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Importanța

Meci de fotbal 
ROMÂNIA - 

CEHOSLOVACIA 
ÎN 

LA
AUGUST 
PRAGA?

sportul forurile de spe- 
ale celor două

factorului economic
CONTINUA DEZBATEREA 

PUBLICA IN JURUL

E. HOWARD RADFORD

CONDIȚIEI SOCIALE 
A SPORTIVULUI MODERN

între 
cialitate 
țări se duc tratative pen
tru un meci de fotbal, 
amical, România — Ce
hoslovacia.

Jocul dintre cele două 
echipe naționale ar urma 
să se dispute Ia Praga, 
la 24 sau 27 august.

președintele Comitetului Olimpic Canadian
I’

Sînt convins că traversăm o 
perioadă' critică pentru con
ceptul tradițional de „amato
rism". I' timpul să rezolvăm 
riu mimai unele probleme cu
rente ci, de asemenea, să fa
cem un pas înainte în vede
rea sporirii numărului țărilor 
participante la Jocurile Olim
pice, cu stările și credințele 
lor atît de diferite pe tărâm 
economic, social și politic.

Pentru o mai adîncă înțele
gere a „amatorismului" ar tre
bui să fie examinate influențe 
acționînd în domeniul politic, 

. social și economic, deoarece 
tocmai asemenea forțe de in
fluență au determinat crește

rea programului sportiv, care 
este specific pentru o societate 
în care conceptul tradițional 
de amatorism a fost creat și 
perpetuat. în ultimii 20 de 
ani valorile sociale, ca și fac
torii politici și economici, au 
suferit modificări importante. 
Consider că trebuie să exami
năm regulile eligibilității olim
pice introducind aceste modi
ficări în concepția noastră.

De exemplu, să ne oprim la 
unul dintre factori : econo

mic — pînă la ce limite tre
buie să fie luat el în conside
rație în determinarea codului 
eligibilității pentru sportivii 
olimpici ? în prezent, acest

factor influențează majorita
tea regulilor noastre guver- 
nînd eligibilitatea. Un număr 
de reguli, ca școlarizarea spor
tivilor, perioadele de antrena
ment și folosirea slujbelor 
pentru antrenament sau com
petiții sînt în majoritatea ca
zurilor acceptabile din punct 
de vedere social. Deci trebuie 
să aruncăm o privire critică 
asupra actualelor constrîngeri 
din codul nostru.

Cu toate că problemele di
feră de la țară la țară și de la 
disciplină la disciplină spor
tivă, sarcina noastră pare cla
ră. Trebuie să stabilim un cod 
al eligibilității care să pro
tejeze principiile olimpice.și să 
fie practicabil pentru tineretul 
întregii lumi.

de handbal
Astăzi după amiază, pe 

terenul din parcul sportiv 
Dinamo va avea loc un 
meci feminin de handbal 
de divizia A din cadrul 
etapei a XXIH-a a cam
pionatului. Este vorba de 
intilnirea dintre formațiile 
CONFECȚIA și PROGRE
SUL. care va începe la 
ora 17,30.

Mîine, in mal multe 
orașe din țară, se vor dis
puta partidele etapei a 
XXIII-a a campionatelor 
masculin și feminin de 
divizia A, precum și cele 
din etapa a XIV a a cam
pionatelor masculin și fe
minin do divizia B.

înaintea meciului de la Lausanne

pa României e întotdeauna

-

ue-a spus dl. Victor de Werra,
ziarului SPORTUL IVn colocviu caresfîrșit, să ne con-

I
I

pe mine, I
I
I

telefonică 
oră la care localnicii începeau

reunit personalități mar- 
centru cultural și indus- 

la o discufie despre actuali-

un adversar serios și periculos

I
I
I
I
ICURSASTART IN de la Dinamo după 11 ani ? I

bucureșteană că e solicitat la 
o nouă zi.

președintele Federației elvețiene de fotbal, Intr-un 
Interviu-expres acordat telefonic, In exclusivitate,

Nu știm ce dosare cu lucrări va fi avut pe biroul locuinței 
sale, din orășelul Sion, domnul Victor de Werra, președintele 
Federației elvețiene de fotbal, dar surprinderea i-a fost desigur 
mare aflind, din relatarea oficiantei de Ia centrala

o

— București, 
București ?

— Sîntem redacția ziarului 
SPORTUL ți vă rugăm să 
ne vorbiți, acum, fn preajma 
meciului de la Lausanne

— O, oare nu-mi ajung 
emoțiile pe care le trăiesc 
aici, acasă, între ai mei, pen
tru ca să ie mai accentuați și 
dv., de la o distanță de mai 
bine de două mii de kilome-

Dar, în 
topim destinul, hărăzit iubi
torilor sportului rege.

Poate mai mult deeit în ce
lelalte țări incluse în grupă, 
interesul publicului și atenția 
oficialității este mai mare și 
sporește cu fiecare zi care 
ne apropie de „miercurea de 
aur", cum o socot animatorii 
tribunelor ” fotbalului el veți-’ 
an, care are sl el „nnicaliții". 
„doctrinarii" săi si, mai ales, 
„strategii de cafenea."

Intrînd în miezul proble
mei, desigur, ați fost și dv.

V. FIROIU
(Continuare fn pag. a t-a)

ri 
cânte din acest vechi 
trial al țării 
tatea sportului de masă, despre modul în care 
reacționează tineretul în fața cerinței de a face 
mișcare.

Citiți în pagina a 3-a această amplă 
dezbatere în care sînt analizate cîteva 
probleme de mare interes : EDUCAȚIA 
FIZICĂ A MASELOR TREBUIE DIVERSI
FICATĂ ! DE CE EXERCIȚIILE FIZICE 
SÎNT PE ULTIMUL LOC ÎN ACȚIUNILE 
DE POPULARIZARE? DOREȘTE TINE
RETUL SĂ FACĂ SPORT?

BARAJUL
ILEGAL

SINAIA 6 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). 60 de ru
tieri, 50 reprezentînd clubu
rile noastre sportive din Capi
tală și din provincie și 10 de 
peste hotare, sînt gata pentru 
startul în cea de a X-a ediție, 
jubiliară, a „Cursei Munților", 
întrecere ciclistă internațională 
pe etape organizată de clubul 
sportiv Dinamo București și 
A. S. Loto — Pronosport. Din
tre participanții la aoeastă im
portantă competiție, ce se va 
desfășură de-a lungul a 4 etape, 
ies în evidență echipierii pri
mei formații dinamoviste (de 
fapt, alergătorii care vor com
pune și reprezentativa Româ
niei pentru marile confruntări 
din vară) — Nicolae Ciumetl, 
Gabriel Moiceanu, Vasile Se- 
lejan, Alexandru Sofronie și 
Vasile Tudor, precum și cei ai

Mos- 
Pra- 
Piotr 

Giartans și Gorealov Nicolai și 
Ruda Hvezda Plsen — Jindrich 
Marek, Karel Maier, Frantisek 
Dlouhy, Antonin Bartolicek și 
Vlastimil Moravec.

Desigur, nu sînt de neglijat 
nici ceilalți alergători și mai 
ales reprezentanții Brașovului 
care-l vor avea ca lider pe 
bătăiosul Ștefan Suciu. Tinînd 
seama de faptul că întrecerea 
programează etape scurte, dar 
cu profil de munte, este de 
așteptat o dispută spectacu
loasă. Arbitrul principal, proas- 
gătul internațional ALEXAN- 

RU BADIN, va da startul în 
prima etapă a celei de a X-a 
ediții mîipe (n. r. astăzi) la 
ora 9,15 din centrul stațiunii 
Sinaia. Cicliștii vor avea de

echipelor oaspe : Dinamo 
cova — Olavi Ulm, Kneja 
naș, Arnas _Kaslauskas,.

parcurs 142 km pe ruta Sinaia
— Brașov — Vlădeni — Brașov
— Sinaia.

Aici, la 
cazia să 
cunoscutul .. __
fănescu. Printre altele, fostul 
rutier ne-a spus : „Cursa 
Munților" este un excelent pri
lej de verificare a stadiului de 
pregătire a rutierilor rumâni- 
Am speranța că el va crea po
sibilitatea membrilor Comisiei 
de organizare a celei de a 
XVIII-a ediții a „Turului Ro
mâniei" să selecționeze o serie 

de cicliști — îndeosebi dintre 
provinciali — pentru participa
rea la această mare competiție 
organizată de țara noastră.”

Hristache NAUM

Sinaia, am avut o- 
stăm de vorbă cu 
antrenor Martie Ște-

Un scurt respiro după ter
minarea campionatului, și 
cele mai bune 4 echipe de vo
lei (băieți și fete) se vor pre
zenta din nou în fața fileului, 
vor relua lupta. O luptă mai 
aprigă decît pînă acum, în 
care rezistența fizică și nervii 
sînt solicitați la maximum, o 
dispută cu miză mare: tri
courile de campioni.

Așadar, de mîine, începe 
prima parte (turul) a turneelor 
finale care angrenează aproa
pe tot ce are mai valoros la 
ora actuală voleiul românesc. 
Sălile Floreasca (turneul mas
culin) și sala Tineretului din 
Bacău (turneul feminin) se'voi 
dovedi neîncăpătoare, ca de 
atîtea ori cînd se așteaptă 
spectacole sportive de calitate. 
Și, de data aceasta, putem a- 
firma cu certitudine că ele nu 
pot lipsi în nici una din se
rile următoare. Dacă în anii 
trecuți, lupta pentru cuceri
rea titlului național se purta, 
la turneele finale, în nota u- 
nei dominări nete a forma
țiilor clasate pe primele 
locuri, după campionatul 
propriu-zis, formații avanta
jate de altfel și de diferențe 
apreciabile de puncte în cla-

® Miine, la București și Bacău, turneele finale ® La 

feminin 3 echipe la egalitate ® Provincia pentru 
prima oară pe podium?• Care va fi rolul outsiderilor?
• Atu-ul principal : moralul • Vor ciștiga băieții

sament față de urmăritoare, 
anul acesta situația este cu to
tul alta. La fete, de pildă, trei 
din cele 4 participante (Ra
pid, Dinamo și Penicilina) se 
află „ex aequo" în frunte, de
partajate doar de setaveraj. 
Deci, orice punct în plus a- 
cumulat de una dintre aceste 
echipe îi poate aduce titlul 
de campioană. Adăugind și 
faptul că valoarea formațiilor 
este foarte apropiată, extrem 
de echilibrată, a trac ti vi ta1 ea 
partidelor din cadrul turneu
lui final sporește prin tensi
unea ce se va menține per
manent în sală.

Fază din ultima 
întîlnire dintre Di
namo și Rapid, 
care a furnizat un 
spectacol de bun 
nivel, pe care-l 
dorim repetat șl 
la turneul final.

Foto :
AUREL NEAGU
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S
întem nevoiți să readucem în 
discu)i« o întîmplare mai ve
che, deși amintirile legate de 
ea ne vor fi totdeauna ne
plăcute.

După cum se știe, la ultima 
ediție a campionatului național de 
șah au lipsit (motivat — legal, nemo
tivat — etic !) trei dintre fruntașii eși
chierului românesc : Florin Gheorghiu, 
Victor Ciocîltea și Teodor Ghițescu. La 
timpul potrivit, ziarul „Sportul" și-a ex
pus punctul de vedere în această ches
tiune, iar ecourile publice stîrnite de 
editorialul „Mentalitatea disprețului" au 
dezavuat atît atitudinea celor trei spor
tivi, cît și poziția conciliantă a biroului 
federal.

Turneul final s-a disputat, și, după o 
luptă grea, desfășurată în fața tablelor 
de joc, campion al țării a devenit maes
trul internațional dr. Octav Troianescu.

A fi campion al țării este, de bună 
seamă, plăcut dar nu tocmai ușor. Titlul 
acesta de mare cinste (pe care cei trei 
absenți l-au tratat cu un sublim dispreț) 
incumbă serioase responsabilități; Dar 
conferă și unele drepturi. Principalele 
ar fi :

— dreptul de a participa la turneul 
zonal al campionatului mondial ;

— dreptul de a participa la finala 
campionatului național din anul ur
mător ;

— dreptul de a juca la prima masă 
în echipa reprezentativă la întîlnirile 
internaționale.

în momentul cînd socoteam totul lim
pede, totul rezolvat, o măsură a Birou
lui Federației Române de Șah vine să 
provoace nedumeriri vecine cu indigna
rea. S-a hotărî! ca, pentru desemnarea 
celor DOI reprezentanți ai țării noastre 
la concursurile zonale, să se desfășoare 
un TURNEU DE BARAJ, la care să par
ticipe campionul oficial al țării (calificat
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(Continuare in pag a 2-a)

ieri la Progresuls-a antrenatShafeiIsmail El
repre- 

de

SE AFLĂ ÎN CAPITALĂ
ECHIPA DE TENIS A B. A. U

V
v A

Echipierii 
zentativelor 
tenis ale României 
și Republicii Arabe 
Unite, care se 
întilnesc în me
ciul pentru „Cupa 
Davis" la sfirșitul 
săptămînii, se află 
reuniți de ieri în 
Capitală. Prima 
sosire înregistrată 
a fost aceea a 
campionului arab 
Ismail El Shafei, 
care vine . de la 
Florența. I-au ur
mat Ion Tiriac - 
care se alătură lui 
Ilie Năstase sub 
culorile reprezen
tativei noastre - 
sosit de la Nea- 
pole- în fine, de 
pe alt țărm al 
Mediteranei au că
lătorit spre țara 
noastră ceilalți trei 
membri ai lotului 
R. A. U. și anu
me : Alj El Daudi,

El Muataz Sonbol 
și Mohamed Ab- 
delghanl.

