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i—*• 1 17 LOVITURI DE LA 4 m ÎN DERBIUL POLOIȘTILOR!

După prezențe remarcabile la toate importantele regate 
internaționala disputate pînă acum, caiaciștii și canoiștii 
români își continuă seria pregătirilor și 
cipînd la sfîrșitul săptămînii la alte două 
ploare.

• Sîmbătă și duminică, la Tampere 
desfășura întrecerile tradiționalei regate 
care s-au înscris numeroase echipaje de certă valoare euro
peană. La această competiție țara noastră va fi reprezen
tată de un lot compus din : A. Vernescu, A. Sciotnic, A. 
Conțolenco, R. Rujan. Viorica Dumitru, Valentina Serghei, 
Maria Lovin, I. Patzaichin, A. Butelchin, S. Covaliov, V. 
Calabiciov. Delegația este însoțită de antrenorul emerit 
Radu Huțan.

•' Tot sîmbătă și duminică este programată o altă mare 
repetiție preolimpică la Bydgoszcz (Polonia). Ieri, delegația 
noastră a plecat la Bydgoszcz. Lotul cuprinde numeroși 
sportivi fruntași care vor lua startul în aproape toate pro
bele competiției. Au făcut deplasarea : M. Turcaș, V. Roșea, 
I. Terente, A. Vorobiov, A. Calenie, C. Covaliov, D. Ivanov, 
I. Macarenco, Igor Lipalit, C. Manea, Gh. Sidorov, P. Ma
xim, A. Simionov, Hilde Lauer-Tătaru, Elena Lipalit, De- 
metra Angelescu, Haripena Evdochimov, A. Verba.

verificărilor parti- 
concursuri de am-

(Finlanda) se vor 
de caiac-canoe la

PANORAMIC » 
SPORTIV INTERN
/ntr-o perioadă de „rela- 

che“ estival, cînd grija 
concediului și a procu

rării unei sticle reci de Pep- 
si-Cola se află pe primul 
plan, fotbalul trăiește zile 
fierbinți, de mare agitație. 
Douăsprezece formații stră
bat purgatoriul ' aspru al ba- 
r iului.
Slujitorii condeiului sportiv 

au'ifidus nenumărate repro
șuri' federației de fotbal pen
tru regulamentul — de tran
ziție —• elaborat înaintea re
turului) prin care se oferea 
ultimelor două echipe în cla
samentele diviziilor A și B 
o șansă de a rămîne în ca
tegoria respectivă, iar echipe
lor aflate pe locurile secunde 
în diviziile B și O să tragă 
un loz ciștigător, pentru pro
movarea într-o categorie su
perioară.

Personal, simt nevoia să 
fac, în aceste rînduri, „mea 
culpa". Pînă la urmă, totul 
a ieșit cum nu se poate mai 
bine șl acest baraj se reco
mandă drept cea mal pasio
nantă competiție a fotbalului 
nostru, mai interesantă chiar 
decît campionatul și „Cupa", 
luate la un loa. Meritele ba
rajului au fost, în acest sens, 
serios augmentate dd lipsu
rile cronice ale competițiilor

noastre de regularitate, care 
au spoliat 

și attrac- 
nu lipsit 
propunea 
la cam- 

rezumăm

— an de an — i 
fotbalul de interes 
tivitate. Un cititor, 
de simțul 
chiar să 
pionat și

umorului, 
renunțăm 

să ne

Valeriu CHIOSE

(Continuare in pag. a 2-a)

•. In timp ce alții se antrenează.» da ELLA CONSTANT1NESCU —t 
antrenor federal la tenis de masă,

i». Posibilități de cunoaștere a frumuseților patriei. Interviu cu 
IULIU FEJES, președintele Biroului de Turism pentru Tineret 
M Corespondențele trimișilor noștri speciali la s Bofia (volei), 

Negotin (handbal), Budapesta (box) și Bydgoszcz (caiac-canoe).

Dinamo a învins Steaua

A

Foto i A. NEAGU
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Ila autodidacticism i
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treia re
devenitscor

raportul de forțe din bazin.

de mar-

Petre Chețan, „îngerul păzitor" 
al porții poloiștilor de la Steaua 
respinge un nou șut al dinamoviștilor

jec a ratat un penaltl, Za
han a încheiat un frumos 
contraatac cu un șut ne
cruțător de la 6 m, în
scriind singurul gol din ac
țiune al meciului. Apoi, 
Novac, Culineac șl Flroiu 
au făcut ca scorul să devi
nă 2—2 la prima pauză. In 
cel de al doilea „sfert", pe 
rînd, Zahan, Culineac, Fl
roiu și din nou Zahan au 
modificat tabela 
caj : 4—4.

Din cea da a 
priză, partida a __
pasionantă.' Culineac a șu
tat în bară șl mingea s-a 
oprit pe linia porții. Apoi, 
Zahan, Culineac șl Flroiu 
au greșit aruncările de la 
4 metri. Șl Blajec, a avut 
ocazia de a aduce echipei 
sale din nou conducerea, 
dar nefiind atent la flu
ierul arbitrului a pierdut 
dreptul la execuție I

Parada ratărilor a conti
nuat șl în ultimul „rund”, 
mărind la maximum ten
siunea din jurul piscinei- 
Grințescu a scăpat pur șl 
simplu mingea din mînă 
la un 4 m, iar Țăranu a 
tras înainta de fluierul

Pasionant, dramatic chiar, acest tradițional derbi al poloului 
românesc, în care Dinamo șl steaua șl-au ținut suporterii cu 
sufletul la gură din prima secundă a partidei și pînă la ultimul 
fluier al arbitrului T. Karoly (Ungaria). A fost o luptă acerbă 
pentru victorie, care spre lauda celor două protagoniste nu a 
depășit în nici un moment limitele sportivității (eliminările Iul 
Popa șl Kroner s-au datorat numai protestelor acestora la deci
ziile arbitrului); Au învins dlnamovlștil, la limită (5—4), dar suc
cesul putea fi tot. atît de bine șl de partea poloiștilor de la 
Steaua, care în partida de ieri și-au surprins nu numai adver
sarii, dar șl întreaga asistență din tribunele piscinei, prin am
biția deosebită cu care au compensat evidentul decalaj valoric 
șl plusul de experiență al campionilor, luptînd pentru victorie. 
Și pentru acest lucru; Szabo șl coechipierii săi ar fl meritat un 

egal, care ar fl oglindit mal bine desfășurarea tntîlnlril și

S-a înotat foarte mult în 
meciul de ieri, apărările 
au fost foarte strînse, fapt 
care a determinat pe con
ducătorul partidei să inter
vină des, acordînd nu mai 
puțin de 17 lovituri de la 
4 metri. Din păcate, doar 
8 dintre acestea (!) au fost 
transformate, fapt care o- 
gllndește cum nu se poate 
mal bine marea deficiență 
a jucătorilor noștri frun
tași în executarea aruncă
rilor de penalitate.

Dinamoviștll au fost mal 
activi în prima repriză, 
conducînd la un moment 
dat cu 2—0. După ce Bla-

arbitrului (acesta trebuia 
să dicteze repetarea lovi
turii). Și cînd nimeni nu 
se mai aștepta, T. Karoly 
a acordat cel de al 17-lea 
penaltl la o fază foarte 
confuză. Beneficiarl-dina- 
moviștll. Zahan s-a con
centrat mal mult, a tras 
fără ezitare șl. . . 5—4 (2—2, 
2—2, 0—0, 1—0) în favoarea 
campionilor.

Arbitrul dr. Tibor Karoly 
a avut o misiune extrem 
de dificilă, de care s-a 
achitat — în linii mari — 
destul de bine, i se pot 
reproșa ușurința cu care 
a dictat cele două elimi
nări (fără să fi acordat în 
prealabil vreun avertis
ment), ca șl unele decizii 
(4 m) din ultima repriză.

DINAMO: FRAȚILA (Cls- 
zer) — ZAHAN, Kroner, 
GRINȚESCU, NOVAC, Po
pa, BLAJEC, MARCULES- 
CU, Mihăllescu, Gyorgy ; 
STEAUA : CHEȚAN (HO- 
molka) — SZABO, FIROIU, 
CULINEAC, M. Popescu, 
ȚARANU, NEACȘU, Marț
ea, Pantazi, Băjenaru.

Azi la cîclîsrri
Pe șoseaua București-Ploleștl, 

Varianta Buftea, se dispută as- 
v-,zi după amiază finalele cam

pionatului național de contra
timp pa echipe. Startul se va 
da de Ia km 20, Incepînd de la 
ora 16* Participă echipe de se
nior^ Juniori mari și juniori^ 
mici din Capitală și din nume» 
meroase centre provinciale.

I

„TEMPERATUR A“ BARAJULUI 
DUPĂ A ll-A MANȘĂ...

I
I

storia științei și a culturii, pre
cum și a tuturor celorlalte do
menii ' ale vieții sociale relevă 
faptul că multi dintre reprezen
tanții lor de seamă au fost 
autodidacți. Un Diogene, un Gorki,

un Jack London, un Franklin, un Mark 
Twain, un Panait Istrati, un Caragiale 
și atîția alții, și-au dominat epoca da
torită unui continuu și neostenit studiu 
solitar.

Desigur, școala propriu-zisă, cu toa
te treptele ei progresive, reprezintă un 
stagiu hotărîtor al acumulărilor, de cu
noștințe, al. studiului și însușirii expe
rienței generațiilor trecute, ea este o 
treaptă absolut necesară promovării 
organizate a omului, înarmat cu baga
jul unor cunoștințe generale, spre ceea 
ce se cheamă „școala vieții"'. Aceasta 
din urmă presupune, obligatoriu, însă, 
și o neîntreruptă investigare a dome
niului de activitate ales, o continjă 
aprofundare și îmbogățire a experien
ței înaintașilor. Jn fond, de la școala 
propriu-zisă la școala vieții se pro
duce trecerea de la postura de elev la 
aceea de profesor — propriul tău pro
fesor, de autodidact.

Schimbările ce se petrec cu repeziciu
ne în toate domeniile de activitate o- 
bligă imperios la o continuă muncă 
individuală. Sportul', se supune — fi
rește — și el acestei nescrise legî. Ma
rii recordmani sînt autodidacți și, în 
același timp, creatori. Ei studiază me
todele folosite de alți performeri, le 
aplică, le îmbunătățesc sau găsesc al
tele noi care corespund cel mai bine 
particularităților lor fizice, tehnice sau 
de temperament. Rămîn memorabile 
metodele de antrenament ale unor 
străluciți solitari ca Zatopek, Kuf, Ko- 
raci, Hallberg și alții. Marii șahiști 
furnizează exemple aproape clasice în 
materie. Ei au atins culmile perfec
țiunii studiind între patru pereți, re
wind, îmbunătățind și finisînd ceea ce 
alții, înaintea lor, au descoperit pe 
miraculosul mozaic al tablei de joc.

De fapt, pregătirea (chiar și în lipsa 
performanței), exersarea, căutarea unor 
noi modalități de expresie, a unor 
noi metode de antrenament sînt recla
mate de acea dorință intimă de depă
șire.și autodepășire proprie ființei ome
nești. Recordurile — expresie a năzu
inței spre perfecțiune — sînt de bună 
seamă materializarea a zeci, sute și 
mii de ore de pregătire, în cea mai 
mare parte solitară. Dacă Rocky Mar
ciano, Joe Louis, Cassius Clay au de
venit regi ai ringului, dacă Alcindor, 
Koraci, Chamberlain au atins virtuo
zitatea în baschet, iar Pele, Eusebio, 
Bobby Charlton sau Mazzola pe cea 
a fotbalului, aceasta a fost urmarea 
firească a cunoașterii profunde a tai
nelor sportului respectiv, a unei do
rințe permanente de a realiza mai 
mult și mai bine. Munca individuală 
desfășurată cu pasiune și dăruire este 
— probabil — secretul senzaționalelor 
recorduri la care sîntem mereu mar
tori.

Pînă și deficiențele fizice au capitu
lat în fața acestei titanice munci de 
autodidact. Se cunosc atîtea exemple 
de campioni cărora se părea că ursi
toarele le-au refuzat dreptul la sport 
și oricum la supremație. Și totuși, ei 
au cunoscut gloria stadioanelor. H. 
Conolly, fostul recordman mondial la 
aruncarea ciocanului, a suferit de po
liomielită, Don Schollander — multi
plul campion olimpic și recordman 
mondial de natație, a fost un copil de
bil, săritorul în înălțime W. Davis, 
campionul olimpic de la Helsinki, a 
avut o paralizie de picior pe care a 
invins-o prin exercițiul fizic. De aceeași 
infirmitate suferise și daneza Lis Har
ței,. deținătoarea medaliei olimpice de 
argint, la dresaj, în 1952.

Pledînd pentru autodidacticism în 
sport, nu ignorăm rolul antrenorului, al 
profesorului. Antrenorul (profesorul) re
prezintă doar „școala", care nedublată 
de o perseverentă contribuție perso
nală, este insuficientă pentru escalada
rea treptelor drastice de pe scara 
progresului. Și a rămîne veșnic un în
vățăcel, înseamnă a fi mulțumit doar 
cu fructul mediocrității, lată de ce este, 
fără îndoială, necesară recurgerea la 
autod'dacticism I

Aurelian BREBEANU

A. VASILIU

I
I
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CRIȘUL A FĂCUT AL DOILEA MARE PAS SPRE „A"
Actul al doilea al acestei 

pentru divizia A are un prim 
anul în „B“. T ‘ “. ’ f ‘ _ , . _ .
iar duminică ne mai poate arăta doar cît ține la amorul propriu...

Teoretic, o victoria a Politehnicii în fața Grisului ar putea răsturna 
în ultimul moment „ordinea triplă" a acestui baraj,, dar comportarea 
da pînă acum a echipei de pe malul Dunării nu ne lasă să întrevedem 
această a doua lovitură de teatru a turneului.

