parti-

captivat 
pe cei 
care au 
la Bel-

Azi, start in Turul Franței
Astă-seară, în localitatea de 

cură Vittel, se va da startul 
în cea de a 55-a ediție a ma
rii competiții cicliste Turul 
Franței. De fapt, astă-seară 
se va desfășura o, alergare 
contracronometru pe 6,590 km 
pentru departajarea concuren- 
ților. Vor urma 22 etape, cea 
mai lungă dintre ele măsu- 
rînd 243 km. In finalul între
cerii, la 21 iulie, alergătorii 
vor face o nouă cursă contra
cronometru pe distanța Me- 
lun—Paris (52 km).

în cadrul unei conferințe de 
presă, Jacques Goddet, direc
torul general al Turului Fran
ței, a dat cîteva amănunte 
privind ediția actuală a între
cerii. Astfel, în memoria a-

mană 12 p, 6. Finlanda 8 p, 
7. Cehoslovacia 7 p, 8—10. 
Belgia, Franța, Suedia 5 p, 11 
—13. Austria, România, R. F. 
a Germaniei 2 p, 14. Italia 
1 P.

Actuala ediție a campiona
telor europene de haltere a 
furnizat întreceri de mare in
teres și de o deosebită în
semnătate, fiind o ultimă re
petiție a continentalilor îna
intea J. O. Competiția s-a sol
dat cu o 
deosebite, 
categoriile 
le ei vor
materiale viitoare pe care ne 
propunem să le publicăm.

serie de rezultate 
mai cu seamă la 
mari. învățăminte- 
face obiectul unor

^telex-radio-telefonia

CU PRILEJUL UNUI CON
CURS DE ATLETISM care 
a avut loc la Soderhamm 
(Suedia), sportivul 
Bo Jonsson 
de săritură 
performanța

suedez 
a ciștigat proba 
în înălțime cu 
de 2,15 m.

ALPILOR" LA 
Ber
ii—1

IN „CUPA 
FOTBAL: Young Boys 
na — Juventus Torino 
(2—0) (din echipa italiană au 
lipsit Anzolin, Bercellino și 
Magnusson); Lucerna — Ein
tracht Frankfurt 4—9 (3—0); 
Servette Geneva — Fioren
tina 1—4 (0—1); Schalke 04 — 
Cagliari 2—2 (2—1); Keisers- 
lautern — A, S. Roma 3—0 
(2—0). In clasamentele celor

O inițiativă interesantă
Copiii de virstă preșcolară din toate cartierele orașului 

vest-german Munchen au fost invitați — firește cu mamele 
program de gimnastică inti-lor — să participe regulat la un 

tulat „Gimnastică pentru ma
mă și copil'', pentru că în 
timp ce copiii își fac pro
gram'.'! respectiv, mamele lor 
execută, într-o sală alăturată, 
gimnastica adecvată virstei 
lor.

Foto : I. N. BILD

TURNEUL
DE LA

DE TENIS
SIOFOK

în Ungaria, a

două grupe conduc F.C. Basel 
cu 6 puncte (grupa I) și 
Cagliari cu 7 puncte (grupa 
a Il-a).

LA PARIS, INOTATOAREA 
FRANCEZA Benedicte Duprez 
a fost cronometrată în proba 
de 100 m spate cu timpul de 
1:08,2.

IN TRIUNGHIULARUL DE 
MARȘ dintre echipele R. F. a 
Germaniei, Franței și Elve
ției, disputat la Strassbourg, 
proba de 20 km a fost cîști- 
gată de Miiller (R.F.G.) 
timpul de 1 h 34:08,0, iar 
de 50 km de compatriotul 
Mermeric în 4 h 04:00.

cu 
cea 
său

La Siofok, 
avut loc un concurs de tenis 
(tineret). Iată rezultatele în
registrate în finale : simplu 
masculin, Pisecky (Cehoslova
cia) — Sântei (România) 6—3, 
6—1 ; dublu masculin, Sântei, 
Marcu (România) — Pisecky, 
Koscak (Cehoslovacia) 7—5, 
8—6 ; simplu feminin, Holu- 
bova (Cehoslovacia) — 
renyi (Ungaria) 6—4, 
dublu feminin, Borkert, 
(R. D. Germană) — 
Balaj (România) 1—6, 
6—3 ; dublu mixt, Pisecky, 
Holubova — Szdrenyi, Ma- 
chan (Ungaria) 6—3, 6—4. In 
clasamentul pe echipe : Ce
hoslovacia 48 p, România 36 
p, Ungaria 20 p, R. D. Ger
mană 12 p, Iugoslavia 11 p, 
Polonia 9 p, Bulgaria și Aus
tria 0 p.