Ieri dimineață 
am asistat la un 
prim antrenament 
de acomodare, pe 
terenurile de la 
Progresul, al pri
mei rachete din 
echipa oaspe, re
dutabilul El Shafei. 
Tinărul campion 
al R. A. U. a im
presionat prin for
ța și viteza lovi
turilor (adesea pa
rate cu greutate 
de sparing-partne- 
rul de dincolo da 
fileu. Sever Dron), 
dar mal ales ne-a 
adus revelația u- 
nui fapt inedit : 
joacă cu stingă, 
iar la back-hand 
foloseșta ambele 
mî<nl I

Solicitat să dea 
o declarație pentru 
ilarul ^Sportul’,

. Ismail El Shafei a 
făcut-o cu deose
bită amabilitate : 
„Sînt fericit că 
am prilejul să vi
zitez, pentru prima 
oară, capitala Ro
mâniei. îi cunosc 
pe tenismanii dv. 
ca foarte valoroși 
și sper să fac în 
compania lor jocuri 
frumoase. Aceasta 
mai ales pentru a 
marca revenirea 
mea în rîndurile 
echipei reprezenta
tive, din care am 
lipsit in anii din 
urmă, din cauza 
studiilor universi
tare. Oricum, aș
tept cu nerăbdare 
meciul-.."

întreaga echipă 
a R. A. U„ ca și 
cea romănă, își 
continuă azi și 
mîine pregătirile, 
în vederea jocuri
lor care încep vi- 
awi, țKd. vd

Ir...

de drept în această competiție), cei trei 
absenți la ultima ediție a campionatului 
național și ‘ 
Ungureanu, 
tele — al 
anul trecut 
time de a 
turneu zonal,

Cu toate eforturile, este imposibil de 
descoperit justețea acestei decizii, pentru 
a nu mai vorbi de logica ei. Tnchipuiți-vâ 
ce s-ar întîmpla dacă o echipă de fot
bal, spre exemplu, CAMPIOANA OFI
CIALĂ A ȚĂRII, ar fi obligată — pentru 
participarea la C.C.E. — să susțină o 
confruntare eliminatorie cu o altă for
mație care în timpul campionatului în
treprindea un turneu, să zicem, în 
Gabon I

De fapt, biroul F.R.Ș. plătește acum 
tributul propriei sale slăbiciuni, suportă 
consecințele amare ale inconsecvenței, 
încearcă senzația neplăcută a cercului 
vicios. Recunoscînd public că a greșit 
anul trecut cînd a admis absența în fi
nală a unor jucători fruntași, angajîn- 
du-se ca asemenea lucruri să nu se mai 
repete, biroul F.R.Ș. nu are totuși forța 
morală să renunțe în actuala ediție a 
turneelor zonale, la serviciile a trei șa
hiști, prezumtiv cei mai puternici, și să 
acorde încrederea sa altora, poate mai 
puțin tari, dar care și-au cucerit în mod 
loial acest drept. în acest fel, s-ar da 
un strălucit exemplu de fermitate tine
rilor, care pot deveni și ei cîndva foarte 
puternici.

Barajul acesta, ilegal din toate punctele 
de vedere (dar mai cu seamă din punct 
de vedere SPORTIV), nu se poate des
fășura l Cel mult, să se hotărască, prin- 
tr-un trial, persoana celui de-al doilea 
participant român la turneele zonale. 
Deși nici această soluție n-ar fi prea 
departe de un compromis.

Valeriu CHIOSE

încă doi jucători, Drimer și 
ultimul fiind — printre al- 
doilea clasat la finala de 
și avînd astfel drepturi legi- 
pretinde participarea la un
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în dezbaterea Biroului județeajr de partid

Spectaculoasa dezvoltare eco
nomică și social-culturală a Ga- 
lațiului constituie un prilej de 
mîndrie și de satisfacție. Re
născut — cu eforturi materiale 
și umane considerabile — din 
propria-i cenușă, acest mare 
oraș dunărean se situează as
tăzi printre centrele de impor
tanță vitală pentru economia 
națională.

In acest context, mișcarea 
sportivă ocupă un loc impor
tant pe agenda preocupărilor 
organelor locale de partid și de 
stat. O valoroasă inițiativă a 
Biroului județean de partid în
tregește din plin afirmația. In 
vederea ridicării pe o treaptă 
superioară a mișcării sportive 
din localitate, Biroul județean 
do partid a analizat recent, în 
cadrul unei plenare lărgite, re
zultatele obținute pînă în pre
zent de sportivii județului, pre
cum și perspectivele ce se în
trevăd o dată cu dezvoltarea 
orașului și implicit a bazei sa
le materiale.

Vorbindu-se despre succesele 
sportului gălățean s-a arătat 
că : în cadrul campionatelor 
naționale, Galațiul este repre
zentat de 26 echipe divizionare, 
în 1968 au fost cucerite 11 ti
tluri de campioni, un sportiv 
a devenit maestru emerit al 
sportului, iar alți 5 maeștri ai 
sportului, în loturile republica
ne au fost selecționați 46 de 
sportivi, iar în întîlniriie in
ternaționale au fost obținute 21 
de victorii. De asemenea, au 
fost apreciate ca pozitive unele 
rezultate obținute la caiac-ca- 
noe, lupte, volei, fotbal. In do
meniul sportului de masă, cî- 
teva cifre sînt edificatoare : 

65 000 de participanți la Crosul 
tineretului, 170 de duminici cul-

ale sportului gălățean

hal- 
cîmp

suc-

tural-sportive, peste 50 000 de 
participanți Ia excursiile orga
nizate în diferite localități din 
țară.

In ultimii ani a fost acordată 
o sporită atenție dezvoltării ba
zelor sportive. Peste 14 milioa
ne Iei au fost investiți pentru 
construirea modernelor săli dc 
box, gimnastică, lupte și 
tere, arenelor de tenis de 
și atletism.

Dar, alături de aceste
cese, de loc neglijabile, trebuie 
relevate și unele aspecte care 
au constituit o frînă în calea 
dezvoltării pe măsura posibili
tăților și a condițiilor create a 
sportului gălățean. Faptul că 
în ultimul timp a scăzut inte
resul pentru practicarea sportu
lui în întreprinderi și școli, că 
există o slabă activitate în cen
trele de antrenament, că mai 
predomină o insuficientă preo
cupare pentru creșterea vîrfu- 
rilor în sportul de performanță, 
că au dispărut de pe firmament 
o serie de discipline cu tradi
ție și mult îndrăgite (ciclismul, 
oină, călăria), că se obțin încă 
rezultate nesemnificative la 
tletism, natație, gimnastică și 
haltere, cu toate că aceste spor
turi au asigurate condiții exce
lente de pregătire și afirmare, 
reprezintă destule motive de ne
mulțumire pentru iubitorii 
sportului gălățean.

Nu este lipsit de interes să 
cităm din cuvîntul unor parti
cipanți Ia plenară, care au scos 
în evidență anumite deficiențe 
din activitatea sportivă și au

Raliul lașului

șl activiști 
la obți ne
mediocre, 

măsuri e-

făcut propuneri și sugestii utile 
pentru ridicarea pe o treaptă 
mai înaltă a acestei activități.

C. CAZAN — directorul ge
neral al I.C.M.S. Galați, preșe
dintele clubului Oțelul : „Indis
ciplina unor sportivi 
duce, fără îndoială, 
rea unor rezultate 
Propun luarea unor
ficiente pentru activizarea spor
tului în școli și o atenție mult 
sporită copiilor în centrele de 
inițiere. Consider util și impe
rios necesar ca cele trei mari 
cluburi (Politehnica, Oțelul și 
Dunărea) să patroneze activita
tea sportivă din școlile gălă- 
țene. Există Ia Timișoara și 
Brașov astfel de experimente 
cu bune rezultate”.

T. OPRICA — președintele 
C.J.E.F.S. Galați 1 „Se impune 
creșterea competenței antreno
rilor, activiștilor și, Îndeosebi, 
a cadrelor de educație fizică 
din școli. Consider utilă înfiin
țarea la Galați a unei Facultăți 
de educație fizică, care să func
ționeze în cadrul Institutului 
pedagogic. Problema bazelor 
sportive va fi în totalitate re
zolvată în 1970".

In urma unui larg schimb de 
opinii s-a ajuns la concluzia că 
pentru a crea bazele necesare 
dezvoltării pe o treaptă supe
rioară a sportului în 
Galați trebuie luate de 
o serie de măsuri.

• Consiliul popular 
țean să respecte eu 
H.C.M. 629 privind dezafecta
rea bazelor sportive.

• Predarea în termenul sta
bilit a Complexului sportiv 
(Sală de sport cu 2150 de 
locuri, bazin olimpic, popicărie 
cu 4 piste acoperite, patinoar 
artificial), executarea instala
ției de încălzire centrală la sala 
de sport a Liceului cu program 
de educație fizică, amenajarea 
complexelor sportive Politeh
nica și I.R.A. Tecuci, a caba
nelor nautice ale asociației An
cora și clubului Dunărea.

• Amenajarea în cadrul fie
cărei întreprinderi mai mari și 
în școli a unor terenuri și baze 
sportive simple.

&a prima sa edițl»; Raliul lașu
lui; organizat de filial* A.C.R. din 
localitate,- s-a bucurat de partici
parea a 10 echipaje. In afară de 
proba de regularitate; desfășurată 
pe traseul lași — Tg. Frumos — 
Mircești șl retur; In programul 
competiției au figurat și o probă 
de coastă (la Budum) șl un* de 
viteză (pe pista aeroportului 
ieșean). Iată rezultatele : clasa 
pînă la 1 006 cmc s 1. D. Paraschiv
— Marla Pristopan (Skoda 1000 
MB); 2. 3. Brăescu — FI. Apetrel 
(Fiat 850); 3. M. Antonovla — Gh. 
Nicolau (Flat 350); clasa peste 
1 000 cmc: 1. V. Gaba — I. Bădu- 
lescu (Flat 1100 D); 2. D. Huțu — 
D. Tomoșolu (R 16); 8. N. Blev
— I. Onofrel (R 10).

Filial* A.C.R. Iași, CJEFS Iași; 
Loto-Pronosport șl ziarul Flacăra 
lașului au oferit partldpanțUor 
numeroase premii.

D. DIACONESCU 
oorup. principal

Esențialul

judeful 
urgentă

jude- 
strictete

EFICIENTĂ
vreun

Această primă duminică de 
mai se vrea denumită o du
minică atletică. Pentru a nu 
fi acuzată cumva de 
subiectivism incorigibil, ori de
cite ori se apreciază ceva în 
legătură cu atletismul, pentru 
a nu deforma într-o nuanță de 
roz o co'ncluzie, de data aceasta 
voi apela exclusiv la cifre sta
tistice seci. Din moment ce par
ticipă 27 echipe de atletism, 
cuprinzînd — teoretic — cel 
puțin 1 000 de atleți și atlete 
cu clasificare sportivă, de la 
campioane olimpice pînă la 
tinerele talente ale atletismului, 
atunci, cînd vine vorba despre 
eficiență, sâ nu dăm glas op
timismului, dar nici pesmismu- 
lui. Să vorbească numai cifrele, 
și bilanțul va fi pozitiv. Dacă 
Iținem seama de sărăcia con
cursurilor inter-județene, de 
posibilitățile reduse ale provin
ciei de a anima viața atletică, 
atunci faptul că în opt capitale 
de județ s-au desfășurat acum 
9 meciuri triunghiulare, dove
dește, totuși, clar că în țara 
noastră pulsează o vie activi
tate, în care provincia este 
angrenată într-o perfectă ar
monie cu Capitala. Să nu tre-

cern cu vederea nici prezența 
în tribunele stadionului Dinamo 
a doi președinți a două dintre 
cele mai mari cluburi bucu- 
reștene, atunci cînd cu numai 
cîteva ore mai tîrziu echipele 
lor de fotbal aveau de susținut 
meciuri grele în provincie. Este 
și aceasta o realitate, și încă 
pozitivă. Iar toți cei cărora le 
bate inima pentru atletism, pot 
fi bucuroși că a fost găsită o 
formulă organizatorică cores
punzătoare pentru ca cel mai 
individual sport să devină, în 
același timp, un sport de echipă 
și prin aceasta să intre în 
sfera atenției celor care sint 
chemați să facă periodic bi
lanțul activității sportive a 
unui județ sau a unui club-

Trei. zile la rînd, ziarul 
„Sportul*' a putut face cu greu 
față avalanșei de rezultate ce 
i-au fost furnizate de cores
pondenții săi. Deși sîntem la 
început, abia la prima confrun
tare oficială pentru toate ca
tegoriile de vîrstă, statisticienii 
federației pot alcătui, fără nici 
o rezervă, listele celor mai buni 
zece atleți pe anul 1969, deoa
rece atletismul întregii noastre 
țări a fost prezent pe stadi-

oane în această duminică de 
,mai. Fiindcă vorbesc despre 
eficiență, doresc să reamintesc 
cititorilor că nu au trecut încă 
două decenii de cînd, la sfir- 
șit de sezon atletic, statisticienii 
nu puteau alcătui nici măcar 
lista primelor zece rezultate 
în unele probe, și aceasta pen
tru simplul motiv că nu exis
tau zece atleți în probele de 
3 000 m obstacole, aruncarea 
ciocanului sau 10 000 m.