Rămînînd la implicațiile rezultatelor din etapa de miercuri, este da 
remarcat faptul că eliminarea din cursă a Politehnicii a readus, impli
cit, la sprintul final pe Progresul, care mai are o ultimă șansă — vic
toria în meciul cu Steagul roșu — pentru a-și păstra locul în divizia A. 
Este însă O ȘANSA DIN TREI, Steagul roșu rămînînd în prima divi
zia și la victorie și la meci nul.

Exprimînd în continuare^ situațiile cîștigate miercuri» apreciem că 
echipa orădeană și-a tăiat partea leului. 
Reușind să adiționeze cel de al treilea 
punct (din patru posibile în meciurile cu 
echipele , din divizia A), Crișul — revela
ția incontestabilă a acestui baraj — a 
făcut un al doilea mare pas spre primul 
campionat al țării. Situația și mai ales 
șansele obținute de echipa orădeană nu 
sînt, cum s-ar putea crede poate, fructul 
unor întîmplărl fericite diri cele pe care

r___ _________ ..... . , barajul
_____ ___ ,_____ verdict l Politehnica Galați va juca și lat 

'. @u două înfrîngeri, echipa gălățeană a ieșit din cursă,

piese dramatice care se numește

(Continuare în pag. a 3-a)

Marius POPESCU

sens ar trebui să se dezvolte

F.I.B.T

iubitorul de natură* 
cercetătorii vieții pă- 
care găsesc aici, in 
triunghi de ape ri

precum 
seamă ai 
parteneri

Dl. Amilcare Rotta (stingă) este intîmplnat de secretarul 
general al F.R.S.B-, Petre Focșeneanu

SOSIREA MEMBRILOR COMITETULUI 
DIRECTOR
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CARUSELUL BARAJULUI
Sus i Ivăncescu (Steagul roșu) și Gocis (Crișul); mijloc t Matei 

(Progresul); jos i Neagu (Politehnica Galați)
Văzuțl de NEAGU RADULESCU

I
I
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I
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Ca de obicei, Aerogara Bă- 
neasa a cunoscut aseară ani
mația specifică traficului ae
rian din ce în ce mai intens 
din Capitală. De data acea
sta, printre oaspeții țării noa
stre au figurat și nume bine
cunoscute în lumea sportu
lui, mai ales în cea a spor
turilor de iarnă. Au sosit 
membrii Comitetului Direc
tor al Federației Internațio
nale de Bob și Tobogganing, 
în frunte cu președintele 
Amilcare Rotta (Italia). Co
mitetul Director al F.I.B.T. se 
va întruni în ședință de lu
cru în zilele de 28 și 29 
nie, la Sinaia, pe ordinea de 
zi figurină, printre altele, de
finitivarea ca loc și dată a 
unor mari competiții inter
naționale ale anilor următori.

Oaspeții sportului româ
nesc au fost întîmpinați de 
reprezentanți ai conducerii 
CLN.E.FJS. și ai Federației ro-

iu

mâne de schi-bob, 
și de performeri de 
bobului românesc, 
de întrecere ai unora dintre 
membrii Comitetului Direc
tor în urmă cu mai bine de 
trei decenii.
, Imediat după sosire, dl. 
Amilcare Rotta, președintele 
F.I.B.T., ne-a declarat: „Țin 
să vă exprim din primele 
momente ale șederii în Ro
mânia mulțumiri pentru cor
diala primire care ni s-a fă
cut. Este, dacă vreți, o pri
mă dovadă a faptului că a- 
legerea țării dv. ca loc de 
desfășurare a lucrărilor noa
stre a fost fericită, 
fel, bobul românesc, 
prezență din ce în 
marcantă în lumea
de performanță constituie o 
certitudine, s-a bucurat și se 
va bucura, în continuare, de 
atenția noastră",

De alt- 
a cărui 
ce mai 
bobului

Zona turistică de prim or
din a țării noastre și chiar a 
continentului european prin 
frumusețea unică a decoru
lui său natural, Delta Du
nării așteaptă o valorificară 
rațională a Imensului său 
potențial turistic.

Ce ar trebui să devină 
Delta Dunării pentru turist* 
pentru 
pentru 
sărilor 
vastul 
păminturi noi, de stuf și pă
duri, un adevărat paradis al 
zburătoarelor ?

Cum ar trebui să arate 
Delta Ia timpul viitor ? De
sigur, va trebui să se asigu
re un echilibru perfect în
tre dorința de cunoaștere 
manifestată de atiția turiști 
și necesitatea de a menține 
o ambianță atrăgătoare pen
tru cele 300 specii de pă
sări care cuibăresc, sau care 
fac* aici, cel mai de seamă 
popas în călătoriile lor a- 
nuale.

încurajați de largul ecou 
avut de ancheta privind va
lorificarea turistică • Văii 
Prahovei* invităm acum pe 
cititorii noștri să-și spună 
părerea cu privire Ia dezvol
tarea turistică a Deltei Du
nării i

— care ar fi formele cele 
mai indicate de baze turis
tice în această zonă (con
strucții moderne ? construc
ții în stilul arhitectonic ca
racteristic așezărilor din Del
tă ? mici locuri de popas cu 
caracter exotic ? sau, poate, 
numai baze turistice mobile ; 
pontoane dormitor ș.a. ?);

DELTA
la timpul viitor

— ce forme de 
trebui dezvoltate 
deosebit ;

— ce modalități

turism ar 
în mod

de deser*

vire a turiștilor ar fi nece
sare ;

— căile de comunicație și 
«rnsBwt ia S9

Cititorii noștri care vor 
să-și spună părerea, să con
tribuie cu un punct de vede
re personal la valorificarea 
rațională a potențialului tu
ristic de care dispune Delta 
Dunării sînt rugați să ne 
scrie pe adresa :

ZIARUL „SPORTUL’ — 
str. Vasile Conta nr. 16 — 
București — „pentru ancheta 
turistică Delta Dunăril“.

Răspunsurile vor trebui să 
ne parvină pînă ta data de
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I
I

I
I
I
I
I
î
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i



IPag. a

De obicei unii antrenori pun 
pe seama arbitrilor nefolosirea 
de către boxeri a luptei de a- 
proape. Nu vreau să-i scuz pe 
oficiali, dar, în momentul de 
față, argumentele antrenorilor 
nu mai sînt valabile. Majori
tatea oficialilor aplică întocmai 
Instrucțiunile Colegiului central 
de arbitri. Acest organism a 
indicat — încă din 1966 — tu
turor arbitrilor din țară să lase 
lupta liberă, în spiritul regu
lamentului, cu scopul de a per
mite boxerilor să folosească 
tactica cea mal potrivită» în 
funcție de adversar.

La recentele campionate na
ționale s-a observat că direc
torii de ring se străduiesc să 
dea cursivitate meciurilor, lă
sînd lupta mal liberă. Arbitri 
ca Boamfă, Berezovschî, Chi- 
riac, Chendreanu, Krausar, 
Mihelfi, Orbăn și alții, au reu
șit să se Impună, tocmai da
torită Intervențiilor rare. în în
cleștarea dintre corzi. Cred că 
antrenorii nu se mai pot plînge 
că oficialii împiedică lupta 
corp la corp. Maestrul Mihal 
Fulea îmi mărturisea recent, 

' cu sinceritate, că „...n-avem 
antrenori care să știe să pre
dea lupta de aproape. Arbitrii 
au vina lor, dar noi sîntem prin
cipalii vinovațl".

Adevărul este că boxerii 
noștri» chiar și cei fruntași nu 
știu să lupte de aproape. An- 
toniu, de pildă, mal mie de 
statură decît Ene, a preferat 
totuși să lovească numai de la 
distanță. O singură dată s-a an
gajat în corp la corp, făcin- 
du-și adversarul groggy !

Mal sint — din păcate — o 
serie de antrenori care, din 
comoditate, sau Incompetență 
nu insistă în predarea luptei 
corp la corp, lăsîndu-i pe bo
xeri să lovească 
„ținta’’ cea mai 
și pe care ei o 
vulnerabilă. In
deși arbitrii penalizau cu ușu
rință atacurile periculoase cu 
capul, nu-mi adue aminte to
tuși ca Vasile Secoșan sau Mir
cea Dobrescu — boxeri care 
prin excelență foloseau lupta 
corp la corp — să fi primit a- 
vertismente. Exemplele de mal 
sus demonstrează că atunci 
cînd lupta corp la corp este

numai la cap, 
ușor de găsit, 
consideră mai 
urmă cu ani,

dusă în spiritul regulamentu
lui, boxerii nu au de suferit 
din cauza arbitrajelor.

Deoarece discuția cea mai 
aprinsă în box, este cea a „a- 
tacului periculos cu capul”» 
pentru a veni în sprijinul ar
bitrilor mâi tineri, să ne oprim 
pu(in asupra acestei probleme.

Să presupunem că unui bo
xer aflat în poziție de gardă, 
ii vom ridica, din vîrful pi
cioarelor, o linie imaginară, 
mal lungă decît înălțimea lut. 
Depășind cu capul această ver
ticală imaginară și neavînd bra
țele înainte, boxerul calcă pre
vederile regulamentare, deoa
rece această poziție de luptă 
amenință integritatea adversa
rului. Evident, arbitrul va tre
bui să oprească lupta și să 
facă atent pe boxerul în cauză.

Unii puglliști execută lovitu
rile lăsînd întreaga greutate 
a corpului în față. în această 
situație capul boxerului depă
șește linia verticală imaginară 
(de care vorbeam mai sus). 
Inevitabil, de cele mai multe 
ori, adversarul este lovit cu 
capul. O situație care nu poate 
atrage după sine avertizarea 
boxerului în cauză, este aceea 
clnd unul dintre adversari exe
cută o eschivă prin scădere de 
nivel, iar celălalt se aruncă în 
atac și este lovit cu capul. Evi
dent, vina o 
urmă.

Recomand, 
antrenori să 
mult de predarea luptei de a- 
proape, atît de spectaculoasă și 
deci, apreciată de arbitri și de 
spectatori.

Petre EPUREANU 
vicepreședinte al Colegiului 

central da arbitri de box

poartă acesta din

deci, colegilor 
se preocupe mal

Așa cum semnalau toți specialiștii străini, 
România a făcut la bob un salt spectaculos 
Iu numai cîțiva ani, reușind să reînnoade 
firul prestigioaselor performanțe ale Iul 
Muu șl Papană. Acest lucru nu are nimic 
de domeniul miracolului, iar explicația tre
buie căutată In condițiile materiale create 
bobului, In orientarea pregătirii. In elasa 
talentatului nostru pilot Panțuru. Experiența 
a demonstrat că marile performanțe se clă
desc cu deosebite eforturi materiale șl 
umane, urmărind cu perseverență, etapă de 
etapă, obiective studiate riguros științific, 
nplicînd In mod creator observațiile căpă
tate în confruntările cu cei mal dotați 
adversari, fiind mereu în pas cu noul. In 
treacăt fie spus, nu ar trebui să fim sur
prinși că, la ultimele J.O., Italienii, și nu 
numai ei, adaptaseră la boburi Implnga- 
toaro speciale pe care americanii le prezen
taseră încă din 1964. și noi cunoscusem a- 
cest lucru, dar nu-1 acordasem Importanța 
cuvenită.

Fără a intra în amănunte, ne vom opri 
asupra cîtorva probleme a căror rezolvare 
poate contribui la ridicarea valorică a ho
herilor români.

Pe plan material, se Impune asigurarea 
echipei naționale cu tot ce esto necesar, la 
cel mal înalt nivel. Boburile de tip PODAR 
existente trebuie dotate cu împingătoare 
speciale, pentru pilot șl mijlocași, care sa 
le permită acestora o poziție de plecare cu 
fața către direcția de cursă, Iar pentru 
frînar reprofilarea celor existente, pe baza 
de calcul, în funcție de particularitățile 
morfo-funcționale ale sportivului, pentru 
a-i oferi prize optime de aplicare a forței. 
Forma împingătoareîor pentru frînar de la 
bobul tip BOURGEAT a dat cele mal bune 
rezultate studiilor Ia care a fost supus, per- 
mlțînd la start adoptarea metodei care se 
bazează pe folosirea energiei corpului In 
cădere înainte, pentru a da mai multă for
ță impulsiei. De asemenea, sînt necesare 
patine speciale pentru a permite schimba
rea lor în funcție de starea pistei, precum 
și amenajarea unul bob de 4 pe roți.

O deosebită atenție trebuie acordată echi
pamentului de cursă. Deoarece multe cle
mente pot fi „împrumutate" de la schiul 
alpin, experiența franceză în acest domeniu 
ne poate ft de folos. Două condiții sint 
necesare echipamentului : să asigure liber
tatea de mișcare șl să corespundă din

punct de vedere aerodinamic. Ghetele tre
buie prevăzute cu 3 cadre metalice (gen 
perie) ale căror vlrfurl metalice să fie o- 
rientata divers, pentru a permite atît îm
pingerea înainte șl lateral, cit șl frlnarea. 
Do asemenea, se Impune ochlpamontul do 
protecția contra frigului și, mal alM, mănu
șile pilotului.

Pe plan uman, ne refine atenția î selec
ția, aspectele pregătirii șl sistemul compe- 
tlțional.