Szo-
6-2; 
Koch
Kun,
6—4,

fapta și răsplata

Nu vrem ca, în fiecare 
duminică, să avem un 
tată morocănos". Cei 
doi erau copiii centru
lui atacant al echipei 
Porto Sassio, Fronzoni, 
iar textul fusese scris 
de mama lor.

CALEIDOSCOP
SPORTUL

Vreți să deveniți.un 
sportiv desăvîrșit? Mîn- 
cați ouă! Aceasta este 
concluzia care s-a im
pus in cadrul unui 
simpozion . desfășurat 
recent la Milano, cu 
participarea unor me
dici și dieteticieni din 
diferite țări ale lumii. 
„Oăule și diferitele * ti
puri de uleiuri comes
tibile sînt alimentele 
cele mai bogate în gră
simi folosite de spor
tivi* — a declarat dr. 
Giovanni 
subliniat 
netoate . ....
excepția vitaminei C, 
un ou furnizind omu
lui 16 la sută din ne
cesitățile zilnice de pro
teine.

Alți medici au arătat 
'în '■ expunerile lor că ro
șiile, bananele și ana
nasul stimulează re
flexele sportivilor, fruc
tele conținind, in gene
ral, un tip de zahăr

Nemiro. El a 
că oul conți- 
vitaminele, cu

ȘI... OUĂLE
care ajută la funcțio
narea ficatului. De ase
menea, brinzeturile pro
duc adrenalina 
stimulează 
mușchilor.

Un grup 
americani a 
mătoarea 
pentru sportivi înain
tea concursurilor im
portante : dejunul — 
cafea, piine prăjită ji 
lapte îndulcit cu zaha- 
rină; prinzul — sand
vișuri cu carne, supă, 
salată și cafea cu lap
te ; cina — carne și 
supă.

Dr. Giuseppe Vene- 
rando, directorul Insti
tutului de medicină 
sportivă din Roma, a 
prezentat un studiu 
efectuat la Ciudad de 
Mexico care a demon
strat că altitudinea nu 
va provoca probleme 
de ordin digestiv par- 
iicipanților la viitoa
rele Jocuri Olimpice.

care
acțiunea

de medici 
propus ur- 
alimentație

UN START NEOBIȘ
NUIT !
dionului 
francez 
rul de 
Cardin, 
simbolic 
lor și 
de modele ai casei sale, 
după ce au înfățișat 
vizitatorilor stațiunii o 
paradă a modei. In 
mijlocul lor : cunoscu
tul alergător Michel 
Jazy (în trening alb) 

Foto : A.F.P.

Pe pista sta
diu orașul 

Vichy, creato- 
modă Pierre 
dă un start 
prezentatoare- 
prezentatorilor

„JUCAȚI MAI BINES'

In clipa cînd jucăto
rii echipelor italiene de 
fotbal Porto Sassio și 
Varrenza și-au ocupat 
locurile pe teren în ve
derea începerii partidei, 
pe pista de atletism 
și-au făcut apariția doi 
băiețași care purtau o 
pancartă. Imediat, în 
tribune, au izbucnit ho
hote de ris. Pe pancar
tă era scris foarte vi
zibil: „Jucați mai bine.

Tiparul: I. P. „Informația", str. Brezoianu 23—25

lergătorulul englez Tom Simpj 
son, care a decedat anul tre
cut, la 14 iulie, în cadrul eta
pei respective, se va iniția un 
sprint. învingătorul acestui 
sprint va primi premiul inti
tulat „Memorialul Sîmpson", 
Sistemul de bonificație va fi 
menținut î 20,10 și 5 s. pentru 
primii trei clasați cu excep
ția etapelor contracronome
tru.

Controlul antidoping se va 
face în fiecare etapă. Vor fi 
aleși prin tragere la sorți cîte 
3 cicliști și, în mod obligato
riu, primii trei clasați. S-a 
stabilit ca francezul Pingeon, 
învingătorul turului de anul 
trecut, să poarte pe tricou nu
mărul 1.