Dacă au fost stabilite sau 
noi recorduri republicane 
au fost totuși) acesta este 
alt aspect. Principalul este
peste o mie de atleți au intrat 
simultan în uzina performanțe
lor și vor mai fi încă trei 
asemenea reuniuni pînă la sfîr- 
șitul sezonului, reuniuni in 
care interesele de club șl de 
județ se împletesc cu 
performanță, și aceasta, 
ra a 27 de echipe și a 
mie de atleți. Toate 
sînt cifre și argumente 
dează pentru eficiența competi- 

ce poartă numele de divi
de atletism. Șl acesta este 
lucru mare 1

lolonda BALAȘ-SOTER
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PUȚINE TALENTE DE PERSPECTIVA
U EUPTE LIBERE

de mult a- 
te- 
da 

,De

Inauguram nu 
ceasta rubrică, abordînd o 
mă care mi s-a părut a fi 
cea mai mare actualitate • , 
unde să pornim la lupte li
bere

Indiscutabil, pe toți ne fră- 
mîntă profund întrebarea ce 
trebuie să facem pentru a de
termina saltul calitativ în a- 
ceastă ramură sportivă de mare 
popularitate, pe ce căi să mer
gem spre a scoate „liberele" din 
impas.

Am așteptat, așadar, recen
tul turneu final al campiona
telor naționale de la Brașov 
cu interes, nerăbdare, ba shiar 
cu emoție. Și chiar dacă parti- 
cipanții la această competiție 
nu puteau, practio, să înregis
treze în decurs de mai puțin 
de o lună progrese tehnice spec
taculoase, întrecerea avea, ori
cum, un caracter de test, adu- 
cînd în arenă peste 100 de atleți, 
adică tot se au mai 
tele libere din țara 
ora actuală.

Timp de trei zile 
să urmăresc tot ce omenește 
ar fi fost posibil de văzut în- 
tr-o sală de concurs : încălzi
rea sportivilor, intrările pe 
saltea, indicațiile tehnico-tao-

select lup- 
noastră Ia

am căutat

tice ale antrenorilor și, bine
înțeles, meGiurile. Concluziile 
sînt edificatoare, ele se înscriu, 
în general, pe linia unor rea
lități de mult cunosoute și bu 
care sîntem pe punctul 
ne resemna.

Sportivii noștri luptă 
lent. Ai deseori impresia că 
asiști la o partidă de trîntă 
dreaptă și nu de lupte libere. 
Chiar și la categoriile mici, vi
teza de execuție este practio 
inexistentă. Lipsesc, cum spu
neam și în comentariul ante
rior, procedeele specifice luptei 
libere i cosirile, 
coapse, piedicile 
o mare... piedică 
greșului), atacul 
Consacrații disciplinei, membrii 
lotului republican, au făcut par
tide într-adevăr dinamice nu
mai atunci cind au întîlnit ad
versari gu două «lase inferiori 
ca valoare. Suportăm o grea 
penurie de elemente valoroase 
la categoriile mari. Astfel se 
explică de ce Fr. Bolla (altmin* 
teri un emerit al genului) reu
șește la 37 de ani să cucerească 
cel de-al 13-lea titlu de cam
pion, Intr-un sport care nu 
prea agreează longevitatea. în 
sfîrșit, prin accidentarea lui Șt.

de a

foarte

reburul la 
(ceea «e este 
în oalea pro- 
la picioare.

Constructorul București conduce
în campionatul pe

(prin telefon). — De 
a început în locali-

CLUJ, 6 
cîteva zile 
tate campionatul de șah pe e- 
chipe la care participă cele mai 
bune 10 formații din țară. Pînă 
în prezent, după 4 runde, cam
pionatul este dominat de for
mația Constructorul București, 
care are în componență pe 
maeștrii internaționali Alexan
dra Nicolau și Victor Ciocîltea.

în runda a 4-a s-au înre
gistrat următoarele rezultate :

Cluj — Constructorul 
3-4, Constructorul 
- Medicina lași 5V2—

CS.M. 
Galați 
București 
ll/2. Politehnica Brașov — Cri- 
șul Oradea 4—3. Consiliul mu
nicipal București 
ghetul Marmației 
nica București - 
București 5—2.

După 4 runde,

— Voința Si-
6—1. Electro- 
Universitatea

clasamentul

general pe echipe se prerintă 
astfel : Constructorul București 
8 p, Electronica 6 p. Consiliul 
municipal București 5 p, Con
structorul Galați 4 p. Politeh
nica Brașov 1 p, C.S.M. Cluj 
4 p, Universitatea București 3 
p, Medicina Iași 3 p. Crișul Q- 
radea 3 p, Voința Sighctul 
Marmației 0 p.

V. CACOVEANU, coresp.

Stîngu, campion la «ategoria 
peste 100 kg a devenit Gh. 
Urian, un sportiv cîntărind cam 
90 kg și care n-a avut nici un 
fel de dificultăți înfruntind 
handicapuri de greutate care 
mergeau ptnă la 20 de kilo
grame.

Dar, să revenim la ideea pri
mului nostru comentariu. Spu
neam în el că va trebui să 
pornim de la TINERI. Ce con
cluzii ne furnizează evoluțiile 
tinerilor luptători la aceste 
campionate ?

Nu prea îmbucurătoare. Deși 
au făcut unele progrese, ei se 
află încă departe de nivelul 
actual al cerințelor (minime) pe 
plan mondial. I-aș putea re
marca, Intr-adevăr, pe Petre 
loniță (Progresul Buc.), Ion A- 
rapu (Energia Buc.), Iancu Van
gheliei (Steaua Buo.), Florian 
Moț și Ion Carculea (Jiul Pe- 
trila), Nicola Giurgiu (C.S.M. Re
șița), Valeriu Albu (Rapid Buo.), 
Fenzi Gelal (Energia Constan
ta), Enache Panait (Dunărea 
Galați). Aceștia (și, spre re
gretul meu, numai aceștia), des
tul de puțini, de altfel, ne dau 
speranțe că ar putea fi capa
bili de rezultate valoroase. To
tul, însă, va depinde de conști
inciozitatea eu care se vor pre
găti.

Am văzut și alți tineri «u 
suficiente calități fizice pentru 
a se afirma în luptele libere, 
dar care au serioase minusuri 
tn pregătirea lor tehnică. Ex
plicația 7 Antrenorii, dornici de 
rezultate imediate, i-au .arun
cat" prea devreme In încleșta
rea dură a competițiilor de 
amploare, campionatul diviziei 
A, campionatele de calificare, 
apoi în finalele republicane. 
Rezultatele i-au descurajat, fi
rește, pe acești tineri insufi
cient pregătiți, ei fiind învinși 
fără dificultate de luptători ex
perimentați. Graba, această 
grabă nechibzuită, nu poate 
duce la nimio bun.

Iată doar cîteva constatări 
care m-au dus la concluzia că 
sint încă prea puține talente 
de perspectivă. Aș fi fericit 
dacă antrenorii noștri vor reuși 
s-o infirme cit mai grabnis.

.Vastul POPOVIQ

LUNA UNOR INTERESANTE 
ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE

au loc pe arena cu patru piste 
a Rafinăriei Teleajen și ele 
constituie o utilă verificare 
pentru sportivii din ambele 
țări în vederea apropiatelor 
campionate europene de ju
niori.

Iată programul i miercuri — 
dubla întîlnire (f și b) pe e- 
chipe ; joi — turneu individual 
la probele clasice de 100 bile 
mixte fete și 200 bile mixte 
băieți.

• Și membrii loturilor na
ționale de seniori se pregă
tesc intens în aceste zile. 
Scopul i partidele pe care se
lecționatele țării noastre ur
mează să le susțină în compa
nia reprezentativelor Ungari
ei. Jocurile sînt programate în 
zilele de 17 și 18 mai, în lo
calitatea Nagykanizsa.

• Cunoscutul arbitru inter
național, Constantin Popescu, 
a fost solicitat să conducă me
ciurile dintre echipele femi
nine și masculine de juniori 
ale R. D. Germane și Iugosla
viei, ce urmează să se des
fășoare pe arena din Lauta 
(R.D.G.) la 17 și 18 mai.

Dl. O. a coborît pînă Za 
„Difuzarea presei", a ce
rut chioșcarului toate zia
rele, săptămînalele, bi-lu- 
narele, lunarele și trimes
trialele apărute astăzi, a 
solicitat și publicațiile 
din provincie apoi, după 
ce s-a aruncat cu capul in 
mormanul de hîrtii, porni 
să înoate printre cuvinte. 
Trei ceasuri mai tîrziu a 
ieșit la suprafață, a respi
rat prelung și, tolănindu-se 
pe canapea ca pe o plajă, 
mi-a spusi

— „Informația Bucureș- 
tiului" discută, ca-n fiece 
zi de altfel, despre per
spectivele mai mult sau 
mai puțin clare (ca-ntot- 
deauna de altfel) ale echi
pei reprezentative de fot
bal, de a pătrunde în tur
neul final al campionatu
lui mondial.

AZI Șl Ml INE: 
ROMÂNIA —

R. F â GERMANIEI
(JUNIORI)

Goncursurile internaționale 
ale tinerilor popicari români 
continuă. După întîlnirea cu 
reprezentativele feminine și 
masculine ale Cehoslovaciei, 
desfășurată la București, ju
nioarele și juniorii noștri își 
dispută întîietatea. azi și mîi
ne, cu echipele similare ale 
R. F. a Germaniei. întrecerile

Reprezentantele Capitalei la baschet
Polonia

Selecționata feminină de 
baschet a Capitalei a plecat 
aseară Ia Varșovia pentru a 
participa, alături de reprezen
tativei Italiei, orașului Tallin, 
echipele SISU Copenhaga, Vi
deoton Szekesfehervar și trei 
formații poloneze, la cea de a 
IV-a ediție a „Gupei Păcii”. 
Au făcut deplasarea: Anca 
Racoviță, Cornelia Taflan, Sanda 
Georgescu, Octavia Bițu, Irina 
Vasilescu, Ecaterina Savu, 
Ileana Ghlță, Bogdana Diaco- 
nescu, Gabriela Ciocan, Suzana 
Szabados, Floarea Trandafir și 
Olimpia Păcuraru. Antrenor : 
Grigore Costescu ; arbitru : 
Vasile Cadar. întrecerile încep 
mîine.

REZULTATE DIN DIVIZIA II
MASCULIN : Crișul Oradea — 

Constructorul Arad 69—57 (28—17), 
A.S.A. Bacău — „V Iași 57—60 
(18—28). Steagul roșu Brașov — 
Petrolul Ploiești 64—67 (25—38);
Constructorul lași — Școala spor-

DE
Jocul de polo — o afirmă 

toți specialiștii - trece printr-o 
criză acută. Primele semne 
s-au manifestat la turneul olim
pic de la Tokio, cînd nu puține 
au fost vocile care pledau 
insistent, cu argumente serioa
se, pentru scoaterea acestui 
sport din programul Jocurilor. 
F.I.N.A. a reacționat insă 
prompt, a modificat regulamen
tul de joc pe ici pe colo (punc
tele de penalitate au luat locul 
eliminărilor), dar efectele nu 
au fost totuși cele așteptate- 
La Ciudad de Mexico, aspectele 
de duritate ale întrecerii (aflată 
în proporție de 90*/« la latitu
dinea arbitrului), care au dău
nat enorm spectacolului spor
tiv au pus din nou pe gînduri 
oficialitățile C.I.O. Motiv pen
tru care forul diriguitor al 
natației mondiale a purces ia
răși la o restructurare majoră 
a regulamentului cu propuneri 
concrete, ce se cer mai întîi 
verificate (și poate chiar îmbu
nătățite) înainte de a se trece 
la aplicarea lor (1 Ianuarie 
1970).

Pentru un prim experiment 
oficial, federația franceză de 
specialitate s-a oferit să orga
nizeze turneul recent încheiat 
la Nisa. Printre echipele care 
au dat curs invitației s-au 
aflat cele ale Iugolaviel (cam
pioană olimpică), Italiei și 
României.

Trecînd peste aspectul pro- 
priu-zis al întrecerilor sportive, 
din capul locului trebuie pre
cizat că prilejul ivit s-a do
vedit extrem de util în această 
perioadă cînd opiniile asupra 
modificărilor de regulament se

(31-15); 
— Co- 

(23—25),

Constanța 
Constructorul Hunedoara 
tnerțul Tg.. Mureș 50—58 
Medicina Timișoara — Politehnica 
Cluj 74—66 (34—32), Școala spor
tivă Mediaș — Olimpia Satu Mare 
82—58 (42—20), Universitatea Cra
iova — Știința Petroșenl 56—59 
(33—29): FEMININ : Școala spor
tivă Sibiu — Școala sportivă Cra
iova 63—55 (32—19), Mureșul Tg. 
Mureș — Politehnica Brașov 69—46 
(31—23), „V“ lași — știința Con
stanța 63—54 (25—28), Școala spor
tivă Brașov — Școala sportivă 
Satu Mare 57—46 (27—22), Foresta 
Arad — Spartac Salonta 40—3» 
(14—17).