Nu este pentru nimeni un secret că nu
mărul celor care practică bobul este res- 
trîns, că piloțll valoroși sînt puțini, că tre
buie făcute operații echipajelor reprezen-

sini echipajul a cărui greutate să fie sta
bilită la 5—« kg sub limita permisă (puțin 
Iest este necesar echilibrării bobului). Frl- 
narul și mijlocașul tip trebuie să fie atleți 
de 80-8» kg la o talie de 1,80—1,85 m, ca
pabili aă alerge sub 12,S pe 100 metri, să 
sară 1,80 m înălțime. Evident, aceste per
formanțe nu sînt la indemlna oricui, dar 
trebuie căutat. S-ar putea obiecta că nu 
sînt absolut necesare aceste realațil la un 
frînar, de vreme ce De Paolis, frînarul Iul 
Monti, campion olimpic, deși nu avea acest 
gabarit, obținea rezultate excelente la start. 
Explicația poate fi aflată prin contribuția 
aproape în egală măsură la împingere a Iul

Marile confruntări de la Lake Placid

și Sapporo trebuie pregătite

de pe acum
tatlve existente, eă alături de Panțuru este 
necesar să creștem al doilea pilot. Tineri 
dornici să practice acest sport sînt în mul
te colțuri ale țării, Iar ochii noștri trebuie 
aă se îndrepte șl acolo, lmpuhîndu-se o 
muncă temeinică do recrutare a elemente
lor, de selecție diferențiată, într-un cadru 
organizatoric adecvat. In curînd, F.R.S.B. 
va întreprinde o acțiune de selecție. Ne 
permitem a semnala unele aspecte ale pro
blemei.

Limitarea greutății bobului șl permiterea 
utilizării lestului an făcut posibilă înlocui
rea oamenilor grei cu veritabili atleți. Dar, 
uh echipaj ușor impune adăugare de lest. 
Iar fiecare kg de lest în plus trebuie să fie 
manevrat de un echipaj care dispune de un 
kg de mușchi mal puțin. Idealul este să gă-

Montt, tn Itnpingătoarele special construite, 
tn viteza șl coordonarea deosebită a lui De 
Paolis, tn — mai ales — sincronizarea acțiu
nilor lor.

Cu excepția foștilor plloți Emmery, ma
joritatea plloților sînt de talie mijlocie. Pe 
acest considerent, ei și-au ales frinari bine 
dotați, dar, în același timp, își aduc șl ei o 
contribuție efectivă Ia împingere. Este ne
cesar ca pilotul să aibă un gabarit minimum 
IO kg pentru o talie de 1,70 m, sub rezervă 
că această greutate reprezintă exclusiv 
„putere".

Controalele uzitate atît In selecția ho
herilor. cît șl în pregătirea lor, pot fi îm
bunătățite, fiind necesar orientarea lor 
complexă, spre specificul bobului, răcind 
apel șl la investigațiile pslho-fiziologlce.

tn privința pregătirii, problemele asupri 
cărora trebuie să reflectăm slnti

a) Asigurarea unul caracter complex, 
multilateral, variat pregătirii, orientlud-o 
mal bine spre specificul bobului (nu ne **• 
ferim numai la folosirea mtjloacolav me
canice).

b) Obținerea unol pregătiri fixlco (snorala 
la un nivel foarte ridicat, ceea oe va asigu
ra baza pe «are se va lucra tn continuat* 
pe gheață.

c) Menținerea pregătirii fizice generale pe 
toată durata anului, Inclusiv în etapele 
antrenamentului mecanic (aviație, carting, 
motociclism) șl mal ales în perioada com- 
petlționaiă. Aceasta va duce la menținerea 
formei sportive pe un timp mal îndelungat 
pe zăpadă, la rapida refacere între manșe, 
deconectare-relaxare, odihna activă între 
concursuri, variație a excltanțllor.

d) Folosirea diferențiată a mijloacelor de 
Influențare pentru pilot, mijlocașl-frînart 
(ex. : în timp ce pentru pilot ponderea an
trenamentului tehnic pe uscat va fl mal 
mare, pentru ceilalți, factorul fizic va ocu
pa același procentaj).

e) In afara mijloacelor clasice de pregă
tire, mal propunem folosirea elementelor1 
acrobatice (lucru la plasa elastică), echl-i 
tație (excelent mijloc pentru îmbunătățirea 
echilibrului șl orientării spațiale a corpu
lui), participarea piloților la 1—3 raliuri In
terne pe mașini de serie, folosirea schiului 
in perioada de bază, mal ales cel de fond 
(pe Ideea menținerii lucrului cu tngreulerl),

f) Folosirea metodelor circuit-interval tre. 
ning, antrenamentul fracțlonat șl repetat,, 
power trening sub o strictă individualizare, 
lzometrie, metodele relaxării.

g) Preocupare deosebită în pregătirea star
tului sub aspect tehnic, sincronizarea miș
cărilor etc. etc.

h) Pregătirea din timp a unul regim dd 
viață șl antrenament corespunzător condi
țiilor de desfășurare a competițiilor tn noc
turnă.

Avem convingerea că hoherii noștri, ur
ni inii un plan de pregătire sistematic, o- 
rientat științific, receptivi la tot ce în
seamnă noul, construindu-șl încă din vara 
„sania", vor cunoaște curînd suprema sa
tisfacție. Campionatele mondiale de la LaRe 
Placid șl Jocurile Olimpice de la Sapporo 
îl așteaptă.

prof. Ion MATEI — antrenor

FINAL IN ÎNTRECERILE nou 
din

Sărltură spectaculoasă, 
puternic, și va fi din 
gol pentru Chimia. Fază . 
meciul Chimia Orașul Gheor
ghe Gheorghiu-De) — „Cera

mica" Jimbolia.

LA INNSBRUCK, V. COSTA

ÎNCEARCĂ O NOUĂ TENTATIVĂ

REZERVATE ȘCOLILOR PROFESIONALE

Panoramic sportiv intern
(Urmare din pag. 1)

la ... baraj. Poate că în acest 
fel fotbalul va ieși din 
gul său impas ? !

Cine se califică, cine 
trogradează ? Să lăsăm 
nicarilor de fotbal plăcerea 
de a face alchimia șanselor 
și a pronosticurilor. Ea prima 
vedere (dar numai la prima) 
Crișul pare a fi cu un picior 
și jumătate în A, în timp ce 
Progresul face, probabil de 
pe acum, calculul probabili
tăților privind revenirea la 
toamna viitoare pe programul 
cuplajelor interbucureștene.

Oricum, duminică, iubitorii 
fotbalului au o zi mare, iar 
meciul Progresul 
roșu echivalează, 
sul lor afectiv, cu o 
bilă finală mondială !

*

lun-

re-
cro-

— Steagul 
în univer- 

veritâ-

de an 
pentru 

mulți eleVi cu sfîrșitul 
emoțiilor. E drept, cărțile au 
fost puse in raft, dar locul 
lor l-au luat sucurile de 
sport. Sfîrșitul lui iunie și 
începutul lui iulie program 
mează marile competiții ale 
sportului școlar. Școlile pro
fesionale, liceele, școlile spor
tive, liceele cu program de 
educație fizică își desemnează 
campionii. Din păcate, multe 
date se suprapun, întrecerile 
se aglomerează ceea ce face 
ca interesul să se dividă pe 
prea multe planuri și să se 
dilueze.

In București, de pildă, as
tăzi este finala campionatului

Serbările de sfîrșit 
n-au coincis

școlilor profesionale, dar în
cepe, în același timp, și în
trecerea școlilor de cultură 
generală. (Ce ar fi să se or
ganizeze, la sfîrșit, un meci 
între ' '  .J...
două competiții. Ziarul SPOR- 
TUb ar fi gata să-l patro
neze). Baschetul se interfe
rează cu handbalul pe agenda 
liceelor sportive și cu între
cerile . școlilor sportive. Pe 
multi dintre competitorii 
elevi ii așteaptă apoi startul 
în campionatele naționale de 
juniori. In rîndurile profeso
rilor, ale tehnicienilor și al
tor specialiști se discută, de
ocamdată neorganizat, posi
bilitatea reașezării competi
țiilor școlare pe niște baze 
mai apropiate de nevoile ac
tuale ale acestei 
mai eficace și mai

Așteptăm, în 
dezbaterea pentru care 
lansat

acum

învingătoarele celor

activități, 
economice, 
continuare, 

am 
două invitații pînă

★

•ii vitezelor pe motoci
clete își 
grinările 

campionatului 
II-a îi poartă 
tru a-i liniști pe amatorii 
sporturilor cu motor din Ca
pitală, îi vom anunța că nici 
una dintre etapele viitoare 
nu amenință Bucureștiul...

La Turnu Severin reprezen
tanții clubului Steaua au ob
ținut un succes aproape to
tal. Le-a scăpat numai proba 
de motorete. Duminică, deși 
favoriți, Mihai Pop, Alex. lo- 
nescu-Cristea, Gheorghe Ion,

continuă pere- 
în cadrul 

lor. Etapa a 
la Reșița. Pen-

cuplul de ataș, Dănescu—Ke- 
resteș, vor avea de făcut față 
setei de revanșă a metalur- 
giștilor, neîmpăcați cu înfrin- 
gerea suferită pe malurile 
Dunării. Ștefan Iancovici 
Tudor Popa sînt atuurile 
principale.

La motorete, Alexandru 
prea, singurul provincial care 
supraviețuiește în înalta so
cietate a motociclismului ro
mânesc, întîmpină serioase 
dificultăți. Am mai scris des
pre ele, dar nu-i prea tîr
ziu să le repetăm. Asociațiile 
sportive și conducerile Uzi
nelor 
pedo. 
rinți, 
egale, 
păți") 
de echipele de fotbal, lăsînd 
pe un plan foarte dosnic un 
sport care aici ar trebui să 
fie înfloritor. Tînărul Alex. 
Oprea, beneficiază doar de 
sprijinul dezinteresat al unor 
muncitori și meșteri care îl 
ajută să-și pregătească ma
șina pentru victorie, 
în schimb, 
deși nu le 
refuză.

lor

O-

Metrom Brașov și Tor- 
Zărnești (cei doi pă- 
cu drepturi și onoruri 

ai motoretelor „Cur
se preocupă mai mult

Laurii,
revin altora care, 
merită, nici nu le

★

Sfîrșit de săptămînă fără 
notație în București. 
La ștrandul Tineretului 

este defectă instalația de în
călzire a apei. (In iunie, lu
crul acesta este, de bună 
seamă o piedică grea) iar 
la Dinamo, membrii altor 
grupări sînt „persona non 
grata". Admirabil! Să aștep
tăm pînă la iarnă...

CUM EXPLICAȚI COMPORTAREA
solicitări în antrenamente.
Timpul avea să lămurească, 
însă, dacă totul fusese pură 
întâmplare sau dacă, într-a- 
devăr, Dinamo traversa o 
criză.

Iată însă că un alt cam
pionat s-a consumat și nu 
Dinamo este echipa care a 

. primit investitura 
pioană.

— De altfel, nici 
ram la titlu pentru 
tic, nu-1 meritam - 
ză antrenorul echipei, Oprea 
Vlase. Spun asta pentru fap
tul că, titlul nu reprezintă 
pentru mine numai un cumul 
de puncte, o diferență cifri
că față de celelalte echipe, 
ci o detașare valorică pe care

F0
28 mai 1967. Finală drama

tică în campionatul mascu
lin de handbal. Dinamo și 
Steaua atinseseră linia de 
sosire a campionatului piept 
la piept. Rămăsese întîlni- 
rea directă din după-amiaza 
aceea, care avea să decrete
ze campioana țării. Și For
tuna și-a ales atunci, ca 
preferată, echipa Steaua.

Permanența locului întîi 
(între 1959—1967 Dinamo a 
cîștigat de șapte Ori campio
natul) cu care echipa din 
Ștefan cel Mare își obișnui
se suporterii (și nu numai pe 
ei) crease, implicit, ideea in
vincibilității ei, pierde
rea de astă dată a ti
tlului constituind, pentru 
cei mai mulți, doar un sim
plu, accident Pentru cei care 
sondați, însă, dincolo de afec
tiv, situația traducea • o stare 
de fapt: Dinamo obosise, 

marea garnitură — campioa
nă a Europei în 1965, princi
pala furnizoare de jucători 
pentru campionatele mondia
le de la Dortmund și Praga 
— intrase în amurg. Comen
tariile sînt inerente. Unii 
s-au năpustit asupra antre
norului, acuzîndu-i grave gre
șeli strategice i „renunțase 
prematur ia serviciile unor 
vedete, sărăcind astfel echi
pa de valori". Alții găseau 
explicația în uzura fizică a 
jucătorilor, căzuți înainte de 
termen, datorită unei supra-

de

nu 
că,

cam-

aspi- 
prac- 

aprecia-

— Sportul — și mai ales 
marea performanță — a pro
mulgat privilegiul tinereții 
și întâietatea valorilor. Atîta 
timp cit Dinamo s-a preva
lat de cele două componente, 
rezultatele au fost excelente. 
Echipa însă a îmbătrînit iar 
renunțările la care am fost 
obligat n-au fost de loc gra
tuite. Mai devreme sau mai 
tîrziu tot trebuia să operez. 
Șl am preferat s-o fac acum, 
deși știam că „perioada de 
tranziție* îmi va aduce mari 
greutăți și neplăceri.

— Cum ați putea caracte
riza perioada actuală ?

— A compromisurilor. 
Merg eu o formație eteroge
nă, care însumează poli ai

Âzi răspunde antrenorul OPREA VLASE (Dinamo)
Dinamo n-o realizează as
tăzi.

— Acordați, implicit, acest 
atribut echipei Steaua ?

— Nu știu ! Nu fac apreci
eri și, mai ales, evit compa
rațiile.

înțelesesem I II obligasem 
la un lucru neplăcut. O com
parație presupune, legic, un 
al doilea termen care, une
ori, poate fi cel relevant, iar 
în ideația antrenorului, Di
namo rămîne (sau trebuie să 
rămînâ) echipa unică, fără 
rival ș.i care nu acceptă e- 
lement de comparație.