Organizatorii au hotărît ca, 
la această ediție a Turului 
Franței să alcătuiască un nou 
clasament, întocmit pe baza 
rezultatelor înregistrate în 
clasamentul general indivi
dual, clasamentul pe puncte 
și clasamentul cățărătorilor.

5
cipă ia ofensivă cu 7—8. Vi
teza le este tot atît de mare 
ca și rezistența (Brito, Alber
to, Joel, Jairzinho). Rareori 
risipesc inutil energie, echipa 
rămînînd compactă, ca dova
dă a preocupărilor lui Aimore 
Moreira pentru o tactică 
eficace și economică. Din. 
componentele de maî sus,- 
brazilienii fac tactică. Ei nu 
mai urmăresc doar să lase 
adversarul fără minge, adică 
să-1 deposedeze de ea și s-o 
arunce cine știe unde, Ci o 
recuperează, dîndu-i pe loo 
valoare de întrebuințare și 
pasînd-o fulgerător pe traiec
torii dictate de o superbă in-.1 
tuiție. Au păstrat o dată min/ 
gea aproape două minute, pa- 
sînd-o în careul echipei iugo<, 
slave, și nu într-un spațiu 
mort, undeva la mijlocul te
renului. In apărare, fundașii 
își păzesc zonele cu strășnicie, 
ajutați de o linie mediană 
mobilă de parcă ar fi moto
rizată (Gerson, Tostao, Rive- 
lino). Pîndesc la intercepție, 
țîșnesc la impulsul unei co
menzi interioare, iar Brito și 
mai ales Joel planează la 
mingile înalte de parcă aerul 
capătă consistență sub picioa
rele lor. In atac, arma lor 
fără antidot au rămas „un- 
doi“-urile executate în frac
țiuni de secundă cu o mare 
precizie, înlănțuite uneori pînă 
ce dispozitivul defensiv ad
vers e redus la neputință (așa 
a fost de cîteva ori în repriza 
secundă). Dar cel mai mult 
i-au incomodat pe jucătorii 
iugoslavi pasele brazilienilor, 
pase mai derutante ca o fen
tă, realizate, pe direcții me
reu neașteptate. O singură 
pasă dezechilibra, scoțînd din 
joc 2—3 apărători. Din jocul 
foștilor campioni mondiali 
transpare un deosebit respect 
față de public și credința că 
fotbalul are rațiuni spectacu
lare.

Echipa 
piese de 
cotim și _ 
patru jucători din cei pregă
tiți de Mitici pentru campio
natul european ; cînd Tostao 
a înscris cel de-al doilea gol, 
primise o pasă de la debutan
tul și intimidatul Prodan ovic.

La o jumătate de oră după 
terminarea partidei de la Bel
grad, brazilienii au plecat cu 
avionul spre Lisabona, de 
unde își vor continua călăto
ria spre Mozambic, unde du
minică vor întîlni reprezenta
tiva Portugaliei.

iugoslavă nu are 
schimb. Dacă îl so- 
pe Osim, au lipsit

BENVENUTI AJUTĂ FAMILIA LUI ELZE
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Peste cîteva zile, la Torino, campionul mondial Nino Ben- 
venuti îl va întîlni în meci amical pe americanul Ramos. 

Pugilistul italian a declarat 
• ••••țț unor reprezentanți ai 

sei 
meci
susțin două partide : cu 
dro Mazzinghi și cu Carlos. 
Duran, urmînd ca bursa mea 
să fie donată familiei boxe
rului vest-german Elze, de
cedat în urma meciului cu 
Duran".

Selecționata olimpică 
de baschet a S. U. A.

clubului 
face azi, 

Progra- 
membri-

Pentru că s-au bătut 
pe teren după termi
narea unui meci de 
fotbal, Oscar Mus, ma
rea vedetă a clubului 
River Plata, Ricardo 
Trigilli și Mario Katz, 
respectiv' directorul teh
nic și medicul forma
ției Argentino Juniors, 
au fost condamnați fie
care la cite 30 de zile 
închisoare. Șeful poli
ției din Buenos Aires, 
Mario Fonseca, a rest
pins cererile celor două 
cluburi privind elibe
rarea arestaților. Con
damnarea a fost pro
nunțată în baza unui 
decret care pedepsește 
cu închisoarea bătăile 
și comportarea necivi
lizată pe terenurile ar- 
gentiniene de sport a 
jucătorilor, oficialilor și 
spectatorilor.