CE?
ciocnesc destul de violent» Din 
relatările antrenorului federal 
Al. Popescu, care a însoțit 
echipa română pe Riviera, am 
înțeles că fiecare dintre cele 5 
participante la 
pretat într-un 
noile propuneri

Acest lucru 
previzibil, 
majoritatea federațiilor de 
specialitate, dovedind un inte
res justificat, au delegat nu
meroși arbitri ca observatori. 
Numai din Italia, de pildă, 
competiția a fost urmărită de 
către 12 cavaleri ai fluierului, 
și exemple asemănătoare am 
avut din Spania. Olanda, Bel
gia, R. F. a Germaniei și Suedia. 
Experimentul acesta a atras în 
jurul piscinei din Nisa numeroși 
specialiști dornici să contribuie 
la progresul acestui joc în ță
rile respective. Pentru că. în 
mod neîndoielnic, baza discuții
lor ce au avut Ioc la anuala 
conferință a arbitrilor, unde, 
mai mult ca sigur, propunerile 
au luat forme definitive, tre
buie să fie asigurată de obser
vațiile făcute pe marginea 
turneului mai sus amintit.

Din păcate însă, contribuția 
reprezentantului nostru la 
conferința de la Palma de 
Majorca nu a fost prea con
sistentă- $i aceasta 
simplul (dar destul de durero
sul) motiv că delegația 
la Nisa nu ă avut in 
nența ei, spre marea noastră 
surpriză, nici un arbitru t Ani 
in șir echipele noastre au fost 
însoțite peste hotare de N. Ni- 
colaescu, dr. I. Dr&gan, II. Ia
cobini (pentru a nu-1 cita decît

turneu a inter- 
mod personal 
de modificări ! 

era, de altfel, 
motiv pentru care 

federațiilor

pentru

română 
compo-

LOTO-PRONOSPORT
Depunerea biletelor cîștigă- 

toare de la concursul special 
Pronoexpres din 7 mai 1969 
se va face astfel i

Pînă în ziua de sîmbătă 
10 mai 1969, la ora 13, în ora
șele reședință de județ și pînă 
vineri 9 mai 1969, la ora 13, tn 
celelalte, localități.

Omologarea biletelor cîști- 
gătoare se va face în ziua de 
joi 15 mai 1969.

Plată premiilor se va face 
astfel :

tn București, începînd de 
marți 20 mai 1969, prin casie
riile proprii Loto-Pronosport.

In țară, începînd aproxima
tiv de vineri 23 mai 1969, prin 
caseriile proprii Loto-Prono
sport și prin mandate poștale.

,• Tragerea concursului 
special Pronoexpres de astăzi 
va avea loc la București în 
sala Clubului Finanțe-Bănci 
din strada Doamnei nr. 2, «u 
începere de la ora 18,13. Tra
gerea va fi radiodifuzată.

,• Astăzi și mîine sînt ulti
mele zile în care vă mai pu
teți procura biletele pentru 
tragerea Loto de vineri 9 mai 
1969.

I
Premiile concursului PRONO

SPORT nr. 18 din 4 mai

Categoria Ii (12 rezultate) 
22 variante a 4 180 lei.

Categoria a Il-ai (11 rezul
tate) 290,5 variante a 379 lei.

Categoria a IH-a: (10 rezul
tate) 1999 variante a 82 lei.

„România liberă" dezba
te aceleași probleme.

„Magazinul' cercetează 
modalitățile cele mai po
trivite pentru rezolvarea 
chestiunii în speță, ca și 
„Flacăra", „Munca", „Albi
na", „Scinteia tineretului' 
și „Steagul roșu".

„Flacăra ialomiței" iși
consacră eforturile pentru 
definirea noțiunii de 4-2-4.

„Flamura 
pune fără 
un semn

Bîrladului' 
menajamente 
de întrebare

înaintea antrenorilor prin
cipali.

„Drum nou" din Beiuș 
abordează cu precădere jo
cul mijlocașilor, solicitînd 
eforturi substanțiale pen
tru ca aceștia să activeze 
deopotrivă în atac și-n a- 
părare.

„Glasul Pietrei Neamț’ 
furnizează detalii cu pri
vire la accidentarea lui 
Sătmăreanu și se întreabă, 
nu fără îngrijorare, care 
va fi structura liniei de 
atac în eventualitatea că 
Radu Nunweiller nu Ha 
putea juca.

„lugojul nou" anchetea
ză) Năsturescu «au ®«m- 
brovschi ?

Iar eu, spune dl O. 'după 
o pauză, mă întreb cum 
vor interpreta urmașii a- 
cest fenomen. Răsfoind 
metddic colecțiile de ziare 
la etajul 51 al Bibliotecii 
Academiei, istoricul anului 
2143 va consemna proba
bil, pe jumătate uluit — 
pe jumătate nostalgic fee 
vremuri de voluptate șl 
lux intelectual... de la belle 
epoque) că-n luna mai a 
anului 1969 neliniștea fun
damentală a generației 
noastre, întipărită pe mă
sura ei în presă, o consti
tuia clavicula lui Boc.

p. conf. AL MIRODAN

Volei la cea mai înaltă tensiune
(Urmare din pag. 1)

Acest echilibru, fără prece
dent, se datorează ridicării, 
în sfîrșit, a încă unei echipe 
(Penicilina Iași), care In răs
timp de un an a reușit să e- 
galeze, ba poate chiar să în
treacă pe cele două bucureș- 
tene, deținătoare cu rindul — 
timp de 12 ani — ale inonopo-

care prin setea de a cuceri 
seturi de la cele mai bune e- 
chipe feminine de vo'l-ei din 
țară (și să sperăm’că o va face 
în numele fair-play-ului) 
poate, ea însăși, decide cîști- 
gătoarea, în cazul menținerii 
echilibrului. Formația con- 
stănțeană, solidă și rutinată, 
poate furniza și unele surpri
se, putînd chiar să bareze —

PROGRAMUL TURULUI

hMASCULIN FEMININ
București, sala Floreasca, Bacftu, «ala Tineretului, T
de la or* 17,00 de la ora 17,00

JOI
Dlnamo - Rapid Dlnamo — Farul
Steaua — Politehnica Galați Penicilina — Rapid

VINERI
Steaua — Rapid Farul — Penicilina
Politehnic* — Dlnamo Dlnamo — Rapid

simbata
Rapid — Politehnic* Rapid — Farul
rMnamfl _ Steaua Penicilina — Dlnamo

tulul fn voleiul feminin. Pe 
de altă parte, surprinzătoarea 
victorie a Rapidului în meciul 
cu Dinamo în ultima etapă 
(victorie la care nimeni nu 
mai spera), într-un moment 
de „criză giuleșteană", a făcut 
ca fostele campioane să nu 
plece cu avantaj In turneul 
final. Desigur, nu trebuie ig
norată nici prezența Farului, 
echipa Elisabetei Goloșie,

pe cei mai cunoscuți), arbitri 
care și-au creat un frumos re
nume. Mai mult chiar, primul 
citat a făcut parte, între 1964 
și 1968, din comisia tehnică a 
F.I.N.A. Și tocmai la acest 
turneu (repetăm, experimental) 
federația noastră de specialitate 
a preferat să trimită trei an
trenori dar... nici un arbitru.

Să fie oare vorba de o gre
șită orientare a biroului fe
deral 7

Adrian VASIUU
P. S. Echipa națională pleacă 

la o nouă confruntare interna
țională. La Magdeburg, tricolo
rii vor întilni puternicele re
prezentative ale Iugoslaviei, 
Italiei și R. D. Germane. Și 
din nou delegația română are 
in componență trei antrenori, 
un medio și... nici un arbitru. 
Fără comentarii.

4 metri
• După scurgerea a două 

etape, clasamentul campiona
tului arată astfel i

1. Dlnamo
2. Steaua
3. Rapid
4. Progresul
5. Voința Cluj
6. Crișul
7. CSM M. roșu
8. Poli. Cluj
9. I.E.F.S.

10. Vagonul

9 2 0 0 33— 8 4
3 2 0 0 9— 4 4
2 10 1 8—3 2
2 10 1 7—6 3
2 10 1 10—12 2
2 10 1 5—10 2
2 10 1 9—19 2
2 0 11 7—8 1
2 0 11 4—6 1
8 0 0 3 t—12 0

Programul etapei a III-a (15. 
mai): CSM Metalul roșu 
Cluj—Steaua ; Vagonul Arad— 
Voința Cluj ; Dinamo Bucu
rești—I.E.F.S. ; Progresul Bu
curești—Crișul Oradea j Poli
tehnica Cluj—Rapid București.

CONSFĂTUIRE IN DOMENIUL 
SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ
Ieri a început, la Snagov, 

consfătuirea metodiștilor din 
domeniul sportului de perfor
manță. Timp de patru zile vor 
fi abordate, prin referate și dez
bateri, diverse aspecte ale me
todologiei de pregătire a spor
tivilor de elită. ,

prin victorii — drumul uneia 
sau ajteia dintre fruntașe. Deci, 
marile întrebări la care este 
chemat să răspundă turneul 
final feminin sînti cine va 
primi laurii victoriei, fosta 
campioană (Dinamo), actuala 
deținătoare a titlului național 
(Rapid), sau pentru prima 
oară provincia va urca, prin 
Penicilina Iași, pe cea mai 
înaltă treaptă a ierarhiei? Ce 
rol va avea Farul în lupta 
dintre cele trei? Va obține . 
cîștig de cauză „jocul japo- J» 
nez“, al vitezei în execuții, în
cetățenit la ieșence?

Oricît ar părea de simplă, 
situația în turneul masculin, 
în sensul că titlul se va opri, 
cu siguranță, într-una din
tre vitrinele cluburilor Dl
namo sau Steaua, mari
le complicații vor fi de
terminate și aici de outsider! 
(Rapid și Politehnica Galați), 
nu numai de confruntările ce
lor două pretendente. Iată, de 
altfel, declarațiile antrenori
lor stelist și dinamovist, eloc
vente în acest sensi TANASE 
T AN ASE (Steaua) i „Dacă 
pînă acum, în turneele finale, 
una dintre echipe intra în 
luptă cu un avantaj suficient 
pentru cîștigarea titlului, de 
data aceasta minima departa
jare între principalele candi
date creează posibilitatea unei 
dispute palpitante pînă în ul
tima clipă. In această luptă 
sînt angajate direct, în spe
cial, pentru stabilirea unor 
ierarhii și Rapidul și Poli
tehnica Galați, echipe de cer
tă valoare, a căror posibilă 
victorie asupra uneia dintre 
pretedente, nu va fi privită ca 
o surpriză. Sperăm ca parti
dele să se ridice la un nivel 
care să întrunească sufragiile 
unanime ale publicului, tn 
orice caz, moralul va fi un 
factor determinant. Gui va 
reveni titlul? Vom vedea!" 
SEBASTIAN MIHAîLESCU 
(Dinamo) i „Deși există o di
ferență de puncte care depar
tajează formațiile masculine, 
totuși, această discrepanță 
este doar aparentă, deoarece 
toate echipele sînt de valori 
apropiate. Sînt sigur că ce
lelalte două echipe aflate a- 
cum pe locurile 3 și 4 pot de
cide pe cîștigători. Noi sîntem, 
după 11 ani, din nou, la un 
pas de titlu... Să sperăm că-l 
vom putea face".

Gheorghe Năsîase
A încetat din viață, după o lun

gă șl grea suferință, Gheorghe 
Năstase, activist devotat al miș
cării noastre sportive.

Fotbalist de performanță în ti
nerețe (a fost portarul echipei 
bucureștene ,,Juventus“), Gheor- 
ghe Năstase șl-a asumat din 1945 
responsabilitățile grele ale arbi
trului, îndeplinindu-le timp de 
aproape un sfert de veac cu o 
onestitate unanim apreciată. A 
fost ant de-a rîndul arbitru de 
categorie republicană. Dispariția 
sa prematură, la vîrsta de numai 
54 de ani, îndoliază profund ini
mile tuturor celor care l-au cu
noscut §1 l-au iubit.
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• Educația fizică 

tineretul să facă 

unei interesante 

fizic este pe

a maselor trebuie diversificată! V Dorește 

sport? © Opinii pro și contra... • Rezultatele 

anchete printre elevi • De 
ultimul loc in acțiunile de popularizare?

ce exercițiul

raș al unor celebre echipe de fotbal, cu epoci de aur în istoria soccerului românesc, oraș de baștină _ al unei 0 întregi pleiade de prestigioși atleți, în frunte cu lolanda Balaș, și al altor sportivi nu mai puțin celebri ca Ella
Constantinescu, loan Moser sau Iosif Petschowschi — Timișoara își satisface azi, din ce în ce mai des, ambițiile 
competițional-sportive pe tărîmul creat de asemenea amintiri. Prezentul sportiv al acestui mare centru urban din țara 
noastră nu aduce locuitorilor săi decît palide satisfacții, coborînd încet, dar sigur, mercurul în termometrul interesului 
față de educația fizică, față de sport în general. Am putea spune, chiar, că raportînd capacitatea și tradițiile 

sportive din acesi oraș la realizările concrete, pe gradațiile ipoteticului nostru termometru, mercurul s-ar ridica greu și doar 
cu puțin peste limita înghețului...

Reluînd idei dezbătute amplu și pe plan teoretic într-un recent articol din „Lupta de clasă" pe tema implicațiilor sociale 
ale fenomenului sportiv și folosind momentul de interes față de această problemă creat prin largul ecou pe COre l-a avut 
schimbul de opinii al unor marcante personalități în cadrul unei „ mese rotunde", organizată de ziarul nostru, am încercat să 
deslușim cauzele impasului sportiv timișorean plecînd de la baza activității sportive, de la educația fizică a celor mulți, de la 
sportul de masă, abordînd, în acest sens, cîteva probleme de principiu • CUM POATE FI CARACTERIZAT Șl CE ROL ARE 
ASTAZI SPORTUL DE MASA • CUM REACȚIONEAZĂ TINERETUL IN FATA EXERCIȚIULUI FIZIC, ÎN FAȚA FORMELOR CELOR MAI 
SIMPLE DE MIȘCARE ? • CE SE POATE' REALIZA, PE PLAN LOCAL, CA EDUCAȚIA FIZICA SA DEVINĂ O COMPONENTA 
A VIEȚII COTIDIENE LA TOATE VÎRSTELE ?