— Afirmînd faptul că Di
namo nu merită, ierarhic, 
primul loc, recunoașteți, im
plicit, o anumită eclipsă de 
formă a echipei, Sare este 
explicația ei î _

vîrstei (ex : Dan Marin —18 
ani, Moser 35) și ai experi
enței. Am încă multe lacune: 
îmi lipsesc interul stînga, un 
centru coordonator, iar por
tarii mei au depășit 30 de 
ani. De aici și „seismele* e- 
chipei.

— Remarc faptul că inten
țiile dv merg la structura e- 
chipei !

— Preconizez o garnitură 
tînără, cam de aceeași vîrstă 
(cum am pornit cu cealaltă 
generație) pe care vreau s-o 
introduc într-un proces de 
antrenament bine organizat 
și care să atingă valoarea e- 
chipei trecute. De altfel, în 
închegarea formației — vi
itoare să-i zic — păstrez per
manent imaginea „echipei de 
aur* căreia caut să-i formei

Ieri, pa stadionul Tineretului, 
s-a încheiat și întrecerea hand- 
baliștilor din cadrul finalelor 
pe țară ale școlilor profesionale. 
In urma ultimelor rezultate în
registrate în turneul final: 
Chimia Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej—M.I.U. Tg. Mureș 29—21, 
Ceramica Jimbolia-Gr. școlar 
energetic Craiova 19—19. M.I.U. 
Tg. Mureș-Gr șc. energ. Cra
iova 22—18 și Chimia Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej—Ceramica 
Jimbolia 26—21. Echipa chimiș- 
tilor a obținut primul loc în 
clasament (de remarcat faptul 
că ei n-au pierdut nici o partidă 
în timpul competiției) și ti
tlul de campioană, 
mat: 2. M.I.U. Tg. 
Ceramica Jimbolia, 
energetic Craiova, 
două, la egalitate 
dar Ceramica cu 
raj superior.

Pe terenurile din
dionulul „23 August" au conti
nuat meciurile din cadrul tur
neului final de fotbal, la care

I-au ur- 
Mureș, 3.

4. Gr- șc. 
Ultimele 

de punct®,
un golâve-

lncinta sta-

au participat 6 echipe (califi
cate din cele 6 serii inițiale), 
împărțite In 2 serii de cîte 3. 
Ieri s-au încheiat partidele din 
serii, în urma cărora s-au ca
lificat pentru finală (astăzi, ora 
18, pe terenul central) echipele 
școlilor profesionale Mine Pe- 
troșeni și Metalurgică C. Turzii.

De subliniat înfrîngerea su
ferită de ceferiștii bucureșteni 
— favoriții acestei competiții — 
în fața petroliștilor din Moreni, 
înfrîngere care i-a exclus din 

•lupta pentru titlu. De fapt, a- 
ceasta a fost o serie foarte e- 
chilibrată, golaverajul fiind cel 
care a decis poziția celor 3 e- 
chipe. în cealaltă, metalurgiștii 
din C. Turzii s-au dovedit mal 
bine pregătiți.

Pentru locurile 3—4 se întîl- 
nesc, tot astăzi, formațiile 
UCECOM Timișoara și C.F.R. 
București (de la ora 16,15), iar 
pentru locurile 5—6 se vor în- 
tîlnl echipele Petrol Moreni și 
MTANA Giurgiu (dimineața, de 
la ora 9).

Cel trei înotători români 
care au participat la între
cerile „Marelui premiu al 
Slovaciei", V. Costa, Anca An
drei și Agneta Șterner/vor fi 
prezenți sîmbătă și duminică 
în cadrul unui alt concurs in
ternațional, la Innsbruck. Du
pă cum se știe, campionul și 
recordmanul țării noastre în 
probele de bras, timișoreanul 
Costa, 
foarte 
nu ar 
bruck
tivă de a doborî recordurile 
țării la 100 m (68,5) și 200 m 
(2:32,5), de care a fost foarte 
aproape 
mînă.

(2:22,0 la 200 m mixt), cei
lalți doi sportivi nu au ară
tat la ultimul concurs de ve
rificare o formă care să jus
tifice această deplasare. i

• înotul de înotători care 
se pregătește pentru marele 
concurs al speranțelor olim
pice (10—16 Iulie, la Ros
tock) întîmpină serioase difi
cultăți în efectuarea antrena
mentelor zilnice, întrucît apa 
de la ștrandul Tineretului 
continuă să fie neîncălzită de 
aproape o săptămînă, în ciu
da repetatelor sesizări făcute 
administrației baze
sportive.

a avut o comportare 
bună la Bratislava, ți 
fi exclus ca la Inns- 
el să încerce o tenta-

NOTE

în urmă cu o săptă-

alt grup de 3 spor- 
lua startul sîmbătă

® Un 
tivi va 
și duminică la tradiționalul 
concurs internațional din ca
pitala Italiei dotat cu „Tro
feul celor 7 coline". Pe bloc- 
starturile piscinei olimpice 
din Roma vor urca, alături 
de renumiți înotători din alte 
14 țări, A. Șoptereanu, Ad. 
Covaci și VI. Moraru. Selec
ția făcută da federația de 
Specialitate surprinde întru- 
cît, exceptîndu-1 pe Moraru

CUPA ȘCOLII SPORTIVE NR. 2“
Suita de concursuri desti

nate celor mai tineri mînui- 
tori bucureșteni ai padelei și 
pagaei continuă. Organizarea 
ultimelor întreceri, desfășura
te pe „scena" obișnuită a la
cului Herăstrău, a revenit 
Școlii sportive nr. 2. Com
petiția s-a bucurat de o par
ticipare numeroasă, evidenți
ind — totodată — buna pre
gătire a reprezentanților Clu-

ECHPEI?
azi corespondenți : din Dan 
Marin, vreau un al doilea 
Moser, din Dumitru un alt 
îvănescu iar din tînărul Con
stantin Măriri — care pînă 
astăzi n-a avut nici o tan
gență cu handbalul — un 
nou Redl. E-am păstrat — 
dintre veterani — pe Moser, 
considerîndu-1 un adevărat 
pilon în jurul căruia voi ri
dica „construcția* și uh e- 
xemplu de la care titienii să 
învețe nu numai handbal ci 
religia muncii și a discipli
nei. De altfel, ideea Care tre
buie să-i mobilizeze pe toți, 
trebuie să fie aceea a sacri
ficiului.

— Ați putea aprecia — în 
timp — momentul cînd Di
namo va deveni teamul pe 
care-1 doriți și pe care-1 
vrem cu toții ?

— Dacă nu se vor ivi im
previzibile și dacă voi fi lă
sat să lucrez „în legea mea", 
am certitudinea că Dinamo 
va deveni, în maximum doi 
ani, din nou o 
pugnabilă. Dar, 
buie să deprind 
dării !

cetate inex- 
oricum, tre- 
curajul râb-

■ir
A fost o performanță 

antrenorul Vlase, recunoscut 
ca un caracter circumspect, din 
cu totul altă categorie decît 
a antrenorilor logoreici șa a- 
fabili, vorbise și dezvăluise 
atîtea I Dar n-a făcut-o din 
amabilitate sau deferență 
pentru reporteră. A făcut-o 
pentru sine ! Pe sine voia să 
se convingă de cele ce măr
turisea.

Și, esențialul acesta este, 
de altfel I

bului sportiv școlar (pe pri
nțul loc, cil 215 p în clasa
mentul pe echipe). O com
portare frumoasă au avut-o 
și tinerii sportivi ai clubului 
organizator... sosiți pe locul 
2 în acest clasament (cu 186 
p), înaintea Olimpiei (107 p), 
Voinței (49 p) și C.N.U. (19 
p). Dar iată care sînt cîști- 
gătorii celor 15 probe ale a- 
cestui concurs : junioare mari 
K 1: Maria Negulescu (C.S.S.);

K 2 : D. Georgescu — V. Co- 
jan (C.S.S.); K 4 : Sc. sp. nr. 
2 (C. Tone, G. Olaru, C. Teo- 
dorescu, M. Brâncii); junioa
re mici K i: S. Gustin (Olim
pia), K 2 î A. Cotoran — E. 
Tudor (C.S.S.); K 4: C.S.S. 
(A. Cotoran, E. Tudor, M. 
Puică, E. Rus); juniori mari 
K 1: L. Petcu (C.S.S.); K 2t 
G. Moraru — A. Costin (Olim
pia); K 4: Olimpia (G. Ion, I. 
Anușca, I. Tătaru, O. Kiss); 
C 1: C. Preoteșescu (C.S.S.); 
C 2: C. Costescu — M. Dră
guț (C.S.S.); juniori mici 
K 11 L. Brășoveanu (C.S.S.); 
K 2 : L. Ciutaru — I. Toma- 
sec (Olimpia); K 4 : Olimpia 
(P. Alexandrescu, I. Huru- 
beanu, P. TOrbk, Pomîrlea- 
hu) ; C 2 : E. Teodosiu — 
Alexandrescu (Șc. sp. 2).

★
Astăzi și mîine, tot pe 

cui Herăstrău, va avea

G.

la- 
loc 

(de la ora 17,00) tradiționala 
competiție de caiac-canoe 
«Cupa orașului București".

Asociația sportivă Victoria 
Moreni a înscris în campio
natul național de viteză pe 
circuit 4 alergători. Cei pa
tru sportivi s-au pregătit, 
și-au pus Ia punct mașinile 
și, bucuroși că se vor întrece 
in cadrul principalei compe
tiții a țării, așteptau nerăbdă
tori marea zi a primului start. 
Pînă aici toate bune și fru
moase. Visul lor a fost îns^ 
spulberat de nepăsarea d;r- 
suitorilor asociației care inc 
s-au îngrijit ca deplasarea mo- 
tocicliștiior la Tr. Severin, 
unde era programata prima 
etapă, să se facă la timp șl 
în bune condlțiunl. Delegația 
sportivilor morenari a ajuns 
la locul întrecerii mult după 
ora fixată. Revizia tehnică a 
motocicletelor se terminase, 
antrenamentul oficial era Pe 
sfîrșite iar motocicliștii din 
Moreni priveau ia colegii lor 
admiși in concurs cum isi 
probau motoarele șl tăceau 
ultimele retușuri în vederea 
startului.

A fost acesta uh caz singu
lar ? Nu. Nu este pentru pri
ma oară cînd unii sportivi 
se prezintă cu întirziere la 
etapele campionatului, din 
cauze mâi mult sau mal pu- 
țih „obiective”. Dar de cele 
mai multe ori, pentru ca ba
nii cheltuițl cu deplasarea să 
nu fie irosiți, IntirzJațil erau 
primiți în concurs prin bu
năvoința unor oficiali mai 
puțin zeloși. Anul acesta fe
derația a dat dispoziții ferme 
să nu mal fie încălcat regula
mentul, să hu se mai admită 
excepții, făcintl totodată cu
noscută aceasta hotărire ce
lor interesați spre a nu se 
crea discuții inutile. Oare 
la Moreni nu se cunoșteau a- 
ceste măsuri ? Noi credem 
că da ! tn acest caz cine su
porta suma cheltuită fără 
rost ? Așteptăm răspuns 1

Nuța MUȘCELEANU

I. DUMITRESCU
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„Temperatura” barajului după a ll-a manșă •••
ȘTIRI
FARUL TN SERIE

F olosirea 

pauzei 

competitionale

(Urmare din pag. 1}

le mai întîlnim pe terenurile 
de fotbal. După cum re
marcau și arbitrii ceho
slovaci, I. Kala» șl K. Sarka, 
care au văzut la lucru toate 
cele patru participante, Cri- 
șul s-a ridicat deasupra 
concurentelor «ale printr-o 
mai mare forță de joc, mai 
multă prospețime, mai multă 
luciditate și printr-o mai evi
dentă tendință constructivă. 
Atît în partida cu Progresul, 
cît și în cea cu Steagul roșu, 

.. echipa orădeană a terminat 
jocul mult mai proaspătă de- 
eît adversarele sale, forțîhd 
cu vigoare obținerea deciziei.

Subliniez, pentru cei care 
eu urmărit cele două jocuri 
ale Crișului, că plăcutei sur
prize la prima apariție i-a 
luat locul aprecierea și stima, 
cîștigate la cea de a doua 
partidă.

„Spectatorul"

cu ele-

și barajul
Există mal multe elemente 

componente ale unui specta
col sportiv. Unul dintre ele 
este reprezentat de specta
tori, care — prin „modul" 
cum creează atmosfera (încu
rajări sau... ponegriri, inju
rii, insulte) — influențează 
nu numai pe ceilalți specta
tori, dar mai ales pe jucă
tori. De multe ori și arbitra
jul. în rîndurile de față, ne 
referim la un mic grup de 
„spectatori" certați
mentarul bun simț, care în 
partida Progresul București— 
Politehnica Galați au întreți
nut o atmosferă încărcată, 
încurajînd intrările dure ale 
unor fotbaliști. Acești „su
porteri", după ce au Intrat cu 
forța pe poarta stadionului 
C.F.R. din Timișoara, au ocu
pat locuri în tribuna a Il-a, 
începînd să ponegrească pe 
jucătorii bucureșteni, nefiind 
de acord cu deciziile arbitri
lor, creînd o atmosferă ne- 
propice pentru desfășurarea 
unui joc. Mai mult, în min. 
50, arbitrul de linie Vasile 
Topan — așa cum aminteam 
în cronica de ieri — a fost 
ținta acestor spectatori, care 
au aruncat cu diferite obiecte 
în el. O piatră mare l-a lovit 
în spate, făcîndu-1 k.o., mo
tiv pentru care partida s-a în
trerupt cîteva minute, acor- 
dîndu-i-se arbitrului îngrijiri 
medicale. Făptașul a fost de
pistat de organele de miliție.