cărei forme de obosea
lă. Deviza 
este : ce poți 
fă poimiine. 
mul zilnic al
lor clubului este urmă
torul : 10 ore de somn, 
4 ore de masă, 8 ore 
de odihnă și de dis
tracție liniștită și două 
ore de muncă fără

CALEIL
enervare. Revista „Cal- 
cio" din Torino a com
pletat sec această știre: 
„Este un program care 
s-ar potrivi de minune 
fotbaliștilor profesio
niști italieni. Cum se 
face
toții membri ai clubu
lui obosiților ?“

că ei nu sînt cu

CLUBUL OBOSIȚILOR

In Italia există un 
club al obosiților, care 
propagă evitarea ori-

CALEIDOSCOP

sportive : „După 
intenționez să

pre- 
acest 
mai 

San-

învingătoare la Minsk
Turneul internațional de 

baschet de Ia Minsk a fost 
cîștigat de selecționata olim
pică a S.U.A., care a dispus 
în partida decisivă de echi
pa I a U.R.S.S. cu 84—78 
(44—37). Iugoslavia a fost, 
surprinzător, învinsă de echi
pa de tineret a U.R.S.S. cu 
79—73 (38—37). în clasament î 
S.U.A. 6 p, U.R.S.S. 4 p, 
U.R.S.S. (t) 2 p, Iugoslavia 
0 p.

Pe lingă bătrînele ziduri ale castelului Windsor 
din Londra, a trecut în iureș tinerețea partici- 
panților la un maraton cu sosirea la Chiswick. 
Th fotografie : englezul Morris Edwards (72). elve
țianul Alain Sister (165), iar, între ei, japonezul 
Kenji Kimihara, cîștigătorul întrecerii cu 2 h 15:15

Telefoto : U P.I.—AGERPRES

La inctiiderea ediției
TIRIAC ÎNVINS DE EMERSON

• LONDRA. — In primul tur din proba de simplu bărbați 
a tradiționalului turneu de tenis de la Wimbledon s-au mai

W disputat noi partide soldate cu următoarele rezultate:
Stilwell (Anglia)—Lihaciov (U.R.S.S.) 3—6, 5—7, 6—2,

• 6—1, 6—2 ; Korotkov (U.R.S.S.)—Matthews (Anglia) 6—4, 7—9, 
6—4, 6—4 ; Fitzgibbon (S.U.A.)—Pilici (Iugoslavia) 3—6, 7—5,

• 6—3, 6—2 ; Stolle (Australia)—Barclay (Franța) 6—2,
6—2 ; Gonzales (S.U.A.)—Krishnan (India) 6—2, 6—4, 6—3 ; 
Bucholz (S.U.A.)—Stone (Australia) 6—4, 6—2, 10—12, 6—4 ; 
Okker (Olanda)—Curtis (Anglia) 7—5, 3—6, 6—2. 6—2 ; Bluet 
(Anglia)—Pietrangeli (Italia) 6—4, 6—2, 2—6, 2—6, 6—4.

în cadrul turului al Il-lea, Ion Tiriac l-a întîJnit pe re- 
£ dutabilul australian Roy Emerson în fața căruia a cedat cudutabilul australian Roy Emerson în fața căruia 

5—7, 6—1, 6—2, 6—0.

DIENST A PIERDUT DREPTUL DE A ARBITRA
ZURICH. — In ultima sa ședință, colegiul 

cadrul Federației elvețiene de fotbal a hotărît 
Dienst licența de arbitru, atît pentru meciurile 
cît și pentru cele interne.

S-AU PERFECTAT DATELE MECIURILOR 
ESTUDIANTES — MANCHESTER UNITED

6—2,

6-2,

de
să

arbitri din 
retragă Iui 

internaționale

BUENOS AIRES. — Conducerea clubului Estudiantes de 
la Plata a comunicat că este' de acord cu datele propuse de 
Manchester United pentru disputarea celor două finale în ve
derea desemnării celei mai bune echipe de club din fotbalul 
mondial. Datele sînt: 25 septembrie Ia Buenos Aires și 16 oc
tombrie la Manchester.
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