REALITĂȚI ȘI DEZIDERATE
Pe aceste trei coordonate, 

de la care ne-âm abătut cîte 
o dată prin forța împrejură
rilor și, mai ales, prin ampli
tudinea discuțiilor, am orga
nizat ia Timișoara o dezba
tere, pe care o facem publică 
sub forma unei „mese rotun
de". Au participat ia discu
ții, onorîndu-ne cu prezența 
lor, tovarășii CORIOLAN 
POP, prim-secretar al comi
tetului municipal P.C.R., pre
ședinte al Consiliului popular 
municipal, primar al muni
cipiului Timișoara, profesor 
univ. ing. CONSTANTIN A- 
VRAM, membru corespondent 
al Academiei, rectorul Insti
tutului Politehnic Timișoara ; 
conf. univ. CORNEL IOVA
NESCU, decanul Facultății de

educație fizică a Universității 
din Timișoara ; ing. GHEOR- 
GHE BOȘNIAC, director ge
neral al Uzinelor Mecanice 
Timișoara; IRINA NIGA- 
CSIK, maestră a sportului, 
directoarea întreprinderii 
„Bumbacul" și ION BUȘE, 
prim secretar al comitetului 
municipal Timișoara al U.T.C.

Mulțumindu-le încă o dată 
interlocutorilor noștri pentru 
solicitudinea manifestată față 
de problemele mișcării spor
tive și subliniind plăcuta sur
priză pe care am avut-o de a 
constata că în preocupările 
lor educația fizică și sportul 
se situează pe o poziție de 
frunte, să derulăm sinteza a- 
cestor fructuoase și 
discuții.

instructive

REDACȚIA: Cum poate fi 
astăzi sportul de masă ?

caracterizat și ce rol are

tru a convinge tineretul, pe 
studenții noștri, că practicînd 
educația fizică ei nu pierd 
timp — așa cum ar fi tentati 
unii să creadă — ci îl cîștigă. 
Sînt adeptul integrării în pro
gramul zilnic al unui student 
chiar a unei ore de educație 
fizică, oră repartizată rațio
nal și cuprinzînd 10 minute de 
înviorare dimineața și 50 de 
minute în timpul zilei de e- 
xerciții fizice compensatorii 
sub diferite forme. Așa înțe
leg eu sportul de masă și nu 
prin crosuri ocazionale sau 
competiții anoste, anonime, ce 
își au valoarea doar în scrip
tele organizatorilor. Și cred 
că dincolo de alte deziderate, 
să zicem, materiale sau pro
pagandistice, se impune ca 
începutul să fie făcut nu în 4 
facultate ci încă de pe băn
cile școlii. Acolo, în anii co
pilăriei, se realizează cimen
tarea relației om-educație 
fizică.

ION BUȘE : Chiar nimic nu 
se poate spune. Noi am or
ganizat unele întreceri care 
au avut succes. Să amintesc 
numai de „Cupa complexului" 
la mini-fotbal, la care au luat 
parte 46 de echipe și care a 
stîrnit un interes enorm. Te
renurile sînt pline și acum de 
dimineață și pînă seara, iar 
la jocuri asistă uneori sute de 
spectatori. Aceasta cred că 
este o formă a activității 
sportive de masă.

C. AVRAM: Nu pentru 
spectatori, însă...

lief adecvat pentru asemenea 
întreceri, dar n-a fost nici 
zăpadă. Am explicat aceste 
lucruri, solicitînd anularea 
competiției în orașul nostru. 
Inutil, însă. Mi s-a cerut ex
pres să organizez ceva și să 
prezint finaliști. Atunci, am 
închiriat un autocar O.N.T., 
am ales dintre elevi pe cei 
originari din regiuni de munte 
sau de deal și i-am transpor
tat la Muntele Mic, unde am 
făcut un concurs. Aceasta s-a 
numit competiție de masă...

CORIOLAN POP: Și cine 
îi împiedică ?

CORIOLAN POP : Am ci
tit cu mult interes, în ultimul 
timp, o serie de lucrări pe 
această temă. Poate nu legat 
direct, dar, în orice caz, dis- 
cutîndu-se în subsidiar am 
văzut că din ce în ce mai 
pregnant se pune problema 
activizării fizice a individului 
Sn societatea modernă. Vreau 
să vă mărturisesc că m-a 
preocupat schimbul de idei și 
de opinii, uneori contradicto
rii, în această direcție, motiv 
pentru care am provocat la 
discuții, firește cu caracter 
personal, medici, pedagogi și 
sociologi. Nu doream să capăt 
convingeri în aceste discuții, 
ci solicitam soluții, temeiuri 
științifice, pentru . elaborarea 
unor măsuri. Deoarece, în 
ceea ce privește convingerea 
asupra rolului major pe care 
îl are educația fizică în so
cietatea atomului și a ciber
neticii cred că azi este inutil 
să mal insistăm. Condițiile 
superior științifice de muncă 
în tot mai multe ramuri ale 
industriei și schimbările în 
structura societății noastre 
elimină treptat mișcarea ca 
element al activității cotidie
ne. Trebuie să înțelegem însă 
cu toții că prin aceasta rea
lizăm un progres doar pe 
unul din planuri, desigur ex
trem de important, și anume 
acela al rapidității și calității 
în producerea bunurilor. în 
schimb, plătim un tribut greu 
lipsei de activitate fizică în 
domeniul foarte important al 
sănătății. Pentru aceste mo
tive cînd vorbim despre for
mele cele mai simple și mai 
accesibile ale exercițiului fi
zic este necesar să privim

multă 
aceea 
în această direo-

seriozitate. 
mă fereso

lucrurile cu 
Tocmai de 
de definiții 
ție. Să lăsăm dogmele de o 
parte și să privim lucrurile 
în față, conștienți de impor
tanța problemei. De aceea 
vreau să pqțfizez că personal 
am ajuns la o concluzie ce va 
sta la baza acțiunilor noastre 
viitoare. Și anume aceea că 
exercițiul fizic reprezintă în 
anii copilăriei un excelent 
mijloc de educație, constituind 
în paralel o bază de selecție 
pentru sportul de performan
ță, iar în anii maturității de
vine un factor cu implicații 
sociale, in direcția sănătății 
și chiar a productivității.

C. AVRAM : Aș vrea să-mi 
spun părerea nu atît ca un 
cadru didactic, ci mai mult 
ca mentor al celor 5 000 de 
studenți din Institutul Poli
tehnic. Mai întîi, o măr
turisire : sînt un vechi iu
bitor al sportului. în anii ti
nereții am practicat atletis
mul, cu rezultate meritorii la 
vremea respectivă. Am con
tinuat să rămîn un prieten 
credincios al exercițiului fi
zic încă mult timp după a- 
bandonarea competițiilor at
letice. De cîțiva ani, însă, 
preocupările profesionale 
mi-au răpit posibilitatea de 
a mai face sport. La început 
am ridicat din 
du-mi că nu-i 
Din nefericire 
și azi medicii 
sează pierderea deprinderii 
exercițiului fizic prin injecții 
și pastile. Este trist... Din 
acest motiv militez activ pen-

C. IOVANESCU : Aveți per
fectă dreptate. Am crezut 
mulți ani că rezolvarea as
pectului de masă al educației 
fizice se poate face prin com- 
petiții-mamut, urmărind re
cordurile de participare și 
negii jind efectul educativ al 
exercițiilor fizice. Afirm cu 
toată convingerea că impor
tant nu este să ne aliniem 
mîine cu toții la startul unui 
cros sau să disputăm noi un 
meci de volei, fără o pregătire 
și fără o solicitare interioară, 
intimă a fiecăruia. Vom aler
ga sau vom juca, vom face 
sigur, o. febră musculară și 
peste alte . cîteva luni cînd 
vom fi din_ nou chemați să 
îndeplinim această formalitate 
ne vom eschiva, dorind sincer 
să evităm neplăcerile. Și, a- 
tunci. unde-i cîștigul ? Ideea 
sportului de masă trebuie re
considerată pe principiul a- 
daptării volumului de timp a- 
fectat și amplitudinii, exerci
țiilor la vîrsta, programul de 
muncă și preocupările fiecă
rei categorii de cetățeni. In 
această direcție, ca dascăl, do
resc să subliniez că tovarășul 
rector C. Avram are dreptate. 
In școală, aș zice chiar în 
familie, la vîrsta preșcolară, 
copilul trebuie obișnuit cu 
mișcarea, cu activitatea fizi
că. Orele de educație fizică 
în școli trebuie orientate spre 
realizarea unei depline an
grenări pe acest tărîm a ti
neretului și nu spre obținerea 
neapărat a unor performanțe, 
total nesemnificative pentru 
formarea și dezvoltarea ele
vilor.

ION BUȘE: Firește că nu 
pentru spectatori. Totuși au 
însemnat mai mult decît, de 
exemplu, cele din cadrul com
petiției „Săniuța de argint", 
organizată în întreaga țară 
cu scopul angrenării tineretu
lui, desigur în număr cit mai 
mare, în practicarea acestui 
sport simplu și accesibil. Din 
păcate, la Timișoara, în afară 
de faptul că nu avem un re-

C. IOVANESCU : Aș dori 
să reiau o idee a tovarășului 
Boșniac. Și anume că tinere
tul dorește să facă sport. Este 
un lucru real, noi l-am con
statat în cadrul unei anchete 
întreprinse în liceele teore
tice 
tate 
tele 
tăți 
sută 
manifestat dorința de a prac
tica un sport, de a face exer
ciții fizice.

și în liceele de speciali- 
din Timișoara. Rezulta- 
ne-au indicat că pe uni- 
școlare, între 80 m 94 la 
din cei chestionați și-au

C. IOVANESCU : Lăsînd la 
o parte penuria de baze spor
tive, pe care o consider ca 
o cauză secundară-, apreciez 
că principala lipsă revine pro
fesorilor de educație fizică. 
Cea mai mare parte dintre ei 
și-au epuizat pasiunea profe
siei, au devenit simpli func
ționari comozi, cu aspirații li
mitate, uitind că sînt, alături 
de părinți, principalul factor 
de împlinire educativă a unui 
copil. La aceasta se mai a- 
daugă și lipsa de înțelegere a 
unor directori de școli care 
continuă să privească educa
ția fizică nu numai ca pe o 
materie secundară, ci și ca 
pe o frină în dezvoltarea in
telectuală a copiilor. Spunea 
tovarășul rector Avram că 
timpul pe care studenții l-ar 
afecta exercițiilor fizice nu 
trebuie considerat pierdut. A- 
tunci ce să mai spunem 
elevi ?

meinic în masa de tineri. Să 
ne străduim, cei ca iubim 
sportul, să realizăm ceva în 
întrecerea cu celelalte ten
tații. Și în primul rînd baze 
sportive, capitol ia care mu
nicipalitatea este încă datoa
re. Malurile Begăi, de pildă, 
nu și-au schimbat de loc as
pectul, din punct de vedere 
sportiv, în ultimii 10 ani...

CORIOLAN POP: Repet 
ceea ce am mai spus. Noi nu 
putem rezolva singuri și în 
totalitatea lor probleme de 
acest gen. Oferim posibilita
tea să se amenajeze baze 
sportive în această zonă In 
dreptul bd-ului Pîrvan și mai 
departe pînă la str. Pestalozzi. 
Dar dacă ne iubim orașul, ni-1 
dorim frumos, atunci să avem 
grijă ca bazele sportive res
pective să aibă un aspect 
corespunzător.

de

a trage concluzii definitorii.REDACȚIA: Fără intenția de 
poate ințelege din cele spuse că este necesar să se 
convingător pe toate planurile pentru ca tineretul, ți 
exercițiul fizic un element esențial al vieții cotidiene. Tocmai 
vă solicităm unele propuneri: ce credeți că se poate lealiza in

CORIOLAN POP: 
Foarte multe Lucruri, 
direcția amenajării 
simple, transformed
stadionului, atașîndu-i astfel 
de terenuri și construind alte 
asemenea baze sportive în 
marile cartiere, dar și sub alte 
aspecte. Veți înțelege însă că 
municipalitatea are multiple 
preocupări, așteptînd propu
neri realiste și, mai ales, rea
lizabile de î 
U.T.C., de la 
special, de la 
cipal pentru 
și sport.

insă impresia că se 
mai energic, mai 

el, să găsească in

Multe. 
Atît în 
bazelor 

zona

la organizațiile 
sindicate și, în 
Consiliul muni- 
educație fizică

C. AVRAM: Cu atît mai 
mult cu cît orașul Timișoara, 
într-o măsură mai mare ca 
alte orașe, dispune de spații 
libere sau spații verzi chiar 
în vatra sa.

bilească rute pentru plimbă
rile duminicale, să-și procure 
informații privind locurile de 
popas, unde să-și organizeze 
ei înșiși mici excursii familia
le și unde — de ce nu ? — 
să existe chiar un atelier de 
reparații: La fel. pentru ' ama
torii de turism pedestru sau 
pentru., cei de canotaj. .Aci 
se pot întîlni studenți, mun
citori, inteleAuah reuniți de 
pasiunea lor și. sînt convins 
că împreună vor găsi căi și 
mijloace de a-și împlini do
rințele mult mai bine decît 
ne-am strădui noi.