Astfel de elemente huliga
nice nu au ce căuta pe te
renul de sport. Ele trebuie 
Să fie identificate și discuta
te în colectivul de muncă din 
care fac parte, iar atitudinea 
lor lipsită de responsabilita
te să fie condamnată cu ho- 
tărîre. Trebuie să spunem, 
însă, referindu-ne la cazul 
de față, că majoritatea spec
tatorilor au reprobat acest 
grup de indezirabili. Bara
jul — cu atît mai mult în 
ultima etapă — trebuie să se 
desfășoare în condiții opti
me, egale pentru toate echi
pele, să Servească — în ge
neral — cauzei sportului.

PETRE ARCAN, 
coresp. principal

• Un incident neplăcut, ln- 
tr-un meci — Chimica Tîrnă- 
venl—Metalul Tr. Severin — în 
general, corect, și cuplul Budă- 
nescu (Metalul)—Solomon (Chi
mica) este eliminat de pe te
ren, pentru lovire reciprocă. Co
misia de organizare, întrunită 
sub conducere* antrenorului fe
deral Coioman Braun-Bogdan, 
a fost necruțătoare : două etape 
suspendare. Adică, pentru o 
ciipă de nepermisă nervozitate, 
cei doi s-au transformat pînă la 
sfîrșitul barajului din jucători 
în... suporteri. Șl cîtă nevoie ar 
fi avut ambele echipe de aportul 
lor !

• Vegh (Chimica Tîmăveni) 
era considerat unul dintre ata- 
canții cei mai periculoși ai tur
neului. Dar, in ambele partide, 
Vegh a jucat șters, ferindu-se, 
evident, de orice „șarjă" și a- 
trăgîndu-și astfel dezaprobarea 
spectatorilor, care l-au mlngîiat 
tot timpul cu epitetul de „dom
nișoară". Adevărul este că jucă
torul cu pricina a evoluat ac
cidentat serios — întindere de 
ligamente — și comportarea lui 
este Intr-un fel explicabilă. In
explicabilă ni se pare, insă, in
troducerea lui în teren la jocul 
cu Gaz metan, mai ales că în 
preziua meciului antrenorul St. 
Brassal ne declarase : „Vegh 
nu e apt de joc". Atunci?

• înainte de a lua drumul 
Aradului, Gaz metan Mediaș a 
solicitat pentru „ultima încăl
zire a motoarelor" asistența an
trenorului Constantin Teașcă, 
un mai vechi prieten al echipei. 
Prins de treburi, antrenorul 
Teașcă s-a scuzat: t,Băieți, re
gret, dar nu pot. Apoi, voi, ori
cum, rimîneți tn B. O să bateți 
cu 1—0, dar o «d bateți". Mai in 
glumă, mai în serios, medieșenil 
au ascultat „indicația" și... pro
nosticul s-a adeverit. Fără să 
strălucească, Gaz metan ți-a asi
gurat locul în B.

• în general, arbitrajele a- 
algurate de cavalerii fluierului 
aduși din străinătate au fost 
corecte. De altfel, nici jucătorii 
nu le-au pus probleme condu
cătorilor de joc, dovedindu-se 
buni prieteni cu fair-play-ul. 
Dar nu despre asta e vorba... 
După al doilea meci, în fața ho
telului, arbitrii bulgari citeau 
pasionați „Sportul". Am crezut 
că doresc să vadă cum le-a fost 
apreciată contribuția la buna 
desfășurare a partidelor și m-am 
mirat zărindu-le chipurile în
tunecate. Abia cînd am fost 
lingă ei am aflat motivul „su
părării" : pe pagina ultimă, zia
rul publica suspendarea defini
tivă a lui Dienst. Confrații bul
gari ii compătimeau vizibil: 
de, suflete de arbitri...

Ovidiu IOANIȚOAIA

cînd, în sfîrșit, fundașul Ni- 
coară a reușit să deschidă 
scorul, Victoria Roman a co
mis două greșeli fundamen
tale : 1. nu a mai Insistat 
la poarta bîrlădenilor, prefe
rind să piardă timpul la 
mijlocul terenului; în același 
timp, abundau observațiile 
reciproce între jucători; 
2. s-au retras — cu aceeași 
intenție — în apărare, cre- 
zînd că avantajul luat poate 
rezista 35 de minute care 
mai rămăseseră pînă 
nele partidei.

Ei au respectat cu mal multă 
strictețe sarcinile primite, au 
jucat mai simplu și cu mai 
multă voință, ceea ce le-a 
lipsit în prima etapă. Eram 
convins că echipa își va re
veni și am certitudinea că șl 
duminică ne vom comporta 
bine, pentru a confirma fap
tul că merităm un loc în 
divizia B“.

In plină vacanță fotbalistică, 
echipa Farul n-a scăpat de emo
ții. Ea mal are de susținut două 
jocuri oficiale în competiția 
„Cupei Balcanice" : sîmbătă — 
cu Vlaznlja Shkotlra (Albania) 
șl miercuri — cu Beroe Stara 
Zagora (Bulgaria). Ambele jocuri 
se vor desfășura în nocturnă.

la fi-

★
celor 

vorbă

P. VINTILA
C. GRUIA, coresp. principal

Părerea

RAPID (JUNIORI) - PE 
PRIMUL LOC TN TURNEUL 

DIN R.F.G.

Un capitol al pregătirii, la 
care jucătorii noștri prezin
tă rămîneri în urmă față de 
nivelul internațional, este 
pregătirea atletică. Acest 
fapt, urmarea unei politici 
de pregătire și de selecție 
unilaterale, grevează asupra 
potențialului de luptă al 
echipelor noastre reprezen
tative sau de club — în în- 
tîlnirile Internaționale.

Lipsa unei pregătiri atle
tice corespunzătoare se re
simte în două direcții prin
cipale.

1. Inferioritatea fizică (for
ță, viteză) în luptă directă 
cu adversarul pentru minge. 
(Referindu-ne la Jocurile tur-

Urmărind
„sena

Din „Jurnalul de bord 
al seriei de la Arad

H

• Puțini spectatori șl puține 
aplauze la meciurile de baraj 
de la Arad... Poate că spectato
rii intuiseră calitatea, de cele 
mai multe ori mediocră, a par
tidelor, poate că arșița și ora 
nepotrivită de Începere a me
ciurilor (de ce nu ora 18 7) au 
făcut ca tribunele să fie a- 
proape goale. Cit despre aplau
ze, acestea au răsunat pe sta
dionul U.T.A. o singură dată, 
spre finalul apaticei partide din
tre Gaz metan Mediaș și A. S. 
Cugir. Motivul ? Arădenii sesi
zaseră apariția la tribuna 1 
a antrenorului Alexandru Dan, 
care, cu clteva jumătăți de oră 
mai devreme, cucerise cu juni
orii U.T.A.-ei victoria finală în 
carnpionatul național. Aplauze, 
Intr-adevăr, meritate...

brașoveană“
Urmăream cu mare atenție 

desfășurarea întrecerii dintre 
Gloria Bîrlad și Victoria Ro
man, joc în care diviziona
ra C arunca în luptă toate 
resursele pentru promovare, 
în timp ce adversara el în
cerca rămînerea în catego
ria B. Din această dispută 
dîrză — după cum ați aflat 
din comentariul nostru apă
rut ieri — a Ieșit învingă
toare formația din Bîrlad, ai 
cărei jucători au muncit cu 
același elan în tot cursul 
partidei. Succesul bîrlădeni
lor este incontestabil și avem 
acum certitudinea că în ulti
ma etapă el vor juca chiar la 
valoarea pe care au arătat-o 
în perioada pregătirilor efec
tuate înaintea barajului în 
compania formațiilor brașo
vene.

Destul de aproape de iz- 
bîndă în această partidă au 

-fost însă și jucătorii din 
Roman, care și-au creat o 
suită întreagă de situații în. 
careul bîrlădenilor, au tras 
mai mult la poartă, punînd 
deseori în încurcătură apă
rarea adversarilor. Imprecizia 
în șut a făcut însă ca ei să 
irosească aceste ocazii, unele 
mai clare ca celelalte. Iar

România - Turcia 
la box?

Selecționate de baschet

După consumarea 
două etape am stat de 
cu o parte dintre antrenorii 
și delegații echipelor aflați 
la Brașov.

IOAN DRINCA — membru 
în Consiliul asociației Victo
ria Roman: „în partida cu 
Gloria Bîrlad n-am știut să 
profităm la scorul de 1—0, 
obținut imediat după pauză. 
Accidentarea fundașului cen
tral, Arnăutu, la începutul 
jocului a fost un mare han
dicap, la care se mai adaugă 
și căderea fizică a echipei. 
Cu toate acestea, nu ne-am 
pierdut speranțele. Ne pregă
tim temeinic pentru meciul 
de duminică, cînd ne vom 
juca ultima șansă".

ANGELO ECONOMU — 
antrenorul echipei Progresul 
Brăila: „Sînt mulțumit de 
echipă, deși jocul de miercuri 
cu Chimia Rm. Vîlcea n-a 
corespuns sub aspect tehnic. 
In această partidă am plecat 
cu intenția să nu primim 
gol, aplicînd o tactică strictă 
de apărare cu zvîcniri pe con
traatac. Deși nu toți jucăto
rii au respectat sarcinile avu
te, și în ciuda faptului că au 
fost cîțiva accidentați, totuși 
am reușit să ne atingem țe
lul. Avem în continuare un 
program minuțios de pregă
tire, care să ne permită con
firmarea rezultatelor obținute 
în primele două jocuri ale 
barajului.

IOAN ȘTEFANESCU — an
trenorul echipei Gloria Bîr
lad : „în meciul cu Victoria 
Roman, băieții mei au jucat 
mai aproape de valoarea lor.

ju-
al

lui Hidișan
Ștefan Hidișan — fost 

câtor și actual antrenor 
echipei de juniori Steagul
roșu: „Am văzut toate echi
pele în perioada pregătirilor. 
O impresie bună de la pri
mele evoluții mi-au lăsat 
Gloria Birlad și Progresul 
Brăila (ca valoare de an
samblu, orientare in teren, 
eficacitate). In ceea ce pri
vește rezultatele meciurilor, 
și-a spus cuvîntul maturita
tea și experiența jucătorilor. 
La meciul Progresul Brăila — 
Gloria Bîrlad s-au putut con
stata cele afirmate de mine 
mai înainte: jucătorii Pro
gresului au fost mai siguri, 
au fructificat toate ocaziile 
avute, pentru că in jocul de 
ansamblu nu a existat o dife
rență prea mare. La meciul 
Chimia Rm. Vilcea — Victo
ria Roman, ultima putea să 
scoată un rezultat de egali
tate. A fost un joc specific 
de baraj : s-a luptat cu multă 
ardoare pentru fiecare minge. 
Victoria Chimiei este totuși 
meritată, deoarece a fost mai 
clară in acțiunile de finali
zare, cu toate că golul a fost 
înscris de un mijlocaș (Gheor- 
ghe a avut o orientare bună, 
sesizind breșa creată in dis
pozitivul apărării adverse). 
De remarcat disciplina per
fectă și arbitrajul bun. In 
partida Progresul Brăila — 
Chimia Rm. Vilcea, jocul a 
fost departe de caracteristici
le unui meci de baraj. A fost 
anost, lent, execuțiile tehnice 
au lăsat de dorit, in sensul 
că s-au greșit multe pase. Pă
rerea mea este că rezultatul 
de egalitate — nu și nivelul 
jocului — a mulțumit ambe
le echipe.

Miercuri dimineață s-a îna
poiat 
ni ori 
rești,
— a _
vest-germană Aschaffenburg ia 
un turneu internațional (desfă
șurat cu participarea a 8 echipe). 
Iată rezultatele obținute de Ra
pid : 3—0 cu I.F. Boljan Fal- 
penberg (Suedia), 2—1 cu T.S.V. 
1846 Lohr, 4—0 cu T.V. 1860 
Aschaffenburg. în finală, Ra
pid a întrecut cu 2—0 pe Vik
toria Aschaffenburg, formația 
cîștigătoare a primei serii. An
trenorul ION COSTEA a pre
zentat un lot de 15 jucători. 
Tată formația standard : Teodo- 
rescu-Andronescu. Dutulescu, 
Niță. Prisăeăreanu-Cismaru. 
Straț-Bujor, Adam, Badea, Pa
nă. Au mai jucat : Rășină (por
tar). Drăgan. David si Ioniță.
ARBITRI ROMANI PESTE

HOTARE
Aurel Bentu și Iosif Ritter 

vor conduce meciuri în cadrul 
,,Cupei Balcanice". Primul va 
arbitra Ia Istanbul. Iar cel de 
al doilea la Ljubljana.

în Capitală echipa de ju- 
a clubului Rapid Bucu- 
care — între 21 și 24 iunie 
participat în localitatea

OP1NH
retur România — R. D. Ger
mană. Steaua — Valencia și 
Rapid — Juventus, din trecu
tul nu prea îndepărtat, tre
buie să arătăm că, în circa 
60’/» din cazuri, jucătorii ro
mâni au pierdut lupta corp 
la corp cu adversarii, nein- 
trînd astfel în posesia mingii).

2. Lipsind forța, deci într-o 
măsură și precizia necesară 
folosirii mingilor lungi, echi
pele noastre 
mare măsură 
pase scurte și 
eficacitate la 
distanță. Or, 
impune folosirea frecventă a 
pasei lungi și a șuturilor 
chiar de la distanțe mai mari.

Desigur, mai există lacune 
și de altă natură în pregă
tirea fotbaliștilor noștri. Cele 
legate de pregătirea atletică 
sînt cele mai importante,

se rezumă 
la un joc 
sînt lipsite 
șuturile de 
jocul modern

în 
cu 
de 
la

Azi începe turneul 
final de fotbal

al liceelor

Autografe
și caricaturi 

pentru sportivi

Federația română de box 
a luat legătura cu forul simi
lar din Turcia în vederea 
perfectării unei duble întîl- 
niri intre reprezentativele ce
lor două țări. Tratativele sînt 
într-o fază înaintată, urmind 
să se stabilească datele și lo
cul meciurilor.