avem
acționeze 

nu numai 
pentru acest motiv am vrea să 
această direcție pe plan local?

bază pasională este mai certă 
ca orice regulament.

dori să mai 
vorba des- 

se reali-

de

In-
rea-

IRINA NIGA-CSIK : 
tr-un anumit fel se va 
liza exact ceea ce simțeam eu 
că lipsește azi la antrenamente 
și la bazele sportive i o at
mosferă atrăgătoare, un spi
rit prietenesc, o căldură cole
gială. Eu mă înscriu de 
acum în clubul canotorilor 
matori...

pe
a-

să 
pa

C. IOVANESCU : 
ideea excelentă 1 Și 
n-ar fi rău ca orașul 
să fie primul în care să ia 
ființă astfel de nuclee a căror

Găsesc 
poate 

nostru

GH. BOSNIAC: Totuși, 
nu uităm școlile, mai 
cele profesionale, să 
glijăm tineretul care 
încă formate gusturile 
siunile. Sînt absolut de acord 
cu propunerea tovarășului 
Pop, dar nu abandonez ideea 
că trebuie acționat

ales 
nu ne- 
nu are 
sau pa

mai te-

C. AVRAM : Aș 
adaug ceva. Este 
pre felul în care 
zează propaganda în dome
niul sportului. Astăzi, reclama 
reprezintă un mijloc eficient 
de acțiune și unanim accep
tat în societatea noastră. In 
sport însă, sîntem parcă pu
dici, fiindu-ne teamă să fo
losim mijloace moderne
solicitare a interesului. Tele
viziunea, radioul, majoritatea 
publicațiilor expediază această 
problemă, vă rog să-mi scu
zați expresia, funcționărește. 
In ziarul de specialitate ple
dează pentru sport, pentru 
exercițiul fizic personalități 
marcante, care fac eforturi să 
convingă asupra utilității 
mișcării și dincolo, de zidul 
publicațiilor de profil' există 
îngrijorătoarea lipsă de inte
res. Toată atenția este îndrep
tată spre performanță, spra 
spectacol. Să ne mai mirăm 
că tineretul adoptă o poziție 
similară ?

ION BUȘE : în legătură cu 
acțiunile concrete pe plan lo
cal aș vrea să precizez că noi 
vom continua să organizăm 
întreceri simple, în care avem 
tradiții.

Eu nu sînt 
Continui să 
dorește să 

să practice

pildă, 
putea 
unde 
facă

umeri, zicîn- 
o catastrofă, 

m-am înșelat 
îmi compen-

Din partea redacției la colocviu 
a luat parte Călin ANTONESCU 

Fotografiile de Aurel NEAGU

■■■ ■ ■ .

REDACȚIA: Pe această temă se mai pot spune multe. Am dori însă să trecem la altă 
chestiune mai nouă ți mai interesantă: cum reacționează tineretul față de problema 
exercițiului fizic cotidian, față de formele cele mai simple de mișcare ?

C. AVRAM: Întrebarea 
este, tntr-adevăr, Interesantă. 
Obișnuim să vorbim mai 
mult noi, cei ce sîntem mai 
puțin afectați de lipsa de miș
care. îAopunem soluții, ne 
străduim să găsim forme și 
mijloace, dar cel direct in
teresați, cei care ar trebui să 
fie primii în propagarea și 
practicarea exercițiilor fizice 
pe o scară cît mal largă, adică 
tinerii elevi, studenți sau 
muncitori, Lipsesc șl pe tărî
mul discuțiilor teoretice, dar 
și — din păcate — pe tărîmul 
mult mai important al rea
lizărilor practice. Și acest fe
nomen nu este izolat El se 
manifestă și în alte direcții. 
Să rămînem însă în domeniul 
exercițiilor fizice. Personal 
constat un imobilism îngrijo
rător. Studenții preferă să fie 
spectatori, să asiste la com
petiții, în loc să ia parte ac
tivă la ele. Dacă educația fi
zică nu este obligatorie atunci 
nimeni nu face nimic. Aș
teaptă totul de la noi. Ce îi 
împiedică, de pildă, să prac
tice, individual sau în grup, 
dimineața, la cămine, gimnas
tica de înviorare ? Să nu-mi 
vorbiți de spațiu ! Cînd vre
mea o permite, gimnastica, se 
poate face afară, în aer li
ber, iar cînd este prea frig 
vă rog să mă credeți că pe 
culoare sau în camere se află 
mai mult spațiu și aer mai 
curat decît în cafenele...

IRINA NIGA-CSIK : Este o 
problemă, asupra căreia ca 
veche sportivă, am reflectat 
de multe ori. Eram tînără și 
găseam o mare plăcere în a 
mă duce pe malul Mureșului, 
la Arad, la clubul nostru de 
canotaj, unde mă întîmpina o 
ambianță plăcută, unde toți 
ne-am completat educația, 
unde organizam chiar și mici 
serate dansante între noi ca
notorii. Antrenamentul de
venea un moment plăcut, aș
teptat și realizat cu dragoste. 
Astăzi, insă, chemarea către 
sport nu găsește ecoul dorit 
Ia tinerii noștri Sînt direc
toarea unei întreprinderi în 
care cea mai mare parte a 
salariaților sînt femei. M-a 
preocupat angrenarea lor în 
sport și am construit un te
ren de volei. Am făcut tot 
ce mi-a stat în putință pentru 
ca acest teren să atragă cit 
mai multe tinere, jucînd chiar 
eu cu ele. Totul a fost însă 
în zadar. Și încet, terenul s-a 
degradat, fiind ulterior obli
gată să-l transform într-o 
mică’ zonă verde.

GH. BOȘNIAC : 
de aceeași părere, 
cred că tineretul 
facă sport, tinde 
exercițiul fizic. Există în fie
care tînăr o tentație de a fi 
puternic, de a se ști superior 
fizic celorlalți, de a avea un

trup armonios dezvoltat. Nu 
putem nega acest lucru. Dar 
la vlrsta căutărilor, la pragul 
tinereții, el oscilează în fața 
altor tentații care îl acaparea
ză uneori definitiv. Filmele, 
muzica, dansul, alte distracții, 
unele nocive, este adevărat, 
dar cu mijloace de a pătrun
de în masa tineretului mai 
eficiente decît ale exercițiu
lui fizic, fac azi sportului o 
concurență, dacă mă pot ex
prima așa, neloaială. Ca fost 
jucător de fotbal, cu o lungă 
activitate, n-am neglijat de 
loc sportul în întreprinderea 
noastră. Am organizat compe
tiții care au avut succes. De 
pildă, la jocurile de fotbal 
intersecții au venit sute de ti
neri, iar la secțiile de box și 
lupte ale asociației noastre 
sportive nu ne mai ajunge 
echipamentul pentru numărul 
mare de solicitanți. Toate a- 
ceste fapte reale constituie 
argumente concludente în ple
doaria mea. Din nefericire, 
însă, lipsa de mijloace mate
riale, mai ales, a unei baze 
sportive corespunzătoare, au 
determinat ca numărul adep- 
ților sportului să scadă. I-a 
atras puzderia de cafenele cu 
mobilier strălucitor și muzică 
stridentă, i-a răpit filmul, tele
vizorul sau alte preocupări. 
Și astfel, noțiunea de sport 
de masă g-a degradat treptat, 
ajungînd azi să nu mai în
semne aproape nimic.

CORIOLAN POP : Foarte 
adevărat. Dar nu aceasta este 
problema principală. Aș face 
o propunere: mă gîndesc că 
sportul de masă trebuie as
tăzi înțeles în alt fel, într-un 
mod care să se conjuge per
fect cu realitățile vieții mo
derne. Se impune, am impre
sia, o diversificare în acest 
sens. Oamenii au preocupări 
diferite, mijloace materiale 
mai bune, timpul liber nu 
este întotdeauna același pen
tru toți. Unora le place să 
meargă pe bicicletă, altora să 
se ducă la pescuit sau să joace 
popice, alții iubesc canotajul 
sau plimbarea pe jos. Nu ar 
fi oare mai util să ne stră
duim să-i organizăm pe preo
cupări și nu pe întreprinderi, 
școli sau cartiere? De 
amatorii de ciclism ar 
avea un club orășenesc 
să se întîlnească, să 
schimb de impresii, să-și sta-

Bega 
prin Timișoara, oferind va
riate mijloace de destindere, 
de practicare a exercițiilor fi
zice. Canotajul, de altfel, este 
o veche îndeletnicire a local
nicilor amatori de mișcare, de 
sport. Din păcate, la bazele 
sportive de pe malurile Begăi 
aglomerația a devenit un lu
cru rar. (Clișeul de 6us)

In schimb, cafenelele sînt pli
ne! O dovadă? Imaginea noas
tră, surprinsă la ora primului. 
Spre seară, cînd puteam rea
liza o fotografie mai sugesti
vă nu am mai găsit nici o 
masă liberă... (Clișeul alăturat)

In tot acest timp stadioane
le sînt goale. Această fotogra
fie, făcută la Timișoara, de
monstrează că bazele sportive 
mari sau mici își așteaptă încă 
prietenii. (Clișeul de Jos)

REDACȚIA : Vă dorim succes în realizarea inte
resantei propuneri făcută aci. Va fi un începui cu 
greutățile iui inerente, dar un început de bun au
gur pentru orientarea corectă, realistă a educației 
fizice a maselor. încheiem, exprimîndu-vă din nou 
călduroase mulțumiri pentru participare, rugîn- 
du -vă să sprijiniți în continuare mișcarea noastră 
sportivă.



CORESPONDENȚĂ DIN BRAZILIA

DIN CARNETUL CRONICARULUI
FIINDCĂ

Ml SE AUDE• ••

manifeste vreo 
în legătură cu 

general (de

Fără să-și 
nemulțumire 
arbitrajul în 
altfel, nici n-ar fi avut motive), 
delegatul echipei Jiul, ducîn- 
du-se după meciul cu Dinamo 
București în cabina arbitrilor, 
și-a exprimat totuși nedumeri
rea în legătură cu oprirea din 
acțiune a lui Libardi, la o fază 
de atac, și sancționarea echipei 
Jiul cu o lovitură liberă indi
rectă. Reprezentantul forma
ției din Valea Jiului își expri
ma părerea că oprirea lui Li
bardi fusese nemotivată, întru- 
cît acesta nu se afla în ofsaid, 
singura infracțiune pe care ar 
fi putut s-o comită, eventual, 
jucătorul din Petroșeni,

Este adevărat : Libardi nu 
fusese „afară din joc" (ofsaid). 
In schimb, el comisese o altă 
infracțiune care nu putea fi 
sesizată din tribune : cerînd 
unui coechipier să-i trimită 
mingea, i se adresase acestuia 
într-un limbaj pe care nici ti
parul și nici regulamentul de 
joc nu-1 admit. Ca să nu mai 
vorbim de buna cuviință ...

Este de neînchipuit, de alt
fel, cît de mult se vorbește pe 
terenul de joc și mai ales CE 
se vorbește/ Aflat departe de 
fotbaliști, publicul, în marea 
lui majoritate, nu aude ce se 
spune Pe teren. Dar asta nu 
înseamnă că jucătorii capă
tă în felul acesta libertatea de 
a înjura, de a se exprima ne
cuviincios față de adversari 
sau chiar față de parteneri.

Dacă arbitrii ar fi mai exi- 
genți în această direcție, poate 
că delegațul Jiului nu s-ar mai 
fi mirat atîta ...

Jack BERARIU

deocamdată, în regulă la „U“. 
Echipa se desfășoară și com
bină frumos — am remarcat-o 
și duminică dimineață, pe sta
dionul Republicii —, de ia 
mijloc băieții intuiesc perfect 
culoarul liber dintre apărătorii 
adverși spre care trimit pasa 
așa-zis dedisivă, dar în apro
pierea și în interiorul careu
lui mare lucrurile se mai 
complică nițel.

într-adevar, aici — pe acest 
teritoriu... al adevărului în 
fotbal — prima linie a lui „U“ 
se descurcă mai greu: com- 
ponenților ei le lipsește, în 
general, zvîcnirea de o clipă, 
pe spațiu restrîns, decizia și 
precizia în șut, în sfîrșit — 
acel instinct propriu unui ata
cant pur-sînge.

Da, aici este „buba": for
mația studențească nu are la 
ora actuală decît un singur 
înaintaș, hai să-i zicem de me
serie — pe Barbu și acesta, 
încă în formare.

în 
mai 
țea, 
fost, 
nia a doua.

Pe bună dreptate, la felici
tările adresate de noi, la sfîr- 
șitul meciului cu Progresul, 
antrenorului Ștefan Cîrjan, a- 
cesta ne-a replicat: „Toate

6. Condusă pe tabela de mar
caj, echipa olteană a schițat 
în continuare intenții eviden
te de atac, servite, de altfel, 
de jucători talentați ca Oble- 
menco, Niță, Martinoviei, 
Strîmbeanu... Zadarnic însă, 
subminați moral de handicap, 
înaintașii craioveni s-au zbă
tut ca peștii pe uscat. Rezul
tatul efortului lor a fost nul. 
Privindu-le evoluția, ne-am 
amintit discuția cu gazetarul 
francez, gîndindu-ne cîtă 
dreptate ■ a avut. Jocul craio- 
venilor semăna într-adevăr 
cu tentativa construirii unui 
edifieiu fără temelie. Poate 
chiar mai mult, început de la 
etajul unu.

Nu 
are un 
pionat. 
trecutul apropiat, reorchestra
tă acum pe principii ceva mai 
solide, formația studențească 
iese cu bine din lupta pe care 
o poartă cu adversarii (uneori 
și cu... arbitrii), reușind să 
adune puncte după puncte în 
clasament, atît la domiciliu 
cît și în deplasare. De cinci 
etape — iată — clujenii nu 
știu ce-i înfrîngerea!

Și totuși, ceva nu este,

rest, un atac alcătuit nu- 
din... mijlocașii Mustă- 
Bungău, chiar și Oprea, 
la origine, jucător de li-

Joao SaManha P
arc un plan mărcf |)TtWnat1TnalA
• O adevărată reprezentativă a Braziliei • Planul de 

pregătire al foștilor campioni mondiali • Selecționerul Saldanha 

— fost ziarist și publicist — nu are licență de antrenor I

M. POPESCU

PENALTY!
modo, am men- Selecționerul SALDANHA

antrenor brazilian și iată pen
tru ce Saldanha și-a cîștigat, 
în puține zile, o enormă popu
laritate.

Neavînd licența de antre
nor, Saldanha este de fapt 
selecționerul reprezentativei 
Brazilei, omul care va indica

LOTUL CELOR 22

A FOST

ECHIPA A: Felix 
(23) ; Carlos Alberto 
(25) ; Brito (30) ; Djal- 
ma Dias (30) ; Rildo
(27) ; Piazza (26) ; Di- 
ceu (23); Gerson (29) ; 
Jairzinbo (25); Pele
(28) ; Tostao (22).

Deși, grosso 
ționat în transmisia noastră te
lefonică condițiile în care ar
bitrul Nicolae Rainea a acor
dat, la Oradea, un penalty îm
potriva gazdelor, la scorul de 
0—1 (penalty în virtutea căruia 
Steaua va cîștiga un meci de 
mare importanță pentru subso-

încape îndoială, „U" 
frumos retur de cam- 
Migălos pregătită în

Barbu, singurul înaintaș de meserie al clujenilor, a înscris primul 
gol în poarta lui Manta. Apoi, în finalul partidei, atacul lui „U“ 

va fi salvat de... fundașul Codrea.
Foto : V. BAGEAC

Știrea prin care se anunța 
numirea lui Joao Saldanha 
:a antrenor al reprezentativei 
ie fotbal a Braziliei a explo
dat ca o bombă. De ce 7 Pen
tru că Joao Saldanha nu a 
fost niciodată antrenor de fot
bal și nici măcar nu are li
cență de antrenor! Nu se 
poate însă spune că noul se
lecționer al Braziliei nu este 
un bun cunoscător al fotba
lului brazilian, un excelent 

pedagog, un om cu o mare ex
periență, care timp de aproape 
două decenii a fost unul din
tre cei mai buni comentatori 
ai sportului cu balonul rotund 
din Brazilia, atît în presa de 
specialitate, cît și la postul 
de televiziune.■

După ce Saldanha și-a ocu
pat noul post, într-un timp 
record el a dovedit o deose
bită operativitate, care a ui
mit pur și simplu pe oamenii 
de specialitate și pe jucători. 
In mai puțin de 24 de ore, 
Saldanha a alcătuit un lot de 
22 de jucători, și a avut con
vorbiri telefonice cu fiecare 
dintre ei, comunicîndu-le 
totodată sarcinile pe care le 
au. O asemenea inițiativă nu 
a avut-o pînă acum nici un

ECHIPA B : Claudio 
(29); Ze Maria (20); 
Scala (29) ; Joel (25); 
Everaldo (25); Clo- 
doaldo (20) ; Kivelino 
(23) ; Paulo Cesar (20); 
Paulo Borges (25) ; To- 
ninho (27) ; Edu (20).

(Intre paranteze vîrsta 
jucătorilor)

schemele tactice ale selecțio
natei, se va ocupa de progra
mul de pregătire al jucători
lor, de calendarul interna
țional etc. Antrenorul propriu- 
zis este ajutorul său, Admiido 
Chiroli în sarcina căruia va 
sta munca efectivă cu jucă
torii pe teren.

Planul lui Saldanha 
de-a dreptul măreț. El 
să realizeze o echipă cu 
vârât reprezentativă a 
ziliei, urmărind în acest 
evoluția unor jucători 
toate colțurile statelor Brazi
liei, fapt nerealizat pînă a- 
cum de nici un selecționer. 
Majoritatea acestora s-au re
zumat la formarea unor re
prezentative din două state : 
Sao Paulo și Guanabara (Rio). 
Insă chiar și între aceste state 
există o enormă rivalitate fot- 
balistcă pe care -Saldanha a 
promis să o rezolve în mod fa-

Pe marginea unei eliminări

bune,. vă mulțumesc, dar am 
și eu o rugăminte la dumnea
voastră: dați-mi și mie... un 
înaintaș!"

G. N1COLAESCU

A CLĂDI 0 CASĂ

Ce hotârîre

în cursul zilei de ieri s-a 
primit o adresă din partea 
F.I.F.A.-ei, prin care ar
bitrul român Vasile Dumi
trescu, care a condus acum 
două luni, la Tel Aviv, 
jocul amical de fotbal din
tre reprezentativele Gre
ciei și Israelului, este ru
gat să contribuie la cla
rificarea unei probleme 
litigioase.

Despre ce este vorba ? 
In partida pe care a con
dus-o la Tel Aviv, Vasile 
Dumitrescu s-a văzut pus 
la un moment dat în si
tuația de a-1 elimina de 
pe teren pe fimdașul grec 
Aristidis Kamaras. Apli- 
cînd această sancțiune, 
conducătorul partidei a 
menționat faptul în foaia 
de arbitru, F.I.F.A., potri
vit uzanțelor, urmînd să-l 
suspende pe jucătorul eli
minat, pentru unul sau 
mai multe jocuri interna
ționale. Pentru aceasta, 
era nevoie și de confir
marea Federației de fotbal 
din Grecia. Iată, 
forul sportiv din 
anunțat F.I.F.A. 
Kamaras fusese 
din joc în meciul 
Grecia, ci un alt 
Chaitas Eustathios, ____
țiunea urmînd s-o suporte 
acesta din urmă.

Avînd în față, pe de o 
parte, foaia de arbitru 
înaintată de Vasile Dumi
trescu, în care se preciza 
că jucătorul trimis pe 
tușă este Kamaras, iar pe 
de altă parte informația 
forului de specialitate din 
Grecia, care contrazicea 
acest lucru, F.I.F.A. l-a 
rugat pe Vasile Dumi
trescu să clarifice cazul, 
pentru a-1 pedepsi pe cel 
vinovat. Cunoscutul nostiu 
arbitru n-a avut însă nici 
cea mai mică ezitare în le
gătură cu cele scrise în 
foaia trimisă la F.I.F.A., 
in sprijinul lor venind și 
ziarele din Tel Aviv, care 
au publicat fotografia fă
cută în momentul cînd
jucătorul grec cu nr. 4, 
Aristidis Kamaras și nu
altul (în fotografie se vede
clar nr. 4 de pe tricoul
fundașului grec) este eli
minat de pe teren.

Problema aceasta ar f 1 
fără importanță, în special 
pentru noi, dacă mult dis
cutatul Kamaras n-ar fi 
făcut parte din unspreze- 
cele Greciei care a fost 
adversar reprezentativei 
României Ia 16 aprilie, ia 
Atena. în mod normal, el 
nu putea juca în acest 
meci, eliminarea lui din 
joc, la Tel Aviv, atrăgînd 
după sine suspendarea pe 

un meci Interna-

însă, că 
Atena a 
că nu 

eliminat 
Israel — 
fotbalist, 

sanc-

Jean Philippe Rethacker, bi
necunoscut gazetar de fotbal 
francez, ne spunea acum doi 
ani — într-o lungă discuție a- 
vută pe tema (foarte contro
versată atunci) „beton" sau 
„apărare în linie" — că teza 
a doua (,linia") propune an
trenorilor — constructori ai 
fotbalului — realizarea unui 
edificiu în care se ignoră te
melia. „Linia", afirma dîosul, 
acceptă fantasticul unui zgî- 
rie-nori suspendat în aer! E- 
xistă specialiști care susțin că 
nu are importanță că apăra
rea ta primește, să . zicem, 3 
sau 5 goluri, dacă înaintarea 
marchează 4 sau 6. Soluția 
este teorefic-fantezistă, pen
tru că face abstracție de le
gile... omenești ale fotbalului. 
Se uită importanța decisivă a 
ORDINII marcării sau primi
rii de goluri. O echipă care a 
luat 3 goluri va reface în- 
tr-unul din 100 de cazuri han
dicapul. A ignora apărarea (și 
linia o cam ignoră) cu spe
ranța că atacul va obține vic
toria înseamnă a clădi fără ă 
pune la început temelia.

Universitatea Craiova ne-a 
ilustrat pe viu, duminică, la 
Constanța, _ slăbiciunile „li
niei". Nepreocupîndu-se de 
apărare, echipa lui Ștefan 
Coidum a primit foarte ușor 
două goluri și putea să pri
mească la fel de ușor 5 sau

Ieri, la Odesa, In meci de tineret 
la fotbal

U.R.S.S.-ROMÂNIA 3-0 (3-0)
ODESA, 6 (Agerpres) Meciul 

de fotbal dintre echipele de ti
neret ale U.R.S.S. și României, 
disputat în localitate, s-a în
cheiat cu victoria gazdelor cu 
3—0 (3—0), prin punctele mar
cate de Guliamhaidaiov, Pa- 
paev și Zincenko.

CAMPIONATUL ECHIPELOR
OE TINERET-REZERVE

CLASAMENT

cel puțin 
țional.

Rămîne 
tărîre va

de văzut ce ho- 
lua F.I.F.A,

1. „U“ Craiova
2. ASA Tg. M.
3. Crișul
4. F.C. Argeș
5. Dinamo Bc.
6. Din. Buc.
7. Steaua
8. Petrolul
9. Rapid

10. „U“ Cluj
11. U.T.A.
12. Farul
13. Progresul
14. Jiul
15. Poli. Iași
16. Vagonul

24 15 3
24 14 4
24 14 3
24 12 6
24 13 3
24 13 2
24 11 4

6
4
4
4
3
6
1
2

24
24
24
24
24
24
24
24
24

10
11
10

9
9
5
7
6
3 5

6 42—25 33
6 39—29 32
7 36—19 31
6 25—23 30
8 62—37 29
9 37—27 28
9 62—36 26
8 33—28 26
9 33—30 26

10 28—35 24
11 33—32 22
12 25—23
13 28—47
16 17—51
16 23—52
16 25—54

21
16
15
14
11

fotbal
Zagreb

Azi părăsește Capitala selecționata școlară de fotbal a Româ
niei, care — între 8 și 11 mai — va participa la Zagreb la un tur
neu internațional de juniori. Printre participante se numără echi
pele Iugoslaviei (A și B) și. Austrfeî.

Tiparul 1.1’. pIoforra»|ia“, str. Biezolanu nr. 23-»2St Bucurejtl
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vorabil în ce privește unita
tea de vederi a echipei repre
zentative.

In privința tacticii de joc, 
Saldanha va urmări să scoată 
în evidență caracteristicile 
fotbalului brazilian. Tehnica 
și temperamentul jucătorilor 
vor continua să fie calitățile 
de bază ale jucătorilor selec
ționați de Saldanha. După 
părerea șa, el nu va imprima 
jucătorilor săi stilul destruc-

C.M. cu Venezuela. Columbia 
și Paraguay, selecționata Bra
ziliei va fi cantonată în Co
lumbia pentru aclimatizare. 
De menționat că primele trei 
jocuri le va susține în depla
sare, la Bogota cu Columbia, 
la Assuncion cu Paraguay și 
la Caracas cu Venezuela.

Rio de Janeiro, aprilie 1969

J. P. SARTO

este 
vrea 
ade- 
Bra- 
scop 
din

Mîine, în sala Steaua

Un duș improvizat în timpul meciului... Antrenorul Chirol cauți 
să-l răcorească pe virtuosul Pele

tiv, jocul atletic despre care 
se vorbește tot mai mult ca 
un rău necesar în Brazilia.

Programul de pregătire a 
reprezentativei pentru preli- 
mihariile C.M. cuprinde nu
meroase jocuri.. La 12 iunie, 
tot la Rio, Brazilia va întîlni 
Anglia, iar peste 10 zile, cei 
22 de jucători din lot vor in
tra într-un cantonament de 
14 zile. La 6 iulie selecționata 
va susține două jocuri ami
cale în ArgentRia. înainteu 
meciurilor din «preliminariile

PE PISTELE
DE ATLETISM

PANTOFII ATLETILOR

La Terme, italianul Azzaro a 
realizat la săritura în înălțime 
2,12 m. Cioldi a parcurs 100 m 
plat în 10,4, iar Anigi a sărit 
la lungime 7,65 m. ,

★
La Port Elizabeth, sprinterul i 

Paul Nash (Republica Sud- 
Africană) a parcurs 100 m 
în 10,1 (vîntul a fost însă 
vorabil).

plat 
fa-

VOR Fl ALBI

iul clasamentului) considerăm 
că este necesar să revenim asu
pra acestui eveniment, decisiv 
în cursul partidei și, din pă
cate, veritabil „nod al discor
diei" pe stadionul orădean, deo
potrivă prin atmosfera tensio
nală creată pe gazon, cît și 
prin reacția — exagerată, afla
tă minute în șir în sfeia ilo
gicii — declanșată în tribune.