Lupte greco-romane
In meci revanșă

C.S.M. Reșița-Miniorgrad
Radnevo 4-4

peste hotare
• Lotul național de Juni

oare la baschet, pregătit de 
Gh. Roșu și Emil Manea, va 
pleca luni în R. D. Germina, 
pentru o serie de meciuri de 
verificare în compania unor 
selecționate.

• Reprezentativa masculi
nă de tineret (antrenori Va
sile Popescu și Petrică Vasi- 
liu) se va deplasa miercuri 
3 iulie la Minsk, pentru a 
participa la turneul dotat cu 
„Cupa speranțelor olimpice'

La Bocșa Română a avut loc 
revanșa întîlnirii de lupte gre- 
co-roman.e dintre echipele 
C.S.M. Reșița și Miniorgrad 
Radnevo. Ca și în primul meci, 
disputat la Reșița, rezultatul 
a fost egal : 4—4. Cea mai fru
moasă întilnire a realizat-o 
Nicola Giurgiu, care th limi
tele categoriei 52 kg l-a învins 
prin tuș pe K. Gheorghiev.

A. RUDEANU — coresp.

Balcaniada de box 
a fost contramandată 

între 3—9 septembrie urma 
să se desfășoare în România 
turneul de box al țărilor bal
canice. întrucăt majoritatea 
federațiilor invitate au anun
țat că nu pot partic:pa, din 
cauza pregătirilor pentru J.O., 
forul nostru de specialitate 
a hotărît contramandarea 
competiției.

Astăzi, de la ora 10, pe terenu
rile anexe ale stadionului „23 Au
gust" se desfășoară primele me
ciuri din cadrul turneului final 
al campionatului republican al 
liceelor. Participă cele 6 echipe 
calificate in urma fazei de zonă, 
șl anume : Liceul N. Bălcescu 
Cluj, Liceul nr. 27 București, Li
ceul „ștefan cel Mare" Suceava, 
Liceul nr. 1 Calafat, Liceul nr. 1 
Băicol, Liceul nr. 1 Ocna Mure
șului.

Azi, ora 19, la librăria 
„Mihail Sadoveanu" (bd. 
Magheru), scriitorul și ca
ricaturistul NEAGU RA
DULESCU semnează auto
grafe șl execută caricaturi
le cititorilor săi pe volumul 
de curînd apărut: „UN 
CREION PE STADIOANE".

dar ele pot fi atenuate sau 
chiar eliminate într-o mă- j 
sură destul de mare folosîn- 
du-se exerciții corespunzătoa
re. în antrenamentul echipe
lor noastre au apărut în ul
timul timp elemente noi, care 
vizează lichidarea rămîneri- 
lor în urmă și la pregătirea 
atletică. Credem însă că exer- j 
cițiile corespunzătoare nu «e' 
pot aplica cu Intensitatea și j 
cu energia cerută în timpul , 
sezonului competițional, cînd 
obiectivul principal al antre
namentului îl constituie men
ținerea formei și pregătirea 
tactică, Iar o trecere la exer
ciții mai intense ar putea 
avea chiar efecte negative 
Imediate asupra comportării 
jucătorilor. ,

Din această cauză consi
derăm că pauza competițio- 
nală de vară trebuie folosită 
în mod special pentru a ata- j 
ca cu energie acest aspect al; 
pregătirii Jucătorilor de di
vizie, pentru a pune bazele 
unor acumulări calitative și 
cantitative în vederea unui 
salt în noul sezon competi
țional. Combinînd eventual 
„oxigenarea" jucătorilor cu 
un program intens de exer
ciții specifice vizînd sporirea 
forței și vitezei, s-ar putea 
obține rezultate prețioase, în 
sensul ca echipele să se pre
zinte în noul sezon cu un po
tențial de joc sporit față de 
trecut.

Pentru multe dintre ecfii- 
pele noastre folosirea pauzei 
competitionale de vară în a- 
cest fel ar constitui desigur 
o noutate față de practica 
trecutului, dar considerăm că 
în etapa actuală este nece
sar să se aplice metode noi 
pentru a se rupe lanțul ruti
nier al unei experiențe care 
nu a dat rezultate satisfăcă
toare. Folosirea perioadei de 
vară în modul propus ar 
avea și avantajul de a putea 
prezenta echipele în noul se
zon în plină formă sportivă, 
evitîndu-se aspectul penibil 
tradițional al echipelor ce se 
prezintă cu potențial scăzut 
în primele etape ale campion 
natului.

Poate ar fi indicat ca Co
legiul central de antrenori 
al F.R.F. să elaboreze reco
mandări concrete, arătîndu-se 
care sînt cele mai aplicabile 
mijloace pentru folosirea efi
cientă a pauzei competițio- 
nale de către echipele divi
zionare. în vederea îmbunătă
țirii pregătirii atletice.

N. BRAȘOVEANU

Copii I Nu pierdeți nici una din lecțiile pe care vi le predă maestrul Steinbach I 
Decupați ți păstrați fiecare capitol și veți avea la dispoziție, la sfîrțit, un prețios 

manual de fotbal. Fotografii de Fr. BRANDRUP

Abecedarul
micului fotbalist
Folosiți mingile de cauciuc, 

fiindcă sînt mai ușoare în 
greutate — deci mai greu de 
stăpînit — nu costă 
mult și dau cele mai 
rezultate.

Vă veți acomoda cu 
gea, făcînd următoarele 
Ci ții:

prea 
bune

min- 
exer-

A. CU PICIORUL
1. Veți lovi mingea mal întîi cu 

piciorul drept șl apoi cu stîngul, 
cu ristul, întins în sus, cam la 
1 m înălțime. De fiecare dată, 
s« prinde mingea cu mîlnlle șl 
se execută apoi lovitura cu celă
lalt picior. Toate loviturile se 
execută numai cu ristul, sau, 
cum 1 se mai spune, cu „șiretul". 
(Fig. 1).

2. Aruncați mingea în sus, lă- 
sind-o să sară din sol șl lovlțl-o 
cu ristul trlmițînd-o în sus și 
apoi o prindeți. Repetați 
exercițiu, lovind de fiecare 
cu celălalt picior. (Fig. 2).

3. Trimiteți mingea In sus, 
sați să sară din sol șl o loviți cu 
ristul piciorului drept, apoi, după 
revenirea pa sol, o loviți cu pi
ciorul stîng șl tot astfel în con
tinuare. Deosebirea față de exer
cițiul nr. 2 este aceea că la 
exercițiul acesta nu veți mal 
prinde mingea cu mina,

4. Același exercițiu ca la nr. 3, 
dar efectuînd în timpul execuției 
o mișcare lentă înainte.

5. Mențineți mingea în aer, 10- 
vlnd-o în mod repetat cu ristul 
piciorului drept, apoi cu ristul 
piciorului stîng din nou cu ristul 
piciorului drept șl așa mal de
parte.

Acest exercițiu se execută, în 
continuare, fără ca mingea să 
atingă solul, Iar atunci cînd a 
atins solul, exercițiul se reia de 
la început.

Aveți grijă ca piciorul cu care 
Inviți să atingă solul, după exe- 
e 'area fiecărei lovituri. în 
timpul executării tuturor acestor 
exerciții de acomodare cu mln- 
g e. piciorul de sprijin (pe care 
c <e în acel moment întreaga 
gi. *ate a corpului) trebuie să 
fie 'axat, îndoit nu țeapăn sau 
drept căci atunci nu veți mal 
putea recuta corect exercițiul. 
In ace- ' timp, piciorul care Joacă 
mingea • ebule să aibă perma
nent Iau» întinsă.

6. Același exercițiu ca Ia nr. 5. 
dar efectuînd, totodată, o miș
care lentă spre înainte, în timpul 
execuției.

7. Vă așezați în fața unui zid.
Lăsați să cadă mingea din mină 

și o trimiteți cu șiretul în zid. 
După revenirea mingii din zid, o 
prindeți din nou cu mîna, execu- 
tînd apoi aceeași lovitură, însă 
cu celălalt picior. Continuați ast
fel lovind alternativ cu ambele 
picioare șl numai cu ristul (șire
tul).

8. Jongleria mingii sub talpă.
Exercițiul constă în lovirea re

petată a mingii cu talpa picio
rului drept șl — alternativ — cu 
talpa piciorului sting, de cît mal

exercițiu de jonglerie a ba
lonului, foarte plăcut și, îh 
același timp, util în forma
rea oricărui viitor fotbalist.

4. Repetați exercițiul, însă 
din mișcare, alternînd, tot
odată, lovituri cu capul 
scurte cu lovituri lungi.

5. Acum veți face un lucru 
de mare efect: jongleria 
mingii din mișcare spre îna
inte, răsucire bruscă, apoi 
mișcare spre înapoi, din nou 
răsucire, schimbarea continuă 
a direcției — în tot acest

D. CU PULPA 
SUPERIOARĂ

Un joc, care știu că o să 
vă placă, fiindcă e jonglerie 
curată, dar trebuie să vă în
văț și asta, de vreme ce face 
parte din pregătirea bunului 
fotbalist! Este jocul mingii 
pe pulpa superioară, care tre
buie să fie perfect orizontală

acest 
data

o lâ-

1. ACOMODAREA CU MINGEA
multe ori, fără să scăpăm balo
nul de sub controlul tălpii.

B. CU CAPUL
1. Stați drept și aruncați 

mingea în sus, reluînd-o apoi 
cu capul, tot în sus, apoi 
prindeți-o în mîini. (Fig. 3).

Executați de mai multe ori 
acest exercițiu. în timpul 
executării, capul trebuie să 
fie aplecat pe spate, astfel 
încît să puteți juca mingea 
numai cu fruntea, deci frun
tea trebuie să fie, în 
exercițiului, paralelă cu so
lul, (Fig. 4)

2. Aruncați 
și loviți-o cu 
primîndu-i o 
proximativ 1 
o loviți mai 
time de circa 3 m — apoi o 
prindeți. Repetați de mai 
multe ori exercițiul. (Fig. 5)

3. Loviți mingea cu capul, 
în mod repetat, cît mai mult 
posibil, pînă ce mingea va 
cădea pe sol. Apoi reluați 
ex ’Vițiul. Acesta este un

timpul

în susmingea
capul ușor, im- 
înălțlme de a- 

m. La revenire, 
puternic —înăl-

timp lovind mingea cu capul 
(fruntea) mai puternic sau 
mai ușor, sau alternînd după 
plac loviturile scurte cu cele 
lungi.

C, CU PICIOARELE 
Șl CAPUL

Tracem acum la un exercițiu 
combinat. începem să progresăm!

1. Veți juca mingea astfel : din 
mînă o loviți cu ristul, trimi- 
țînd o în sus, la revenire o loviți 
cu capul șl apoi o prindeți In 
mîlnt.

2. Acum veți juca din nou min
gea din mînă, ca șl în exercițiul 
precedent, o veți lovi cu ristul, 
veți relua cu capul, dar n-o mal 
prindeți în mînă, cl o lăsați să 
cadă pe sol, de unde veți relua 
gama loviturilor plclor-cap-ptcior 
șl tot astfel în continuare pînă la 
terminarea exercițiului.

3. Același exercițiu, dar nelă- 
sînd ca mingea să cadă pe sol, 
cl jucînd-o mereu, alternativ cu 
capul șl cu piciorul (ristul) de 
Pe loc șl încercînd să ne depla
săm. într-o direcție sau alta.

4. Din nou, în fața zidului 1
Aruncați mingea în sus șl apoi 

trlmitețl-o cu o lovitură puter
nică de cap în perete sau în 
zidul din fața voastră. O prindeți 
la revenire șl reluați exercițiul.

ciorul de sprijin — va fi ușor 
îndoit din genunchi și veți 
ține călcîiul puțin ridicat, 
deci veți sta ușor pe vîrf, 
spre a avea elasticitatea ne
cesară în timpul executării 
exercițiilor care urmează}

1. Lăsați mingea să cadă 
pe pulpa superioară, o loviți 
imprimîndu-i o direcție în 
sus, apoi o prindeți în mîini. 
Schimbați piciorul și repetați 
procedeul cu pulpa superi
oară a celuilalt picior. Alter
nați exercițiul, folosind suc
cesiv ambele picioare.

2. Continuați exercițiul 
la nr. 1, cu deosebirea 
nu mai prindeți mingea 
mîna ci o jucați pe pulpa 
perioară a piciorului stîng și 
apoi a piciorului drept, al- 
trnînd mereu, pînă ce min
gea va cădea pe sol. Apoi 
reluați exercițiul. (Fig. 6 și 7)

COPII, FERIȚI-VÂ DE GREȘELILE CARE POT DEFOR
MA Șl COMPROMITE PREGĂTIREA VOASTRĂ !

în momentul jucării mingii, 
deci paralelă cu solul. în 
timp ce piciorul atîrnă de 
la genunchi în jos. în acest 
timp, celălalt picior — pi-

ca 
că 
cu 

su-

— Am remarcat, Ia multe șe
dințe de antrenament, că exerci
țiile sînt prea rigid executate. 
Lucrați relaxat, înțepenirea strică 
reușita exercițiului vostru.

— Laba piciorului cu care exe
cutăm lovirea mingii trebuie să 
fie perfect întinsă.

— Lovirea mingii trebuie exe
cutată numai cu ristul, cu șire
tul plin.