Așadar, să derulăm : în min. 
29, Creiniceanu „culege" o min
ge la 30 de metri de poarta 
Crișului și pătrunde, în unghi 
de 45 de grade, prin spațiul 
liber rămas între „centralul" 
E. Naghi și „lateralul" Popovici. 
Aflat pe linia de 16 m, atacan
tul bucureștean este dezechili
brat de E. Naghi, dar rămînînd 
în posesia balonului face tată 
doi-trei pași IN INTERIORUL 
CAREULUI, unde cade, faul
tat de fundașul Popovici. Deci, 
penalty clar, la 14—15 metri de 
poartă, IN SUPRAFAȚA DE 
pedeapsa...

Este părerea noastră, păre
rea observatorului federal — 
antrenorul V. Mărdărcscu, pă
rerea reprezentantului 
fuziunii — N. Soare, 
cronicarului ziarului 
„Crișana" — V. Sere...

Intre aceste coordonate, ni se 
pare cu atît mai reprobabilă 
manifestarea acelei părți a pu
blicului orădean care, conside- 
rîndu-1 pe arbitru „țapul ispă
șitor" al înfrîngerii Crișului, a 
organizat o adevărată cursă dc 
urmărire a acestuia, pornită 
din cabina stadionului și ter
minată în... cușeta vagonului de 
dormit 1

Ov. IOANIȚOAIA

ROMANIA-POLONIA LA HALTERS (JUNIORI)
Mîine după amiază, cu începere de la ora 18, în sala Steaua 

(din cal. Plevnei) va avea loc întîlnirea internațională de hal
tere rezervată echipelor de juniori ale României și Poloniei. 
Din lotul halterofililor români fac parte Dan Georgescu (Di
namo), T. Apostol (Progresul), Tudor Vasile și I. Habot (S.N. 
Constanța), V. Davidoiu (Steaua), Tudor Petrișor (Viitorul), 
L. Opreanu (Dinamo), C. Popescu (Steaua), Olimpiu Pop 
și Gheorghe Popovici (Steaua).

//

Federației În
de atletism

Consiliul 
ternaționale 
reunit, recent, la Londra, 
a hotarît ca In viitor pe 
pantofii atleților să nu 
mai apară nici un fel de 
publicitate și, In mod obli
gatoriu, culoarea lor să 
fie albă. Hotărirea intră 
in vigoare cu începere de 
la 1 mal 1970. In felul a- 
cesta se pune capăt dispu
tei publicitare între casele 
producătoare de pantofi 
pentru atletism.

★
La Abidjan (Coasta de 

deș), sportivul kenyan Amos 
Biwott a cîștigat proba de 3 000 
m obstacole în 8 :55,0. Pe locul 
secund s-a clasat finlandezul 
Juoko Kuma cu 8:56,0. Proba 
de aruncarea suliței a revenit 
atletului finlandez Vavala Pauli 
cu 77,94 m.

Fil-

TENIS DE MASĂ

Japonezii din nou

radiodi- 
părerea 

local

Mîine, la București, 
Alemannia Aachen
în cursul zilei de mîine cu 

avionul TAROM este așteptată 
la București cunoscuta forma
ție de fotbal 
Alemannia 
activează și 
Ionescu.

Sejurul în 
baliștilor vest-germani cuprin
de două partide amicale: vi
neri, la București, în compa
nia Rapidului și duminică, la 
Constanta, cu Farul.

în deschiderea meciului de la 
București, se vor întîlni două 
echipe de old-boys: Rapid — 
Vardar Skoplje (Iugoslavia).

vest-germană 
Aachen, la care 
ex-rapidistul Ion

România al fot-

Echipa României e întotdeauna
un adversar serios și periculos"

(Urmare din pag. /)

surprinși de penibilul eșec 
pe care naționala noastră pro
babilă l-a suferit — fără nici 
o explicație — la Basel, mai 
zilele trecute. Penibil eșec și 
îngrijorătoare situație, ba 
chiar alarmantă, de-a dreptul, 
pentru noi.

Analizată, sub toate aspec
tele, partida de la Basel poa
te că ne permite concluzii me
nite să devină argumente po
zitive pentru antrenorul nos
tru național Ballabio.

Să nu uităm că experiența 
ne învață că, de multe oii, 
un prealabil eșec deschide 
drumul spre o viitoare vic
torie.

înfrîngerea de la Basel tre
buie să rodească victoria 
noastră de la Lausanne.

Noi știm că echipa Româ
niei e un adversar întotdea
una serios și — de ce n-aș 
mărturisi-o 7 — dintre cei mai

face 
care

periculoși, pentru că 
parte dintre echipele 
practică un .fotbal capricios, 
capricios în funcție de inspi
rația momentului, de dispozi
ția de joc a ansamblului și, 
totodată, cu ardoarea inerentă 
tinereții.

Or, remanierile lotului na
țional românesc din ultimul 
an, au permis ca în palmare
sul întîlnirilor noastre comu
ne, peste acel surprinzător 
Zurich să se suprapună un 
categoric București (interlo
cutorul elvețian se referă, de
sigur, la eșecul cu 1—7 sufe
rit de naționala noastră la 
Ziirich, și Ia victoria ei cu 
2—0 de la București, n.n.).

Aceasta ridică noi și mari 
semne de întrebare.

— După șansa hîrtiei... — 
încercăm noi să argumentăm, 
dar vocea de la celălalt ca
păt al releului telefonic ne 
întrerupe.

— ... Nu, nu, noi nu ne o- 
rientăm după șansa hîrtiei.

Noi trebuie să învingem la

Cuplul Țiri ac — Franulovici
învingător la Neapole

învingători

ROMA, 6 (Agerpres). — Fi
nala probei de dublu bărbați 
din cadrul turneului interna
țional de tenis de ia Neapole 
a fost cîștigată de perechea 
Ion Țiriac (România) — Ze- 
iiko Franulovici (Iugoslavia), 
care a întrecut în finală cu 
5—7, 6—2, 10—10 (abandon) 
pa Mulligan — Pietrangeli.

La volanul automobilelor de curse
MADRID 6 (Agerpres). — 

După disputarea competiției 
„Marele Premiu al Spaniei*, 
în care victoria a revenit en
glezului Jackie Stewart, în 
clasamentul campionatului 
mondial de automobilism pe 
primul loc se află Jackie Ste
wart cu 18 puncte. 11 urmează 
Bruce 
Landă) 
Hulme 
puncte,
— 6 puncte, Jean Pierre Bel- 
toise (Franța) — 6 puncte, Jo 
Siffert (Elveția) — 8 puncte 
etc.

McLaren (Noua Zee- 
— 8 puncte, Dennis 
(Noua Zeelandă) — 7 
Graham Hill (Anglia)

..Six

ROMA 6 (Agerpres). — Cea 
de-a 53-a ediție a tradiționa
lei curse automobilistice 
,.Targa Florio" s-a încheiat la 
Palermo cu victoria echipaju
lui vest-german Gerhard 
Mitter — Udo Schutz. învin
gătorii, care au..concurat pe 
o mașină „Porsche 908“, au 
parcurs 720 km în 6h 07 :45,3 
(medie orară 117,469 km). Pe 
locurile următoare s-au cla
sat echipajele Vio Elford (An
glia) — Umberto Maglioli 
(Italia) ți Hans Hermann — 
Rolf Stammelen (R. F. a Ger
maniei) — ambele pe „Porsche 
W8".

Finala masculină a revenit 
surprinzător chilianului Ro- 
driguez învingător în patru 
seturi asupra primului favo
rit, Mulligan. Românul Țiriao 
fusese învins de Rodriguez în 
semifinală i 1—6, l—6, 7—5, 
3—6. In finala feminină i Gaii 
Chanfreau — Laura Russow 
6—4, 6—2.

• In „Cupa Davis" : la Bar
celona, Spania — Rhodezia 
3—0 (Orantes, Santana — F. 
și A. Solomon 6—3, 6—3,
6—4) ; Ia Bridgetown, Mexio 
— Jamaica 2—1 (mexicanii au 
punctat prin Osuna și dublul 
Osuna, Zarazua).

VOLEIBALISTELE
OE LA DINAMO MOSCOVA 

IN FINALA C. C. E.
La Sofia s-a disputat retu

rul semifinalei „Cupei campio
nilor europeni" la volei femi
nin dintre Dinamo Moscova și 
Akademlk Sofia. Victoria a re
venit sportivelor sovietice cu 
scorul de 3—1 (13-15, 15-6,
15—1, 15—7). Echipa Dinamo 
Moscova s-a calificat ta finala 
.competiției.

14 mai, pe supremul argu
ment că victoria noastră ex
primă un imperativ național. 

Știu, îmi veți argumenta 
că obiectivul vă aparține în 
egală măsură și dumneavoas
tră.

Dar echipa noastră evolu
ează sub privirile publicului 
ei, la dînsa acasă, iar elanul, 
care poate fi hotărîtor, s-a do
vedit de multe ori un carbu
rant generator.

— Poate că ne spuneți ceva 
și despre unii dintre fotbaliș
tii reintroduși în echipă...

— Noi nu avem protago
niști, ci un lot, — un lot o- 
mogen, alcătuit din apărători 
ai culorilor naționale elveți
ene, care trebuie să obțină 
calificarea pentru turneul din 
Mexic.

Jocul nostru nu se cuvine 
să se bazeze pe elemente in
dividuale, ci pe unsprezece 
fotbaliști înfruntînd un adver
sar, în cadrul unei întreceri 
ce se desfășoară după regu
lile unei competiții din care 
nu lipsesc — oricare ar fi 
miza — înaltele comanda
mente ale fair-play-ului.

Ii așteptăm pe fotbaliștii 
români la Lausanne, unde ne 
sînt adversari temporari, dar 
prieteni de totdeauna, și-i pre
țuim pentru contribuția lor 
activă la dezvoltarea relațiilor 
de tot mai strînsă amiciție 
între popoarele noastre — a 
încheiat domnul Victor de 
Werra, convorbirea matinală 
ce i-am solicitat-o.

Cicliștii români 
(slab clasați in Turul

Belgiei) au cucerit
tl Cupa fair-play“

A luat sfîrșit cea de-a 28-a 
ediție a Turului ciclist interna
țional al Belgiei, rezervat ama
torilor. Victoria a revenit ruti
erului olandez Fedor den Hertog 
cu 26 h 35 :39,0, urmat de 
belgienii Jean Van de Wiele 
— la 2:27,0 și Etienne Anthe- 
unis — la 2:54,0. Cicliștii ro
mâni au ocupat următoarele 
locuri : 45. 
Ardeleanu ; 
W. Egyed ;
Pe echipe , __  _____
Echipa României a primit „Cu
pa falr-play”.

W. Ziegler, 54. I. 
59. N. David ; 74.

76. M. Moldoveana, 
a cîștigat Olanda.

LONDRA, 6 (Agerpres). — La 
Bolton s-a desfășurat o întîl- 
>nire internațională amicală de 
tenis de masă între echipa An
gliei și o selecționată japone
ză. Ha capătul unei dispute e- 
chilibrate, vlotoria a revenit 
sportivilor japonezi cu scorul 
de 4—3.

Iată cîteva rezultate tehnice ; 
Barnes — Tasaka 22—24, 21—18, 
22—20 ) M. Wright — M. Ha
mada 21—23, 21—14, 9—21 |
Neale, Barnes — Tasaka, Ha
segawa 19—21, 21—19, 13—21.

TELEX-TELEX
In runda a 9-a a meciului 
pentru titlul mondial de șah, 
Spasski și Petrosian au remizat 
din nou. Primul conduce acum 
cu 5V1-31/,.

Boxerul francez Jean Josselin 
este noul campion european la 
categoria mijlocie. Ih meciul 
desfășurat la Paris, Josselin l-a 
învins prin absmdon, pentru 
rănire în repriza a 8-a, pe 
italianul Bertini.

A continuat turneul internațio
nal de tenis de la Nagoya re
zervat jucătorilor profesioniști. 
Australianul Tony Roche l-a 
învins cu 6—2, 6—4 pe ameri
canul Pancho Gonzales. Ral
ston a dispus cu 4-6, 6-4, 6-3 
de Riessen. Bucholtz a cîștigat 
primul joc din cadrul acestui 
turneu, întrecîndu-1 cu 6-4, 
4—6, 6-4 pe Ray Moore.

In competiția internațională do 
rugby „Cupa Națiunilor", selec
ționata Italiei a învins cu sco
rul de 12—5 (6—0) echipa Spa
niei. /

Competiția internațională de 
ciclism „Marele Premiu de la 
Piceno", desfășurată pe circuit, 
a fost cîștigată de italianul 
Felice Gimondi. El a parcurs 
120 km în 3 h 10’ cu o medie 
orară de 37.895 km. După 8 
sec. a sosit danezul Ole Ritter.

Tradiționala cursă ciclistă do
tată cu premiul „Polymultipliee" 
a revenit la această ediție fran
cezului Raymond Delisle, care a 
acoperit cei 141 km în 3h 46:11,0. 
Poulidor a sosit pe locul 8 Ia 
S6 sec.

Proba de simplu femei din ca
drul turneului internațional de 
tenis de la Stuttgart s-a în
cheiat cu victoria jucătoarei 
americance Peaches Bartkowicz, 
învingătoare cu 6-4, 6-3 în 
fața Helgei Niessen (R. F. G.). 
In finala probei de dublu fe
mei, perechea vest-germană 
Helga Niessen — Heide Orth 
a dispus cu 6-2, 6-2 de cuplul 
american Peaches Bartkowicz 
— Marylin Aschner.
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