— în jocul cu capul loviți cu 
fruntea, numai cu fruntea. De 
aceea obișnuiți-vă să țineți capul 
pe spate, fruntea paralelă cu 
solul, ca să puteți imprima mingii 
direcția pe care o doriți. O buna 
tehnică a jocului cu capul vă va 
aduce multe satisfacții în jocurile 
viitoarei voastre echipe. Nu uitați 
că și golurile cele mai frumoase 
se marchează cu capul... dacă știi 
cum să-ți potrivești fruntea la 
balon 1

— Fiți stăruitori și exigenți in 
executarea exercițiilor, nu In-

cercați să vă înșelați singuri, să 
vă fofilați sau să fugiți din fața 
efortului, căci aceasta înseamnă 
lipsă de voință șl slăbiciune de 
caracter.

Dacă veți ști să munciți siste
matic șl să efectuați toate mișcă
rile cerute de lecțiile noastre, 
dacă veți exersa atit cît este ne
cesar. cu voință, cu tenacitate, cu 
perseverență, vă formați nu nu
mai ca fotbaliști mari, dar și ca 
oameni de Valoare în societatea 
noastră.

Nu uitați, folosiți timpul 
pentru „acomodarea cu 1 
și foloslți-l bine. căci 
viitoare, puțin mai grea, 
foarte Interesantă pentru 
este „lovirea mingii» — șl tre
buie să vă găsească pregătiți din 
punct de vedere sufletesc și... 
tehnic !

Șl acum — succes 1
Petre STEINBACH

liber 
mingea" 

I lecția 
dar 
vot.
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Handbalistele noastre au Întrecut Voleibaliștii noștri

la a treia

a fost echilibrată

și Cupa

acțiunile 
solicitat 
adversă, 
forțele, 
română

reflectă suficient 
de forțe de pe te-

ultima zi, 
și U.R.S.S.-

infrîngere

MALMO. Danek (Cehoslova
cia) a cîștigat proba de aruncare 
a discului cu 61,90 m. urmat de 
Bruch (Suedia) cu 61,09, iar 
Isakkson pe cea de săritură cu 
prăjina cu 5,05 m (nou record 
suedez).

NEGOTIN, 27 (prin tele
fon). — In ultima relatare 
transmisă din acest mic oră
șel, care ne-a primit cu o 
deosebită căldură și prietenie, 
spuneam că echipa noastră 
feminină de handbal a jucat 
bine, deși a pierdut meciul 
cu reprezentativa Uniunii So
vietice.

Astăzi, jucătoarele noastre 
au confirmat forma bună în 
care se află, întrecînd de o 
manieră categorică selecțio
nata Ungariei (campioană 
mondială) : 12—8 (8—4). Dar, 
rezultatul final nu exprimă 
îndeajuns superioritatea ju
cătoarelor noastre. De aceea, 
consider necesar ca înainte 
de a face un scurt film al 
partidei, să precizez cîteva 
lucruri. în primul rînd, este 
de reținut.faptul că și de a- 
ceastă dată excelentul joc din 
apărare a fost elementul de 
bază în conturarea victoriei. 
Voi sublinia, de asemenea, 
că spre deosebire de partida

anterioară, astăzi 
noastre ofensive au 
îndelung apărarea 
măcinîndu-1 treptat 
In acest fel, echipa 
a ajuns să conducă la un mo
ment dat cu 7—3 (min. 17) 
și 12—7 (min. 46), dar cîteva 
momente de relaxare din fi
nalul partidei au permis ad
versarelor să înscrie cîteva 
goluri, astfel incit rezultatul 
final nu 
diferența 
ren.

Partida
doar in primele minute cînd 
handbalistele maghiare au 
condus cu 1—0 (min. 4) și 
3—2 (min. 12). Apoi, însă, în 
7 minute scorul a devenit 
7—3 în favoarea noastră, ca 
urinare a unor acțiuni rapide 
și spectaculoase subliniate cu

Davis?

Atzori și-a apărat 
cu succes titlul

ROMA. — La Neapoîe s-a 
disputat meciul de box pentru 
titlul european la categoria 
muscă dintre deținătorul Centu
rii, italianul Fernando Atzorî 
și șalangerul său John McClus
key (Scoția). Pugiiistul italian a 
obținut victoria în repriza a 
4-a prin K.o. tehnic.

Traversarea

MELBOURNE. — Federa
ția australiană de tenis a fă
cut cunoscut că la conferin
ța anuală a forului interna
țional de specialitate, care va 
avea loc la Londra în ziua 
de 4 iulie, va prezenta pro
punerea ca, 
ția viitoare, 
fie deschisă 
profesioniști.

Hotărîrea federației austra
liene a fost determinată de 
faptul că în turneul final de 
anul trecut 
petiții s-a .înregistrat un de
ficit de peste 20.000 dolari.

începînd cu edi- 
Cupa Davis să 
și jucătorilor

al acestei com-

Concursul „speranțelor olimpice" la atletism
BERLIN, 27 (prin telefon).

— Pe stadionul „Ludvig 
Jahn“ din capitala R. D. Ger
mane a început joi un mare 
concurs atletic internațional 
al „speranțelor olimpice". La 
întreceri participă 201 concu
renți din R.D.G., 57 din
U.R.S.S., 39 din Polonia, 31 
din România, cite 23 din Un
garia și Bulgaria, 16 din Iu
goslavia și 14 din Cuba. în 
prima zi a competiției a fost - 
destul de frig și vîntul a su
flat în rafale, 
spate.

Cele mai bune 
BĂIEȚI : 100 ni : 
(RDG) 10,4, Bancone (Cuba) 
10,5 (în serii 10,3)... 5. T. Sza
bo (România) 10,6 ; 400 m : 
concurentul nostru Fr. Ghe-

deon cu 50,4 s-a calificat 
pentru finală ; 400 mg : cu 
56,2 s C. Nemeș s-a calificat 
în finală ; 1500 m: Iusus
(RDG) 3:54,9... 7. Mathes (R) 

disc : Jurba (U.R.S.S.) 
6. VI. Hodoș (R) 45,78;

100

îndelungi aplauze de cei peste 
6 000 de spectatori. După 
pauză selecționata maghiară 
a avut o scurtă revenire, 
reducînd din diferență : 8—6 
în favoarea noastră (min. 
29), Aici a intervenit mo
mentul „cheie" : forțînd vic
toria și pripindu-se în atac, 
ambele echipe, au ratat co
pios. In cele din urmă, hand
balistele noastre s-au detașat, 
asigurîndu-și victoria cu 
mult înainte de fluierul final. 
A arbitrat foarte bine Mio- 
grad Stanoevici (Iugoslavia). 
Au înscris : Arghir (4), Franz 
(3), Ilie (2), Soos, Nemetz și 
Băicoianu pentru România și 
Hajek (2), Balogh (2), 
Schmidt, Takacs, Flek și 
Janjo pentru Ungaria. In ur
ma acestui rezultat reprezen
tativa României s-a calificat 
pentru turneul final ai tro
feului Tajmaidan, care se va 
disputa la Belgrad la sfîrși- 
tul săptămînii.

Din grupa de la Negotin 
s-a mai calificat pentru tur
neul final reprezentativa U- 
niunii Sovietice, clasată pe 
primul loc.

Calin ANTONESCU

SOFIA, 27 (prin telefon). — 
Joi, în sala Universiada e- 
chipa României a susținut 
jocul cu reprezentativa Ce
hoslovaciei, părăsind, din nou, 
învinsă terenul, cu scorul din 
zilele precedente 3—1. Me
ciul a durat 89 de minute. 
Echipa noastră a început în 
formația Barta, Crețu, lorga, 
Udișteanu, Costinescu, Dră- 
gan. Au mai jucat: Stamate, 
Bînda, Ganciu. Echipa Ceho
slovaciei a privit jocul senin 
și, dată fiind oboseala din 
meciul cu R.D.G., a imprimat 
un ritm lent, construind fie
care fază cu multă atenție. 
Campioana mondială a folo
sit jucătorii: Grdssl, Svoboda, 
Golian, Sokol, Koudelka, Mu
șii. Petlak a fost introdus 
mai tîrziu, după ce românii 
cîștigaseră primul set. Echipa 
noastră, cu un studiu amă
nunțit al jocului cehilor, a 
abordat partida în ritmul 
lent indicat, cu atacuri care 
au evitat, pe cît posibil, for
ța, întrebuințînd cu maximum 
de succes atacurile liftate, cu 
multă varietate și subtilitate, 
în același timp, dublajele au 
funcționat ireproșabil. Acțio- 
nînd în felul acesta, echipa 
noastră a cîștigat clar pri
mul set, lăsînd impresia că 
va produce o a doua surpri
ză a turneului. (Prima a fost

produsă de Bulgaria, care a 
învins România cu 3—1). In 
setul al doilea românii în
cep jocul la fel de bine, stâr
nind panică în rîndul cehi
lor. Acum, antrenorul adver
sarilor noștri îl introduce pe 
Petlak, care echilibrează jo
cul. După egalitatea de la 
5—5, cehoslovacii iau avans, 
9—5, dar românii mai au o 
revenire și egalează la 9, fă- 
cînd în continuare, după lu
cruri foarte bune, mari gafe. 
Seturile al treilea șl al pa
trulea revin cehoslovacilor, 
cu toate schimbările care s-au 
făcut în formația noastră. A 
arbitrat corect cuplul bulgar 
Kilinghirov—Aleksov.

Bulgaria, confinmînd pro
misiunea de a produce mari 
surprize în actualul turneu, 
a jucat bine și împotriva 
campioanei europene, echipa 
U.R.S.S., obținînd victoria cu 
scorul de 3—2 (9—15, 15—11, 
14—16, 15—11, 15—12). Vineri 
este zi de pauză. Sîmbătă au 
loc meciurile: România-R.DG. 
ți Cehoslovacia—Bulgaria, iar 
duminică, în
R.D.G.—Bulgaria 
Cehoslovacia.

în clasament:
Cehoslovacia și Bulgaria 4 p, 
România 3 p, R.D.G. 2 p.

Constantin FAUR

lateral din

rezultate : 
Korneliuk

3:58,2 ; 
52.80...
FETE: 100 m:
(U.R.S.S.) 11,3 (vînt 3 m); V. 
Anghel eliminată în serii — 
12,3 ; 400 m : Mariana Filip a 
obținut cel mai bun timp, din 
serii (57,0 s) calificîndu-se 
pentru finală ; lungime : Zie
gler 
pescu 
thes
Brad

Competiția continuă vineri 
și se va încheia sîrnbătă 
după-amiază în cadrul unei 
mari serbări sportive.

Șarkova

(RDG) 6.01... 6. Al. Po- 
(R) 5.70; greutate : Ma- 
(RDG) 14,36... 7. V.

(R) 12,74.

Atlanticului

G. WILSON
Â SOSIT PRIMUL

DÂR ÎNCĂ NU
E SIGUR

DE VICTORIE
Tradiționala întrecere de na

vigație solitară „Traversarea 
Atlanticului" a ajuns la punc
tul final, miercuri seara, cind 
navigatorul englez Geoff Wil
liams a intrat în portul ame
rican Newport, după o bătălie 
de 26 de zile cu valurile și ce
țurile Atlanticului. Williams a 
condus ambarcațiunea „Sir- 
Thomas Lipton" care are o 
lungime de 20 metri, fiind cea 
mai mare participantă la a- 
ceastă cursă. El va trebui să 
mai aștepte, insă, o perioadă 
de timp pentru a ști dacă este 
cîștigătorul întrecerii pentru că 
a suferit o penalizare de 12 ore 
deoarece nu s-a prezentat în 
fața Comitetului organizator al 
întrecerii înainte de a lua star
tul .x

După cum au comunicat or
ganizatorii întrecerii, din cele 
35 de ambarcații care au luat 
startul, numai 27 au mai ră
mas în cursă. Din cauza tim
pului nefavorabil au fost nu
meroase cazuri în care concu
rența n-au avut posibilitatea 
să comunice organizatorilor po
ziția lor fie că li s-a defectat 
aparatul de radio, fie că n-au 
putut determina poziția deoa
rece norii nu le-au permis să 
folosească sextantele.

Ediția de anul acesta a tra
versării Oceanului Atlantic a 
fost marcată de numeroase 
accidente și abandonuri, în 
frunte cu cel al navigatorului 
francez Eric Tabarly care a 
ieșit din cursă după ce vasul 
său s-a ciocnit cu un cargobot. 
Săptămîna trecută, francezul 
Joan de Kat a fost nevoit să-și 
abandoneze ambarcația și a fost 
salvat după ce a petrecut 56 
de ore într-o barcă pneumatică 
în mijlocul Oceanului. O soartă 
similară a avut și italianul 
Alex Carozzo, care, aflat în 
dificultate, a trebuit să fie pes
cuit de o vedetă de salvare. 
Ultimul incident al cursei s-a 
petrecut miercuri cînd vest- 
germana Edith Baumann și-a 
abandonat trimaranul „Kaola 
III" fiind salvată de o fregată 
franceză după ce o reperase 
un avion american. Navigatoa- 
rea, în virstă de 26 de ani, a- 
nunțase prin radio că in urma 
valurilor extrem de mari, unul 
din flotoarele vasului ei s-a 
detașat, astfel incit nu a mai 
avut nici un control asupra tri- 
maranului.

Organizatorii întrecerii aflați 
la Newport au anunțat că după 
englezul Williams, cea mai bună 
poziție pare să o aibă sud-afri- 
canul Bruce Dallint pe vasul 
„Woortrekker". Condițiile mete
orologice în dreptul coastelor a- 
mericane fiind nefavorabile nu 
a putut fi stabilit contactul prin 
radio cu el. Tot din acest mo
tiv gărzile de coastă americane 
au hotărit să trimită un avion 
pentru a descoperi poziția ce
lorlalte ambarcațiuni.

Astă-seară la „Sportcsarnok" Ungaria-România la box tineret
toridă. Tinerii noștri 
(N. Ivan. P. Iuga, V.

Dobrescu, C. Cuțov, 
C, Cocîrlea, I. Gyorfi,

BUDAPESTA, 27 (prin tele
fon). — Capitala Ungariei i-a 
primit pe boxerii români cu o 
căldură 
pugiliști 
Kiss, P.
Gh. Ene,
I. Ion. Al. Năslac, V. Cojocarii, 
V. Lehăduș) nu s-au speriat 
însă de caniculă și nici de..- 
declarațiile antrenorului ma
ghiar Karoly Nemeth, care a- 
firma joi în ziarul Nepsport 
că „...reprezentanții boxului 
maghiar vor lupta din răsputeri 
pentru a-și lua revanșa"...

Intr-adevăr, gazdele noastre 
au de luat o revanșă întrucît, 
anul trecut, la București și la

Brăila au pierdut meciurile cu 
boxerii români, cu 16—6 și 
14—6. Pentru meciul de vineri 
de la „Sportcsarnok" antreno
rul Nemeth va trimite între 
corzi următorul »,H“: Gedd, 
Badari, Kovacs, Orban, Pusztay, 
Kezay, Vegh, Bakony, M. Toth. 
L. Toth, Varga. Cîțiva dintre 
tinerii pugiliști maghiari se a- 
nunță redutabili. Semimusca 
Gedo a luat, de pildă, anul a- 
cesta un start furtunos. După 
ce a cîștigat turneul memorial 
„Sziklay”, învingînd Pe sovie
ticul Strelțov, el a cucerit și 
titlul de campion național la 
seniori fiind, cu această oca
zie selecționat în lotul olim-

pic. Badary este deja cunoscut 
în arena internațională iar a- 
nul trecut a evoluat cu succes 
și la București. El deține titlu
rile de campion național pe . 
anii 1967 și 1968. Tînărul Or
ban, de 19 ani, a făcut amil a- 
cesta o mare surpriză, învin
gînd pe olimpicul Pall Kovacs 
și cucerind titlul Ia pană. Cu- 
noscind seriozitatea cu care s-a 
pregătit selecționata maghiară 
ca și dorința boxerilor noștri 
de a confirma rezultatele bune 
din ultimul timp, este de aș
teptat ca disputa de la „Sport- 
csamok” să fie extrem de dîrză.

F
A

R. CALARĂȘANU

hmm

CONTROL ANTI-DOPINGTurneul de șah

0 REVELAȚIE DE DINCOLO 
DE MORMÎNT

SCARFIOTTI 
A FOST 
TRĂDAT"

DE SISTEMUL 
DE DIRECȚIE?

de la Reykjavik
REYKJAVIK 27 (Agerpres). 

— Tradiționalul turneu inter
național de șah de la Reykja
vik s-a încheiat cu victoria 
maeștrilor sovietici Taimanov 
și Vasiukov, care au totali
zat 10'72 puncte din 14 posibi
le. Pe locurile următoare s-au 
clasat: Olafsson (Islanda) — 
10 puncte ; Byrne (S.U.A.) — 
9 puncte ; Uhlmann (R. D. 
Germană) — 8% puncte; O- 
stoici (Iugoslavia), Szabo (Un
garia) — 8 puncte etc.

PENTRU BOXERI
In urma dece- 
Elze, federația 
F. a Germaniei 
de protecție a 

S-a

KOLN 27. _ 
suluj boxerului 
de resort din R- 
va lua măsuri
pugilișlilor profesioniști, 
stabilit ca medicul reuniunii să 
poată oricînd opri un meci 
care a devenit Inegal. De ase
menea. boxerii vor fî obligați 
să se prezinte la examenul 
anti-doping.

O SUCCESOARE PENTRU 
K.IK.I CARON. — în campio
natele de natație ale depar
tamentului Ile de France, 
Benedicte Duprez, după ce a 
realizat 1:08,2 pe 100 m spate 
(la 3 zecimi de recordul eu
ropean deținut de Kiki Ca
ron), a obținut victoria și pe 
200 m spate cu timpul de 
2:30,0. ...Drept care și-a atras 
un sărut amical din partea 
antrenorului său, J. Duche- 
min.

Foto : A.F.P.

(J. Ilirscht, G. Hirscht, Assion, 
Eigenherr) a realizat 39,8.

MOURENX. Francis Luyce a 
stabilit un nou record al Fran
ței pe distanța de 1 500 m liber 
cu 17:06,5. Proba de 100 m liber 
i-a revenit lui Vignes cu 55:8. 
Marie Kersaudy a cîștigat 200 m 
liber (f) in 2:15:6.

MELBOURNE. Australianul 
Graham White a înotat 1650 
yarzi (în bazin de 25 m) în 
16:59,4.

CASABLANCA. în prelimi
nariile olimpice de fotbal ; Al- 
geria-Guineea 2—2 (2—1). Me
ciul decisiv va avea loc tot la 
Casablanca, duminică.

POTSDAM. Echipa feminină 
de gimnastică a R.D. Germane 
a întrecut-o pe cea a Franței 
cu 380,95—365,5 puncte. Indivi
dual compus : 1 Janz (77,25 p), 
2 Zuchold (76,90), 3 Noack (75,75) 
— toate din R.D.G. Letourneur 
(Franța) a ocupat locul 5 cu 
75,20 p.

DUSSELDORF. Atleta vest- 
germană Liesei Westermann a 
cîștigat proba de aruncare a 
discului cu 60,80 m.

AACHEN. Ștafeta masculină 
de 4X100 m a R.F. a Germaniei
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CIUDAD DE MEXICO. în 
drul probelor atletice de 
J.O. vor evolua peste 1500 
sportivi și sportive din 50

mulți concurenți 
S.U.A.

ca
la 
de 
de

trimise tuturor fe-

țări. Cei mai 
îi prezintă 
U.R.S.S. (121).

(132) și

Wadoux (Franța)HELSINKI.
a cîștigat proba de 5 000 m în 
13:40,3 urmat de Clarcke (Aus
tralia) în 13:41,4, Roelants (Bel
gia) pe cea de 3 000 m obst a
cole în 8:41,8, Mustakari (Fin
landa) săritura cu prăjina cu 
5,15 m și ousi (Finlanda) să
ritura în lungime cu 7,94 m, 
urmat de Beer (R.D.G.) 7,84 m 
și Yamada (Japonia) 7,66 m-

AMSTERDAM. De Winter (O- 
landa) a parcurs 200 m plat în 
20,8.

OSLO. Kvalkheim (Norvegia) 
— o milă în 3:58,5 (nou record 
norvegian).

VARȘOVIA. Baran (Polonia) 
a realizat 3:42,5 pe 1 500 m, iar 
compatriotul său Walkowski 7,72 
la săritura în 'lungime.

Altfel, 
fi tot 
această

de asemenea, că 
propuneri efec- 
modificarea 
de joc vor fi

re-

este îngrijorat
BELGRAD. — în comuni

catul dat publicității după 
încheierea sesiunii Internatio
nal Board-ului ținută recent 
la Dubrovnic, se afirmă, 
printre altele, îngrijorarea 
care a cuprins pe membrii fo
rului legiuitor al fotbalului 
în fața valului crescînd de 
brutalități și acte nesporti
ve. Vor fi
derațiilor naționale apeluri 
pentru combaterea acestei 
tendințe, cu toate mijloacele 
avute la dispoziție, 
fotbalul mondial va 
mai amenințat de 
mare primejdie.

Se afirmă, 
numeroasele 
tuate pentru 
gulamentuiui
studiate cu atenție, dar sa 
menționează că este greșită 
concepția celor ce cred că 
perfecționarea și atractivita- 
tea fotbalului vor veni prin 
eventuale schimbări de re
gulament. Calitățile spectacu
lare ale jocului de fotbal de
pind de concepția antrenori
lor și jucătorilor, de gradul 
adeziunii lor la ideea că a- 
cest sport are menirea să 
devină un spectacol sportiv 
de mare atracție.

Cronicari ai evenimentelor 
sportive atît de abundente și 
diverse, am consemnat îndu
rerați, acum cîtva timp, sfîr
șitul tragic al automobilistu
lui italian Scarfiotti, pe tra
seul „Marelui premiu al Al- 
pilor", în apropiere de Berch
tesgaden.

Intre timp, autoritățile și 
specialiștii au studiat restu
rile mașinii (de fapt, atît de 
distrusă incit 
presupus că ar 
suficiente date 
cluzie viabilă) 
fanții firmei 
(„Porsche") au 
ții , un comunicat în care

era greu de 
fi putut oferi 
pentru o con- 
iar reprezen- 
constructoare 

dat publicită- 
i se 

afirmă foarte categoric că ac
cidentul a fost provocat de 
o greșeală de conducere.

Tristul episod părea să se 
fi încheiat. Dar nu era po
sibil. Prea multe zăbranice 
negre au îndoliat, în ultima 
vreme, lumea automobilismu
lui. Cei cărora nu le sînt in
diferente aceste lucruri au 
continuat să studieze, să 
compare, să cerceteze. Și din 
insistența lor, ziarele adaugă 
acum un P.S. alarmant (și 
nu-i prima oară) la moartea 
unuia din așii volanului. Pen
tru că accidentul lui Scarfiotti 
are o stranie similitudine cu 
cel în care și-a găsit sfîrșitul, 
la 7 aprilie, Jim Clark. Și 
mașina acestuia a ieșit, de pe 
pistă, tot în linie dreaptă. Și 
la Clark, spectațgrii au avut

ai automobilismului italian: ScarfiottiDoi mari dispăruți
(stingă) și Bandini într-o fotografie memorabilă, făcută în 1963, 
după ce cîștigaseră faimoasa cursă de „24 ore" de la Le Mans

impresia că, în loc să frî- 
neze, el a accelerat cind ma
șina a părăsit traiectoria fi
rească. întocmai cum s-au pe
trecut lucrurile și cu Scar- 
fiotti. De ce ?

Și iată că la aceste între
bări neliniștitoare se adaugă 
interviul revelator pe care un 
redactor al ziarului italian 
„Stadia" l-a luat lui Scarfiotti 
la începutul lunii iunie după 
Marele premiu de la Mont- 
seny-Spania. Iată ce i-a spus 
Scarfiotti, ziaristului bolog- 
nez :

„Știi că la Montseny, și eu 
și Mitter am terminat cursa 
cu sistemul de direcție de
fect ? Levierul de direcție era 
pur și simplu fisurat. Ce 
să-ți mai spun ? Povestea asta 
cu scăderea greutății mașinii 
în orice chip a devenit o 
nebunie. Ușurează aici, ușu
rează dincolo ! Un fel de în
trecere furibundă. Să n-o 
scrii, dar mi se pare că în-

tr-adevăr unele părți ale a- 
cestor organe de direcție sînt 
făcute din duraluminiu. Fi
rește, sînt ușoare „ca fulgul' 
dar e clar că nu rezistă chiar 
dacă concursurile de coastă 
sînt mai scurte. Mie mi se 
desfăcuse și rezervorul de li
chid pentru frînă. Cînd am 
terminat cursa, am descope
rit că se mai ținea doar prin- 
tr-un miracol. Și știi de ce ? 
Era fixat cu o fîșie subțire 
de cauciuc. Și ea s-a rupt, 
apoi, ușor. Numai cîțiva me
tri și aș fi rămas și fără 
frîne..."

Cuvintele lui Scarfiotti a- 
duc o rază de lumină în mis
terul care învăluie acciden
tele petrecute în ultima vre
me. Constructorii de mașini 
par a fi mai interesați de 
performanțe decît de viața 
celor ce le realizează cu în- 
demînarea și curajul lor.

S. BONIFÂCIU

ÎNCHIDEREA*
Passarel domină pe RosewalL 

la Wimbledon
LONDRA, 27 (prin telefon). 

— Porto-rlcanul Charlite Pas- 
sarel, cel care l-a eliminat pe 
Santana în ediția de anul 
trecut a turneului de tenis de 
la: Wimbledon, este pe cale 
să furnizeze din nou marea 
surpriză a primelor tururi. 
In meciul său cu celebrul te- 
nisman profesionist Ken Ro- 
sewall, el conduce cu 9—7, 
1—6, 8—6, 3—1, meciul între- 
rupîndu-se din cauza ploii.

Iată alte rezultate mai

importante : Cox — Fitzgib
bon 4—6, 6—3, 7—9, 9—7, 12—10 ; 
Riessen-Kodeș 6—2, 6—3, 6—2; 
Metreveli-Beust 6—1, 6—1, 6—1 ; 
Stolle-Howe 6—1, 6—1 6—1 ; 
Newcombe—Alexander 6—1,
6—4, 6—3; Drysdale-Garner
6—2, 7—5, 8—6; Fletcher—Mc. 
Manus 6—4, 2—6, 6—1, 6—3; 
Ralston-Richey 6—3, 3—6, 7—9, 
6—3, 13—11 ; Ashe-Zuleta 6—1, 
6—2, 6—1; Edlefsen-Bluett 7—5, 
4-6, 6—1, 6-2.

în primul tur al probei fe
minine s C. Martinez—E. Subi- 
rats 6—8, 6—3, 6—4, F. Mac 
Lennan-Sherriff 6—4, 6—4, 
H. Niessen-A. Segal 6—2, 6—3.

EDIȚIEI

PRIMUL PURTĂTOR
AL TRICOULUI GALBEN
In „turul franței-

în cel de al 
ciclist al Franței, 
„mini-etapă" de 
contracronometru 

cîștigată de fran- 
în

PARIS, 27 (Agerpres). — 
Ieri s-a dat startul, în locali
tatea Vittel, 
55-lea Tur 
A fost o 
6,100 km 
individual,
cezul Charlie Grofskost 
8:27,17. Următoarea etapă se 
dispută între Vittel și Esch- 
sur-Alzette (189 km), cu ple
carea fn bloc.

x. *0365
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